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Straatcultuur

Het groepsgedrag van straatjongens

Met straatcultuur wordt bedoeld alle gedeelde ervaringen, kennis, betekenissen
en symbolen die relevant zijn in het dagelijkse doen en laten van straatjongens
die samen hun vrije tijd doorbrengen in de openbare ruimte van hun (achter-
stands)buurt. Hun gedeelde morele opvattingen en gedragscodes zijn onder meer
af te lezen uit pakkende formuleringen en uitdrukkingen in de verhalen van de
jongens. Ze ontwikkelen hun collectieve morele opvattingen vanuit individuele
behoeften aan veiligheid, vertier en status die zij op straat met behulp van elkaar
moeten bevredigen. Het bevredigen van deze behoeften vormt het centrale belang
van hun samenzijn in verschillende typen groepen binnen het buurtnetwerk.

De betekenissen en morele opvattingen die de jongens collectief aan het be-
lang van hun samenzijn toekennen, vormen hun gedeelde straatwaarden. Dit
betekent dat de jongens het in de processen van groepsvorming eens worden over
wat goed (groeps)gedrag op straat is en dat van elkaar leren. Aan straatwaarden
zijn gedragsverwachtingen gekoppeld. Soms worden deze gedragsverwachtingen
expliciet uitgesproken. Andere keren blijkt uit onderlinge positieve en negatieve
reacties op elkaars gedrag en andere collectieve sancties, welke normen op dat
moment van kracht zijn. De (re)productie van hun straatwaarden en -normen
biedt de jongens een sociale identiteit: dat deel van hun persoonlijke identiteit dat
bestaat uit het deel uitmaken van een groep. De sociale identiteit van een jongen
van Allebé geeft aan met wat voor soort jongens en typen groepen hij zichzelf
identificeert, en op welke manier deze identificatie onderling door de jongens
wordt ervaren als positief voor hun zelfbeeld (ondanks dat daar in de dominante
samenleving anders over wordt gedacht).

Net als het buurtnetwerk waarbinnen hun gemeenschappelijke ‘groepscultuur’
tot stand komt, verkeert hun straatcultuur voortdurend in staat van ontwikkeling.
Bij het reproduceren van hun ‘eigen’ straatcultuur, kunnen de jongens van Allebé
putten uit ervaringen die zij opdoen in verschillende sociale omgevingen, zoals
thuis, op school, op het werk, in de buurt of in de moskee. Deze sociale om-
gevingen dienen als bronnen van cultuur – ervaringen, kennis, betekenissen en
symbolen – waarop zij zich kunnen oriënteren, evenals andere bronnen waaruit
zij putten zoals televisieprogramma’s, films, muziek, boeken, tijdschriften en het



internet. In theorie kunnen de jongens elementen uit diverse culturele oriëntatie-
bronnen gebruiken zolang deze cultuurelementen in hun ogen functioneel zijn
voor de reproductie van hun gezamenlijke straatcultuur in de buurt. Wanneer de
jongens samen op straat zijn, is echter de meest relevante en meest praktische
culturele oriëntatiebron hun onderlinge sociale contact op straat.

Als jongens van de buurt goedkeurend reageren op een bepaalde vorm van
(groeps)gedrag van een aantal van hen – waaronder ook delinquent gedrag – dan
wordt dit gedrag blijkbaar (in ieder geval tijdelijk) in de groep gewaardeerd als toe-
laatbaar of zelfs toepasselijk in de gegeven situatie. In gedrag dat groepsgewijs als
positief (of juist negatief) wordt gewaardeerd, zijn gedeelde straatwaarden te her-
kennen. Straatwaarden geven weer wat de jongens ‘dope’ (goed) of juist ‘faya’
(slecht) vinden.

