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Delinquent groepsgedrag in
Overtoomse Veld

De straat op

Tot nu toe is beschreven hoe een buurtnetwerk van straatjongens zich ontwikkelt,
wat voor soort groepen zich vormen en welke statusposities de jongens daarin
innemen. Verder zijn zeven straatwaarden beschreven die de jongens met elkaar
delen en in stand houden door uitwisseling van buurtverhalen en -mythen. In dit
hoofdstuk staat de vraag centraal hoe en waarom het samen optrekken van de
‘Marokkaanse’ jongens in Overtoomse Veld kan leiden tot opvallend delinquent
groepsgedrag. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zal eerst de vraag moe-
ten worden beantwoord waarom de jongens voortdurend met elkaar op straat
zijn. Welke behoeften proberen zij daarmee te bevredigen?

Wanneer sprake is van opvallend delinquent groepsgedrag, wil dat namelijk
nog niet zeggen dat het veroorzaken van overlast of het plegen van misdrijven
voor de betrokken jongens de reden is om een groep te vormen op straat. In veel
gevallen is het delinquente gedrag van de jongens de uitkomst van groepsvor-
ming met een ander doel, namelijk de verveling te verdrijven, grappen te maken,
te voetballen, de stad in te gaan of op een andere manier te ‘chillen’ of te ‘spacen’.
Het antwoord op de vraag waarom de jongens de straat op gaan om samen een
groot deel van hun vrije tijd door te brengen, is dus vaak dat zij zich vervelen.
Redenen hiervoor zijn te vinden in de condities waaronder de jongens thuis op-
groeien.

Overtoomse Veld kent relatief veel Marokkaanse gezinnen uit de lagere in-
komensklassen en tevens concentraties van gezinnen met ernstige gezinsproble-
men.1 Een aantal van deze Marokkaanse gezinnen staat bij politie en hulpverleners
bekend als zogenaamde ‘Dalton-families’ (vernoemd naar de criminele familie
Dalton in de bekende strip ‘Lucky Luke’) waarin zowel ouders als kinderen crimi-
neel gedrag vertonen. Net als bij de vier broers in de strip is de verwachting dat
elke ‘Marokkaanse’ jongen in navolging van zijn ouders en oudere broers zich
schuldig zal maken aan crimineel gedrag. Niet alleen door de politie maar ook
op straat worden deze gezinnen als afwijkend beschouwd, zoals Mehmet aan-
geeft in een beschrijving van een familie een paar deuren verderop:



‘Kijk maar naar Pipo. Hij komt nou typisch uit zo’n familie die écht niet spoort,
asahbi (vriend). Hun zijn gewoon niet normaal, begrijp me? Ik bedoel, mijn
vader praatte al over hun toen wij allemaal nog zó klein waren. Vooral drugs, hè.
Assi (hasj) via hun familie daaro in Marokko. Maar ook allerlei andere partijtjes.
Altijd handel in huis, hun. Telefoons. DVD-spelers. Van alles. Zelfs XTC hebben
ze een keer daar gevonden. Had skowtoe (politie) weer een keer een inval
gedaan. Met hele tassen vol kwamen ze naar buiten. En de hele straat die stond
ernaar te kijken. Pipo is zelf laatst ook weer gepakt. Maar ja, wat wil je?’

Veel Marokkaanse gezinnen in Overtoomse Veld hebben te kampen met achter-
stands- en integratieproblematiek, maar zijn daarom nog geen ‘probleemgezin-
nen’ of ‘Dalton-families’. Zo geven de jongens aan dat er ook Marokkaanse
gezinnen in de buurt wonen met weinig problemen of waarin de bovenstaande
omstandigheden niet of nauwelijks als problematisch worden ervaren door de
gezinsleden. In deze gezinnen luisteren de kinderen thuis goed naar hun ouders
en wordt binnenshuis geleefd volgens de islamitische leefregels zonder dat dit tot
veel botsingen leidt met de omgangscultuur buitenshuis. Toch kan ook in deze
Marokkaanse huishoudens de thuissituatie als problematisch worden ervaren en
ertoe bijdragen dat jongens veel vrije tijd op straat willen doorbrengen, bijvoor-
beeld omdat er te weinig plek is in huis en ouders de jongens de straat op sturen
om zelf wat rust te krijgen. Verder gaan de jongens niet alleen de straat op om
hun thuissituatie te ontvluchten, maar ook omdat ze vinden dat op straat meer
valt te beleven dan thuis. Deze motivatie is normaal op deze leeftijd volgens Saïd:

‘Kijk, natuurlijk zegt je moeder of je vader soms wel van: “Je bent lastig! Ga toch
buiten spelen!” Maar vergeet niet… voor een kind. Buiten gebeurt het! Daar is
wat te doen, begrijp je? Je wil eigenlijk altijd alleen maar op straat zijn. Ik
bedoel, thuis is niks. Dat was dan ook m’n straf als ik straf kreeg. Moest ik thuis
blijven. Maar dan nóg ging ik naar buiten. Je weet toch? Thuis alleen maar rot-
zooi trappen en lawaai maken tot je ouders helemaal para (gek) worden en je d’r
wel uit moeten gooien. Zo van: “Ga dan maar naar buiten, jij!” Maar vaak ook
heel sneaky. Dat ze het niet door hadden. Hup, weg was ik. Weer naar buiten.
Weer de straat op.’

Sommige jongens gaan dus vooral naar buiten om problemen thuis te ontvluch-
ten terwijl anderen eerder de straat op gaan om zich te vermaken, vrienden te
vinden en afleiding te zoeken. Op straat tussen de andere jongens valt meer te
beleven dan thuis, ook al is er vaak niet veel anders te doen dan rondhangen. In de
buurt wordt vanuit de Marokkaanse bevolkingsgroep weinig georganiseerd op het
gebied van vrijetijdsbesteding voor de jongens van de buurt.2 De ouders slagen er
nauwelijks in om jongens lid te maken van een sport- of hobbyvereniging. Marok-
kaanse ouders van de eerste generatie ondernemen zelf ook weinig op dit gebied.3

Zij lijken niet hetzelfde belang te hechten aan het verenigingsleven als ouders in
Nederlandse gezinnen. De ervaring is dat weinig jongens hun tijd besteden aan
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vormen van ‘zinvolle’ vrijetijdsbesteding. Naast de beperkte financiële middelen
van het gezin die daarbij zeker een rol zullen spelen, vinden sommige jongens
het ook veel leuker om in alle vrijheid met vrienden op straat rond te hangen dan
om onder toezicht te sporten of te spelen. Anderen, zoals Rachid, beklagen zich
over de vrijetijdsbesteding van de Marokkaanse jongens in de buurt:

‘Bij ons Marokkanen is het eigenlijk zo dat onze ouders ons weinig meer mee-
geven behalve dan de basics, begrijp je? Soms zit er hooguit eentje op voetbal of
kickboksen. Maar geen hobbyclubs, muziek maken, dat soort dingen. Niet zoals
bij Hollanders. Geen pianoles, geen gitaarles. Geen paardrijden of zeilen en zo.
Veel van m’n Nederlandse vriendjes hadden altijd van alles te doen. Deze jon-
gens van de buurt hiero niet. Die hebben geen reet te doen. Hun moeten de
straat op. Je weet toch? Ze hangen alleen maar rond op straat, op het schoolplein
of in het buurthuis.’

Voor gratis of betaalbare vrijetijdsinvulling zijn veel jongens van de buurt aange-
wezen op het aanbod van de (lokale) overheid en andere instanties, zoals het jon-
gerenwerk en de huiswerkbegeleiding in het buurthuis of het sportopbouwwerk
op speelpleintjes. Dit aanbod van jeugdwerk kan echter onvoldoende voorzien in
de vraag van de jongens van de buurt. Bezuinigingen in deze sector hebben het
aanbod verder beperkt.

Eenmaal op straat ervaren de ‘Marokkaanse’ jongens in Overtoomse Veld
binnen de condities van hun buurt weinig andere mogelijkheden om zich bij
groepen aan te sluiten dan zelf groepen te vormen met de andere ‘Marokkaanse’
jongens in hun directe omgeving. Vanwege de moeizame omstandigheden in
hun achterstandswijk en een gebrek aan alternatieve groepen buiten de andere
‘Marokkaanse’ jongens van de buurt, zijn zij sterk op elkaar aangewezen. De
jongens zijn gemotiveerd om de straat op te gaan, deel uit te maken van het
buurtnetwerk van straatjongens en verschillende soorten groepen met elkaar te
vormen, omdat ze de andere jongens nodig hebben om drie belangrijke behoef-
ten te bevredigen: de behoefte aan erkenning, de behoefte aan vermaak en de
behoefte aan veiligheid. Alle drie worden nu achtereenvolgens besproken.

Erkenning

Net als andere jongeren, voelen de jongens van de buurt een sterke behoefte aan
erkenning door leeftijdsgenoten. Het gevoel in een groep geaccepteerd en (min of
meer) gewaardeerd te worden, draagt bij aan een positief zelfbeeld. In vergelijking
met volwassenen ervaren jongeren een veel sterkere behoefte aan erkenning.4

Vanwege hun jonge leeftijd en geringe levenservaring, zijn ze vaak nog erg onzeker
over wie ze zelf zijn en bij wie ze horen. De sterke behoefte aan erkenning ver-
klaart de gevoeligheid van jongeren voor negatieve reacties van leeftijdsgenoten
en hun angst voor sociale uitsluiting.5

Delinquent groepsgedrag in Overtoomse Veld 187



Sommige jongeren hebben de mogelijkheid om hun erkenning te zoeken in
(georganiseerde) groepen die onder toezicht en begeleiding staan van volwasse-
nen, bijvoorbeeld door te voetballen in teamverband of op kamp te gaan. Veel
‘Marokkaanse’ jongens van de buurt ervaren echter dat zij hoofdzakelijk op elkaar
zijn aangewezen om hun sociale onzekerheid op te lossen en erkenning te krij-
gen. In hun omgeving op straat kunnen zij daarbij niet rekenen op de begeleiding
door volwassenen.

Het bevredigen van de behoefte aan erkenning is extra klemmend voor de
‘Marokkaanse’ jongens van de buurt, omdat hun sociale identiteit als ‘Marok-
kaanse’ jongere uit Overtoomse Veld – zacht uitgedrukt – weinig status biedt in
de samenleving. Het stigma van probleemjongere knaagt aan hun zelfbeeld. Zij
ervaren dat ze zich niet of nauwelijks kunnen ontworstelen aan hun lage sociale
status als een ‘kut-Marokkaantje’ uit Amsterdam West. In hun omgeving worden
ze voortdurend gewezen op het stigma dat rust op ‘Marokkanen’ (en tegenwoor-
dig ook op ‘moslims’ in het algemeen).

