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Met vallen en opstaan

Een eerste kennismaking

Overtoomse Veld kent weliswaar obstakels die het doen van onderzoek moeilijk
maken, maar het is aan de onderzoeker om deze obstakels te overwinnen, toegang
te krijgen tot het veld en het vertrouwen van de onderzoeksgroep te winnen. In
dit hoofdstuk wil ik laten zien hoe ik ‘met vallen en opstaan’ mijn onderzoeksstra-
tegie heb ontwikkeld om de kwalitatieve gegevens te verzamelen die nodig zijn
om mijn onderzoeksvragen te beantwoorden.

Mijn eerste ontmoeting met de ‘Marokkaanse’ jongens van Overtoomse Veld
vindt plaats in 1999. Op dat moment ben ik nog een sociologiestudent aan de
Universiteit van Amsterdam. De vakgroep Criminologie van de Rijksuniversiteit
Groningen biedt mij de kans mee te werken aan een onderzoek naar de escalatie-
risico’s van openbare ordeverstoringen (De Haan, Van der Laan & Nijboer 2001).
Mijn opdracht is het afnemen van een aantal interviews met ‘Marokkaanse jon-
gens’ rondom het August Allebéplein in Overtoomse Veld. De interviews moeten
gaan over de ‘rellen’ van 1998, de ervaringen van de jongens met geweld en crimi-
naliteit (in de buurt en op school), en vooral hun verhouding met de politie. Ik ga
op het aanbod in, maar realiseer me tegelijkertijd dat ik nog nooit in Overtoomse
Veld ben geweest en überhaupt geen ‘Marokkaanse’ jongens ken.

Via via achterhaal ik het telefoonnummer van Hicham Darif,1 een jongeren-
werker in Overtoomse Veld. Hicham is samen met zijn broertjes in de buurt
opgegroeid en kent de meeste Marokkaanse bewoners persoonlijk. Hij is nog
maar net begonnen als jongerenwerker, maar heeft toch al goede contacten met
de jongens van deze buurt. Vanwege zijn achtergrond als ‘een jongen van de
buurt’ geniet hij een zeker aanzien en doet hij hard z’n best om te zorgen dat er
voor de jongens meer activiteiten en voorzieningen komen, zoals een eigen buurt-
huis. Hicham lijkt me een uitstekende tussenpersoon (‘makelaar’) om aan res-
pondenten te komen. Maar hij is de eerste ‘Marokkaan’ die ik leer kennen en onze
kennismaking verloopt moeizaam.

Ik heb afgesproken Hicham te ontmoeten in zijn kantoor in Overtoomse Veld.
Ik ga met één van de onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen die Hicham
uitlegt wat de bedoeling is van het onderzoek. Hij benadrukt dat op basis van de
uitkomsten suggesties worden gedaan voor verbeteringen in de buurt waaronder



ook voorzieningen voor de jongens. Hicham kijkt ons argwanend aan en zegt dat
de jongens van de buurt hun buik vol hebben van onderzoekers. Zelf heeft hij ook
de nodige negatieve ervaringen met onderzoekers die hem hebben gebruikt om
in contact te komen met jongens van de buurt. Naarmate Hicham meer over zijn
ervaringen vertelt, wordt hij bozer en bozer. Hoe de Groningse onderzoeker ook
probeert hem van onze goede bedoelingen te overtuigen, het haalt allemaal niets
uit. De emoties lopen zo hoog op dat Hicham ons met klem adviseert weg te gaan
en het onderzoek verder te vergeten.

Een paar dagen later bel ik Hicham nogmaals op om een nieuwe afspraak te
maken. Deze keer ga ik alleen naar hem toe. Ik probeer nu vooral niet over te
komen als een onderzoeker die loze beloftes doet. In plaats daarvan probeer ik op
een zakelijke manier een overeenkomst te sluiten. Voor het onderzoek moet ik
een aantal interviews afnemen met ‘Marokkaanse’ jongens van de buurt die ik
zonder hulp van Hicham nooit kan leveren. Op zijn beurt wil Hicham een positie
als jongerenwerker in de buurt opbouwen, maar vanwege de bezuinigingen van
de gemeente beschikt hij over te weinig voorzieningen. We komen overeen dat ik
wat geld van de Rijksuniversiteit Groningen zal regelen waarmee we samen wat
leuks organiseren voor alle jongens van de buurt die meewerken aan de inter-
views.2 Hicham verbindt echter één voorwaarde aan onze afspraak. Ik moet eerst
zélf aan de jongens uitleggen wat ik kom doen in de buurt.

Hierop brengt Hicham me naar een kamer waar vier ‘Marokkaanse’ jongens
achter een tafel zitten. Ik schat ze ongeveer tussen de zestien en achttien jaar oud.
De jongens dragen allemaal de stereotype outfit van een ‘Marokkaanse’ straat-
jongen: een leren jas (met bontkraag), een spijkerbroek, sportschoenen en een
baseballpetje. ‘Hoi, ik ben Jan Dirk’, zeg ik wat onzeker. Ik wil de jongens alle-
maal een hand geven, maar durf dat niet. Ik ga zitten en voel me ongemakkelijk.
Achterovergezakt, met de armen over elkaar en met een achterdochtige blik in
hun ogen, nemen de jongens me op. Ze begroeten me niet en maken zelf ook
geen aanstalten om mij een hand te geven. Ze kijken alleen maar en geen van hen
zegt iets. ‘Nou Dirk, vertel hun maar wat je hier komt doen’, zegt Hicham, die
daarop weggaat en de deur achter zich dichttrekt.

Daar zit ik dan, met vier paar ogen nog steeds op mij gericht. Uit onzekerheid
begin ik nog maar een keer mezelf voor te stellen: ‘Ehm, nou, mijn naam is dus
Jan Dirk en ik kom hier een onderzoek doen naar…’ Onmiddelijk onderbreekt
één van de jongens me: ‘Luister dan, Dirk-Jan. Voordat je verder gaat met je ver-
haaltje, hebben wij een vraag aan jou. Wat vind jij eigenlijk van Marokkanen?’ Er
valt een stilte en de jongens kijken me strak aan.

Omdat ik naar Overtoomse Veld ben gekomen in de verwachting dat deze
vraag zeker een keer gesteld zou worden, heb ik mijn antwoord al klaar. Om de
jongens niet tegen de haren in te strijken en zeker niet over te komen als een
‘racist’, heb ik iets bedacht in de trant van: ‘In elke groep heb je goeie en kwaaie…’
Maar op dat moment wanneer de jongens mij de vraag stellen, voelt dit antwoord
niet goed.
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Misschien komt dit doordat mijn Surinaamse vrienden me hebben geleerd dat
té politiek correcte of ontwijkende antwoorden door hen (en ook door andere
‘allochtonen’) al gauw als onoprecht worden ervaren. Volgens hen vinden ‘alloch-
tone’ jongens mijn soort vaak schijnheilig. In het openbaar – en zeker in het bijzijn
van ‘allochtonen’ – zou zo’n ‘studenterige kaaskop’ nooit zeggen wat hij denkt, uit
angst voor de gevolgen als hij een eerlijk antwoord geeft. In werkelijkheid zou hij
echter neerkijken op ‘allochtonen’ en zich beter voelen omdat hij nu eenmaal een
blanke en hoogopgeleide Hollander is. Ook zou zo’n ‘kaaskop’ volgens hen den-
ken dat hij zijn ‘allochtone’ gesprekspartners wel om de tuin kan lijden met zijn
politiek correcte praatjes. Mijn Surinaamse vrienden hebben me stevig op het
hart gedrukt dat deze houding niet alleen getuigt van een gebrek aan ‘respect’,
maar ook van een grove onderschatting van hun observatievermogen en intelli-
gentie.

‘Om eerlijk te zijn, heb ik best wel een hekel aan Marokkanen’, floep ik er
ineens uit. ‘Tja, het spijt me om het te zeggen, maar ik ken eigenlijk ook geen
Marokkanen. Ik ken wat Surinamers, Antillianen en een paar Turken. Maar ik ken
gewoon niet één Marokkaan. Daar komt bij dat ik over Marokkanen alleen maar
slechte verhalen hoor.’ Er valt weer een stilte en de jongens kijken me onbewogen
aan.

Ik ben bang dat ik te ver ben gegaan in mijn openhartigheid en begin rood aan
te lopen. Angstig dwalen mijn ogen af in de richting van de uitgang. ‘Nou, wat
mij betreft mag ’ie morgen wel terugkomen’, zegt één van de jongens van onder
zijn petje. De anderen knikken instemmend en dan beginnen de jongens te lachen:
‘Ga Hicham maar halen.’ Die heeft er zichtbaar plezier in dat de jongens mij een
paar benauwde ogenblikken hebben bezorgd: ‘Je ziet een beetje rood, Dirk. Gaat
’t?’, zegt hij lachend. Als we afscheid nemen, geeft hij me mijn eerste lesje wat
betreft de omgang met de jongens uit deze buurt: ‘Onderschat ze niet. Blijf altijd
eerlijk over wat je komt doen en wat je d’r zelf van vindt. Anders kan je het verder
wel schudden in deze buurt.’

Vanzelfsprekend heb ik het wantrouwen tegenover onderzoekers niet in één
klap overwonnen door in mijn eerste ontmoeting met een paar jongens meteen
zo openhartig te zijn. Wel heeft mijn eerste reactie het ijs gebroken waardoor ik
als onderzoeker m’n eerste stappen kan zetten in de buurt en ook andere jongens
kan ontmoeten om te interviewen. Voor mijn eigen onderzoek naar opvallend
delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens, zou ik echter keer op keer
dezelfde obstakels moeten overwinnen en bovendien van andere onderzoeks-
methoden gebruik moeten maken.

Omdat ik voornamelijk ‘kwalitatieve’ gegevens wil verzamelen, moet ik metho-
den gebruiken die zich goed daarvoor lenen, zoals ‘interviewen’ en ‘observeren’
(McCall 1978). Om kwalitatieve gegevens te verzamelen over (groeps)gedrag, atti-
tudes en betekenisgeving van ‘Marokkaanse’ jongens in hun sociale omgeving,
moet ik aan drie voorwaarden voldoen (Emerson 1983). Ten eerste moet ik als
onderzoeker zelf aanwezig zijn in de buurt waar ik het groepsgedrag van de jon-
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gens onderzoek en zoveel mogelijk direct in contact staan met de onderzoeksgroep.
Ten tweede moet ik bij de interpretatie van gegevens zoveel mogelijk uitgaan van
de zienswijze van de jongens zelf (het actorperspectief). Ten slotte moet ik ook bij
de analyse zoveel mogelijk uitgaan van begrippen en categorieën die de jongens
zelf hanteren om hun leefwereld te beschrijven en betekenis te geven.

Obstakels overwinnen met hulp

Een geschikte rol vinden om participerende observatie te doen, is in mijn geval
een proces van vallen en opstaan. Het verlangt veel doorzettingsvermogen, geduld
en tijd. In Overtoomse Veld is het niet voldoende om interesse te tonen in de leef-
wereld van ‘Marokkaanse’ jongens en mijn goede bedoelingen te onderstrepen.
Een aantal obstakels in dit onderzoeksveld vragen om extra inspanningen.

Ten eerste is er de vijandige houding van de jongens tegenover de politie. Ik
loop steeds weer het risico dat ik door de jongens wordt versleten voor een infor-
mant. Daarom probeerde ik op straat het contact met politieagenten zoveel moge-
lijk te vermijden. Via andere werkzaamheden ken ik een aantal agenten. Als ik
hen openlijk zou begroeten en een vriendelijk praatje zou maken, ben ik bang dat
ik de jongens reden geef om me ervan verdenken dat ik samenwerk met de poli-
tie. Vandaar dat ik bij onvermijdelijke ontmoetingen met de politie op straat het
gedrag kopieer dat ik heb afgekeken van de oudere jongens van de buurt die ‘rus-
tig’ (volwassen) zijn geworden. Dit houdt in dat ik geen bijdehante opmerkingen
maak of beledigingen uit (zoals de jongere jongens soms doen), maar beleefd blijf
en me veel terughoudender opstel dan ik normaal gesproken doe in sociale con-
tacten (kort groeten, een neutrale blik bewaren en op gepaste afstand met enige
argwaan het handelen van de politieagent gadeslaan). Het liefst verstop ik me in
zo’n situatie zoveel mogelijk tussen de jongens, zodat zij mijn reacties zien en de
kans klein is dat ik door de agent wordt aangesproken op mijn aanwezigheid (of
op de voortgang van mijn onderzoek).