Wat de jongens onderling goed of slecht vinden, wijkt vaak af van de conven-
tionele opvattingen die heersen in de dominante samenleving (evenals van de
conventionele islamitische levensbeschouwing). Zo vinden de jongens het span-
nend of stoer om op straat grof te praten met veel scheldwoorden, terwijl veel van
dezelfde jongens thuis netjes spreken tegen hun ouders of zich keurig gedragen in
de moskee. Hun afwijkende waarden worden voornamelijk zichtbaar in de situaties
waarin jongens het ‘vet’ of ‘gruwelijk’ (spannend of mooi) – en ook belangrijk en
waardevol – vinden om grenzen te verkennen door bijvoorbeeld anonieme voor-
bijgangers te intimideren of andere conventionele gedragsregels van de samen-
leving te overtreden. Straatwaarden leiden in dit soort situaties tot onderlinge
gedragsverwachtingen tussen de jongens die asociaal, uitdagend, confronterend,
overlastgevend of zelfs crimineel gedrag voorschrijven.

Al doende leren de jongens van de buurt dat navolging van straatwaarden leidt
tot vertier (vermaak, afleiding en ontspanning), status en veiligheid in situaties
waar conventionele waarden voor hen geen goed alternatief bieden of zelfs een
averechts effect zouden hebben. Op straat krijgen groepseigen straatwaarden voor
de jongens meer betekenis en relevantie dan conventionele waarden. Ook bieden
hun straatwaarden de morele ruimte om zich op een manier te gedragen die in
strijd is met de conventionele waarden en normen die zij gewend zijn van thuis,
school of ergens anders. De jongens kunnen hun straatwaarden gebruiken als
neutralisatietechnieken om zich (tijdelijk) te vrijwaren van schuldgevoelens. Zo
worden bepaalde vormen van overlastgevend of crimineel gedrag volgens de
groepseigen waarden niet gezien als slecht, maar als onschuldige of noodzake-
lijke overtredingen van de regels van de samenleving, de geloofsgemeenschap of
het gezin. Soms spreken de jongens onderling niet eens over een onschuldige of
noodzakelijke overtreding van conventionele regels. Naar hun eigen groepswaar-
den is het delinquente gedrag voornamelijk een vorm van goed of verstandig
gedrag geworden om bepaalde doelen te behalen binnen de omstandigheden
waarin zij zich bevinden.
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Zeven straatwaarden

Binnen de straatcultuur worden de sociale grenzen van wenselijk en onwenselijk
gedrag door de jongens onderling voortdurend (en soms letterlijk) uitgevochten.
Wanneer gedrag van een jongen een ander niet bevalt, wordt dit direct duidelijk
gemaakt met opmerkingen als: ‘kom nou niet opeens stoer doen!’, ‘wat ga je bij-
dehand doen tegen me?’, ‘wat ben je dan voor mietje?’, of ‘denk je dat je slim bent
of zo?’. Meestal volgt op deze opmerkingen een dreigement, zoals: ‘ga door en je
gaat zien!’, ‘ik beuk je als je nog één keer doet!’, ‘ik wacht je moer op en ik maak
je dood!’ of ‘als je het niet doet, dan slopen we je zelf!’. In hun onderlinge strijd
maken de jongens uit welk gedrag op straat positief of negatief wordt gesanctio-
neerd. Bij een gelegenheid vertelt Abdel bijvoorbeeld:

‘Wij hadden zo’n buks. Zo’n hagel-ding, je weet wel. Wij waren echt loco (gek) in
die tijd. Gingen we gewoon naar het park hierachter mensen schieten vanaf de
brommer. Je weet toch? Die leipe shit. Dus op een dag, wij lopen zo in dat park.
Loopt daar een Hollandse man z’n hond uit te laten. Dus wij zo naar ’m toe
lopen, zo midden op het pad. Eerst expres tegen hem aan beuken, weet je. En
dan gaan dreigen van: “Wat moet je nou, vieze kanker-kaas? Wat loop je tegen
me aan?” Je weet toch, zo? Dus Adelaar, die trekt zo in ene die hagelgeweer uit
z’n broek om die man te dreigen. Wat denk je? Trekt die Hollander echte! Een
échte, ouwe! Wullah (ik zweer ’t je)! Tja, wat ga je doen, weet je?’

Knebbes reageert daarop met:

‘Je blijft dreigen natuurlijk! Je weet toch? Schijt, ouwe.’