Om zich erkend en gewaardeerd te voelen, ontwikkelen de jongens in hun
groepen op straat hun eigen groepswaarden (waarvan sommige sterk afwijken
van de conventionele waarden van zowel Westerse als Islamitsche volwassenen).
Onderling maken ze uit welk gedrag waardering verdient. Zo ontvangen de jon-
gens niet veel waardering voor schoolprestaties, het verrichten van werk of ander
maatschappelijk aangepast gedrag. Iemand die zich té braaf gedraagt wordt uit-
gemaakt voor ‘nerd’ of ‘flikker’ en als ‘verkaast’ (ver-Nederlandst) beschouwd,
zoals blijkt uit een reactie van Spliff op Bokser die een kans voorbij laat gaan om
voor te dringen in de rij bij de bioscoop:

‘Wat ga je netjes in die rij staan, sukkel? Ook nog met je: “Pardon, mevrouw.”
Beetje lopen slijmen bij die wijf. Wees gewoon een G (gangster), ouwe. Je bent
toch geen flikkertje? Ik zou echt schijt hebben! Ik zweer ’t je. Gewoon voor die
bitch gaan staan, en als iemand wat zegt, ik bos (sla) d’r gewoon, asahbi.’

Aangezien het voor de jongens veel betekent om door anderen te worden gezien
als ‘gangster’ of ‘kapot moeilijk’ (heel stoer), waken ze er angstvallig voor om
braaf over te komen of een softe houding aan te nemen. Ze zijn gevoelig voor het
feit dat de andere jongens maatschappelijk aangepast gedrag afstraffen en on-
aangepast gedrag belonen. Ze worden er voortdurend mee geconfronteerd dat
delinquent gedrag binnen de groep positief wordt gewaardeerd en status oplevert,
zoals te zien is aan hoe Homar praat over Nabil:

‘Je had Nabil moeten zien in die tijd, ouwe! Hij was zo’n moeilijke gast. Had altijd
de nieuwste spullen. Zo’n hosselaar (ritselaar) van: zaken, zaken. En chickies. Je
weet toch? Maar ook hard. Ik bedoel: had iemand een grote bek? Dreigen of zo.
Bam! Ging ’ie neer. Was ’t niet vandaag, dan wel morgen. Een échte man,
begrijp me? Veel jongens keken tegen hem op, weet je.
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De lage sociale status die de ‘Marokkaanse’ jongens in de Nederlandse samen-
leving hebben, wordt gecompenseerd door delinquent gedrag te vergoelijken of te
legitimeren. Omdat zij zich als ‘Marokkanen’ gestigmatiseerd voelen, vinden dat
ze te weinig kansen op de onderwijs- en arbeidsmarkt krijgen en ervaren dat ze
de toegang tot bepaalde uitgaanscentra wordt ontzegd, delen ze de opvatting dat
men op hen neerkijkt, dat hen onrecht wordt aangedaan en dat deze situatie in de
toekomst niet snel zal verbeteren. In die situatie is het gemakkelijk om elkaar
voor te houden dat het beter en verstandiger is een reputatie te verwerven als één
van de ‘leipe Mocros’ (stoere of gevaarlijke Marokkanen) in de buurt die tenmin-
ste respect krijgt van de andere ‘moeilijke’ jongens, dan door het leven te gaan als
een getolereerde ‘knuffel-Marokkaan’ die van niemand écht respect krijgt.

Veel ‘Marokkaanse’ jongens van de buurt hebben alleen een positief zelfbeeld
dankzij de waardering die zij krijgen van de andere jongens op straat. Om erken-
ning te krijgen, moet een jongen geaccepteerd worden door de andere jongens
van de buurt, positieve reacties van hen ontvangen op zijn gedrag op straat en sta-
tusposities veroveren in de groepen die hij met hen vormt. Uit het gedrag van de
andere jongens kan hij opmaken wat hij voor deze erkenning en waardering moet
doen en laten. Op deze wijze zoeken de ‘Marokkaanse’ jongens van Overtoomse
Veld naar manieren om (desnoods met geweld) respect af te dwingen en een
gevoel van eigenwaarde te ontwikkelen.

Deze processen kunnen overlastgevend en crimineel groepsgedrag in de hand
werken omdat jongens positief reageren op dit soort gedrag. Zij beschouwen het
gedrag als toelaatbaar of zelfs noodzakelijk (zeker als er tegelijkertijd niet tegen
wordt opgetreden door toezichthouders in hun omgeving). Naast de spanning en
opwinding die delinquent gedrag altijd met zich meebrengt, is het gedrag vooral
aantrekkelijk wanneer het waardering oplevert in een groep. Als delinquent gedrag
van een jongen wordt beloond met positieve reacties, wordt het zelfbeeld van die
jongen positief bevestigd. Hoe dit werkt wordt duidelijk als Nike uitlegt waarom
sommige ‘Marokkaanse’ jongens volgens hem (gewelddadige) delicten plegen:

‘Omdat er daarna over wordt nagepraat. Man, het lijkt hier soms wel een soort
bestuursvergadering of zoiets. Zo van: “Hé, zag je wat Achmed deed? Hij beukte
’m in ene op de grond! Die man is écht moeilijk!” Maar Youssef deed misschien
te weinig mee, begrijp je? Dus hij wordt gepest van: “Je ben een mietje.” Dit,
dat. Geloof mij nou, volgende keer komt Youssef d’r extra hard in! Of misschien
trekt hij iets. Steekt ’m gewoon. Dan zeggen die jongens opeens: “Youssef, hij is
pas kapot moeilijk! Hij is een zieke gozer, hij. Die heb pas écht schijt!” Begrijp
me? Zo krijgen die jongens die positieve aandacht die ze normaal niet krijgen.
Daar groeit zo’n jongen van. Maar ja, dan wel op een negatieve manier, natuur-
lijk.’
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Vermaak

Net als andere jongens van hun leeftijd, hebben de jongens van de buurt ook be-
hoefte aan vermaak. In hun omgeving hebben ze slechts beperkte mogelijkheden
om zich op een ‘zinvolle’ wijze te vermaken, laat staan in georganiseerd verband en
onder begeleiding. Ze proberen zich daarom te vermaken door op straat spelender-
wijs met de andere jongens afleiding te zoeken en de verveling te verdrijven. Daar
valt voor hen echter niet veel te doen. Toch zijn alle jongens het er over eens dat het
beter is om je in een groep op straat te vervelen, dan alleen thuis te zitten (opge-
scheept met ouders die op je letten en broertjes en zusjes die je lastig vallen).

Op straat zoeken de jongens naar allerlei manieren om zich samen te ver-
maken. Straatvoetbal is één van die activiteiten, net als naar het zwembad gaan of
naar de bioscoop. Het overgrote deel van de tijd lopen de jongens echter schijn-
baar doelloos een rondje door de buurt, staan ze ergens op de hoek bij elkaar of
zitten ze op een bankje tussen de hoogbouw. Daar bestaat het vermaak vooral uit
elkaar uitdagen, grappen maken en de laatste nieuwtjes of stoere ‘tories’ (anekdotes
of verhalen) uitwisselen. Daarbij roken de jongens vaak een jointje. Ook drinken ze
regelmatig alcohol. Wanneer ze zich zo samen vermaken, halen de jongens soms
‘rotzooi’ (kattenkwaad) uit, zoals blijkt uit een voorbeeld van Midhut:

‘Ik had een keer, je weet toch? Zo’n pistool. Hij leek net echt, ik zweer ‘t je. Zo’n
zwarte. Alleen dan met losse flodders. Maar ze klinken net echt, begrijp me?
Echt zo, ‘BANG!’, zo. Dus die avond bij het plein, waren we een beetje aan het
chillen, loop ik zo op Chalid af. Hij stond verderop met een paar jongens. En
hem kun je altijd te grazen nemen. Hij is beetje ‘lomp’ (traag van begrip), hij. Je
weet toch? Dus ik begin opeens tegen hem van, zo van: “Waarom heb je me
genakt (genaaid)?” Hij van: “Ik heb je niet genakt! Waar heb je het over, asahbi?”
Ik weer van: “Waarom heb je me genakt?” Steeds meer para (opgefokt) zo, je
weet toch? Hij zo: “Hoezo genakt? Wanneer heb ik je dan genakt?” Opeens trek
ik zo die pistool voor ’m en schiet zo, ‘KLABAM!’ Zo die losse flodder. Hij duikt
gelijk weg, deze man. Helemaal aan het trillen. Je weet toch? Hij dacht écht dat
’ie doodging. Die jongens gingen helemaal stuk daaro (lagen in een deuk).
Iedereen kapot lachen. Ik zweer ’t je. Chalid, hij voelde zich echt gepakt, asahbi.
Was een gruwelijke fatoe (hele leuke grap), je weet toch?’

Niet alleen de jongens zelf, maar ook omstanders en voorbijgangers kunnen zich
door dit soort harde grappen onveilig voelen. Dit is zeker het geval wanneer het
gedrag van de jongens uitmondt in regelrechte belediging, intimidatie, bedrei-
ging of openlijke geweldpleging. De jongens nemen niet alleen elkaar de maat,
maar testen ook de reacties van omstanders en voorbijgangers. Af en toe loopt dat
ernstig uit de hand, zoals de keer dat Geit een opmerking maakte tegen een man
die in een tuin aan het werk was. Rachid vertelt daarover:
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‘Geit was wel begonnen. Hij had die man uitgescholden voor ‘zwerver’ of zo.
Was niet goed, maar ja... Vond ’ie grappig omdat die man in een tuin werkte. Je
weet toch? Plantsoenendienst. Maar die man, hij belt een vriend of een collega
of zo. En Geit hoort dat hij iets zegt over ‘kut-Marokkaantjes’. Dit, dat. Toen
haalden ze ons d’rbij, de rest. Wij vonden ’t wel mooi natuurlijk. Gelijk schelden
met z’n allen. Zelfs stenen gooien naar die man, alles. “Kom dan, met je kut-
Marokkaantjes!”, riepen we. Weg was die man, natuurlijk. Tja, wij vonden dat
wel lachen.’