In een poging om iedere verdenking weg te nemen, druk ik de jongens tijdens
interviews, gesprekken en observaties steeds weer op het hart dat ik geen enkele
informatie doorgeef aan de politie. Ook geef ik de opnames terug van interviews
waarin jongens praten over delicten waarvoor ze niet zijn aangehouden of waar-
voor ze niet zijn vervolgd wegens een gebrek aan bewijs. De teruggave vindt bij
voorkeur plaats in de aanwezigheid van andere jongens. Zo zien de jongens dat
het niet bij beloftes blijft. Wanneer Wirie, een bekende jongen uit de buurt, be-
trokken blijkt te zijn bij een diefstal op mijn werkplek aan de Universiteit, krijg ik
de kans om te laten zien dat ik echt wel te vertrouwen ben.

Ik ga naar de buurt om Wirie te spreken over het voorval. Gelukkig kom ik
Mourad tegen die weet wat er is gebeurd. Hij is bereid om Wirie te bellen en te
vragen naar het plein te komen. Na het telefoontje moet Mourad lachen:
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‘Die Wirie. Geloof me, Dirk. Die mafkees zal nooit veranderen. Hij hangt
gewoon met de verkeerde gasten.’

Uit het verhaal van Mourad begrijp ik dat Wirie die dag met twee jongens was die
vaker ‘werken’ (vermogensdelicten plegen). Die twee zagen opeens een kans om
wat te stelen uit het universiteitsgebouw (waar ik onderwijs geef). Volgens Mourad
‘werkt’ Wirie zelf niet en bleef hij daarom buiten (waar ik hem zag) op de jongens
staan wachten. Toen die naar buiten kwamen sprinten met een tasje en een porte-
monnee, is hij ook gaan rennen. In die zin was hij er wel bij betrokken. Als Wirie
op het plein verschijnt, groet hij eerst iedereen en maakt hij een praatje met enkele
van de aanwezige jongens.

Na vijf minuten probeer ik hem even apart te nemen. Maar Wirie zegt tegen
me dat niet hij maar z’n vrienden op het idee kwamen om ‘even een kijkje te
nemen’ in het gebouw. Ik vraag hem voortaan bij het gebouw weg te blijven en
tegen z’n vriendjes te zeggen dat ik daar werk (mocht dat al iets uithalen). Wirie
belooft – met weinig overtuigingskracht – dat hij dat zal doen. Als we terugkomen
meen ik uit de reacties van andere jongens af te lezen dat ze weten waar ons
gesprek over ging. Ik ben er zeker van dat mijn aanpak het vertrouwen van de
jongens in me heeft vergroot: ik heb Wirie immers niet verraden. Toch vraagt een
van de aanwezige jongens, Achmed, later aan me:

‘Dirk, als jij iemand ziet stelen, hè. Een Marokkaan of zo. Dan ga je ’m zeker
aangeven, toch?’

Ik antwoord dat het ervan afhangt wie de dader is, wat hij steelt en van wie.
Achmed bestudeert me even en zegt dan:

‘Wij zijn anders hier. Wij doen dat niet. Nooit.’

Het tweede obstakel waar ik steeds tegenaan loop is de vijandige houding van de
jongens tegenover de media. Omdat mijn werkzaamheden worden geassocieerd
met die van een journalist, word ik vaak door jongens verdacht gemaakt. Dit
beperkt mijn toegang tot bepaalde groepen en heeft een nadelige invloed op het
gedrag van sommige jongens tegenover mij. Vandaar dat ik voortdurend probeer
om mijzelf te distantiëren van journalisten.

Zo probeer ik steeds met de jongens een discussie aan te gaan over de media.
De jongens geven de media de schuld van het stigma dat rust op ‘Marokkaanse’
jongens. Ook de slechte naam van de buurt zou door mediaberichtgeving zijn ver-
spreid. Het zou me in hun ogen verdacht maken als ik het klakkeloos met hen
eens zou zijn: ze zouden het zien alsof ik hen naar de mond te praat. Ze weten
heel goed dat iemand met mijn achtergrond een andere mening heeft dan zij (en
die heb ik ook). Ze zouden denken dat ik een journalist ben die probeert te ‘infil-
treren’ in hun groep. Vandaar dat ik tegenover hen als buitenstaander het belang
van persvrijheid verdedig. Wel toon ik begrip voor hun argumenten en geef ik toe
dat de media een eigen verantwoordelijkheid hebben. Bovendien geef ik toe dat ik
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me mijn ‘liberale’ mening makkelijk kan permitteren omdat ik (als ‘niet-Marok-
kaanse’ jongen) ook geen last heb van de media. Ik probeer de afstand tussen mij
en de pers te benadrukken, door over de journalisten altijd te spreken in termen
van ‘zij’, zoals in: ‘zij mogen dat in principe schrijven’.

Het lukt me niet om alle roddels over mijn journalistieke werkzaamheden te
ontkrachten. Als ik in een groep dreig te worden overstemd door de jongens die
mij ervan blijven beschuldigen voor de media te werken, krijg ik soms steun van
jongens die me wél vertrouwen en bereid zijn voor mijn integriteit in te staan. Zo
krabbelde ik een keer voorzichtig een korte aantekening op mijn arm omdat ik
bang was een belangrijk verhaal te vergeten. Joker heeft het in de gaten en begint
te schreeuwen:

‘Kijk dan! Wat doet ’ie? Wat doet ’ie? Hij zit onze namen op te schrijven! Hij is
journalist! Ik zei ’t toch? Wullah (ik zweer ’t je)! Hij is journalist! Hij is een
verrader!’

Maar Biga komt voor me op en zegt:

‘Je moet niet zo vies praten over Dirk. Hij doet onderzoek, je weet toch? Geloof
mij nou: Dirk is cool met ons. Hij is geen shekem. Of niet soms, Dirk? Zeg hem
zelf. Hij weet niks, asahbi (vriend).’

Even later wanneer een paar jongens foto’s van elkaar nemen en ik samen met de
jongens poseer, leren ze me hoe ik met mijn handen ‘Westside’- en ‘Allebé’-
symbolen moet maken. Op het moment dat ik met mijn camera ook een foto wil
nemen, probeert Joker het nog een keer.

‘Waarvoor is die foto? Ik ga d’r niet op, hoor!’

Biga helpt me opnieuw en roept Joker nogmaals tot de orde:

‘Hé Dirk. Voor de Telegraaf, moet je zeggen. Nou, kom op, smeerlap. Vieze
zwerver dat je bent! Ga op die foto staan of ik beuk je moer!’

Door mijn eigen inspanningen en met dit soort hulp ben ik in staat steeds weer
de verdenking te ontkrachten dat ik voor de media werk.

Het derde obstakel is de vijandige houding tegenover onderzoekers. Na verloop
van tijd weten de meeste jongens wel dat ik onderzoeker ben (en geen agent of
journalist). Ze hebben me leren kennen als een onderzoeker die regelmatig met
de jongens ‘chillt’. Door zoveel mogelijk gewoon met ze ‘te zijn’ en discussies met
hen te voeren over hun gedrag, laat ik me inwijden in hun leefwereld. Ik stel me
op als een nieuweling die ze alles nog moeten uitleggen: hoe dingen volgens hen
op straat werken, waarom jongens bepaald gedrag vertonen en hoe daarop moet
worden gereageerd. Voor de jongens is het onbegonnen werk hoezeer ik ook mijn
best doe om het allemaal te begrijpen. Vanwege mijn achtergrond en ‘bloed’ zal ik
nooit echt kunnen navoelen wat zij allemaal meemaken.
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Toch lukt het me om op deze manier hun wantrouwen tegenover onderzoe-
kers weg te nemen en toegang te krijgen tot hun groepen op straat. Naarmate het
veldwerk vordert, verandert de houding van de jongens naar mij toe van wantrou-
wen – ‘Jij gaat vast weer slechte dingen over ons schrijven’3 – naar trots: ‘Dirk gaat
een boek schrijven over de buurt!’. De jongens begrijpen best dat mijn verhaal
een negatieve lading heeft (veel gaat immers over delinquent groepsgedrag) en
dat media mijn boodschap kunnen vertalen in: ‘De Jong heeft Marokkaanse jeugd-
bendes onderzocht’. Desondanks steken ze me een hart onder de riem, zoals Badr:

‘Hun schrijven altijd negatieve dingen over ons. Daar word je ‘para’ (opgefokt)
van, weet je. Zou jij ook worden als mensen alleen maar die dingen zeggen van:
“Dirk is crimineel dit. Dirk is dief dat. Dirk is terrorist.” Is toch lelijk? Maar wat
jij schrijft… Kijk, ’tuurlijk, is wel negatief. Maar ook weer niet, begrijp me? Die
shit gaat hier gewoon zo. Safi (begrijp je)? Ik bedoel, je bent hier nu een tijdje
geweest. Je hebt ge-chilled met ons. Je bent mee op pad geweest, alles. Dus je
weet. Je weet hoe sommige gasten hier gek kunnen doen. Als jij dát schrijft,
maakt niet zoveel uit. Het is wel negatief en zo, dan hebben we er toch respect
voor, begrijp me? Jij heb ’t nu geleefd.’

Dat ‘geleefd hebben’ valt uiteraard wel mee. Ik ben geen ‘Marokkaanse’ jongen uit
Overtoomse Veld. Ik ga niet naar een ‘zwarte’ school en ik woon niet thuis met
een Marokkaans gezin. In mijn sociale omgeving voel ik me zelden bedreigd en
ik voel me ook niet onder druk gezet om een (gewelddadige) reputatie te onder-
houden. Ook voel ik me nooit uitgesloten vanwege mijn etnische achtergrond of
mijn geloof. En zo zijn er nog vele kanten van het sociale leven van ‘Marokkaanse’
straatjongens, die ik niet écht heb ‘geleefd’.

Wel heb ik jarenlang met mijn eigen ogen en oren veel waargenomen van
het dagelijkse leven van ‘Marokkaanse’ jongens, en er uitvoerig met hen over
gesproken. Op die manier probeerde ik het ‘zelf meemaken’ zo dicht mogelijk te
benaderen. Dit brengt mij bij een vierde obstakel dat niet onbesproken mag blijven:
mijzelf. Om door te kunnen dringen tot de groepen op straat en om de obstakels
(met hulp van de jongens) te overwinnen, heb ik een geschikte rol moeten vinden.
Bij het vinden van die rol boden mijn persoonlijke achtergrond en ontwikkeling
mogelijkheden, maar vanzelfsprekend leverden ze ook beperkingen op.