Abdel keurt Knebbes’ opmerking af:

‘Ben je gek of zo? Hij heeft echte en jij neppe. Denk je dat hij dat niet ziet? Je gaat
rennen, vriend. Rennen ga je. En bidden dat hij niet schiet.’

Uit de reacties van de andere jongens blijkt dat die het met hem eens zijn, zoals
uit de reactie van Geit:

‘Ach, let niet op Knebbes, asahbi (vriend). Hij is ziek in z’n hoofd, hij.’

In zijn reactie laat een jongen zien of hij het doen en laten van anderen waardeert
of afkeurt. Op hun beurt maken andere jongens kenbaar in hoeverre zij het eens
zijn met dit oordeel, waarbij de statusposities van betrokkenen uiteraard een
belangrijke rol spelen. Als morele oordelen niet worden aangevochten of zelfs
expliciet worden bevestigd, maken ze op dat moment blijkbaar deel uit van de
straatwaarden die de jongens delen in hun groep.

In de omgang van de jongens wordt het proces zichtbaar waarin zij elkaars
morele oordelen over gedrag op straat beamen of aanvechten. In dit proces
reproduceren de jongens hun collectieve gedragsverwachtingen binnen het buurt-
netwerk, zoals te zien is wanneer Mourad en Dee-Jay ruzie hebben over een
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plagerige opmerking van Mourad die Dee-Jay te ver ging. De jongens schelden
elkaar de huid vol en Dee-Jay roept dat hij Mourad gaat ‘afmaken’. Houssein en
ik komen tussenbeide en sturen de jongens ieder een andere kant op. Wanneer
ik tijdens een bespreking van het voorval tegen de oudere jongens zeg dat Dee-Jay
niet meteen met geweld moet dreigen zodra hij ‘woorden’ (ruzie) heeft, zijn
Sergeant en Houssein het daarmee absoluut niet eens.

Sergeant: ‘Hij moet hier wel voor zichzelf opkomen, hoor!’
Houssein: ‘Ja. En hij doet niet bang of zo. Dat vind ik wel goed van ’m, weet je. Ik
bedoel, Dee-Jay kent toch alle jongens hier niet zoals Mourad, maar hij komt
wel gewoon gelijk van: ‘Wat moet je nou dan?’ (borst naar voren, armen breed).’
Sergeant: ‘Precies. En zo hoort dat ook!’

Welk gedrag is goed en welk gedrag is slecht in de ogen van de jongens op straat?
Wat zijn de straatwaarden die de jongens reproduceren? Om antwoord te kunnen
geven op die vragen, deel ik hun straatcultuur op in zeven waarden. Deze waarden
komen telkens naar voren in diverse situaties en in verschillende groepen uit het
gehele buurtnetwerk. Ik maak de indeling vanuit de vraag hoe een ideale, ‘kapot
moeilijke’ (zeer stoere) straatjongen er uit zou moeten zien in de ogen van de
jongens. De gekozen waarden omvatten alle belangrijkste gedragingen die een
jongen positieve reacties van andere jongens opleveren en waarvan het omge-
keerde zou leiden tot negatieve reacties. Op basis van mijn gegevens kom ik dan
tot het volgende beeld.1

Een ideale straatjongen van de buurt (1) heeft ‘schijt’ (maling) aan anderen en
komt voor zichzelf op, (2) is in conflictsituaties loyaal aan zijn vrienden en komt
voor hen op, (3) is ‘bikkel’ (hard) en kan tegen een stootje, (4) toont ‘ballen’ (lef) en
gaat uitdagingen aan, (5) is ‘scherp’ (streetwise) en laat zich de kaas niet van het
brood eten, (6) ‘draait’ (straalt succes uit) met ‘doekoe’ (geld), ‘bling bling’ (over-
dadige luxe) en chickies bij de vleet, en (7) is ‘chill’ (relaxt), bijdehand en ‘fatoe’
(vermakelijk).