Veiligheid

Net als andere jongeren, willen de ‘Marokkaanse’ jongens van Overtoomse Veld
zich veilig voelen. Op straat in een achterstandsbuurt moet een jongen daarvoor
meer z’n best doen dan in een omgeving waarin meer toezicht heerst en waarvan
minder bedreiging uitgaat. De jongens ervaren hun omgeving als onveilig omdat
zij voortdurend rekening moeten houden met de mogelijkheid dat ze worden
gepest, bestolen of in een vechtpartij belanden met andere jongens. Het voortdu-
rend leven met dreiging tekent hun houding op straat, op school, op het sportveld
en in het centrum van de stad. De jongens letten niet alleen voortdurend op hun
bezit of het risico van een fysieke aanval, maar ze willen vooral voorkomen dat ze
op enigerlei wijze gezichtsverlies lijden in de ogen van de andere jongens.

Uit de dreiging die de jongens voortdurend ervaren, komen angsten en on-
zekerheden voort. Net als de meeste mensen proberen de jongens van de buurt die
angsten en onzekerheden uit schaamte te verhullen. Maar soms wordt hun angst
en onzekerheid duidelijk zichtbaar in een ongekend heftige reactie, zoals bij het
volgende voorval waarvan ik getuige was. Joad neemt een foto van Faïzal die voor
straf de gang aan het vegen is. Mus staat erbij en begint Faïzal uit te dagen.

Mus: ‘Kijk dan, vieze zwerver! Bewijs, ouwe! Bewijs!’
Faïzal: ‘Hé, rot op, jij. Dat kan echt niet, man! Niet met die bezem d’r op! Geef
hier of ik maak je helemaal dood. Geef nu! Wullah (ik zweer ’t je), ik maak je
dood!’
Faïzal gooit de bezem richting de jongens, maar die zijn al lachend weggerend.
Ik vraag hem wat het probleem is.
Faïzal: ‘Je weet toch hoe dat gaat? Die foto gaan ze straks aan alle jongens hier in
de buurt laten zien. Dat ik schoonmaak, alles. Is echt schande, weet je. Iedereen
gaat nu de hele tijd zeggen van ‘zwerver’. Dit, dat. Kan ik nergens meer gaan
hiero zonder ‘zwerver, zwerver, zwerver’. Dat is toch lelijk?’

Als een jongen zich zou laten ‘dissen’ (kleineren) zonder op een gepaste (agres-
sieve) wijze te reageren of als hij een vermeende ‘vieze’ blik zomaar over z’n kant
zou laten gaan, wordt dat door de andere jongens opgevat als een teken van
zwakte. Zij zullen daar negatief op reageren. Hun negatieve reacties knagen aan
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het zelfbeeld van de jongen en maken hem onzeker. Een jongen die zich laat pes-
ten zonder zich te verdedigen of die roddels over zich laat vertellen zonder wraak
te nemen, maakt zich kwetsbaar als potentieel slachtoffer van diefstal, afpersing,
roof of mishandeling.

Een ‘Marokkaanse’ jongen in Overtoomse Veld kan de voortdurende dreiging
van belediging, diefstal en geweld die hij op straat ervaart, meestal niet in zijn
eentje het hoofd bieden. Zijn behoefte aan veiligheid noodzaakt hem om zich bij
een groep aan te sluiten.6 Hij waant zich veiliger in een groep omdat hij daardoor
beschikt over ‘back-up’ (rugdekking) voor het geval dat hij daadwerkelijk in een con-
flict belandt waarbij hij zijn bezit, zijn lichaam of zijn reputatie moet verdedigen.
Aziz illustreert dit met een verhaal over een (poging tot) zakkenrollen/straatroof:

‘Ik liep een keer over straat daaro, toen drie negers me opeens vroegen of ze met
me telefoon konden lenen. Om te bellen of zo. Dus ik zeg: “Sorry, geen bel-
tegoed is op.” Je weet toch? En ik wil doorlopen. Gaat die ene gast opeens voor
me staan en die andere pakt me zo van achteren vast. Begint zo in mijn zakken
te voelen, alles. Ik probeer ’m nog te trappen, maar toen begonnen ze me te
slaan. Tja, ik ben niet zo groot, weet je. En hun waren met z’n drieën. Ben ik in
mekaar gebeukt. Telefoon afgepakt, alles. Ik was helemaal para (woest), asahbi.
Naar huis, vrienden gebeld. Broers gebeld. Standaard. Wij wisten waar hun op
school zaten. Zij waren gewoon jongens van verderop uit de buurt. Volgende
dag zijn we gelijk gegaan. Mijn twee oudere broers, nog paar vrienden en ik.
Wij die school ingegaan. Mensen daaro hadden gewoon les. Wij al die klassen
afgegaan tot we ze hadden. Gewoon die klas ingelopen, je weet toch? Hun uit
die lokaal gesleurd. In die gang hebben we ze gelijk helemaal de tyfus gebeukt,
ouwe! Wullah! Ze hebben het geweten! Álles hebben we afgepakt. Ketting, hor-
loge, pocket (telefoon), doekoe (geld), alles gewoon. Wij nog van: “Laat dit een
les voor je zijn, vieze zwervers. Vieze kanker-apen!” Vanaf die moment wisten
hun dat ze niet met mij moesten fokken, begrijp je. Nu zijn we weer cool met
mekaar. We groeten gewoon, alles.’

Een subcultuur waarin onder meer intimidatie, bedreiging en agressie positief
worden gewaardeerd, zal zich ontwikkelen in een situatie waarin volwassenen
onvoldoende betrokken zijn bij het gedrag van kinderen op straat en te weinig
(in)formele sociale controle uitoefenen om conventioneel gedrag op straat af te
dwingen. Dat jongens veiligheid als een probleem ervaren en voortdurend leven
met dreiging, is deels te wijten aan de cultuur van afzijdigheid die in Overtoomse
Veld heerst.7 Er is weinig toezicht van ouders, buurtbewoners en winkeliers. Dit
komt niet alleen door onverschilligheid van volwassenen, maar ook omdat ze
onzeker zijn over wanneer en op welke wijze ze andermans kinderen mogen
sanctioneren. Veel buurtbewoners kennen elkaar nauwelijks en weten niet hoe
ouders of kinderen reageren. Politieagenten treden wel op, maar zij kunnen niet
overal tegelijk zijn (en worden bovendien in sterke mate gezien als de vijand, ook
door sommige ouders).
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In contrast met de afzijdigheid van de volwassenen oefenen de jongens op
elkaar veel toezicht uit. Gedrag wordt door hen voortdurend (positief of negatief)
gesanctioneerd. Onderling geldt een eigen systeem van sociale controle, waarbij
in veel situaties conventioneel gedrag wordt afgekeurd als braaf en netjes, terwijl
delinquent gedrag wordt gewaardeerd als ‘moeilijk’ en stoer. Zo leren de jongens
van elkaar dat dreigen met fysiek geweld een goede manier is om op straat voor
zichzelf op te komen en status te verwerven.8 Een gewelddadige reputatie is in
veel gevallen zelfs heel aantrekkelijk. Het levert een jongen veel aanzien op en zal
ervoor zorgen dat anderen hem uit angst niet (meer) lastig vallen. Want zoals
Chalid het kernachtig uitdrukt:

‘Op straat moet je eerst laten zien dat je een beetje gek kan doen, zodat je later
zelf minder hoofdpijn (ongewenste problemen) hebt.’

Straatsocialisatie in eigen regie

We hebben gezien dat de condities in Overtoomse Veld ertoe leiden dat veel
‘Marokkaanse’ jongens de straat op gaan om daar in groepen erkenning te krij-
gen, vermaak te zoeken en zich veilig te voelen. In hun beleving zijn de jongens
voornamelijk aangewezen op de andere jongens op straat om deze behoeften te
bevredigen binnen de mogelijkheden en beperkingen van de buurt. Nu we weten
waarom de jongens samen op straat zijn en wat ze daar bij elkaar zoeken, kunnen
we begrijpen hoe processen van gedragsafstemming in groepen van ‘Marokkaanse’
straatjongens kunnen leiden tot opvallend delinquent groepsgedrag. Vervolgens
kunnen we de vraag opwerpen in hoeverre dit gedrag nu ‘typisch Marokkaans’ is
of eerder het gevolg van algemene groepsdynamische processen binnen bijzon-
dere omstandigheden.

De ‘Marokkaanse’ jongens in Overtoomse Veld leren van elkaar hoe ze zich op
allerlei manieren samen kunnen vermaken door te ‘chillen’ of ‘spacen’ op de hoek
van de straat (onder meer door kattenkwaad uit te halen, risicovol of uitdagend
gedrag en drank- en drugsgebruik). Ze merken welke vorm van omgang met
meisjes onderling respect afdwingt en hoe (verhalen over) seksuele veroveringen
een zeker aanzien opleveren. De jongens zien hoe ze legaal of illegaal geld kun-
nen verdienen, hoe ze geld kunnen besparen (door zwart te rijden en tweede-
hands of geheelde spullen te kopen) en waar ze het geld aan moeten uitgeven om
waardering te oogsten voor hun aanwinsten. Ze komen erachter welke situaties
problematisch, bedreigend of gevaarlijk zijn, wanneer ze kunnen rekenen op de
hulp van de andere jongens en hoe ze zichzelf moeten beschermen tegen peste-
rijtjes, diefstal en mishandeling.

Op straat leren de jongens van elkaar met welke vormen van delinquent
gedrag zij hun behoeften aan erkenning, vermaak en veiligheid het beste kunnen
bevredigen. Ze weten dat dit gedrag door hun ouders en door de samenleving
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wordt gezien als overlastgevend of crimineel. Maar ze leren ook van elkaar met
welke opvattingen en rationaliseringen zij de morele barrières kunnen overwin-
nen die worden opgeworpen door ouders of andere volwassenen.

De nieuwe jongens op straat leren vooral wat hen te doen staat door een voor-
beeld te nemen aan het gedrag van de oudere jongens. Soms krijgen ze ook tekst
en uitleg, zoals Redouan en zijn vrienden een keer gaven aan de ‘kleintjes’ van de
buurt:

‘Wij zaten vaak op die bankje daarachter. Als wij daar zaten te tappen (alcohol
drinken), rustig gewoon, dan kwamen d’r altijd kleintjes kijken. Die vonden dat
wel spannend, je weet toch? Van die oudere jongens. Soms, als we zin hadden,
lieten we hun d’rbij komen. Wat we dan deden was, dan gooide één van ons een
gulden op de grond en zei’t ie bijvoorbeeld: “Ali, Bouzi. Jullie gaan nu vechten.
Wie ballen toont die mag blijven. En wie wint mag die gulden houden. Maar als
je een mietje bent, dan willen we je hier nooit meer zien of we punteren (schop-
pen) je.” Ali rende altijd als eerste weg. Maar veel jochies ook niet. Die wilden
ons laten zien dat ze al stoer zijn.’