Ik als obstakel

Ik kom uit een heel ander sociaal milieu. Het is de jongens van de buurt vanaf
het begin duidelijk dat ik in veel opzichten anders ben. Ik ben een jonge student
uit de (hogere) middenklasse die is opgegroeid in een villawijk in een grote pro-
vinciestad. Mijn vader, moeder en zus hebben een universitaire opleiding afge-
rond en ik heb het Stedelijk Gymnasium afgemaakt om vervolgens sociologie
aan de Universiteit van Amsterdam te gaan studeren. In de ogen van de jongens
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ben ik ‘vreemd’, in het bijzonder omdat ik een ‘witte’ Hollandse ‘student’ ben.4

Ik ben geen jongen van de straat, geen échte Amsterdammer en niet gelovig (laat
staan moslim). Ik kleed me anders, beweeg me anders en praat geen ‘straattaal’,
Tamazight of Arabisch.5 Verder woon ik in het centrum van de stad, doe ik
andere dingen in mijn vrije tijd en heb ik andere vrienden en vriendinnen. Wat
de jongens ook vreemd vinden is dat ik naar de buurt kom op een ouwe fiets, ter-
wijl iemand van mijn leeftijd volgens hen al lang in een auto zou moeten rijden.6

Mijn voorkomen, gedrag en opvattingen stemmen evenmin overeen met de
(deviante) normen en waarden van hun omgangscultuur op straat. Als ik bijvoor-
beeld onnodig ‘netjes’ (gehoorzaam en beleefd) ben of me ‘laf’ gedraag, handel ik
in strijd met gedragsverwachtingen van de jongens. Ze becommentariëren mijn
gedrag door de spot met me te drijven en plaatsen me voor straf in een aparte
categorie: iemand die erbij mag zijn, maar er niet bij hoort. Dit gebeurde bijvoor-
beeld de keer dat ik zonder tegenstribbelen gehoor gaf aan het verzoek van een
kaartjescontroleur in de bioscoop om mijn sigaret uit te maken en daarbij ook
nog mijn verontschuldigingen aanbood omdat ik niet had gezien dat daar niet
gerookt mocht worden. Haantje reageerde als volgt:

‘Kijk Dirk, dát is nou typisch zo’n studenten-actie van je. Daaraan kun je écht
zien dat je niet uit de buurt komt. Anders had je gewoon gezegd: “Wat moet je
nou, bitch? Scheur die kaartje en hou je bek voor ik je pof, mafkees!” Je weet
toch? Schijt hebben. Gangster, gewoon. Dus niet meer zo netjes doen, hè? Je
bent nu met ons uit! Ha, ha.’

Het botsen van mijn eigen waarden en normen met die van de straatcultuur van
de jongens, geeft mij inzicht in de gedragsverwachtingen die de jongens op straat
delen. Het leren begrijpen van hun ‘straattaal’, leidt er ook toe dat ik op inzichten
stuit. In de straattaal gebruiken de jongens hun eigen vreemde woorden en uitdruk-
kingen (zelfverzonnen of afkomstig uit bijvoorbeeld het Sranangtongo, Arabisch,
Papiamento, Spaans en zwart-Amerikaans ‘ghetto-slang’). Deze pakkende formu-
leringen zijn niet alleen ‘uniek’, maar de zaken waar in de straattaal bijzondere
woorden en uitdrukkingen voor worden gebruikt, staan blijkbaar centraal in het
groepsleven van de jongens. Voor mij vormt het leren van hun straattaal een goede
manier om er achter te komen wat voor de jongens van bijzondere betekenis is.

Behalve een bron van informatie vormt de straattaal echter ook een obstakel.
Aangezien ik van huis uit geen Amsterdamse straatjongen ben, is het leren van
de betekenissen van woorden en uitdrukkingen een moeizaam proces. Ik kan bij-
voorbeeld geen woordenboek raadplegen, want straattaal is bij uitstek een spreek-
taal en geen schrijftaal die kan verschillen van stad tot stad, van buurt tot buurt en
van jeugdgroep tot jeugdgroep (Nortier 2001). Ook het Meertens Instituut dat
zich bezig houdt met de bestudering en documentatie van de Nederlandse taal en
cultuur, biedt geen uitkomst. Hun onderzoeken naar de straattaal van jongeren
richten zich op uitspraak en taalontwikkeling, niet op het vastleggen van een
algemene woordenschat en een correcte spelling.
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Ik moet dus zelf achterhalen welke woorden de jongens gebruiken en wat de
betekenis daarvan is. De straattaal in Overtoomse Veld ontwikkelt zich met elke
generatie straatjongens en kan bovendien verschillen per groep.7 Het leren van
nieuwe woorden en uitdrukkingen en – minstens zo belangrijk – het afleren van
woorden en uitdrukkingen die niet meer ‘in’ zijn, gebeurt in de groepen op straat.

De jongens weten dat ik in eerste instantie vaak maar moet gissen naar de
betekenis van woorden en uitdrukkingen die ze gebruiken. Ze vinden het leuk
om mij te beledigen of uit te dagen met woorden en uitdrukkingen waarvan ze
verwachten dat ik ze niet begrijp. Omdat vaak slecht wordt gearticuleerd, is het
niet alleen een kwestie van gissen naar de betekenis maar ook naar de uitspraak
(laat staan de spelling). Als ik bepaalde woorden uitprobeer, spreek ik ze vaak ver-
keerd uit. Ook strookt de betekenis niet altijd met de context. Mijn vergissingen
vormen een bron van vermaak. Ik ben vaak uitgelachen, maar als ik het een keer
wél goed begrepen heb, kan er een complimentje af.

Doordat de jongens bepaalde woorden en uitdrukkingen herhaaldelijk in een
specifieke context gebruiken, lukt met me stukje bij beetje om de uitspraak en
betekenis ervan te achterhalen.8 Bovendien helpt een aantal jongens dat me goed
gezind is, me de straattaal te leren. De verleiding bestaat om zelf ook straattaal te
gaan spreken, maar ik vermoed dat de jongens het ‘nep’ vinden als ik me op die
manier populair probeer te maken.9 Bovendien zou ik veel fouten hebben ge-
maakt en voortdurend het mikpunt blijven van spottende opmerkingen. Het zou
mijn reputatie geen goed doen in de buurt. Ik gedraag me daarom zoveel moge-
lijk ‘natuurlijk’ in overeenstemming met mijn Hollandse studenten-achtergrond.
Opeens ‘stoer gaan praten’ of me gedragen als een ‘wannabe’ (beginneling), zou
mijn rol ongeloofwaardig maken.

Ondanks alle verschillen tussen de jongens en mij, voel ik me naarmate het
veldwerk vordert in de buurt steeds meer op mijn gemak. Ik krijg meer gelegen-
heid om te observeren en dat wat ik waarneem weet ik steeds beter te interprete-
ren in termen van de leefwereld van de jongens. Een aantal jongens ziet dat ook
zo, zoals blijkt uit opmerkingen van Geit:

‘En in het begin, wij maar denken: “Waarom blijft deze gekke tata (Hollander)
nou nog terugkomen, begrijp je? We lopen die sukkel zwaar in z’n gezicht te
dissen (kleineren), alles. Hoe dan?” Tja, nu kennen we je langer, weet je. Nu is
het anders. Zeker na Marokko. Nu zijn de meeste jongens van: “Hé Dirk! Heb je
die gruwelijke torie (verhaal) al gehoord?” En dan vertellen ze je gewoon bijna
alles wat ze geflikt hebben. Maar dat heeft wel effe geduurd of niet, ouwe! Ha,
ha. Maar je weet ook… sommige jongens die je minder goed kent, die hebben
nog zoiets van ‘verrader’. Dat hou je toch.’

Naarmate het onderzoek vordert, ben ik steeds beter in staat te ‘horen wat zij
horen’ en te ‘zien wat zij zien’. Achteraf blijkt dat een van de grootste obstakels
van het onderzoek – het feit dat mijn sociale achtergrond zo sterk verschilt van

Met vallen en opstaan 83



die van de jongens – ook voordelen heeft geboden bij het verzamelen van gege-
vens over hun straatcultuur.

In hun ogen blijf ik een vertegenwoordiger van de dominante Hollandse
middenklasse en dat levert me verschillende bijnamen op, waaronder ‘Jan Peter’
(Balkenende). Zelfs na jaren blijf ik die ‘student’ die niet goed begrijpt hoe het er
aan toe gaat op straat (en uitleg en bescherming nodig heeft). In discussies over
bijvoorbeeld achterstand, onrechtvaardigheid en discriminatie, mag ik het stand-
punt van ‘de’ Hollander verdedigen. Soms mag ik ook optreden als ‘adviseur’ in
zaken die gevoelig liggen tussen de ‘Marokkaanse’ jongens onderling (zoals orale
seks met vrouwen en vriendschappelijke omgang met homoseksuele mannen).
Ondanks dat ik gaandeweg steeds dichter bij de jongens kom te staan, blijft de
scheidslijn tussen ‘wij’ (de Marokkanen of de ‘allochtonen’) en ‘zij’ (de Hollan-
ders) mijn verhouding tot de jongens bepalen.

Van Balkenende naar Bruinsma

De ontwikkeling van mijn rol is deels het resultaat van mijn geduld, volharding
en open houding. Maar het is vooral te danken aan de hulp van een aantal jon-
gens dat zich geroepen voelde om mij op te nemen. Zonder hun hulp en vertrou-
wen in mijn integriteit als onderzoeker zou ik nooit toegang hebben gekregen tot
de ‘binnenwereld’ van hun groepen op straat. Telkens wanneer ik werd gepest,
bedreigd of (een enkele keer) werd aangevallen en (nog) niet in staat was om
mezelf te verweren, zijn deze jongens voor me in de bres gesprongen. Ze hielden
kwaadwillende belagers op een afstand en overtuigden wantrouwenden van mijn
goede bedoelingen.

Het motief van de jongens om me te helpen, was in eerste instantie zakelijk
(ik kon geld regelen voor gezamenlijke activiteiten). Maar in de loop der jaren
hebben we een vriendschappelijke relatie opgebouwd op basis van wederzijdse
waardering en onderling vertrouwen. In mijn relatie met de jongens die me heb-
ben geholpen, probeerde ik een zekere mate van wederkerigheid aan te brengen
door ook van mijn kant hulp aan te bieden (bij het maken van huiswerk, het
schrijven van brieven, de organisatie van activiteiten of het lenen van mijn fiets).10

Dankzij hun hulp heb ik ook geleerd me een houding te geven door mijn
gedrag – zonder mezelf uit het oog te verliezen – aan te passen aan de situatie en
omstandigheden waarin ik verzeild raakte. Zo lukte het me steeds beter om een
geslaagde grap te maken. Leren wat in de ogen van de jongens humoristisch is en
welke status iemand moet hebben om bepaalde grappen te mogen maken, is een
proces van vallen en opstaan. Eén zo’n leermoment was de keer dat Hassan mij
betrok bij de groep op een moment dat ik alleen maar wat stond toe te kijken. Hij
daagde me op speelse wijze uit, zoals ik jongens elkaar vaak heb zien uitdagen:
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‘Hé Dirk. Wat is dat nou? Ik hoor van: je balt (neukt) die hoeren en shit. Qui fesj
(hoe zit dat)? Kun je geen normale chickies regelen of zo?’

Omdat ik inmiddels denk te weten, hoe jongens in zo’n situatie zouden reageren
om iedereen aan het lachen te krijgen, ga ik op de uitdaging in door te zeggen:

‘Hoe weet je dat, Hassan? Heeft je moeder weer over me lopen lullen of zo?’

Maar niemand lacht en alle jongens kijken vol verwachting naar Hassan. Ik besef
dat ik de plank heb misgeslagen maar probeer geen spier van mijn gezicht te ver-
trekken. Hassan maakt zich breed, buigt zich naar me toe, kijkt me strak aan en
zegt op een zachte, maar indringende toon:

‘Ik leg het je één keer uit. Je zegt nooit iets over m’n moeder. Nóóit, begrijp je?
Dat is hier genoeg om iemand af te maken. Volgende keer, Dirk, maak ik je
helemaal dede (dood). Wullah, ik zweer ’t je. Dus onthoud dat.’

Wanneer de jongens even later de meest grove grappen over elkaars moeders
maken, wordt mij duidelijk dat dit een privilege is dat is voorbehouden aan jon-
gens van de buurt die elkaar onderling goed kennen en een hoge statuspositie
bekleden.

Langzaam maar zeker leer ik hoe op uitdagingen in te gaan en welke grappen
ik wél kan maken zonder uit de toon te vallen. Onschuldige uitdagingen gaan me
goed af, zoals de keer dat de jongens op een hoge muur een sigaretje zitten te
roken en Biler me uitdaagt om erbij te komen zitten:

‘Hier kom je alleen op als je ‘gangster’ bent als ons, asahbi. Gaat je nooit lukken.
Doe geen moeite, ouwe.’

Als ik er vervolgens in slaag de muur te beklimmen, reageert Kleine Ali met een
compliment:

‘Zie je nou! Dirk is ook een dief, wullah! Dirk is dief.’