In werkelijkheid bestaat deze ideale straatjongen niet, maar de jongens van
Allebé handelen meestal wel in overeenstemming met één of meer van de zeven
genoemde straatwaarden afhankelijk van de situatie waarin zij zich bevinden
(ontspanning of conflict, onder bekenden of onbekenden). Deze zeven waarden
komen tot uitdrukking in de omgangsvormen van de jongens en worden be-
schreven aan de hand van hun positieve en negatieve reacties op elkaars gedrag.
Maar het vastleggen van deze zeven waarden in mijn eigen beschrijvingen, druist
enigszins in tegen het dynamische beeld dat ik zou willen overbrengen van de
straatcultuur (net als mijn onderscheid in zes typen groepen indruist tegen de
structurele dynamiek van het buurtnetwerk). In werkelijkheid zijn de gedeelde
waarden van de jongens voortdurend in ontwikkeling aangezien ze steeds door
hen worden gereproduceerd in nieuwe situaties.
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Schijt hebben en opkomen voor jezelf

Autonomie staat bij de jongens hoog aangeschreven. Hoezeer jongens in verschil-
lende situaties ook gehoor geven aan gedragscorrecties van oudere familieleden,
buurtbewoners of docenten, op straat presenteren zij zichzelf bij voorkeur alsof zij
zich van niets en niemand wat aantrekken door steeds weer te benadrukken dat ze
‘schijt hebben’. Het belang van zelfstandigheid hangt samen met de overtuiging
dat een jongen goed voor zichzelf moet leren opkomen. Hij kan er niet op rekenen
dat een ander dat voor hem doet. De jongens overtuigen elkaar ervan dat zij zich-
zelf staande moeten houden in de chaotische, agressieve en vijandige wereld van
de stedelijke omgeving in een achterstandsbuurt met weinig toezicht van ouders of
andere volwassenen.

Op straat is een jongen op zichzelf teruggeworpen. Als ‘een échte man’ moet
hij laten zien dat hij niet over zich heen laat lopen, zich niet in een hoekje laat
drukken en van zich af kan bijten. Zo niet, dan vinden de andere jongens hem
maar een ‘nerdje’ (zwakkeling) en zien ze hem als een gewillige ‘mark’ (slacht-
offer) voor hun pesterijtjes. In het onderstaande voorbeeld wordt door een paar
jongens van de buurt aan Ibrahim duidelijk gemaakt hoe en waarom hij voor
zichzelf moet opkomen.

Joker: ‘Je moet weten, vriend. Some people (bepaalde personen) mogen jou
niet. Gasten lullen over je. Jij moet écht gaan oppassen, begrijp je?’
Ibrahim: ‘Hoezo oppassen? Zeg, wie dan?
Biga: ‘Nee, man! Je moet juist tegen hem zeggen: “Ik heb schijt aan die gasten!”
Begrijp je? Het interesseert je geen reet wat hun vinden. Schijt wat hun over je
zeggen. Fok hun, gewoon, weet je. Zeg: “Laat ze oprotten naar de kut van hun
moeder!” (vertaald uit het Marokkaans) Safi (begrijp je)? ‘Ik heb schijt!’ Dát
moet je zeggen.’
Ibrahim: ‘Ja, inderdaad. Ik heb schijt! Je weet toch?’
Joker: ‘Hé, nou moet je niet de woorden van een ander gebruiken om jezelf te
verdedigen. Moet hij voor jou verzinnen wat jij moet zeggen of zo? Dan ben je
pas écht een flikkertje. Deze man… Ik zweer ’t je. Hij leert ’t nooit.’
Aziz: ‘Ach man, laat hem nu maar. Ik heb nu echt effe géén zin in deze shit, wul-
lah. Laten we ergens anders gaan chillen of zo.’
Joker (tegen Ibrahim): ‘Zie je nu. Laat je wéér iemand voor je praten! Jij moet
gewoon ’s leren om voor jezelf op te komen, begrijp je? Anders word je straks
echt nog gebeukt hiero!’