De oudere jongens presenteren hun gedrag tegenover de kleintjes soms als onder-
deel van een soort ‘opleiding’. De kleintjes moeten nog leren wat de straatwaar-
den zijn en aan welke gedragsverwachtingen zij moeten voldoen om te worden
geaccepteerd en gewaardeerd. Ze leren dat het voldoen aan deze verwachtingen
een positief zelfbeeld oplevert als een gewaardeerde ‘jongen van de buurt’ en
bijdraagt aan hun sociale status op straat. Ook leren ze dat het gedrag vermaak
verschaft en hun gevoel van veiligheid vergroot. Ze leren dat de jongens van de
buurt in sterke mate op elkaar zijn aangewezen voor de bevrediging van al deze
behoeften. Tevens leren ze dat onder de jongens een sterke informele sociale
controle heerst, terwijl op straat een gebrek is aan effectief toezicht en sanctione-
rend optreden van volwassenen. Wie deze lessen goed en snel leert, wordt ‘groot’
(succesvol) op straat. De minder goede ‘leerlingen’ blijven meer in de marge van
het buurtnetwerk.

Zo maken de kleintjes zich het ‘straatleven’ eigen door een groot deel van hun
vrije tijd in groepsverband op te trekken met andere straatjongens (waaronder
een aantal échte probleemgevallen). Terwijl ze samen delen in een negatieve
identiteit als ‘Marokkaanse’ probleemjongeren uit een achterstandsbuurt, leren
ze een positieve identiteit op te bouwen als ‘moeilijke Mocros’. Deze processen
van ‘straatsocialisatie’ spelen zich hoofdzakelijk af in eigen regie vanwege het ge-
brek aan inmenging en sturing van volwassenen. De processen en de condities
waarbinnen ze zich voltrekken leggen de basis voor de ontwikkeling van opval-
lend delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens in Overtoomse Veld.

Het delinquente groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens in Overtoomse Veld
is divers. Soms is slechts sprake van hinderlijk gedrag of lichte vormen van over-
last die niet direct strafbaar zijn volgens het jeugdstrafrecht of het volwassenen-
strafrecht. Andere keren gaat het om delinquent gedrag waarbij relatief jonge
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daders lichte overtredingen begaan of minder ernstige delicten plegen. In weer
andere gevallen is sprake van crimineel gedrag waarbij ernstige strafbare feiten
worden gepleegd. Het delinquente groepsgedrag van de jongens wordt gezien als
‘opvallend’ wanneer het tot stand komt in een opmerkelijk grote groep of als
het publiek en de politie het groepsgedrag als onverwacht uitdagend of agressief
ervaren.

Om te kunnen begrijpen hoe het delinquente groepsgedrag van ‘Marokkaanse’
jongens tot stand komt en waarom juist hun ongewenste gedrag als opvallend
heftig of bedreigend wordt ervaren, moeten we begrijpen hoe de jongens zelf tegen
dit groepsgedrag aankijken. Het gedrag dat door de dominante samenleving als
delinquent wordt beschouwd, wordt door de jongens onderscheiden in ‘katten-
kwaad’ uithalen, ‘problemen’ zoeken of krijgen, en gaan ‘werken’. ‘Kattenkwaad’
is deviant gedrag dat de jongens niet als (ernstig) deviant gedrag beschouwen of
zelfs als ‘goed’ gedrag bestempelen (ondanks dat buitenstaanders het slecht vin-
den). ‘Problemen’ zijn vormen van deviant groepsgedrag die in hun ogen wel écht
deviant of ‘slecht’ zijn, maar die zij gegeven hun situatie begrijpelijk vinden en
waarderen omdat ze hen iets opleveren. ‘Werk’ noemen de jongens het criminele
gedrag waar geld mee wordt verdiend. Het is volgens hen ‘slecht’ gedrag, maar
dat neemt niet weg dat ze er status mee kunnen verwerven op straat. Ik zal de drie
gradaties van deviant gedrag afzonderlijk toelichten en laten zien hoe het gedrag
binnen de groepen zodanig uit de hand kan lopen dat het door de omgeving als
opvallend heftig heftig of bedreigend wordt ervaren.

Van kattenkwaad tot erger

In de meeste groepen die de ‘Marokkaanse’ jongens van Overtoomse Veld met
elkaar vormen, worden allerlei soorten ‘kattenkwaad’ uitgehaald. Soms gaat het
om groepsgedrag dat niet strafbaar is (zoals straatvoetbal, rondhangen en naar
muziek luisteren of voorbijgangers in de omgeving uitdagen), maar wel door de
omgeving als hinderlijk of overlastgevend worden ervaren. Maar het gaat ook om
overtredingen en delicten die wel strafbaar zijn, zoals het veroorzaken van geluids-
overlast, openbaar drank- en drugsgebruik op plekken waar dat niet mag, vervui-
ling en het aanbrengen van graffiti, vandalisme, wildplassen, het overtreden van
een samenscholingsverbod of het beledigen van een (politie)ambtenaar in functie.
Soms bestaat het ‘kattenkwaad’ uit spijbelen, zwartrijden in het openbaar vervoer,
het afleggen van een valse verklaring of opgeven van een valse naam. Andere
keren is het ‘kattenkwaad’ het kopen of verkopen van gestolen goederen (heling)
of het (dreigen met) geweld en wapenbezit.9

Veel van het ‘kattenkwaad’ wordt door de omgeving niet alleen als hinderlijk
of overlastgevend ervaren, maar is ook strafbaar. De jongens zelf denken daar
echter heel anders over. Wanneer dit soort groepsgedrag ontstaat, is hun gemeen-
schappelijke doel volgens hen niet het veroorzaken van overlast of plegen van
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groepsdelicten, maar zich samen vermaken, respect verdienen en zich beschermd
voelen. Volgens hen gaat het niet om hinder of overlast, maar om een ‘lolletje’ of
kwajongensgedrag. En de delicten die worden gepleegd rechtvaardigen zij door
aan te voeren dat er voor hen niets anders te doen valt in de buurt of door te
wijzen op hun achterstandspositie.

Het delinquente gedrag dat de jongens bestempelen als ‘kattenkwaad’ wordt
door hen niet of nauwelijks beoordeeld als écht delinquent of slecht. Integendeel,
vaak wordt het gedrag onderling gewaardeerd als goed omdat het erkenning op-
levert van leeftijdsgenoten, plezier verschaft of bijdraagt aan gevoelens van veilig-
heid op straat. Zo kunnen ze met hinderlijk en overlastgevend gedrag laten zien
dat ze ‘schijt’ hebben (zich van niets of niemand wat aantrekken) en veel durven
uithalen om zichzelf en de groep te vermaken. Met kwajongensgedrag laat een
jongen ook zien dat hij van zich af zal bijten, mocht iemand hem uitzoeken voor
een belediging of een rottig geintje. Door te liegen, te ontkennen of valse verkla-
ringen af te leggen, bewijst een jongen zijn loyaliteit aan de andere jongens. En
met een slimme techniek om zwart te rijden of gratis het zwembad binnen te
komen door over een hek te klimmen, laat een jongen zien dat hij ‘scherp’ is en
weet hoe hij voor een dubbeltje op de eerste rij kan zitten.

Met het oog op dit laatste, is ook te begrijpen dat vrijwel alle jongens van de
buurt zich schuldig maken aan het kopen van gestolen of illegaal gekopieerde
goederen. Heling en de handel in illegale kopieën zijn duidelijke voorbeelden
van strafbaar gedrag dat in de ogen van de jongens valt onder ‘kattenkwaad’. Ze
vinden niet dat sprake is van een echt slachtoffer of ze gebruiken andere excuus-
jes om te doen alsof het gedrag niet zo erg is (zoals ‘anders koopt een ander het
wel’ of ‘kijk naar die witteboordencriminelen, zij zijn erger want hun maken mil-
joenen’). Heling en handel in illegale kopieën lenen zich daarom goed als voor-
beeld om aan te geven hoe de jongens anders tegen de zaken aankijken dan de
dominante samenleving.

De motivatie om zich schuldig te maken aan heling en de handel in illegale
kopieën, ligt in hun gemeenschappelijke straatcultuur. Voor de jongens is het
belangrijk om er ‘gangster’ (als een succesvolle straatjongen) uit te zien en de sug-
gestie te kunnen wekken dat ze ‘draaien’ (succesvol zijn). De mooiste, nieuwste en
duurste spullen (van sportschoenen tot brommers) leveren de bewondering op
van de andere jongens op straat en doen het ook goed bij de chickies. Omdat veel
jongens een beperkt budget hebben (zakgeld en/of inkomen van een bijbaantje of
een grijs/zwart klusje), zoeken ze naar manieren om voor weinig geld aan allerlei
extravagante luxegoederen te komen. Het kopen van gestolen of gekopieerde goe-
deren biedt de jongens deze mogelijkheid.

In de buurt en op school wordt veel handel gedreven in dure merkkleding,
gekopieerde CD’s en DVD’s of andere luxegoederen die ‘van de vrachtwagen zijn
gevallen’ of illegaal zijn nagemaakt. Meestal worden de zaken gedaan achter
gesloten deuren (althans zelden binnen mijn blikveld), maar de spullen die de
jongens tonen en hun verhalen over hoe ze eraan komen, geven blijk van een
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divers aanbod en een grote vraag. Ook blijkt uit hun verhalen dat de jongens de
goederen niet nodig hebben voor hun eerste levensbehoeften, maar vooral voor
de show. Wanneer Moekie binnenkomt met een nieuwe trui en iedereen met
bewondering reageert, geeft hij mij inzicht in de handel op straat:

‘Hij is vet (mooi), hè? Je kunt hem nu bestellen bij Mourad. Hij heeft nu een
heleboel in opslag in z’n box, je weet toch? Als hij je maat niet heeft liggen, kun
je vaak gewoon bijbestellen. Hij heeft deze liggen voor twee chauwa’s (50 euro).
In de winkel is ’ie bijna twee barki (200 euro), volgens mij. Moet je wel een
andere kleur nemen!’ […] ‘Zaken zijn goed nu. Al die zwervers hier willen het
mooiste, het nieuwste. Je weet toch? Maar eigenlijk zijn ze allemaal skèr (blut).
Daarom heeft iedereen altijd de nieuwste Nokia (telefoon), maar niemand heb
beltegoed.’