Ik heb mij voorgenomen om mij bij overlast, geweldpleging en ander (ernstig)
delinquent gedrag afzijdig te houden. Gelukkig wordt dit van mij als buitenstaan-
der (Hollandse ‘student’ van buiten de buurt) ook verwacht, al zou het me wel
aanzien hebben kunnen opleveren (maar ook een hoop problemen), zoals Nordin
duidelijk maakt wanneer we op een nacht samen uitgaan:

‘Moet je voorstellen, Dirk, dat jij hier iemand op z’n bek zou rossen terwijl de
jongens nog niemand hebben gebeukt. Alleen maar leipe Mocros (Marokka-
nen) om je heen en jij, ‘tata’, ons studentje, jij beukt iemand. Weet je hoeveel
respect je zou krijgen, asahbi? Geen grap, wullah!’

In dit soort situaties wordt duidelijk dat ik kan ‘chillen’ en toch mezelf kan blijven,
ondanks grote verschillen. Ook leer ik door dit soort gesprekken meer over de
verwachtingspatronen van de jongens ten opzichte van elkaar en hun gedeelde
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begrippenkader. Zo leer ik uit situaties als hierboven de dubbele betekenis van
respect op straat. Respect wordt door de jongens in de ene situatie gebruikt om
aan te geven dat ze willen worden behandeld zoals ieder ander. Deze betekenis
van respect verwijst naar een mate van gelijkwaardigheid als mens. In de tweede
plaats bedoelen de jongens met respect het ontzag dat moet worden opgebracht
voor iemand die een hogere statuspositie bekleedt omdat hij sterker is, rijker is of
op andere manieren meer heeft bereikt. Deze betekenis van respect verwijst naar
een mate van ongelijkwaardigheid, waarbij de jongen die ‘kapot moeilijk’ (ontzet-
tend stoer) is, het respect ontvangt en de mindere het moet geven.

Naarmate ik me steeds meer op m’n gemak begin te voelen in groepen op
straat, ervaar ik hoe het is beloond te worden met positieve reacties van andere
jongens in de vorm van uitspraken die duiden op acceptatie in de buurt (zoals: ‘je
kan hier nu overal je jas ophangen’). Ook krijg ik complimenten over hoe ‘scherp’
of ‘bijdehand’ ik ben geworden, zoals een keer dat ik bij een groep jongens onder
een afdakje ga staan en Stier me uitdaagt:

‘Je bent best sterk toch? Grote jongen als jij. Zie je deze stang? Ik weet zeker dat
jij je in één keer kan optrekken. Kom, kom. Laat zien dat je een man bent.’

Iedereen moedigt me ook aan, behalve Samir die zegt dat ze me met rust moeten
laten. Maar ik stel hem gerust en zeg dat ik deze zelf aankan. Ik had eerder al
jongens vloekend voorbij zien komen met viezigheid aan hun handen. Dus ik
loop naar de stang en raak de bovenkant voorzichtig aan met m’n rechterwijs-
vinger. Er blijkt smeerolie op de hele stang te zitten. Ik kijk Stier ‘bijdehand’ aan
en de jongens beginnen te lachen. Samir moet ook lachen en Stier kijkt een
beetje beteuterd.

Samir: ‘Ik zeg je toch? Dirk is scherp geworden, ouwe.’
Stier: ‘Ach man, hij is blah. Wacht maar. Volgende keer…’

Ook na jaren veldonderzoek presenteer ik me als die ‘Hollandse student’ die op
z’n oude fiets door de buurt rijdt en tegen iedereen beleefd is. Maar inmiddels
heb ik wel geleerd hoe ik de jongens op straat tegemoet moet treden en ben ik
zelfverzekerd genoeg om me niet de kaas van het brood te laten eten. De angst en
onwennigheid die ik in het begin had in de omgang met de jongens van de buurt,
zijn nagenoeg verdwenen. Ook tegenover onbekende ‘Marokkaanse’ jongens voel
ik me steeds meer op mijn gemak, zoals blijkt wanneer ik meega naar een ont-
moeting met een paar ‘Marokkaanse’ jongens uit een andere buurt. Pas nadat de
jongens al een tijdje hebben zitten praten, beseft Hicham dat hij nog niet aan de
andere jongens heeft uitgelegd wie ik (de enige Hollander in het gezelschap) ben
en wat ik doe. Hij zegt tegen de jongens uit de andere buurt:

‘Trouwens, hij hiero is onderzoeker. Hij schrijft een boek over onze buurt.’

De jongens reageren verbaasd. Eén van hen, Spits, kijkt me wantrouwig aan en
richt zich dan tot Hicham.
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Spits: ‘Meen je dat nou? Je maakt grappen met ons, asahbi.’
Hicham: ‘Wat had jij dan gedacht? Journalist of zo?’
Spits: ‘Nee, man. Ik dacht hij is zo een Bruinsma-type, je weet toch? Dat hij
hangt voor die assi (hasj) of zo. Onderzoeker? Tja, ik weet niet. Hij ziet er niet zo
uit.’

Later in de auto op weg terug naar de buurt moeten de jongens er hard om lachen
en Hicham geeft me een ‘compliment’:

‘Weet je hoe ‘scherp’ je bent geworden, Dirk. Volgens mij heb je het zelf niet
eens door, gabber. Maar we hebben je echt gevormd, ouwe. Waar zou je zijn
zonder ons? Of niet dan? Ha, ha.’

Hicham heeft gelijk. Zonder zijn hulp en die van bepaalde jongens zou ik mijn
rol als onderzoeker in het Overtoomse Veld nooit hebben kunnen ontwikkelen
van ‘Balkenende’ tot ‘Bruinsma’. Dankzij hun steun ben ik in staat geweest
de gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn om mijn onderzoeksvragen te
beantwoorden. De systematiek waarmee ik deze gegevens heb verzameld wordt
in het volgende deel van het hoofdstuk besproken.

Methoden

In het begin van het onderzoek dacht ik aan de voorwaarden voor kwalitatieve
gegevensverzameling (Emerson 1983) te kunnen voldoen door de jongens te inter-
viewen (zoals ik dat in eerder onderzoek had gedaan). Het oorspronkelijke plan
was om een representatieve groep te selecteren en deze jongens een paar jaar te
volgen in hun ontwikkeling. Ik wilde hen in verschillende (hang)seizoenen (herfst,
winter, lente en zomer) interviewen over hun eigen (groeps)gedrag en dat van
andere ‘Marokkaanse’ jongens in hun omgeving. De interviews die ik afnam
waren deels ‘semi-gestructureerd’ en deels ‘vrij-associatief’.

Zo had ik een lijst met onderwerpen (topiclijst) die in elk gesprek aan de orde
moesten komen (met vragen over groepslidmaatschap, de structuur van groepen
en diverse vormen van delinquent groepsgedrag).11 Ook legde ik de jongens steeds
dezelfde scenario’s voor van situaties die zich op straat kunnen voordoen, om aan
de hand daarvan vragen te stellen over groepsgedrag.12 Naast mijn vaste onderwer-
pen liet ik in het gesprek de nodige ruimte voor ‘vrije associatie’. Wanneer jon-
gens zelf onderwerpen aandroegen, ging ik daarop door. Als meerdere jongens
bepaalde onderwerpen nadrukkelijk naar voren brachten, hadden deze blijkbaar
een belangrijke of speciale betekenis. Aan de hand van zulk voortschrijdend inzicht
werd de lijst met onderwerpen steeds weer aangepast en uitgebreid.

Met de ‘interviewsetting’ had ik geluk. Dankzij mijn contacten in de buurt,
kon ik gebruik maken van het kantoor van het buurthuis om jongens te intervie-
wen. Het voordeel van deze plek was dat ik jongens van de straat kon meenemen
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voor een interview. De plek bood de nodige privacy waardoor ik een jongen onder
vier ogen kon spreken en het gesprek kon opnemen met een cassetterecorder (na
uitwerking van het interview kregen de jongens die daar om vroegen het cassette-
bandje zodat ze wisten dat ik geen ‘bewijsmateriaal’ zou hebben van bepaalde
uitspraken). In een besloten ruimte kon de geïnterviewde jongen ook niet door
andere jongens worden afgeleid of gecontroleerd waardoor jongens geen gevoe-
lige vragen zouden willen beantwoorden uit vrees door anderen voor ‘verrader’ te
worden aangezien.

Om aan respondenten te komen gebruikte ik de zogenoemde ‘sneeuwbal-
methode’: via tussenpersonen (zoals Hicham), legde ik mijn eerste contacten.
Vervolgens probeerde ik via mijn respondenten weer aan nieuwe contacten te
komen. In veldstudies wordt vaak gebruik gemaakt van dit soort kettingverwij-
zingen (Wright & Bennet 1990; Decker & Van Winkle 1996). In onderzoek naar
vormen van gedrag waarover men liever zwijgt, verloopt deze manier van respon-
dentenwerving echter niet altijd even gemakkelijk. Als respondenten hun gedrag
afschermen voor buitenstaanders en er is sprake van een ‘code of silence’, worden
nieuwe contacten vaak moeizaam gelegd. Ook in dit onderzoek moest eerst ver-
trouwen worden opgebouwd voordat de sneeuwbalmethode respondenten begon
op te leveren. Om vertrouwen op te bouwen en toegang te krijgen tot de leef-
wereld van de jongens kon ik gebruik maken van sleutelfiguren die ook fungeer-
den als ‘respondenten-makelaars’.13 Maar veel belangrijker was het om veel tijd in
het onderzoeksveld door te brengen en de jongens aan mijn aanwezigheid te
laten wennen.

Gegeven mijn beperkte toegang tot het veld en het wantrouwen van de jon-
gens, was het nemen van een werkelijk representatieve steekproef volstrekt on-
realistisch, ook al omdat de jongens zichzelf niet rekenden tot één duidelijk
afgebakende ‘groep’. Naarmate de respondentenwerving beter op gang kwam,
kon ik beginnen na te denken over hoe ik een onderzoeksgroep kon selecteren
die in ieder geval een redelijke afspiegeling vormde van de jongens van de buurt
en de groepen waarin zij zich aaneensloten. Tijdens de eerste interviewronde
heb ik daarom geprobeerd eenvoudig zoveel jongens van de buurt te interviewen
als ik maar kon. Het streven was wel om jongens van verschillende leeftijden te
interviewen en te achterhalen tot wat voor typen groepen zij zich rekenden.

In die eerste ronde heb ik interviews gehouden met tweeëndertig jongens
in de leeftijd van 14 tot 24 jaar. De geïnterviewde jongens waren volgens mijn
‘sleutelinformanten’ prominent aanwezig in de buurt en maakten op dat moment
deel uit van verschillende typen groepen op straat (waaronder groepen die over-
last veroorzaakten en/of crimineel gedrag vertoonden). Vijfentwintig jongens waren
van ‘Marokkaanse’ afkomst. Daarnaast heb ik ook vier Surinaamse, een Turkse,
een Antilliaanse en een Nederlandse jongen geïnterviewd die deel uitmaakten
van groepen in de buurt.14 Deze eerste interviews vonden plaats in de aanloopperi-
ode van mijn promotieonderzoek (ongeveer van 2001 tot 2002).
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Van interviewen naar observeren

Om mijn onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden, probeerde ik in eerste
instantie door middel van de interviews gegevens te verzamelen over groeps-
gedrag van ‘Marokkaanse’ straatjongens. De vragen die tijdens de interviews aan de
orde kwamen, hadden betrekking op de geschiedenis van groepen en de manieren
waarop jongens zelf hun groepen omschrijven (onder meer qua structurele ken-
merken waaronder hiërarchie en leiderschap). Ook stelde ik vragen over de ach-
tergronden van individuele groepsleden (zoals personalia van de respondent, met
hoeveel en welke vrienden hij omgaat, zijn reputatie in de buurt en ervaringen
met delinquent gedrag of politiecontacten) en de gedeelde ‘groepscultuur’ op straat
(met veel aandacht voor de waardering van overlastgevend en crimineel groeps-
gedrag). Dit leverde interessante gegevens op over de typen groepen die de jongens
onderscheiden, over de waarde van die groepen voor hen op straat en over hun
opvattingen ten aanzien van (opvallend) delinquent groepsgedrag. Toch leverden
de interviews onvoldoende gegevens op voor het onderzoek naar groepsdynami-
sche processen onder ‘Marokkaanse’ jongens.