Dat is de harde realiteit die de jongens samen construeren uit hun gedeelde
(negatieve) ervaringen in de buurt en de wijdere sociale omgeving, zoals duidelijk
wordt uit de woorden van Hassan, Lange en Tjanus.
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Hassan: ‘Het is hier gewoon surviven, begrijp me? Het enige wat je hoort is: “Ik
heb dit genakt”, “Hij heeft die gedist” of “Hij heb die gebeukt.” Dat hoort hier
gewoon zo. Standaard.’
Lange: ‘In deze buurt? Je moet iedereen laten weten dat met jou niet valt te
fokken. Begrijp je? Gewoon laten zien dat je een man bent. Klaar.’
Tjanus: ‘Juist. Kijk, je móet in deze buurt wel stoer praten. Acties zetten (risico-
vol en uitdagend gedrag vertonen). Dat ze weten: “Oh, hij is moeilijk.” Geen
nerdje. Anders word je alleen maar gepest of zo. Je weet toch?’

De gedeelde ervaring bestaat eruit dat een jongen zichzelf zowel moet verdedigen
tegenover buitenstaanders, als tegenover andere jongens van de buurt. De jongens
delen de opvatting dat ze niet altijd kunnen rekenen op hulp van anderen (zelfs
niet van vrienden of familie). De jongens overtuigen elkaar van het belang om
respect voor zichzelf op te eisen. Zolang een jongen voor zichzelf opkomt, zullen
anderen ook meer geneigd zijn hem te respecteren en aan zijn zijde te staan. Uit
zelfbehoud probeert een jongen zichzelf daarom altijd zo sterk en zelfverzekerd
mogelijk te presenteren, en zal hij zijn ego opblazen (ook als hij in werkelijkheid
weinig gevoel van eigenwaarde heeft).

Het moet op straat in ieder geval lijken alsof jongens niets of niemand nodig
hebben om te overleven. In hun eigen bewoordingen is het goed om ‘schijt’ te
hebben, ‘geen moer om niemand te geven’ en ‘niemand te vertrouwen’. ‘Schijt’ heb-
ben aan de omgeving en voor jezelf opkomen is niet alleen een kwestie van geen
rekening houden met anderen en direct op een vermeende aanval of krenking rea-
geren met scherpe of harde bewoordingen. Het is vooral een kwestie van geloof-
waardig dreigen met geweld of het daadwerkelijk gebruiken van geweld. Geweld is
op straat een geaccepteerd en een functioneel middel om voor jezelf op te komen.

De waarde die de jongens hechten aan autonomie komt ook tot uitdrukking in
de verhalen over hun gedrag op school of op het werk. De jongens die zich zonder
protest op school hebben laten ‘aanpakken’ (berispen) door een docent of op het
werk door hun werkgever, worden uitgelachen. Aangezien een docent of werkge-
ver niet met geweld mag optreden, hebben de jongens geen goed excuus om zich
niet te verzetten tegen hun bemoeienissen en op brutale of gewelddadige wijze
voor zichzelf op te komen. De jongens zien onafhankelijkheid en zelfstandigheid
als ideaalbeeld. In de toekomst willen daarom bijna alle jongens een eigen bedrijf
en geen werkgever die boven hen staat.2

Loyaal zijn aan de jongens van de buurt

Een jongen van de buurt moet weliswaar voor zichzelf kunnen opkomen, maar
daar staat tegenover dat de jongens elkaar ook hard nodig hebben. Ze hebben
elkaar nodig om samen plezier te maken en spanning te beleven, om elkaar de
erkenning te geven van iemand die ergens bij hoort en de status toe te kennen
van een meer of minder succesvolle straatjongen, en om een gevoel van veilig-
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heid en geborgenheid te ervaren. De jongens leren niet uitsluitend (met geweld)
voor zichzelf opkomen, maar ook elkaar te helpen.