‘Kattenkwaad’ zien de jongens als delinquent gedrag dat goed of toelaatbaar is
omdat het leidt tot erkenning, vermaak en veiligheid op straat, zonder dat het echt
onschuldige slachtoffers maakt of omdat het op een andere manier binnen hun
omstandigheden te rechtvaardigen is. Soms is ‘kattenkwaad’ zelfs noodzakelijk
om te voldoen aan gedragsverwachtingen van de andere jongens en om in de
buurt te ‘overleven’ op straat. Het meest sprekende voorbeeld daarvan is het feit
dat de jongens (het dreigen met) geweld in veel situaties gerechtvaardigd en nood-
zakelijk vinden. Geweld wordt onderling niet alleen beoordeeld als ‘goed’ (iets wat
meer status kan opleveren), maar wordt vaak zelfs gezien als een vereiste (iets wat
de noodzakelijke acceptatie oplevert en bescherming biedt), zoals Radio toelicht:

‘Er was een jongen waar ik ruzie mee had, Abdel, hij bedreigde me met een
mes, je weet toch? Ik ben die keer toen gewoon weggerend. Ik zweer ’t je. Ter-
wijl ik ouder was! Ik schaamde me echt, weet je. Zelfs mijn eigen broer heeft
me daarna een klap gegeven! Terwijl het niet eens mijn schuld was! Daarna wist
ik: nóóit meer. Ik bedoel: mensen hadden gepraat, iedereen lachte me uit van
‘mietje’. Dit, dat. Maar vanaf toen? Ik heb schijt, asahbi. Nu beuk ik iedereen.
Dan ga ik maar dood! Als ze nu komen met een mes, is het mijn tijd, begrijp
me? Je moet die respect pakken.’

De jongens rechtvaardigen hun ‘kattenkwaad’ door erop te wijzen dat ze geen
keuze hadden en hun vriend moesten helpen, of door een deel van de schuld
buiten zichzelf te leggen en te claimen dat iemand hén uitdaagde met een be-
lediging, een discriminerende opmerking of slechts een provocerende blik. De
omgeving kijkt echter anders tegen het ‘kattenkwaad’ aan en ervaart het als hin-
derlijk, overlastgevend of ronduit crimineel. In de reacties over en weer tussen de
omgeving en de groepen van ‘Marokkaanse’ jongens, worden de groepsprocessen
zichtbaar waardoor het ‘kattenkwaad’ soms zo uit de hand kan lopen dat het als
opvallend uitdagend of agressief wordt ervaren.

Zo maakte ik dit zelf een keer mee toen we met twee busjes vol jongens uit
Overtoomse Veld vlakbij de buurt op de A10 reden. Ik zat in het achterste busje
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naast de bestuurder en achterin waren de jongens aan het rotzooien. Op het
moment dat we stil kwamen te staan in de file, stapte een aantal jongens uit het
voorste busje en rende naar ons toe. Al lachend en gierend sloegen ze op de deu-
ren en de ramen en daagden de jongens in ons busje uit. Die begonnen op hun
beurt terug te schelden en wilden uitstappen om met de anderen te stoeien.
Homar – een oudere jongen van de buurt – was de bestuurder van de bus. Hij
probeerde de jongens van buiten terug te sturen naar hun eigen bus door met
geweld te dreigen en tegelijkertijd in onze eigen bus orde te handhaven met een
paar rake klappen.

Terwijl dit alles zich afspeelde stond op de rijstrook rechts van ons een auto
met een Hollands gezin erin. De man en vrouw voorin keken geschokt naar het
tafereel. Ze zagen een grote groep ‘Marokkaanse’ jongens over de snelweg rennen
tussen twee busjes, hard schreeuwen en schelden, en op het achterste busje slaan.
In dat busje zagen ze de bestuurder tekeer gaan en klappen uitdelen aan de jon-
gens op de achterbank. Op een zeker moment ontmoetten de blikken van het
Nederlandse gezin in de auto naast ons de blik van Homar.

Homar: ‘Dirk, zie je dat nou? Zie je hoe vies ze naar ons zitten te kijken? Hé
Mus, Mehdi, Badr: scheld hun moeder uit!’

Deze woorden waren niet tegen dovemansoren gericht. De jongetjes in onze bus
die net nog bezig waren de jongens buiten af te troeven en te overschreeuwen,
richtten al hun aandacht nu op de auto naast ons. De ramen van ons busje wer-
den opengedraaid en de jongens klommen eruit om hun middelvingers op te ste-
ken en te schelden alsof hun leven ervan afhing. Het spreekt voor zich dat dit
gedrag door omstanders waarschijnlijk werd ervaren als opvallend delinquent
groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens. Homar (die eerst probeerde de situatie
onder controle te krijgen) geeft later echter aan dat de situatie naar zijn mening
niet uit de hand is gelopen door zijn schuld:

‘Als hun niet zo hadden gekeken. Ik bedoel… Dat bedoel ik nou! Zoals hun
kijken. Het is nooit goed. Het is altijd van die vieze blikken. Ik word daar zo
schijtziek van. Wullah!’

Zolang de jongens van de buurt groepen vormen waarin ze leren om hun gedrag
naar eigen inzicht op elkaar af te stemmen met het oog op erkenning, vermaak en
veiligheid, zullen zij ‘kattenkwaad’ uithalen. In deze groepsprocessen schuiven ze
conventionele waarden van de dominante samenleving (of hun islamitische om-
geving thuis) terzijde en richten zich op hun gedeelde straatcultuur. De gedrags-
verwachtingen in deze cultuur geven aan wat een jongen moet doen om erkend te
worden als ‘kapot moeilijk’ of ‘gangster’, zich te vermaken en zich veilig te voelen.

De processen van gedragsafstemming in dit soort groepen zullen niet alleen
uitmonden in allerlei vormen van ‘kattenkwaad’ (van niet strafbaar tot strafbaar
deviant gedrag), maar ook in opvallend delinquent groepsgedrag. De jongens zien
zichzelf als ‘Marokkaanse’ jongens en worden door hun omgeving zo gezien. Ze
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voelen zich daardoor minder geaccepteerd in de dominante samenleving en meer
op elkaar aangewezen. De jongens ervaren een sterke druk om in de groepen aan
de gedragsverwachtingen te voldoen en ze hechten veel waarde aan het zijn van
een ‘moeilijke’ jongen van de buurt. In combinatie met de afwijzende reacties uit
de omgeving, treden daardoor een aantal versterkingen en versnellingen op in de
groepsprocessen, waardoor delinquent groepsgedrag dat zij zelf bestempelen als
‘kattenkwaad’ snel en heftig uit de hand kan lopen en door de omgeving als opval-
lend uitdagend of agressief wordt ervaren.

Problemen maken en krijgen

‘Marokkaanse’ jongens in diverse groepen kunnen ‘problemen’ maken of in hun
beleving ‘problemen’ krijgen. ‘Problemen’ maken houdt in dat een jongen zich
delinquent gedraagt op een manier die volgens de jongens niet langer onder ‘kat-
tenkwaad’ valt. Van ‘problemen’ is bijvoorbeeld sprake wanneer een jongen iemand
(verbaal) aanvalt zonder dat de situatie daartoe voldoende aanleiding geeft. De
jongens spreken van ‘problemen’ wanneer een jongen zelf opzettelijk een ruzie
uitlokt met de omgeving, alleen voor de kick iets uit een winkel steelt of iets kapot
maakt of in brand steekt alleen om indruk te maken op de anderen of de ver-
veling te verdrijven. Ook een auto stelen om mee te gaan joyriden is een vorm van
‘problemen’ veroorzaken.

Het zijn vooral bepaalde jongens in de groepen die meestal dit soort ‘proble-
men’ maken (bijvoorbeeld omdat ze meer aanzien willen of uit zijn op meer span-
ning en sensatie). Door hun delinquente groepsgedrag kunnen alle aanwezige
jongens echter ‘problemen’ krijgen. Uit loyaliteitsverwachtingen en omwille van
de eigen reputatie laten jongens zich op die manier niet zelden meeslepen in het
wangedrag van de aanstichters.

In tegenstelling tot ‘kattenkwaad’ zien de jongens ‘problemen’ meer als echte
vormen van overlast of crimineel groepsgedrag. Niet alleen weten ze dat het ge-
drag strafbaar is, maar ze zijn het daar grotendeels ook mee eens. Aan de andere
kant kunnen ze zelf gemotiveerd raken om dit gedrag te vertonen of in ieder geval
begrip op te brengen voor jongens die ‘problemen’ veroorzaken of die ‘problemen’
krijgen door zich loyaal op te stellen. Ondanks dat ze dit soort delinquent gedrag
herkennen als ongewenst en slecht, begrijpen de jongens dat het gedrag de
betrokkenen status of plezier oplevert. Zo zijn er jongens die zichzelf en de ande-
ren vermaken door zich te buiten te gaan aan vernieling, het uiten van bedrei-
gingen of openlijke geweldpleging. Ook willen zij naam maken door te laten zien
dat ze nog meer ‘schijt’ hebben en nog ‘harder’ zijn.

Het is een beproefde strategie voor een jongen om zijn status te verhogen
door voor bepaalde ‘problemen’ te zorgen (delicten te plegen ), bij voorkeur het
plegen van geweld tegen personen. Daarmee kan een jongen aan de anderen
laten zien hoeveel hij durft of hoe gevaarlijk en onberekenbaar hij is. Niet alleen
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verhoogt dit zijn status, maar het beschermt hem ook tegen de pesterijtjes van
anderen. Wanneer een jongen in de groep zich zo gaat gedragen en anderen
hem ‘props geven’ (positief bevestigen) voor zijn delinquente gedrag, vormt hij
daarmee een voorbeeld voor andere jongens die dezelfde behoefte aan erken-
ning, vermaak en veiligheid hebben. Zij denken nu ook dat met dit ‘slechte’
gedrag ‘goede’ resultaten zijn te behalen. In een groep waarin sommige jongens
‘problemen’ veroorzaken, ontstaan groepsprocessen waardoor andere jongens
zich al snel verleid en gedwongen kunnen voelen om ook ‘problemen’ te veroor-
zaken of op z’n minst de jongens bij te staan die dat doen. Younes geeft een
voorbeeld van hoe hij dit heeft ervaren:

‘Het was meestal als we wat hadden gedronken, begrijp je? Dan begin je elkaar
een beetje op te fokken. Je weet toch? Dan zie je iemand voorbij komen en dan
is ’t van: “Zie je hem daaro? Wie heeft de ballen om ’m te beuken? Wie is een
échte man?” De één had dan misschien iets van: “No, mij niet gezien, ouwe.”
Maar d’r zat er altijd wel eentje tussen die d’r voor ging. Ik was soms ook zo,
weet je. Tot die ene steekpartij toen. Toen was het écht uit de hand gelopen,
asahbi. Daarna, toen ben ik ermee gekapt. Een aantal andere jongens ook.’