Ik kreeg te weinig gegevens over allerlei vormen van groepsgedrag op straat in
de vorm van actie en reactie (binnen de groep of tussen de groep en de sociale
omgeving). Ik miste emotionele uitingen in de groep, de discussies en ruzies of
het alledaagse uitwisselen van verhalen. Uit dat soort gegevens verwachtte ik
beter af te kunnen leiden hoe en waarom groepsdynamische processen werken,
en hoe en waarom deze processen het doen en laten van de jongens beïnvloeden
op zo’n manier dat zij opvallend en delinquent gedrag vertonen. Bij het verzamelen
en verwerken van deze gegevens zou ik tevens rekening moeten houden met de
invloeden die vanuit de omgeving (de context) op de jongens worden uitgeoefend,
en mede bepalen hoe zij gezamenlijk betekenis geven en waarde toekennen aan
hun gedrag.

Dat mijn eerste interviews te weinig van dit soort gegevens opleverden, kwam
misschien doordat de jongens moeilijk konden verwoorden hoe zij zich in groeps-
verband gedragen (Hollway & Jefferson 2000). Een andere mogelijkheid is dat
de jongens het ‘stoer’ (sociaal wenselijk) vinden om zichzelf te presenteren als
iemand die zich niet door anderen laat beïnvloeden. Ook kan de formulering van
de vragen of mijn houding tijdens het interview (het ‘interviewer-effect’), daarvan
de oorzaak zijn geweest.15 Hoe dan ook kreeg ik weinig respons op vragen over
groepsdynamiek, terwijl de antwoorden die ik kreeg niet overeen kwamen met
groepsgedrag van de jongens dat ik voor en na de interviews op straat of in het
buurthuis zag.

Gaandeweg werd duidelijk dat ik de interviews ook niet nodig had om ge-
sprekken met de jongens te kunnen voeren. Dankzij mijn veldwerk waren de
jongens gewend geraakt aan mijn aanwezigheid in de buurt. Met een aantal van
hen kon ik ‘chillen’ (rondhangen, praten, een sigaretje roken, poolen, kaarten
etc.). Om de beperkingen van de interviews te compenseren, besloot ik meer te
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gaan observeren. En omdat bleek dat de vrije omgang meer bruikbare gegevens
opleverde, besloot ik vanaf 2003 alleen nog maar te observeren.

De manier waarop ik observeerde wordt vaak aangeduid als ‘participerende
observatie’. In mijn geval is dit ietwat overdreven. Soms was ik daadwerkelijk
betrokken bij de activiteiten van de groep, maar meestal was ik vooral passief aan-
wezig. De mate waarin ik als onderzoeker meedeed aan het groepsproces beperkte
zich doorgaans tot toekijken en luisteren. Waar mogelijk probeerde ik mij in de
gesprekken te mengen. In die gesprekken vroeg ik de jongens niet alleen om
tekst en uitleg van wat er zich voor mijn neus afspeelde, maar sneed ik de onder-
werpen aan waar ik eerder in de interviews ook vragen over stelde. Mijn participe-
rende observatie nam dus meer de vorm aan van ‘interviewen in groepsverband’.16

Daarbij kwamen veel van dezelfde vragen aan bod als bij de interviews uit de eer-
ste ronde, alleen dan afgestemd op de begrippen die de jongens zelf hanteren en
aangevuld met meer gedetaileerde vragen die voortkwamen uit voortschrijdend
inzicht (zoals over de afwezigheid van echt leiderschap in de groepen of over de
gedeelde ervaring zeer sterk op elkaar te zijn aangewezen).

Op die manier heb ik zoveel mogelijk gegevens verzameld over de groeps-
dynamische processen waarin de omvang, hiërarchie en organisatie van groepen
zich ontwikkelen, waarin gedeelde betekenissen, waarden en normen tot stand
komen, waarin jongens groepsdruk ervaren of uitoefenen, en hun gedrag aanpas-
sen aan de (veronderstelde) gedragsverwachtingen van de groep. De gegevens
bestaan uit waarnemingen van gedrag of reacties op gedrag in de groep en uit
fragmenten van gesprekken die de jongens voerden en waarbij ik soms ook zelf
betrokken was.

Ondanks dat de jongens wisten dat ik er als onderzoeker was, kon ik waar-
nemingen en gespreksfragmenten toch niet met audio- of videoapparatuur vast-
leggen zonder argwaan te wekken. Zelfs als ik tijdens een gebeurtenis of een
gesprek openlijk aantekeningen zou maken, zou dit de jongens wantrouwig heb-
ben gemaakt. Ik wilde de jongens zoveel mogelijk laten vergeten dat ik aandach-
tig luisterde en nauwlettend toekeek opdat ze zich op zo ‘natuurlijk’ mogelijke
wijze in groepsverband zouden gedragen (ook al werd de situatie onwillekeurig
beïnvloed door de aanwezigheid van een ‘vreemde eend in de bijt’). Om mijn
gegevens zo onopvallend mogelijk vast te leggen, moest ik trucs verzinnen.

Het bleek dat ik maximaal vijf kernwoorden kon onthouden door ze regelmatig
in gedachten te herhalen. Aan elk kernwoord kon ik een opvallend gegeven, een
observatie van een gebeurtenis of een tekstfragment koppelen. Tot een paar uur
na de observatie of het gesprek bleek ik nog redelijk goed in staat om zo’n gebeur-
tenis in detail te beschrijven of zo’n gespreksfragment te reconstrueren. Maar
zodra ik vijf kernwoorden in mijn hoofd had, moest ik ze vastleggen. Om geen
argwaan te wekken, ging ik meestal naar de WC waar ik de kernwoorden snel op
een papiertje krabbelde. Later toen ik me realiseerde dat het in de ogen van de
jongens volstrekt ‘normaal’ is om in het bijzijn van de anderen met je mobiele
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telefoon te spelen, stuurde ik mezelf SMS-berichten met kernwoorden (of soms
hele citaten).

Fragmenten van beschrijvingen en dialogen zijn in dit boek verwerkt om de
analyse van de verzamelde gegevens te verlevendigen. In de dialogen probeer ik
gespreksfragmenten zo werkelijkheidsgetrouw mogelijk te reconstrueren door
hun eigen ‘straattaal’ in de dialoog te verwerken. Sommige uitdrukkingen (zoals
‘je weet toch?’, ‘wullah!’ en ‘asahbi’) gebruiken de jongens zó vaak dat ze met het
oog op de leesbaarheid wel eens worden weggelaten uit de citaten. Als dat wat de
jongens toevoegen aan hun uitspraak echter van betekenis is, dan worden de veel-
voorkomende toevoegingen wel altijd in het citaat opgenomen.

De beschrijvingen en citaten in dit boek vormen uiteraard maar een heel klein
deel van de gegevens die ik heb verzameld door middel van mijn participerende
observatie in groepen. Het is moeilijk om precies aan te geven hoeveel groepen ik
heb leren kennen, alleen al omdat de jongens zichzelf ook niet tot vaste ‘groepen’
rekenen. Mijn kennis van de jongens van de buurt en hun groepen baseer ik
vooral op observaties van en gesprekken met jongens waarmee ik regelmatig con-
tact heb gehad.

Volgens mijn tellingen heb ik ongeveer 200 jongens van de buurt van gezicht
leren kennen, waarvan grofweg 160 jongens van Marokkaanse afkomst waren.
Van die 200 jongens ken ik er 131 (waarvan 115 van Marokkaanse afkomst) van
naam en/of bijnaam. Met ongeveer 74 jongens heb ik informele gesprekken ge-
voerd. Ongeveer 45 van hen (waarvan 39 van Marokkaanse afkomst) kwam ik
gedurende een periode van drie jaar met grote regelmaat tegen op straat of in het
buurthuis. Ik sprak ze wekelijks of maandelijks. Met 30 van deze jongens heb ik
bovendien tien dagen zeer intensief contact gehad toen we in het kader van het
project ‘En nu iets positiefs!’ in 2004 een reis naar Marokko hebben gemaakt.
Van hen waren 25 jongens van Marokkaanse, drie van Surinaamse, een van Antil-
liaanse en een van Nederlandse afkomst.

De meeste beschrijvingen en gespreksfragmenten in dit boek hebben betrek-
king op de 45 jongens die ik met de grootste regelmaat in wisselende samenstel-
lingen tegenkwam. Gedurende de veldwerkperiode van 2002 tot 2005 ben ik
vooral met deze jongens opgetrokken en heb ik met hen herhaaldelijk uitvoerige
(groeps)gesprekken gevoerd aan de hand van mijn onderwerpenlijst. De extacte
hoeveelheid contactmomenten en gesprekken is echter moeilijk te bepalen. Ook
heb ik met deze jongens de meeste situaties meegemaakt waarin ik groepsdyna-
mische processen met mijn eigen ogen kon waarnemen. Alle jongens van wie ik
handelingen beschrijf of die sprekend opvoer, zijn geanonimiseerd (en overeen-
komsten tussen bijnamen die ik of jongens van de buurt hebben verzonnen
omwille van dit boek en bijnamen die nu gangbaar zijn in de buurt, berusten
puur op toeval).
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Over de kwaliteit van mijn gegevens

Om het groepsgedrag van de ‘Marokkaanse’ jongens te onderzoeken, bleek parti-
ciperende observatie – het direct waarnemen van gedrag – de beste methode van
gegevensverzameling. Met de hulp van een aantal jongens van de buurt heb ik
de obstakels in het onderzoeksveld steeds weer kunnen overwinnen en een rol
kunnen vinden die me in staat stelde steeds meer en steeds betere gegevens te
verzamelen.

De manier waarop ik obstakels heb overwonnen en mijn rol heb ontwikkeld,
heeft een aantal beperkingen bij de gegevensverzameling niet kunnen wegnemen.
Ten eerste is mijn toegang tot het onderzoeksveld niet ongelimiteerd geweest. Een
andere, meer ervaren onderzoeker was er wellicht in geslaagd nog verder door
te dringen in de groepen van de jongens in de buurt. Ten tweede is mijn aan-
wezigheid en houding hoe dan ook van invloed geweest op het groepsgedrag van de
jongens. Een andere, meer ervaren onderzoeker zou het groepsgedrag misschien
minder of op een andere manier hebben beïnvloed. Ten derde zijn mijn persoon-
lijke ontwikkeling als onderzoeker en mijn voortschrijdende inzicht van invloed op
de uitkomsten van dit onderzoek. Een andere onderzoeker zou misschien een
andere ontwikkeling doormaken en mogelijk tot andere inzichten komen. Ten
vierde ben ik ook beperkt door mijn vermogen om te kunnen waarnemen en deze
waarnemingen natuurgetrouw te kunnen verwerken tot beschrijvingen en dialogen.
Een ander zou misschien meer zien en horen of zijn waarnemingen beter kunnen
verwoorden.

Gezien al deze beperkingen moet een aantal kritische kanttekeningen worden
geplaatst bij de gegevens die ik heb verzameld. Door de specifieke manier waarop
ik met obstakels ben omgegaan en mijn rol in het onderzoeksveld persoonlijk heb
gespeeld, kan de gegevensverzameling niet worden herhaald. Als gevolg daarvan
komen de validiteit en de betrouwbaarheid van de gegevens ter discussie te staan
(Brady & Collier 2004).17

De genoemde beperkingen maken het moeilijk om precies te bepalen in hoe-
verre alle verzamelde gegevens voldoende valide en betrouwbaar zijn. Ik kan wel
zoveel mogelijk inzicht geven in hoe ik met de obstakels van het onderzoeksveld
ben omgegaan en hoe ik mijn rol als onderzoeker heb gespeeld. Aan de hand
daarvan kan de lezer zelf beoordelen of ik mij voldoende toegang heb verschaft tot
de groepen ‘Marokkaanse’ jongens op straat in Overtoomse Veld, en of ik vol-
doende valide en betrouwbaar empirisch materiaal heb verzameld om antwoord
te kunnen geven op mijn onderzoeksvragen.