Samenwerken is van groot belang om samen op straat sociale veiligheid te
kunnen organiseren. De jongens rekenen erop dat alle jongens van de buurt in
grote mate loyaal zijn aan elkaar en gaan daarbij vooral uit van twee concrete
gedragsverwachtingen.3 Ten eerste verwachten de jongens van elkaar dat zij elkaar
helpen in het geval van een conflict of een vechtpartij met buitenstaanders. Ten
tweede mogen zij elkaar nooit verraden aan buitenstaanders en in het bijzonder
niet aan de politie. Wie niet voldoet aan deze loyaliteitsverwachtingen krijgt een
slechte naam in het buurtnetwerk en kan rekenen op sancties in de vorm van ridi-
culisering, uitsluiting of zelfs een pak slaag.

In een conflict met andere jongens of oudere burgers wordt van de jongens
verwacht dat zij dreigen en eventueel vechten. Wanneer de politie bij het conflict
is betrokken blijft het vaak bij beledigingen en uitdagingen (enkele uitzonderin-
gen daargelaten).4 Zelfs van jongens die niet erg bekend zijn of onderling ruzie
hebben, wordt verwacht dat ze zich inzetten om een gemeenschappelijke vijand
aan te pakken, zoals blijkt uit de uitspraak van Bilal. Hij weet dat Nordin en
Knebbes al een tijd ruzie hebben. Desondanks kwam Nordin voor Knebbes op
tijdens een vechtpartij in het uitgaansleven. Bilal haalt dit voorbeeld aan wan-
neer Knebbes probeert Nordin buiten de hotelkamer te sluiten waarin we ons
hebben teruggetrokken om even te chillen:

‘Wat ga je hem lopen scotten (uitsluiten), sukkel? Hij heeft laatst nog iemand
voor je gevloerd! Vergeet dat niet. Dus doe normaal, asahbi.’

De gedeelde waarde is dat het goed is om (met geweld) voor elkaar op te komen,
maar in werkelijkheid blijkt dat jongens daar om diverse redenen niet altijd aan
kunnen of willen voldoen. Als jongens elkaar niet helpen bij een conflict en daar
géén geldig excuus voor aandragen, volgt meestal een sanctie, zoals 16-Plus be-
schrijft hoe hij en zijn vrienden een overtreder hebben afgestraft:

‘We waren die avond met een groepje in de Odeon. Gewoon gezellig. Beetje
drinken. Chickies. Je kent ’t wel. Maar Radio was de hele avond al aan het
zieken. Hij was gewoon vervelend, begrijp me? Meisjes lastig vallen. Ruzie
zoeken. Dat soort shit. We hadden ’m al een paar keer gezegd, maar hij ging
maar door. Op een gegeven moment, wij gaan naar buiten. Is daar een hele
groep met gasten, Hollanders, die stoer komen doen. Radio had eentje van hun
gedreigd of geslagen, weet ik veel. Dus wij vechten met die gasten. Liep hele-
maal uit de hand. Er is zelfs eentje gestoken… Maar Radio? Die was ’m gewoon
gesplit, ouwe. Dat kan toch niet, man! Dat is toch lelijk. Hij had moeten blijven.
Dus later in de buurt, tja. Toen heeft hij een paar flinke klappen van ons gehad,
ja. Vind je het gek? Mafkees.’

Behalve weglopen bij een (gewelddadig) conflict zonder een geldige reden, mogen
de jongens elkaar ook niet verraden. Een verrader krijgt een reputatie als ‘shekem’,
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‘snitch’ of ‘informant’ en negatieve bijnamen als ‘Spion’, ‘AIVD’ of ‘CID’.5 Hij
wordt belachelijk gemaakt, uitgesloten of mishandeld. Elkaar in de steek laten
beschouwen de jongens als slecht en is reden voor onderlinge ruzies of vechtpar-
tijen. Maar iemand verraden aan buitenstaanders of aan de politie (door bijvoor-
beeld een belastende verklaring af te leggen), wordt in nog sterkere mate afge-
keurd en geldt zonder meer als heulen met de ‘vijand’. Op dit soort verraad staan
dan ook zware sancties. Zelfs jongens die niet direct bij het verraad betrokken
zijn, kunnen de overtreder sanctioneren omdat hij een code van het buurtnet-
werk heeft doorbroken. Snorder zegt hierover:

‘Als je een verrader bent? Geloof mij maar. Niemand loopt nog met je. Overal
waar je komt, hoor je: “Shekem! Shekem! Shekem!” Ze schrijven het hier zelfs
op de muren.’