Een belangrijke reden waarom ‘problemen’ ontstaan en uit de hand lopen, ligt in
het feit dat de ‘Marokkaanse’ jongens onderling van mening zijn dat zij te weinig
respect ontvangen van andere jongens of van buitenstaanders.10 Sommige achter-
gestelde jongens voelen zich snel te kort gedaan, beledigd of aangevallen. Vanuit
hun omgangscultuur op straat waarin agressie bij uitstek een goede manier is om
zich te verdedigen, reageren jongens op iedere (vermeende) krenking of aanval
met excessieve dreigementen (zoals met veelvoorkomende uitspraken als: ‘ik maak
je moer helemaal dede (dood)!’, en met geweld). Het ervaren van een gebrek aan
respect op straat, luidt tot een sterke drang en dwang in de groep om (opvallend)
agressief op te treden. Waarom dat snel kan ontaarden, blijkt uit een reactie van
Sergeant tijdens een avond uit in de stad:

‘Weet je hoe vies die man net naar me keek? Ik zweer ’t je. Zo smerig! Dus ik ga
naar ’m toe. Ik zeg: “Wat kijk je zo vies naar me? Zoek je problemen of zo?” Hij
nog eerst van: “Nee, nee. Is goed, kameraad.” Dit, dat. Dus ik van: “Oké.” Maar
hij blijft kijken. Die andere jongens zagen het ook, weet je. Toen dacht ik: klaar.
Ik ben naar ’m toegelopen. Bam! In een keer gestrekt. Wullah! Daarna heb ik ’m
helemaal verrot gebeukt. Wat denkt die sukkel nou?’

Zulke heftige reacties worden door de jongens niet meer gezien als het (geweld-
dadige) ‘kattenkwaad’ dat nodig is om zich op straat te handhaven, maar geclassi-
ficeerd als ‘problemen’. Toch vinden veel jongens zo’n reactie van Sergeant te
begrijpen, omdat ook zij in de omgang met veel jongeren en volwassenen (ouders,
docenten, werkgevers of politieagenten) een gebrek aan respect ervaren. Als kind,
leerling of werknemer zijn de jongens ongelijkwaardig aan volwassenen, leraren
of werkgevers. Veel van hen menen ongelijk te worden behandeld vanwege hun
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‘Marokkaanse’ afkomst en het stempel van ‘probleemjongere’. Op straat zoeken
ze bij elkaar het respect van een ‘moeilijke’ jongen van de buurt omdat ze menen
dat ze daar recht op hebben en weten dat ze het alleen bij andere jongens kunnen
vinden. In de publieke ruimte proberen zij gezamenlijk de rollen om te draaien
en alsnog een positief zelfbeeld te ervaren als ‘een échte man’ of ‘gangster’. Wie
hen daarbij in de weg staat, kan rekenen op ‘problemen’, zoals Hamid toelicht:

‘Kijk, mensen moeten me gewoon die respect geven die ik verdien als man,
begrijp me? Als ze dat doen, is niks aan de hand. Ben ik rustig, alles. Maar doen
ze dat niet? Tja… Dan ga ik die respect zelf wel pakken. Dan krijg je problemen,
vriend. Dan word ik gewoon agressief. Wat moet je anders doen? Ik laat niet
met me spelen, je weet toch?’

Heftige gewelddadige (re)acties kunnen vooral in uitgaansgroepen snel tot stand
komen. Sommige jongens worden snel onzeker en angstig als ze buiten de ver-
trouwde omgeving van hun buurt zijn (zeker op erg jonge leeftijd). In een vreemde
omgeving begrijpen de jongens niet alles wat er om hen heen gebeurt en ze inter-
preteren reacties van andere jongeren of van buitenstaanders vaak negatief als
afkeurend of bedreigend. In uitgaansgroepen heerst dan ook extra sterk het gevoel
dat de jongens elkaar nodig hebben voor hun eigen veiligheid. Buiten de buurt
ervaren de jongens hun behoefte aan veiligheid als extra problematisch, omdat ze
de zekerheden van hun buurt missen.

Als de jongens samen een spijkerbroek gaan kopen in het centrum van de
stad of uitgaan in een club, houden ze meer rekening met het risico dat er een
conflict kan ontstaan tussen hun groep en buitenstaanders. Vanwege het ervaren
van deze wij-zij verhoudingen worden bepaalde gedragsverwachtingen ook expli-
cieter. Zo neemt de betekenis van loyaliteit aan de andere jongens toe. Jongens
verwachten steun van elkaar bij een vechtpartij (ook al is het conflict de schuld
van iemand uit de eigen groep die ‘problemen’ heeft veroorzaakt). Niet voldoen
aan deze verwachting, heeft negatieve gevolgen. De anderen zullen zich keren
tegen degene die onvoldoende loyaliteit heeft getoond door roddels over hem te
verspreiden, hem te pesten, hem te mishandelen of hem uit groepen te weren.
Niet loyaal zijn, kan nog lang negatieve gevolgen hebben voor een jongen in de
buurt.

Hoe dwingend deze gedragsverwachting wordt ervaren, wordt geïllustreerd
in een verhaal van Holle. Zijn ouders komen uit Casablanca en niet uit het Rif-
gebergte. Zijn vader heeft gestudeerd en ook zijn moeder heeft een opleiding
afgerond. Vanwege hun beperkte financiële middelen is het gezin aangewezen
op de onderkant van de woningmarkt en in Overtoomse Veld terecht gekomen.
Dit heeft de ouders er niet van weerhouden om hoge eisen te stellen aan Holle’s
opleiding en ertoe bij te dragen dat hij na de lagere school op een gymnasium
terecht is gekomen in Amsterdam-Zuid. Zijn schoolresultaten zijn gemiddeld en
het is Holle’s wens om na zijn eindexamen aan een universiteit te studeren net
als zijn vader.
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Ondanks dat Holle op een gymnasium zit in Amsterdam-Zuid, heeft hij alleen
echte vriendjes in Overtoomse Veld. Op school voelt hij zich toch teveel ‘anders’
en in zijn buurt is hij op straat aangewezen op andere ‘Marokkaanse’ jongens om
zich mee te vermaken. Hij wordt door veel van hen weliswaar gezien als een ‘stu-
dent’ vanwege zijn hoge opleiding en goede schoolresultaten, maar aangezien hij
zich de omgangscultuur op straat goed eigen heeft gemaakt, wordt Holle gezien
als een jongen van de buurt. Hij is ervan doordrongen dat hij goede maatschap-
pelijke kansen heeft voor een succesvolle toekomst en allerminst gebaat is bij
problemen met politie en justitie. Hij zal dan ook niet snel zelf ‘problemen’ gaan
zoeken of meedoen met een groep jongens die gaat ‘werken’ (het plegen van ver-
mogensdelicten). Toch zal hij zich niet distantiëren wanneer de jongens ruzie
zoeken tijdens uitgaan buiten de buurt en voor ‘problemen’ zorgen. Ook niet de
keer dat Moes ruzie uitlokte in een bioscoopzaal door een joint op te steken. Holle
vertelt daarover:

‘Een oudere man zegt wat. Een Hollander. Dus Moes begint gelijk te schreeu-
wen, je weet toch? Van: “Kom dan met je kankerbek! Ik sloop je moer!” Dit, dat.
Maar ja, die man komt naar ons toe, weet je. Iedereen staat op. Ik ook.’
Jan Dirk: ‘Waarom sta jij dan op? Moes is toch fout. Of niet soms?
‘Jawel. Maar weet je wat het nou is, Dirk. We kennen elkaar al lang, weet je. Ik
heb eigenlijk alléén hun. Begrijp je? Zij zouden me echt uitlachen als ik er wat
van zou zeggen. Dat snap jij misschien niet. En bovendien, ze rekenen op mij.
Net als ik op hen reken. Klaar. Ik moet wel…’

‘Problemen’ kunnen soms stevig uit de hand lopen en ontaarden in opvallend
overlastgevend of crimineel groepsgedrag. Vooral in het groepsgedrag van rel-
groepen wordt dit zichtbaar. In deze groepen zijn in het begin een paar jongens
uit op ‘problemen’ vanwege de spanning en sensatie of omdat ze willen kunnen
opscheppen over hoe stoer ze zijn. Naarmate de groep groeit, maken de jongens
(die elkaar soms niet of nauwelijks kennen) kenbaar dat ze verwachten dat het uit
de hand gaat lopen, wisselen ze leuzen uit over hoe zij als groep in hun recht
staan om zich te misdragen (bijvoorbeeld vanwege discriminatie of provocatie door
ordebewakers) en bestempelen ze zichzelf als vrijheidsstrijders. In deze proces-
sen gaan jongens handelen naar vage gedragsverwachtingen omdat de groep zelf
zo vaag is. Zij doen dit in een context van bijzonder krachtige wij-zij verhoudin-
gen waarbij bepaalde jongens actief uit zijn op het veroorzaken van ‘problemen’,
terwijl anderen zich laten meeslepen en erbij betrokken raken.

In korte tijd kan een opmerkelijk grote groep ontstaan die een aantal veronder-
stelde of ingebeelde gedragsverwachtingen deelt. De wijze waarop het groepsge-
drag van de jongens kan uitmonden in grootschalig vandalistisch en gewelddadig
optreden, maakt dat de relgroep tijdelijk oogt als een grote, gevaarlijke ‘bende’ voor-
dat ze weer uit elkaar valt. De tegenstelling tussen de van buitenaf waargenomen
bende en hoe de jongens zelf de ontwikkeling van een relgroep ervaren, maakt
begrijpelijk waarom slachtoffers en omstanders het delinquente groepsgedrag
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classificeren als opmerkelijk heftig en bedreigend. De jongens zelf zien echter
slechts enkele jongens die voor ‘problemen’ zorgen. Dat het vervolgens uit de hand
kan lopen komt volgens hen door de reacties vanuit de omgeving.