Zelf kan ik alleen vaststellen dat ik gedurende het onderzoek steeds meer te
horen en te zien heb gekregen van het groepsgedrag van de jongens van de buurt.
In het begin verzamel ik veel gegevens over groepsgedrag waarin sterk word gerea-
geerd op mijn aanwezigheid, en mis ik vooral gegevens over overlast en criminali-
teit. Verderop in het onderzoek kan ik mezelf beter onzichtbaar maken en krijg ik
ook meer gegevens over opvallend delinquent gedrag. Een voorbeeld hiervan is de
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keer dat ik tegen het einde van het onderzoek met een paar jongens in een auto
zit te praten en Nordin zegt:

Nordin: ‘Ik hoor Ski zit weer vast. Waarvoor is hij gepakt?’

Brabant kent mij nauwelijks, maar wanneer hij antwoord geeft, houdt hij geen
rekening meer met het feit dat ik er bij ben:

‘Gewoon mishandeling. Is die ouwe zaak, je weet toch? Was een paar maanden
terug of zo. Toen die keer dat we in de stad waren. Is een tijdje terug, maar ja…
Ze kwamen ’m toch halen. Gisteren of zo. Nu mogen ze hem drie dagen vast-
houden. Dan komt zijn zaak voor. Maar hij gaat gewoon taakstraf krijgen, hoor.
Dat denk ik tenminste. Toch ‘faya’ (klote), weet je.’

Naarmate de tijd verstreek slaagde ik erin gegevens te verzamelen over het
groepsgedrag van de jongens waarover ik in het begin helemaal geen of – achteraf
gezien – slechts onjuiste gegevens kon verzamelen. De vraag in hoeverre ik valide
gegevens heb verzameld over de relevante groepsprocessen tussen de jongens,
kan ik in zoverre beantwoorden dat de problemen die in het begin van het onder-
zoek optraden door afscherming, voorliegen, overdrijven en zwijgen, gedurende
het onderzoek duidelijk zijn afgenomen.18

De primaire gegevens van dit onderzoek bestaan hoofdzakelijk uit observaties
en gesprekken (de tweeëndertig interviews uit de aanloopperiode van het onder-
zoek zijn uiteindelijk niet in de analyse verwerkt, maar bleken vooral functioneel
om de onderwerpenlijst voor de participerende observatie aan te scherpen en con-
tact op te bouwen met de jongens). In hoeverre de gegevens die ik heb verzameld
betrouwbaar zijn, valt evenmin goed te bepalen omdat ik als onderzoeker zelf
degene ben die observeert, gegevens verzamelt en analyseert. De vertekeningen
die hieruit voortkomen zijn moeilijk op te sporen en te corrigeren. Een exacte
replicatie van de gegevensverzameling is in ieder geval niet mogelijk; niet alleen
gezien de persoonlijke waarnemingen van de onderzoeker, maar ook vanwege de
invloed van zijn aanwezigheid en houding op het groepsgedrag van de jongens.
Wel heb ik als onderzoeker een poging gedaan om gegevens betrouwbaarder te
maken door ze met gegevens uit andere bronnen te vergelijken.

Om gegevens te kunnen vergelijken met gegevens uit andere bronnen, heb ik
gesprekken gevoerd met sleutelfiguren uit de sociale omgeving van de jongens
(zoals buurtbewoners, winkeliers, buurtregisseurs en andere politieagenten, amb-
tenaren van justitie en stadsdelen, en medewerkers van de kinderbescherming, de
reclassering en jeugddetentiecentra). Ik stelde deze ‘experts’ vragen over dezelfde
onderwerpen die ik bij de jongens ter sprake bracht of waarover ik observaties
verzamelde (bijvoorbeeld over leiderschap in groepen of opvattingen van de jon-
gens over geweld en criminaliteit). Ook heb ik mijn waarnemingen en (voorlopige)
analyses vergeleken met die van onderzoekers die soortgelijk onderzoek doen of
hebben gedaan (in binnen- en buitenland).
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Wat deze externe bronnen te bieden hebben, blijft echter hoofdzakelijk be-
perkt tot het perspectief van de ‘buitenstaander’. Ze bieden geen nieuwe inzichten
in het verloop van de groepsdynamische processen binnen een groep. Vandaar dat
ik de gegevens over de kennis en expertise van buitenstaanders verder niet mee-
neem in de beschrijving en de analyse van mijn veldwerk. Wel kan met deze
vorm van ‘triangulatie’ (Hagan 1993) worden onderzocht hoe betrouwbaar be-
paalde gegevens zijn die ik heb verkregen door middel van observaties. Zo zijn
bijvoorbeeld politie- en justitiegegevens vergeleken met uitspraken van jongens,
waardoor ik inzicht kreeg in hoeverre zij in hun verhalen bepaald groepsgedrag
overdrijven of juist verzwijgen. Verder heb ik mijn eigen interpretaties van situa-
ties naast die van ervaringsdeskundigen gelegd, waardoor ik op andere mogelijk-
heden werd gebracht. Gesprekken met buurtregisseurs (wijkagenten) en andere
buurtprofessionals hielpen me ook mijn gegevens over het groepsgedrag van
‘Marokkaanse’ jongens in een bredere context van jeugd- en groepsproblematiek
te plaatsen en bepaalde ‘algemeenheden’ te ontdekken.

Over de analyse van mijn gegevens

Het begrippenkader van dit onderzoek is opgebouwd als een ‘grounded theory’
(Glaser 1967, 1978, 1992; Eliasoph & Lichterman 2003). Bestaande theorieën
over jeugdcriminaliteit in groepsverband en groepsdynamische processen vormen
het uitgangspunt. Uit deze literatuur zijn bepaalde begrippen geoperationaliseerd
als ‘attenderende begrippen’ voor het empirische onderzoek (zoals open- of ge-
slotenheid van delinquente jeugdgroepen, straatcultuur en groepsdruk). Aan de
hand van deze begrippen is de oorspronkelijke lijst van onderwerpen opgesteld
en zijn scenario’s bedacht die ik aan de ‘Marokkaanse’ jongens heb voorgelegd.

In mijn gesprekken met de jongens voer ik ook discussies met hen over mijn
voorlopige bevindingen. Soms levert dit een bevestiging op van mijn zienswijze
en in andere gevallen zijn de jongens het met me oneens. Als de jongens naar
mijn inschatting onvoldoende afstand kunnen nemen van hun eigen groep en
slechts drogredenen lijken aan te dragen om delinquent groepsgedrag goed te
praten, blijf ik bij mijn eigen analyse. Wanneer de jongens echter een sterker
argument naar voren brengen, laat ik me meer overtuigen door hun perspectief.

Door het veldwerk ontstaan vervolgens meer en nieuwe inzichten in de groeps-
dynamische processen in hun groepen op straat. Uit dit voortschrijdende inzicht
blijkt dat bepaalde begrippen niet toepasbaar zijn en moeten worden aangepast of
weggelaten (bijvoorbeeld noties over centrale figuren en meelopers).19 Ook kan
blijken dat andere begrippen van belang zijn die niet uit de literatuur naar voren
zijn gekomen (zoals het belang van ‘waakzaamheid’). Door de theorie en de empi-
rie op deze manier voortdurend op elkaar te betrekken, ontstaan nieuwe en ver-
beterde begrippen. Met deze begrippen kan ik onder meer de verschillende typen
groepen die de jongens vormen en hun straatcultuur, beter beschrijven.
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Die begrippen operationaliseer ik vervolgens weer tot onderwerpen voor ob-
servaties en gesprekken. Dit proces heb ik volgehouden tot ik geen wezenlijk
nieuwe inzichten meer kreeg in de groepsdynamiek en gedragsafstemming die
leiden tot opvallend delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens. Het
theoretisch model dat op deze manier ontstaat en de resultaten van mijn analyse
stellen me in staat om begrijpelijk en verklaarbaar te maken hoe en waarom de
jongens in groepsverband gedrag vertonen dat als opvallend uitdagend en agres-
sief wordt ervaren.

In de analyse van mijn kwalitatieve gegevens staat het perspectief van de jon-
gens centraal. De verzamelde gegevens zijn bijgehouden in dagboeken en uitge-
werkt in tekstverwerkingsbestanden op de computer. Eerst maakte ik afzonder-
lijke mappen met een verzameling van gegevens per jongen, groep of belangrijke
gebeurtenis. Ook heb ik mappen aangelegd per centraal begrip in de leefwereld
van de jongens. In een derde cluster van mappen plaatste ik de verschillende
groepsprocessen die ik heb waargenomen. Tot slot maakte ik mappen met varia
en ‘ruis’. Uiteraard zaten er in de verschillende bestanden doublures die het
mogelijk maakten ze kruiselings te analyseren.

Vervolgens zijn de gegevens opnieuw geordend aan de hand van een ‘coderings-
schema’. Het coderingsschema bestond uit de centrale thema’s en begrippen over
groepsstructuur en -cultuur, groepsdruk en (opvallend) delinquent groepsgedrag
die zijn ontwikkeld door de theorie en het veldwerk steeds weer op elkaar te
betrekken (en die zijn terug te vinden in de empirische hoofdstukken). Met het
oog op de centrale thema’s en begrippen ben ik per aantekening of tekstbestand
nagegaan wat de essentie is van een verhaal dat is verteld, van een dialoog die heeft
plaatsgevonden of van het groepsgedrag dat ik heb waargenomen. Belangrijk was
te verifiëren welke elementen van de centrale begrippen (zoals geformuleerd van-
uit het perspectief van de jongens) steeds weer terugkeren, welke groepsproces-
sen telkens zichtbaar worden en welke gespreksfragmenten of beschrijvingen de
begrippen en processen het beste weergeven. Met afkortingen en kleurtjes gaf ik
aan waar de centrale thema’s en begrippen in de aantekeningen en tekstbestan-
den waren terug te vinden.

Op deze manier ontstond een selectie van onderzoeksgegevens gesorteerd op
de verschillende groepsdynamische processen die leiden tot structurele ontwik-
kelingen, culturele ontwikkelingen, gedragsafstemming en opvallend delinquent
gedrag.20 Uit de gesorteerde selectie kan worden afgeleid hoe en waarom de
jongens zich in de ene (groeps)context steeds weer op de ene manier gedragen,
terwijl ze in een andere (groeps)context zich op een heel andere manier opstellen.
Dergelijke verbanden geven inzicht in het functioneren van verschillende typen
groepen. Ook werd duidelijk hoe gewaardeerd groepsgedrag op straat afhanke-
lijk is van iemands positie in een groep.

Gedurende de periode van analyse en rapportage (het schrijven van dit boek)
heb ik steeds contact gehouden met jongens van de buurt. Tegen het einde van
het veldonderzoek stel ik vast dat ik weinig nieuws meer hoor en zie, en dat de
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(voorlopige) resultaten in mijn analyses steeds meer overeenkomen met inter-
pretaties, zoals de ‘Marokkaanse’ jongens die zelf verwoorden. Het blijkt dat ik
steeds beter kan beredeneren (en aanvoelen) wat de jongens in bepaalde situaties
denken en doen. Uit het feit dat het gedrag van de jongens me nauwelijks meer
verrast, trek ik de conclusie dat ik voldoende gegevens heb verzameld om mijn
onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Dit betekent dat het tijd is om het
onderzoeksveld te verlaten. Maar voordat ik beschrijf hoe dat proces is verlopen,
wil ik eerst nog enkele ethische kwesties aan de orde stellen.

Ethische kwesties

Aan het einde van dit hoofdstuk wil ik enkele ethische kwesties bespreken die een
rol spelen in dit onderzoek. Het gaat om het verzwijgen van het feit dat ik op de
hoogte was van justitiële documentatie over de jongens, dat ik voorkennis had
van (ernstig) crimineel handelen en dat ik mij niet altijd kon onttrekken aan par-
ticipatie in overlastgevend groepsgedrag.

