
Stellingen

Bij het proefschrift Kapot moeilijk. Een etnografisch onderzoek naar opvallend
delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens (De Jong, 2007).

1. Een theorie gebaseerd op algemene menselijke behoeften en groepsproces-
sen kan verklaren hoe en waarom opvallend delinquent groepsgedrag van
‘Marokkaanse’ jongens logischerwijze voortvloeit uit een combinatie van sociaal-
economische omstandigheden in een ‘probleembuurt’, straatcultuur in grote
steden, en specifieke verhoudingen tussen bevolkingsgroepen in de Neder-
landse samenleving.

2. ‘Marokkaanse’ jongens vormen groepen op straat om collectief hun behoeften
aan erkenning, vertier en veiligheid te bevredigen binnen de mogelijkheden
en beperkingen van hun achterstandswijk.

3. Hoeveel waardering agressief en gewelddadig groepsgedrag oplevert in de
straatcultuur van ‘Marokkaanse’ jongens, is afhankelijk van de mate waarin zij
opgroeien in een ‘cultuur van afzijdigheid’ (Van der Lans 1996).

4. Omdat ‘Marokkaanse’ straatjongens zich zo sterk op elkaar aangewezen voelen,
ervaren zij een sterke groepsdruk en raken ze verstrikt in gedragsverwach-
tingen die kunnen uitmonden in onverwacht heftig delinquent groepsgedrag.

5. Door versterkte algemene identificatieprocessen die ‘Marokkaanse’ jongens
ervaren als ‘allochtonen in een achterstandswijk’, reproduceren zij sterke loya-
liteitsverwachtingen binnen hun eigen groep en kunnen zij meer begrip of
zelfs waardering opbrengen voor extreme vijandigheden naar buiten toe.

6. Delinquent gedrag van ‘Marokkaanse’ jongens bestempelen als ‘straatterro-
risme’ geeft in het huidige tijdsgewricht aanleiding tot groepsprocessen die
uitmonden in secundaire deviantie en rationaliseringen of rechtvaardigingen
van (ernstig) overlastgevend of crimineel groepsgedrag.



7. De culturele verklaring van delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens
die de laatste tien jaar zo populair is geworden in de sociale wetenschappen,
wordt in de samenleving gemakkelijk omgezet in geaccepteerde vormen van
alledaags racisme.

8. Het feit dat jonge Nederlandse moslims in hun levenstijl en hun geloofsbele-
ving locale, niet-Westerse plattelandstradities weten te vermengen met een
mondiale, Westerse stedelijkheid, leidt tot grote verwarring onder weten-
schappers, politici en burgers over het beeld dat zij zich moeten vormen van
de islam in ons land.

9. De ‘hinderkracht’ van de lagere sociale klassen (De Swaan 1982) bestaat bij de
etnische minderheden voor een belangrijk deel uit hun ‘kinderkracht’.

10. Een les die een sociale wetenschapper leert uit veldwerk in een moeilijk toe-
gankelijk onderzoeksgebied, luidt: de meest waardevolle kennis is zelfkennis.

11. Jezelf in een ander verplaatsen kost minder brandstof dan autorijden.
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