Zolang de jongens van de buurt elkaar in groepen voor het maken van ‘pro-
blemen’ belonen – omdat het spanning en sensatie oplevert, omdat het status
oplevert of omdat het bijdraagt aan de reputatie van jongens (en dus ook aan hun
veiligheid) –, zullen deze vormen van delinquent gedrag voorkomen (ondanks
dat de jongens zelf het zien als vormen van ‘slecht’ gedrag). De processen van
gedragsafstemming leiden ertoe dat ‘problemen’ maken of krijgen in groepsver-
band gemakkelijk uit de hand kan lopen doordat gedragsverwachtingen ondui-
delijk zijn, sprake is van sterke wij-zij verhoudingen en jongens respect denken
te verdienen met ‘slecht’ gedrag. Door deze groepsdynamische processen kan
het delinquente groepsgedrag vormen aannemen die door buitenstaanders als
opvallend uitdagend en agressief worden ervaren.

Werken in Overtoomse Veld

Geld is belangrijk voor alle ‘Marokkaanse’ jongens van de buurt. Over geld be-
schikken is een voorwaarde om aan bepaalde activiteiten mee te doen, om merk-
kleding en allerlei andere luxegoederen te kunnen aanschaffen, en om te laten
zien dat je ‘draait’ (succesvol bent). Een jongen die geen geld heeft is ‘skèr’ en in
het ergste geval wordt hij voor ‘zwerver’ uitgemaakt. Voor de jongens bestaan ver-
schillende mogelijkheden om aan geld te komen: ze kunnen zakgeld krijgen van
familieleden (vaak van oudere ooms, neven of broers) en ze werken als vakken-
vuller in de supermarkt of als pizzabezorger. Anderen vinden grijs of zwart werk
(hosselen) of ze kopen op krediet (met het risico van hoge schulden). Soms slaagt
een jongen erin een beurs of uitkering in de wacht te slepen. Daarnaast zoekt een
aantal jongens in de buurt elkaar op om samen delicten te plegen die (veel) geld
opleveren, zoals diefstal, inbraak (in auto’s, woningen, winkels of bedrijfspanden)
of straatroof. Het plegen van dit soort delicten wordt in de straattaal ‘werken’
genoemd. Raffie licht dit toe:

‘Werken is in feite een puur zakelijk iets. Roven gaat puur om het geld. Net als
ergens inbreken of iets van iemand nakken (stelen). Puur en alleen de doekoe,
begrijp me? Maar sommige zijn beter dan andere. Of die hebben meer buit. Bij-
voorbeeld als iemand weinig geweld gebruikt of heel slim is in wat ’ie doet. Hij
gaat meer respect krijgen dan die ander. Maar die respect krijg je in principe
alleen voor het geld. Alles draait om doekoe.’

Alle jongens van de buurt zijn het er over eens dat ‘werken’ in principe ‘slecht’ is
en ze weten allemaal heel goed dat stelen, inbreken of roven strafbaar is (zowel in
de Westerse samenleving als volgens islamitische regels). Bovendien willen ze
ook niet dat hun eigen spullen worden gestolen. Toch vinden ze het niet meer

Delinquent groepsgedrag in Overtoomse Veld 203



dan normaal dat er jongens zijn die uit stelen gaan. Ondanks dat crimineel gedrag
wordt afgekeurd, weten ze maar al te goed wat het hun kan opleveren: in eerste
instantie geld en in tweede instantie ook status.

Alle straatjongens komen in aanraking met ‘kattenkwaad’ en veel van hen ver-
oorzaken ‘problemen’ of raken bij ‘problemen’ betrokken. Lang niet alle ‘Marok-
kaanse’ jongens van de buurt ‘werken’. Jongens die niet willen stelen, inbreken of
roven, houden zich bewust afzijdig. Deze jongens worden ook niet benaderd of
onder druk gezet door de jongens die wel stelen, inbreken of roven. Op het
moment dat jongens een kans zien om aan geld te komen door een delict te
plegen, zonderen zij die willen ‘werken’ zich af van de anderen. De jongens die
het delict niet willen plegen, gaan zolang wat anders doen, zoals Lange toelicht:

‘Die gasten wiens ding dat is, die gaan dan aan het werk. En de rest? Die gaan
ergens effe een ijsje eten of zo.’

Jongens die stelen, inbreken of roven, willen snel en gemakkelijk aan geld komen.
Sommige jongens plegen dit soort delicten maar één keer of gedurende een
korte periode. Ze stoppen wanneer ze tegen de lamp lopen of omdat ze door
familie of vrienden op de huid worden gezeten. Andere jongens laten zich niet
afschrikken door straffen en hebben geen familieleden die hen op het rechte pad
brengen. Zij worden door de andere jongens gezien als de echte ‘criminelen’ van
de buurt. Ze plegen hun delicten meestal in kleine groepen die vaak een korte
bestaansduur hebben. Door buitenstaanders (waaronder de politie) worden de
jongens die werken soms gezien als leden van één grote ‘bende’ die aan de
lopende band delicten pleegt. De jongens zelf zien slechts afzonderlijke ‘cri-
minelen’ die in wisselende samenstelling geld verdienen met diefstal, inbraak,
straatroof. Zo beschrijft Achmed één van die jongens waarmee hij chillt, als een
voorbeeld van zo’n echte crimineel:

‘Bij No-No zit het écht in z’n bloed. Ik zweer ’t je. Als hij ergens naar binnen
loopt? Je ziet ’t gelijk aan die ogen van hem: “Wat valt er hier te nakken?” Hij is
gewoon zo. Hij kan ook echt niet normaal doen. Nooit. Hij zal ook nooit naar
iemand luisteren, je weet toch? Voor gewoon werk. Je weet toch? Een baantje.
Hij weet, hij gaat toch ontslagen worden. Hij heb schijt, hij. Als hij z’n kans ziet,
gaat ’ie ervoor en nakt ’ie ’t. Standaard.’

De jongens die stelen, inbreken en roven, lijken zich niet te specialiseren in één
bepaald delict. Ook lijken ze niet in staat om delicten te plegen die meer organisa-
tie vereisen, zoals drugshandel. Poeder licht toe waarom dat volgens hem zo is:

‘Die jongens van hier roepen wel eens van: “Ja, wij moeten ook onze eigen busi-
ness beginnen, alles.” Hebben ze weer een film gezien of zo, en dan begint ’t
weer: “Ja, dát moeten wij ook. Eén buurt. Je weet toch? We moeten één handel
worden.” Geloof mij nou maar, die bullshit gaat dus nooit van z’n lang zal die
leven werken hiero. Stel nou, als ik hem (wijst naar Ali) wat geef om te verkopen.
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Denk je nou écht dat ik m’n geld ga krijgen? Zo werkt ’t hier niet, vriend. Als hij
’t al kán verkopen, en die kans is klein, houdt ’ie het lekker voor zichzelf. Hij
gaat wat mooie kleren kopen of zo. Gelijk laten zien dat hij geld heeft. En het
enige wat ik te horen krijg is: “Morgen krijg je je geld. Echt waar.” Begrijp je?’

‘Werken’ in de betekenis van stelen, inbreken of roven is geen voorwaarde om je
conform de straatwaarden te kunnen gedragen als een ‘kapot moeilijke’ man of
stoere ‘gangster’. Om gerespecteerd te worden, is het niet strikt noodzakelijk om
met criminaliteit geld te verdienen. Zolang de niet-criminele jongens de crimi-
nele jongens maar niet verraden of hun gedrag openlijk afkeuren, kunnen zij in
groepsverband samen ‘chillen’ of uitgaan. Bovendien zijn de meeste jongens graag
bereid om gestolen spullen af te nemen of om op een andere wijze van de op-
brengsten te profiteren die de criminele jongens genereren (bijvoorbeeld door het
meerijden in een dure auto om indruk te maken).

Ondanks het feit dat alle jongens stelen, inbreken en roven ‘slecht’ vinden,
kan het plegen van delicten de daders toch status geven. Niet alleen omdat het
geld de daders in de ogen van andere jongens ‘succesvol’ maakt, maar ook omdat
ze door het plegen van delicten aan bepaalde straatwaarden voldoen. Als de wijze
waarop het delict is gepleegd, er blijk van geeft dat de dader ‘hard’ is, ‘schijt’ heeft
of ‘scherp’ is, zullen verhalen over zijn handel en wandel positieve reacties opleve-
ren. Zo levert het afpakken van een tas van een oude dame beduidend minder
positieve reacties op dan het overmeesteren van een slachtoffer die een grotere
uitdaging vormt of een risicovolle inbraak. Degene die uitblinkt in de verhalen
ontvangt niet alleen complimenten voor zijn ‘acties’, maar zal in de toekomst ook
eerder door andere criminele jongens worden benaderd om mee samen te wer-
ken. De niet-criminele jongens raken soms onder de indruk van de buit, zoals
Boegie uitdrukt:

‘Ik ben niet van ’t werken, je weet. Nooit geweest ook. Maar ik zeg je eerlijk, als
ik zie wat voor geld die gasten soms binnenhalen. Wullah, ik kan wel begrijpen
dat jongens jaloers worden. Dan ga je wel twijfelen aan die krantenwijk, asahbi.’

Omdat het normaal wordt gevonden dat er jongens zijn die stelen, inbreken en
roven en omdat de delicten soms erg winstgevend zijn, gaan sommige jongens
criminaliteit als een geschikt of zelfs beter alternatief beschouwen om aan geld te
komen, dan een regulier baantje. De meeste jongens blijven echter van mening
dat ‘werken’ teveel ‘hoofdpijn’ oplevert en onnodige risico’s met zich meebrengt.
‘Kattenkwaad’ en ‘problemen’ uitgezonderd, blijven deze jongens het conventio-
nele pad volgen van opleiding en werk.