Aan het begin van het onderzoek heb ik via het Ministerie van Justitie toe-
stemming gekregen om justitiële gegevens op te vragen van jongens uit mijn
onderzoeksgroep. Ook mocht ik gericht van de politiegegevens gebruik maken en
deelnemen aan het casuïstiek overleg van Justitie in de Buurt.21 Ik heb de jongens
niet verteld dat ik toegang had tot deze gegevens. Dit was wel verleidelijk, omdat
mijn kennis over wat bekend is bij politie en justitie mijn positie in het onder-
zoeksveld aanzienlijk zou kunnen verbeteren. Maar als ik open was geweest over
mijn toegang tot deze gegevens, zou ik mezelf ook in een chantabele positie heb-
ben kunnen manoeuvreren. Bovendien zouden de jongens dan nauwelijks kunnen
geloven dat ik op geen enkele manier samenwerk met de politie. Pas tegen het
einde van het onderzoek heb ik een paar jongens verteld wat ik jaren geleden van
hen wist. Maar toen had ik geen toegang meer tot actuele politie- of justitiegege-
vens. Ik vertelde hen dat ik deze gegevens destijds alleen heb ingezien om te con-
troleren of beweringen van de jongens die ik onwaarschijnlijk vond, wel feitelijk
juist waren.

Het is voorgekomen dat jongens op straat vertelden over delicten die zij tijdens
een verhoor hebben ontkend. In die gevallen heb ik politie of justitie daarvan niet
op de hoogte gebracht. Alle informatie die ik over delinquent en crimineel gedrag
bij mijn interviews, observaties en gesprekken van de jongens heb verkregen,
beschouwde ik als vertrouwelijk. In beginsel zou ik mij door het verzwijgen van
‘voorkennis’ schuldig kunnen maken aan medeplichtigheid. In mijn onderzoek
heeft dit dilemma zich echter niet voorgedaan. Jongens die ‘werken’ hangen hun
criminele plannen meestal niet aan de grote klok en als ze dat bij wijze van uit-
zondering wel zouden doen, zou ik een van de laatste zijn die ze in vertrouwen
zouden nemen. Wel hoorde ik bijna dagelijks bedreigingen zoals: ‘Ik ga m’n
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‘negen’ (pistool) halen en ik schiet je moer de kanker!’, maar ik leerde snel dat ik
die niet serieus moest nemen. Hier was het motto: ‘blaffende honden bijten niet’.

Met kwesties van vertrouwelijkheid heb ik weinig problemen gehad. Veel pro-
blematischer was mijn participatie in overlastgevend of zelfs crimineel groeps-
gedrag. In dit soort onderzoek wordt een veldonderzoeker vaak door de jongens
uit de onderzoeksgroep ‘getest’. Ze kunnen bijvoorbeeld van hem verlangen dat
hij gaat stelen of vechten om zich te bewijzen (zoals in het geval van Jankowski
1991). Een onderzoeker die ervoor kiest zich op zo’n manier te bewijzen in de
hoop dat hij eerder toegang krijgt tot de groep, toont moed maar maakt zich als
een medeplichtige schuldig aan een strafbaar feit. Bij ‘mijn’ Amsterdamse straat-
jongens bestonden de tests meer uit grappen en pesterijtjes die een soort in-
wijding vormden, dan uit zulke zware loyaliteitsbeproevingen. In veel gevallen
diende ik het bewijs te leveren dat ik ‘vermaakwaarde’ had.. Door ‘scherp’ te rea-
geren en zonodig zelf ‘een actie te zetten’ (een uitdaging aan te gaan) moest ik
bewijzen dat het leuk was om mij bij de groep te betrekken.

Omdat iedereen me zag als een Hollandse ‘student’ (buitenstaander), werd
niet van me verwacht dat ik me zou bewijzen als ‘gangster’ en hoefde ik niet zelf
deel te nemen aan overlastgevend of crimineel gedrag. In het begin was ik echter
nog tamelijk onzeker over mijn rol. Ik voelde me nog onvoldoende geaccepteerd
en niet op m’n gemak, waardoor ik wel eens in de verleiding kwam om ‘mee te
doen’ aan overlastgevend of delinquent gedrag. Zoals de keer dat ik met een grote
groep mee ging naar een pretpark. Omdat ik me net als die twee jongens in het
reuzenrad wat al te onstuimig gedraag, wordt mijn gedrag gecorrigeerd door een
medewerker van het park. Ik probeer me er nog met een grapje vanaf te maken,
maar de jongens van de buurt voelen zich genoodzaakt om het voor me opnemen,
waaronder Kino:

‘Wat zei je daar? Moet je luisteren… (kijkt naar het naamplaatje van de mede-
werker)… ‘Yvo’, met je lelijke rotkop. Zeg nog een keer tegen mij wat je net tegen
hem zei. Zeg! Praat nog een keer zo stoer voor me. Je gaat zien! Wullah! Je gaat
zien! Dat dacht ik al… ‘Rot op naar de kut van je moeder’ (in het Arabisch).’

De medewerker deinst terug en laat het er bij zitten, maar voor de jongens is het
incident daarmee niet afgedaan. Tegen de andere jongens vertellen ze dat ‘Dirk is
bedreigd’. Die zien daarin reden genoeg om verhaal te gaan halen (naar mijn
indruk meer omdat ze zin hebben in een ‘lolletje’ dan om hun loyaliteit naar mij
te tonen). Ze besluiten om met z’n allen naar het reuzenrad te gaan om de mede-
werkers ‘terror’ te geven (lastig te vallen). In plaats van het idee uit hun hoofd te
praten, stel ik voor om pas vlak voor sluitingstijd met z’n allen naar het reuzenrad
te gaan. Dan kunnen we nog een paar uur plezier hebben in het park. De jongens
vinden het een goed voorstel.

Later die middag, vlak voor sluitingstijd, komen we aan bij het reuzenrad. Alle
jongens stappen in de wagentjes en als iedereen zit, beginnen de jongens te
schreeuwen: ‘Yvo, je moeder is een hoer!’ Ik schreeuw niet mee en wordt daarop
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aangesproken door de jongens. Eenmaal beneden doet de medewerker zwijgend
het poortje open en kijkt naar de grond. De jongens maken nog een paar beledi-
gende opmerkingen en spugen op de grond. In de bus wordt volop nagepraat over
de succesvolle ‘actie’ maar ik neem mezelf voor om me nooit meer zo te laten
meeslepen.

In de veldwerkperiodes die volgen leer ik dat ‘acceptatie’ niet hetzelfde hoeft te
zijn als ‘assimilatie’ en naarmate mijn zelfvertrouwen toeneemt durf ik me in dit
soort situaties steeds meer afzijdig te houden. Vanaf dat moment heb ik in ieder
geval niet meer bewust meegewerkt aan dit soort overlastgevend gedrag om ‘erbij
te horen’ of mijn positie tussen de jongens te verstevigen.

Exit

Het moment om het onderzoeksveld te verlaten diende zich aan toen ik vrijwel
alleen nog maar gedragingen observeerde die ik al eerder had waargenomen. Dit
was voor mij het teken dat de tijd rijp was om het onderzoeksveld te gaan ver-
laten. Maar door de band die ik met de buurt en de jongens had opgebouwd, was
het afscheid nemen niet iets dat van de ene op de andere dag kon gebeuren. Ik
besloot om eerst geleidelijk de frequentie te verminderen waarmee ik de jongens
in de buurt bezocht. Daarbij gaf ik aan dat voor mij de tijd was aangebroken om
alles wat ik met hen had meegemaakt op te gaan schrijven.

Ik beloof echter wel af en toe te komen kijken hoe het met de jongens gaat (en
doe dat ook nog steeds). Sommige jongens hebben hun twijfels, zoals Chalid die
na onze reis in Marokko op de roltrap van Schiphol zegt:

‘Je blijft toch wel gewoon ‘down’ (vriendschappelijk) met ons, hè? Nu we weer
hier zijn, bedoel ik. Niet dat je opeens weer ‘anders’ gaat doen. Je weet toch? Dat
je niet meer met ons gezien wil worden en zo…’

Tijdens de lange periode van het schrijven vind ik het prettig om nog af en toe
terug te gaan naar de buurt. Op die manier hou ik het gevoel voor de omgangs-
vormen van de jongens waardoor ik beter in staat ben tot het schrijven van dialo-
gen. Telkens wanneer ik langskom, vragen de jongens hoe ver ik al ben met het
schrijven van m’n boek. Ze willen weten welke verhalen erin komen en wat de
titel zal zijn. Sommigen willen er graag met hun echte naam in (wat overigens
niet is gebeurd) omdat ze trots zijn op bepaalde verhalen uit de buurt waar zij in
voorkomen of omdat ze trots zijn op het boek dat er zal komen over de buurt.

In de loop van het onderzoek heb ik een aantal jongens zo goed leren kennen
dat ik met hen vriendschap heb gesloten. Vriendschappelijke gevoelens maken
het er echter niet gemakkelijker op om een boek te schrijven dat deze jongens in
een negatief daglicht plaatst. Personen, omstandigheden en feiten zijn te anoni-
miseren, maar mijn bevindingen kunnen onbedoeld negatieve gevolgen hebben
voor de jongens en de buurt, en voor ‘Marokkaanse’ jongeren in het algemeen.
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Het is een dilemma waar elke etnografische onderzoeker – zeker bij criminolo-
gisch veldonderzoek – mee worstelt. Ik hou het bij de gedachte dat ik naar eer en
geweten heb geprobeerd het sociale leven van de jongens op straat zo goed moge-
lijk te doorgronden.

Tegen het einde van het boek krijg ik nog een aansporing mee van Houssein.
We roken een sigaret voor het buurthuis en kijken naar een paar kleine jongens
die verderop in de donkere straat lawaai maken. Van de andere kant komen Samir,
Mourad en Souffian aanlopen. Ze komen even bij ons staan en een van hen draait
een jointje. Ze horen dat het buurthuis dicht is omdat binnen teveel rotzooi is
getrapt. De jongens zijn niet verbaasd en klagen over een gebrek aan ‘respect’ van
de ‘kleintjes’. In het gesprek dat volgt, vertel ik de jongens mijn ideeën over de
buurt, ‘Marokkaanse’ straatjongens en over hun (opvallend) delinquent groeps-
gedrag. Mourad en Samir geven een sombere draai aan het gesprek.

Mourad: ‘Tja, zo zit die shit hiero. Maar wat jij nu zegt, dat weten wij toch al
jaren. Dus ja, wat kan je doen? Niemand doet wat voor ons. We hebben alleen
mekaar hier, ouwe. En het wordt steeds erger hiero. Ik zweer ’t je. Straks gaan
die jongens hier ook nog denken dat ze met een ‘pipa’ (pistool) moeten lopen
om hun eigen te verdedigen.’
Samir: ‘Je kan ook niemand meer vertrouwen. Niemand hier gunt mekaar wat.
Niemand. Zodra je iemand vertrouwt? Hij naait je. Wullah! Hij naait je. En dan
voel je weer die pijn, snap je. Je moet echt altijd schijt hebben. Zolang je maar
schijt hebt is er niets aan de hand.’

Houssein kijkt me even aan en zucht:

‘Ja, Dirk. Dat probeer ik je nou altijd duidelijk te maken over deze buurt.’

De jongens hebben hun jointje op en de ‘kleintjes’ zijn voorlopig uit het zicht
verdwenen. Ik neem afscheid en stap op mijn fiets. Ik ben klaar.

Noten

1 De naam Hicham Darif is niet geanonimiseerd. In zijn jeugd was hij een ‘Marokkaanse’
jongen die opgroeide in Overtoomse Veld. Hij werd jongerenwerker in Overtoomse Veld
en is tegenwoordig vooral bekend van het project ‘En nu iets positiefs!’ (zie: www.enip.nl).

2 Sommige onderzoekers ervaren dat betaling hun relatie met de respondent beïnvloedt en
de antwoorden kleurt. In dit onderzoek leek betaling een goede oplossing om in eerste
instantie het obstakel van de vijandigheid tegenover onderzoekers te overwinnen. Nadat
de eerste contacten op deze manier worden gelegd, zal later blijken dat betaling niet meer
nodig is.

3 Zie ook het gelijknamige artikel van Van Gemert (1997).
4 Een ‘Marokkaanse’ achtergrond zou mij als veldwerker niet zonder meer een voordeel

hebben opgeleverd. Binnen de Marokkaanse gemeenschap bestaan grote tegenstellingen
tussen verschillende stammen en families die storend kunnen werken. Ook liggen be-
paalde onderwerpen gevoelig en wordt een Marokkaan (ook een veldwerker) geacht deze
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niet aan te snijden. De ‘Marokkaanse’ jongens zouden een Marokkaanse veldwerker
er ook van kunnen verdenken dat hij contacten heeft met ouders of de moskee. Een
Hollandse veldwerker heeft als voordeel dat hij in sommige situaties wordt gezien als een
neutrale gesprekspartner. Misschien had een ‘niet-Marokkaanse allochtone’ achtergrond
me wel een voordeel opgeleverd, aangezien de jongens dan zouden veronderstellen dat ik
bepaalde ervaringen met hen gemeen zou hebben op het gebied van discriminatie en
gevoelens van tweederangsburgerschap.

5 Tamazight is de naam van de Marokkaanse taal die veel Berbers spreken die uit het Rif-
gebergte komen. Marokkanen uit Casablanca spreken vooral Arabisch. Ik heb in de loop-
tijd van het onderzoek geen van beide talen geleerd (op een paar scheldwoorden na). Dat
was ook niet noodzakelijk, want de jongens spreken meestal Nederlands (of liever gezegd:
Amsterdams). Veel van hen beheersen het Arabisch of Tamazight slecht, al kunnen ze
hun ouders nog wel verstaan. Onder de jongens is een volledig gesprek in het Arabisch of
Tamazight dan ook ongebruikelijk, tenzij ze bepaalde personen buiten het gesprek willen
houden. Hun moedertaal fungeert dan als een soort ‘Bargoens’. Door het feit dat ik hun
‘Bargoens’ niet of nauwelijks versta, kunnen de jongens zich wel eens sneller op hun
gemak voelen bij me. Als zou blijken dat ik Arabisch of Tamazight versta, zou dit kunnen
bijdragen aan de verdenking dat ik een ‘spion’ ben. Zie ook: Van Gemert (1998a: 233-224).

6 Het feit dat ik tijdens het onderzoek altijd op de fiets naar de buurt kwam (ondanks dat ik
boven de 18 ben en werk), levert afkeurende reacties op, zoals die van Redouan: ‘Kijk hem
weer op die kaòlo (stomme) fiets van ’m. Vertel eens, waarom heb je nog geen auto, Dirk?
Hoe ga je ooit een chickie regelen zo? Ga je d’r mee achter op de fiets uitnemen of zo?
Man, je wordt toch uitgelachen! Als ik zo oud was als jou, ik zou me doodschamen.’

7 Desondanks worden er pogingen gedaan om een algemeen straattaalwoordenboek te
maken, zie bijvoorbeeld de website: http://www.straatwoordenboek.nl/. Veel van de ken-
merkende uitdrukkingen die de jongens in Overtoomse Veld gebruiken komen echter
niet in deze lijst voor of hebben een andere betekenis.

8 Naar de spelling van de straattaal blijft het vaak gissen zodat ik de woorden fonetisch
opschrijf. Engelse en Surinaamse woorden kan ik later in een woordenboek opzoeken.
Over de correcte spelling van het Sranantongo – het Surinaams – verschillen de meningen.
Ik heb gebruik gemaakt van de woordenlijst van ‘Sranantongo. Surinaams voor reizigers
en thuisblijvers’ (Ietswaart & Haabo 1999) en van Surinaamse vrienden en kennissen.
Ook Frank Bovenkerk heeft nog enkele suggesties gedaan.

9 Wel gebruik ik woorden en uitdrukkingen die ik in mijn privé-leven gebruik en die ook
deel uitmaken van de straattaal. Ik doel daarmee op bepaalde (vooral Surinaamse) woorden
en uitdrukkingen die ik heb opgepikt in de jaren dat ik in café ‘The Grapevine’ werkte,
waar veel Surinaams werd gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn: ‘Fawaka (hoe gaat ’t)?’, ‘Ik
ben loesoe (ik ga weg)’ en ‘Zie je tamara (zie je morgen)’.

10 Zo ben ik onder meer betrokken geweest bij het project ‘En nu iets positiefs!’, waaraan ik
meedeed als enige ‘Hollandse’ begeleider die niet in Overtoomse Veld was opgegroeid.
In het project werd een groep jongeren maandenlang begeleid om na schooltijd oude
materialen op te knappen (zoals stoelen, tafels, ziekenhuisbedden en computers). Deze
materialen werden naar Marokko verscheept, waar de jongens ze mochten uitdelen bij
weeshuizen, ziekenhuizen en jeugdgevangenissen. Tijdens de reis van tien dagen in
Marokko ben ik voor mijn gevoel het verste doorgedrongen in een groep. Net als ik waren
de jongens daar op vreemd terrein en werden ze ook voor ‘Hollanders’ versleten. Kort
maakte ik deel uit van ‘wij’ en heb daarom misschien in Casablanca mijn beste gegevens
verzameld over de groepsdynamiek.

11 Deze ‘topiclist’ is gebaseerd op criminologische theorieën over jeugdcriminaliteit in
groepsverband, mijn eigen onderzoek op dit gebied en de methodologische richtlijnen
van het internationale gezelschap van wetenschappers die zich bezig houden met proble-
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matische jeugdgroepen en jeugdbendes: ‘Eurogang’ (zie voor deze richtlijnen de website:
http://www.umsl.edu/~ccj/eurogang/euroganghome.htm).

12 Deze manier van interviewen en de inhoud van een aantal scenario’s, heb ik ontleend
aan het ‘Equip Program’ (Gibbs, J.C, Bud Potter, G. & A.P. Goldstein 1995) dat in de
Verenigde Staten is ontwikkeld om problematische jongeren (vooral leden van ‘jeugdben-
des’) te laten reflecteren op hun (groeps)gedrag op straat.

13 Het klassieke Amerikaanse voorbeeld van een ‘sleutelfiguur’ in onderzoek naar delin-
quente jeugdgroepen, is ‘Doc’ uit Whyte’s ‘Street Corner Society’ (1943). ‘Doc’ was niet
alleen een centraal figuur in het onderzoeksveld, maar Whyte zag hem als de leider van
de groep die hij onderzocht. Dankzij zijn relatie met ‘Doc’ kreeg Whyte toegang tot zijn
onderzoeksgroep en schonken de anderen hem voldoende vertrouwen zodat hij zijn
gegevens kon verzamelen door middel van observaties en gesprekken. Het ‘lenen’ van het
vertrouwen dat de onderzoeksgroep stelt in een centraal figuur, is in onderzoek naar cri-
minaliteit onder Marokkanen in Nederland door Van Gemert (1998a) omgedoopt tot de
‘Achmed’-methode. Hij verwijst daarmee naar de respondentenwerver ‘Achmed’ waarvan
Kaufman en Verbraeck (1986) gebruik maakten in hun onderzoek naar Marokkaanse
drugsverslaafden.

14 In de loop van het onderzoek heb ik ongeveer 200 verschillende jongens van de buurt
voorbij zien komen op straat. Op basis van mijn tellingen zou ik schatten dat ongeveer
80% van Marokkaanse afkomst was. De overige 20% bestond hoofdzakelijk uit jongens
van Surinaamse, Turkse of Antilliaanse afkomst en een handjevol had Indonesische,
Nederlandse of Chinese ouders. Meisjes heb ik niet of nauwelijks gezien tussen de jon-
gens en de zeldzame keren dat er één aanwezig was maakte ze geen volwaardig deel uit
van hun groepsverbanden.

15 In het geval van ‘Marokkaanse’ jongens wordt ook nog gewaarschuwd voor een systemati-
sche ‘cultuurspecifieke’ vertekening (Van Gemert 1998a). ‘Marokkaanse’ jongens zouden
meer geneigd zijn om hun betrokkenheid bij ongewenst gedrag te ontkennen dan jon-
gens met een andere etnische achtergrond (Junger & Zeilstra 1989; Coppes, De Groot &
Sheerazi 1997). Ook het verzamelen van persoonlijke gegevens en informatie over de
familie van de jongens zou problemen opleveren vanwege een typisch Marokkaanse
norm om ‘niet de vuile was buiten te hangen’. Gedurende het onderzoek loop ik voort-
durend tegen dit soort problemen aan, maar het is de vraag in hoeverre dat komt door
hun Marokkaanse achtergrond en in hoeverre dat te maken heeft met de obstakels die
zich in de buurt hebben ontwikkeld, zoals de sterk vijandige houding tegenover politie,
journalisten en onderzoekers.

16 Ook Van Gemert (1998a: 214) wijst erop dat onderzoekers ‘participerende observatie’
vaak een misleidend begrip vinden aangezien de gesprekken die worden gevoerd tijdens
de aanwezigheid in het onderzoeksveld vaak de meeste gegevens opleveren.

17 Als gegevens betrouwbaar zijn, dan zijn ze vrij van toevalsfouten en zou een identiek
onderzoek op een ander tijdstip dezelfde gegevens opleveren. De gegevens zijn geldig
(intern valide) als het onderzoeksinstrument werkelijk het soort gegevens meet dat het
zou moeten meten. De mate waarin de conclusies van het onderzoek algemeen geldig
zijn (extern valide) en ook van toepassing zijn op andere groepen ‘Marokkaanse’ jongens
dan de onderzochte onderzoeksgroep, bepaalt de generaliseerbaarheid van de uitkomsten.

18 Als ik kritische vragen stel over hun familie blijven de meeste jongens zwijgzaam. Ze
praten er niet graag over. Maar aangezien ze onderling ook niet op die manier over hun
familie praten, lijken deze gegevens minder relevant.

19 Een voorbeeld is de operationalisering van het ‘ui-model’. In een aantal onderzoeken naar
jeugdcriminaliteit in groepsverband wordt ervan uitgegaan dat de opbouw van overlast-
gevende of criminele jeugdgroepen overeenkomsten vertoont met de structuur van een
ui (Ferwerda 1992; Beke, Van Wijk & Ferwerda 2000). Een jeugdgroep zou bestaan uit
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een ‘harde kern’ van centrale figuren of leiders met daaromheen lagen van ‘meelopers’
(in verschillende gradaties van betrokkenheid) die erbij willen horen. Het ‘ui-model’
bleek geen goede weergave van de structuur van de groepen die ik in het veld aantrof en
vaste leiders waren ook moeilijk te identificeren. De jongens bleken zich anders tot elkaar
te verhouden en andere opvattingen te hebben over leiderschap. Nadat ik hier voldoende
gegevens over had verzameld, heb ik de begrippen om de structuur van de groepen te
beschrijven aangepast. Op die manier ontstonden nieuwe begrippen gebaseerd op de ter-
men die de jongens zelf gebruikten.

20 Deze gesorteerde selectie van gegevens is vergelijkbaar met een kwalitatieve datamatrix
(met de bestanden in kolommen en de thema’s of begrippen in rijen).

21 Justitie in de Buurt (JIB) is een kantoor van het Openbaar Ministerie (OM) dat in Over-
toomse Veld is gevestigd waar overlast en criminaliteit van jongeren wordt aangepakt
door samen te werken met een aantal organisaties (Bureau Halt, Raad voor de Kinder-
bescherming, Bureau Jeugdzorg Amsterdam, Stichting Reclassering Nederland en
Stichting Slachtofferhulp Nederland). Externe partners van Justitie in de Buurt zijn
Politie Amsterdam-Amstelland, het Stadsdeel Slotervaart, leerplichtambtenaren, Nieuwe
Perspectieven en Jongerenwerk. Zie: www.ministerievanjustitie.nl/b_organ/jib/amster-
dam/jib_adam_about.htm.
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