Dit betekent niet dat de aanwezige criminele jongens geen invloed uitoefenen
op de anderen. Ten eerste is er de mogelijkheid dat jongens van de buurt zich
ertoe laten verleiden om mee te gaan stelen, inbreken of roven. De jongens van de
buurt lopen een verhoogd risico om in aanraking te komen met criminele jongens
die hen wijzen op een goede gelegenheid om een delict te plegen, hen vertellen
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hoe een delict het beste gepleegd kan worden (om bijvoorbeeld meer aanzien te
krijgen), of hen leren hoe zij over hun morele drempels kunnen stappen om mee
te doen. Daarmee is niet gezegd alle jongens die ‘chillen’ of uitgaan met jongens
die daarnaast stelen, inbreken en roven, meelopers zijn of ‘wannabees’ (ama-
teurs). Ze lopen alleen een groter risico doordat die jongens voortdurend aan-
wezig zijn in hun omgeving en in de groepen die ze vormen op straat.

De criminele jongens kunnen de andere jongens echter nauwelijks onder
druk zetten om mee te doen aan een delict als diefstal, inbraak of straatroof,
omdat het zelfbeeld van een jongen niet in het geding komt als hij niet meedoet.
Een straatjongen hoeft niet te stelen of te roven om ‘moeilijk’ te zijn. Voor accep-
tatie op straat hoeft hij slechts de straatwaarden te respecteren. Beschikken over
geld is belangrijk – want een jongen moet ‘draaien’ – maar hoe hij aan zijn geld
komt maakt niet veel uit. ‘Ieder doet zijn ding’, zouden de jongens zeggen.

Onder de jongens die stelen, inbreken of roven, kan zich wel een soort (tijde-
lijke) hiërarchie aftekenen. Omdat ze vaker hebben ‘gewerkt’ of vanwege hun
unieke ‘skillz’ (vaardigheden), claimen sommige jongens een hogere positie.
Anderen veroveren een hogere positie door te dreigen met geweld, zoals in de
‘werkrelatie’ tussen Bleekie en Geit die Mehmet beschrijft:

‘Ze hebben een tijdje vaak dingen samen gedaan, weet je. Bleekie trok Geit er
toen altijd bij. Gewoon geld verdienen, je weet toch? Maar Bleekie, hij hield
daarna altijd alles. ’t Lag bij hem in de (kelder)box, weet je. En als het dan werd
verkocht of zo, en Geit wilde wat geld, kreeg hij minder of soms helemaal niets.
Ging ’ie klagen, kreeg hij nog een pak slaag d’rbij, begrijp me? Ook een keer hier
op straat voor de snackbar. En Bleekie maakte toen die tijd elke keer weer gebruik
van ’m. Dan doet Geit wel weer mee aan die crime, maar dan daarna hij durft hij
z’n eigen niet te verweren. Eigenlijk ben je dan gewoon een mietje, zeg maar.’

Van al het delinquente groepsgedrag onder ‘Marokkaanse’ jongens in Overtoomse
Veld, is het stelen, inbreken en roven paradoxaal genoeg het minst opvallend
omdat het niet snel uit de hand zal lopen of de vorm zal aannemen van opvallend
heftig groepsgedrag. Onder de ‘Marokkaanse’ jongens van Overtoomse Veld wordt
de meeste waardering opgebracht voor iemand die bij het plegen van delicten ‘ge-
ruisloos’ (onopvallend) te werk gaat en geen ‘onnodig’ geweld gebruikt. Jongens
die zich niet kunnen inhouden of die met excessief geweld extra waardering
willen oogsten, krijgen een slechte naam en zullen in de toekomst minder vaak
worden uitgezocht om mee samen te werken.

Opmerkelijk is een verandering die oudere jongens de laatste jaren hebben
geconstateerd in de straatmentaliteit. Voorheen was het een ongeschreven regel
dat stelen van Nederlanders en andere niet-Marokkanen min of meer geoorloofd
was, omdat de daders het konden legitimeren als een ‘oorlogsbuit’ die was ver-
overd op de onderdrukkers. Het stelen of beroven van Marokkanen was volgens
de oudere jongens in hun tijd onacceptabel. In de loop der tijd hebben ze echter
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gezien dat jongere ‘Marokkaanse’ jongens steeds vaker ook van elkaar stelen en
elkaar beroven. Rooie zegt daarover:

‘Vroeger had je het écht nog over ‘ons volk’. Als een jongen die crimineel was,
als die een Marokkaan beroofde, dan moest hij zich verantwoorden, begrijp
me? De jongens van hier vonden dat meestal niet oké. Maar de nieuwe genera-
tie, ze hebben echt geen respect meer. Voor hun is werk nu gewoon werk. Klaar.
Gangster zijn. Geld verdienen. Is het enigste waar het ze nog om te doen is.
Vraag je van: “Waarom ga je je broeder nakken? Hoe dan?” Dan kijken ze je zo
aan van: “Ik heb schijt.” Je weet toch? “Ik ben gangster!” Dit, dat. “En ik nak wie
ik wil!” Die jongens van nu. Helemaal doorgeslagen, zijn ze. Ze zorgen niet
meer voor mekaar zoals wij dat deden.’

Noten

1 De zogenaamde ‘probleemgezinnen’ worden geplaagd door armoede, schulden, lang-
durige werkloosheid, medische klachten (psychisch of lichamelijk), huwelijks- of relatie-
problemen, alcohol- of drugsgebruik, huiselijk geweld, kindermishandeling, verwaarlo-
zing, schooluitval, opvoedingsproblematiek en drugs- of vermogenscriminaliteit. Voor
beschrijvingen van een aantal problematische thuissituaties en het geïsoleerde karakter
van sommige gezinnen in Overtoomse Veld, verwijs ik naar Metaal, Delnoij & Duyvendak
(2006) en naar Kleijwegt (2005).

2 Uitzonderingen op deze uitspraak worden gevormd door het Scoutingproject dat is voort-
gevloeid uit het Marokkaanse Buurtvaderproject en enkele buurtfeesten die zijn georga-
niseerd door Marokkaanse buurtbewoners.

3 Voor een beschrijving van de organisatie en omgangscultuur van een Marokkaanse voet-
balclub in Amsterdam, verwijs ik naar Wijnker (2006).

4 Vanwege de waarde die jongeren hechten aan de omgang met leeftijdsgenoten in groeps-
verband, wordt wel gesteld dat ‘peergroups’ de voornaamste bron van socialisatieproces-
sen (‘major socializing agent’) tijdens de adolescentie zijn, en dat het gezin of andere
groepen in die periode een minder invloedrijke rol spelen (Haynie 2002; Giordano, P.C.,
S.A. Cernkovich & D.D. Holland 2003; Weerman 2004).

5 Volgens sommigen staat de angst voor ridiculisering en uitsluiting centraal in de adole-
scentie (Warr 2002). Het voorkomen dat negatieve reacties van anderen het (kwetsbare)
zelfbeeld aantasten zou op jonge leeftijd sterker motiveren tot gedragsafstemming, dan
positieve reacties ontvangen die het zelfbeeld bevestigen.

6 Vergelijk met een citaat van Huff (1997) uit zijn recensie van het boek van Decker & Van
Winkle (1996) over het leven in een jeugdbende: ‘A central organizing theme that per-
meates this book is the preeminent role of violence and the threat of violence in the life of
the gang. The threat of violence is identified as a primary motivating factor in the decision
to join the gang and in the decision to leave the gang. Such a perceived threat exacerbates
the aggressive activities of the gang and strengthens bonds to the gang. Yet, when the
individuals leave the gang, they often cite the constant threat of violence as a primary
factor in their desistance.’ Dit citaat heeft weliswaar betrekking op Amerikaanse ‘jeugd-
bendes’ en niet op de Nederlandse groepen van ‘Marokkaanse’ straatjongens die ik heb
bestudeerd. De overeenkomst in het sociale leven van de jongens onderling is echter tref-
fend wat betreft het centrale thema van de dreiging van geweld op straat.
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7 De ‘cultuur van afzijdigheid’ verwijst naar een omgangscultuur van non-interventie (in de
betekenis van zich niet bemoeien met elkaar en niet ingrijpen in situaties) die kenmer-
kend zou zijn voor het sociale leven in moderne Westerse steden. Het begrip is afkomstig
van Van der Lans (1996) en is door Pels (2003) al gebruikt met betrekking tot de proble-
men omtrent ‘Marokkaanse’ jongens in de publieke ruimte.

8 De jongens krijgen ook in andere sociale contexten voorbeelden van het gewelddadige
‘recht van de sterkste’, zoals bij de familie thuis, van televisie of in de (inter)nationale poli-
tiek. Hier gaat het echter om wat zij onderling op straat meekrijgen en uitwisselen aan
betekenissen in hun sociale realiteit.

9 Het soort wapens dat ik in al die tijd op straat voorbij heb zien komen zijn onder meer een
riem (gebruikt als slagwapen), een schroevendraaier, een (klauw)hamer, een schaar, een
busje traangas, een boksbeugel, een (honkbal)knuppel, een bijl, een ploertendoder, diverse
messen en luchtdruk- of namaakpistolen. De jongens hebben veelvuldig gesproken over
het bezit van vuurwapens en handgranaten, maar zelf heb ik deze wapens nooit gezien.
Incidenten waarover de jongens hebben verteld of waarover in de krant is gerapporteerd,
suggereren dat deze wapens wel degelijk in omloop zijn. Onduidelijk blijft wie deze
wapens in zijn bezit heeft, welke jongens er allemaal over kunnen beschikken en hoeveel
er precies in omloop zijn in de buurt.

10 De reactie van straatjongens op een gebrek aan ‘respect’ doet denken aan het begrip
statusfrustratie van Cohen (1955). In zijn redenering zou de delinquente arbeidersjeugd
niet kunnen voldoen aan de waarden van de middenklasse. In de reacties op hun hande-
len ervaren de achtergestelde jongeren dat zij worden gezien als ‘minder’ of ‘lager’ dan
jongeren uit de midden- en hogere klassen. Deze gevoelens van relatieve deprivatie zijn
frustrerend voor de status van het groepsverband en voor het zelfbeeld. In hun collectieve
reactie op deze statusfrustratie verwerpen arbeidersjongeren de middenklassenwaarden,
volgens Cohen. De jongeren omarmen een eigen delinquente subcultuur met activiteiten
die niet-utilitair, kwaadaardig en negativistisch van aard zijn. Andere onderzoekers zijn
het niet eens met Cohen. Zij zien in de reacties van de delinquente jongeren meer een
deviante en ‘groepseigen’ manier om juist wel te kunnen voldoen aan middenklassen-
waarden (Miller 1958; Cloward & Ohlin 1960).
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