Verraad plegen door samen te werken met de politie is niet alleen slecht omdat
het de jongens kwetsbaar maakt tegenover hun grootste tegenstander op straat.
Aangifte doen is tevens slecht, omdat een jongen daarmee aantoont dat hij blijk-
baar niet mans genoeg is om zelf zijn eigen zaakjes op te knappen. Aan de andere
kant lijkt het afleggen van een (valse) verklaring in uitzonderlijke gevallen de
enige manier is om verdenking van schuld aan een delict tegen te gaan of om een
vriend of familielid te helpen. Maar over het algemeen wordt verraad pertinent
afgekeurd en zou een jongen daardoor laten zien dat hij niet voor de jongens
opkomt zoals ‘een échte man’ zou doen.

Negatieve opvattingen over samenwerking met de politie en verraad lijken
diepgeworteld in de buurt.6 Zelfs oudere jongens die inmiddels serieus zijn en
een gezin hebben, raken er weliswaar langzaam van overtuigd dat ze sommige
zaken beter aan de politie kunnen overlaten, maar blijken nog grote moeite te
hebben met verklaringen afleggen en aangifte doen. Hoezeer die handelingen bot-
sen met hun oude straatwaarden, blijkt uit mijn gesprek met Takkie die vertelt:

‘Ik heb laatst voor het eerst aangifte moeten doen. Weet je hoe moeilijk ik het
daarmee heb? Je hebt geen idee, Dirk. Ik voelde me zó vies. Ik schaamde me
kapot, weet je dat? Ondanks dat iedereen… Je weet toch? Iedereen zei dat in dit
geval: “Je hebt gelijk.” Zelfs Appie zei dat het deze keer écht niet anders kon.
Maar toch… D’r zijn erbij. Ik weet zeker. Die denken nu héél anders over me.’
Jan Dirk: ‘Hoezo? Zien ze je dan als kaas (Hollander) of zo, dat je dat gedaan hebt?’
‘Nee, man! Het gaat véél verder dan dat. Je bent echt een verrader. Aangifte doen
in deze buurt? Dat doe je niet. Klaar. Heb niks met ‘kaas’ te maken. Begrijp je?’

Voor elkaar opkomen door elkaar te helpen bij (gewelddadige) conflicten en elkaar
niet te verraden leidt tot eigenrichting. Jongens lossen hun conflicten onderling
op, eventueel met de hulp van andere jongens van de buurt. De politie erbij halen
is een teken van zwakte en breekt met bepaalde straatcodes. Wanneer iemand bij
wijze van uitzondering toch de politie inschakelt moet dit omstandig worden
gelegitimeerd.7
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Bikkelhard zijn

De derde straatwaarde hangt samen met kunnen opkomen voor zichzelf en
anderen. Het is de waarde die jongens van de buurt hechten aan ‘bikkel’, ‘tranga’
(hard) of ‘rof’ (ruig) zijn op straat. Een jongen moet leren omgaan met fysieke
pijn om te tonen dat hij ‘een échte man’ is. Omgaan met fysieke pijn is van
belang vanwege de rol die geweld speelt in het leven op straat. Een jongen moet
zijn (natuurlijke) angst voor fysieke pijn overwinnen om op effectieve wijze met
geweld voor zichzelf en anderen op te kunnen komen. De jongens bouwen
daarom van jongs af aan hun hardheid op door spelenderwijs elkaars pijngrens
op te zoeken met gewelddadige spelletjes en schijngevechten, zoals de keer waar-
over Mustafa vertelt:

‘Bouzi en Witje waren helemaal droengoe (dronken) die dag, weet je nog.
Gingen ze met z’n tweeën vechten op die plein hiero. Kapot lachen. Wij moedi-
gen hun aan, je weet toch? Zij beuken, beuken op elkaar. Zo omstebeurt bijna.
Bam! Dan de ander. Bam! En steeds stonden ze weer op van: “Kom dan, mietje!
Ik kan meer hebben!” Uiteindelijk… Bouzi, hij z’n hele porum (gezicht) zat
onder ’t bloed. En Wit z’n oog was helemaal opgezwollen zo. Zijn hun samen
naar het ziekenhuis gegaan. Rolex had ze gebracht. Hij zei dat ze zo omarmd
lopend die ziekenhuis binnen gingen. Als twee broers. Toen zijn ze er gelijk
weer uitgeflikkerd. Ze waren gek gaan doen daar. Die zuster uitgescholden of
zo. Toen ze weer terug kwamen hier, gingen we helemaal stuk. Zoals hun eruit
zagen, met die bloed, alles. Echt fatoe, je weet toch?’

In één geval daagden de jongens elkaar zelfs uit door met een mes uit te proberen
wie de diepste steekwond in zijn been of schouder zou verdragen. Het verdragen
van fysieke pijn is onder meer van belang omdat de jongens er altijd rekening
mee moeten houden dat ze zullen worden uitgedaagd tot vechten en dat ze daar-
bij zelf het slachtoffer worden van geweld. Een jongen komt ook als winnaar vaak
niet altijd ongeschonden uit een gevecht en soms is hij de verliezende partij.

Wanneer een jongen een vechtpartij verliest is dat geen schande zolang hij
zich maar kan beroepen op een goede reden. Zo werd hij bijvoorbeeld overmand
door meerdere tegenstanders, had de ander een (beter) wapen of was de tegenpartij
simpelweg groter, sterker of had meer ervaring. Winnen is niet altijd het belang-
rijkste in een gewelddadige confrontatie op straat. Belangrijk is dat een jongen in
de confrontatie laat zien dat hij z’n mannetje staat. In hoeverre een jongen laat
zien dat hij ‘een échte man’ is, bepaalt of de anderen vinden dat hij goed of slecht
heeft gehandeld. Belangrijk is dat de jongen zich van zijn harde kant heeft laten
zien en niet is gaan ‘huilen’ (jammeren), ook al heeft hij klappen gehad of ver-
loren, zoals Karim duidelijk maakt:
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‘Kijk, wij zijn hard, weet je. Gewoon bikkel. Ik heb ze (klappen) uitgedeeld,
maar ik heb ze ook ontvangen. Wullah! Ik heb ze ontvangen… Maar wij, kijk, de
volgende dag ben ik gewoon weer op straat. Ga ik gewoon weer naar m’n werk,
weet je. Ik heb schijt. De meeste Hollanders? Die moet eerst naar de psychiater
of zo. Die heeft gelijk trauma, alles. Voor ons… Is normaal, weet je.’

Hard worden betekent ook dat een jongen bestand raakt tegen emotionele pijn. Deze
emotionele pijn kan betrekking hebben op gevoelens waarmee het toedienen
van geweld gepaard gaat. Een jongen moet zijn tegenstander kunnen kwetsen of
uitschakelen zonder daarbij blijk te geven van spijt of wroeging. Op een achteloze
manier een ander pijn kunnen doen, getuigt van iemands hardheid, zoals Ewahid8

bijvoorbeeld claimt:

‘Ik ben pas hard, weet je! Ik heb schijt! Als ik iemand beuk, doet me niks. Ik
maak iemand af zonder ook maar één keer met m’n ogen te knipperen, asahbi.
Let op wat ik zeg!’

Later gaat Ewahid ook in op het beheersen van andere emoties:

‘Mij zul je niet zien huilen. M’n tante noemde me een dief? Waar me familie bij
is ook nog. No span (ik maak me niet druk). Ik lach haar uit in d’r gezicht,
vriend. Ik zeg toch, ik heb schijt aan iedereen. Ik geef om niemand niets. Dus
wie kan mij wat doen? Juistem. Niemand.’

Naast het controleren van emoties die het toedienen van pijn kan oproepen,
houdt hard zijn ook in dat andere vormen van emotionele pijn worden onderdrukt.
Emoties tonen wordt gezien als een teken van zwakte. Een jongen moet de baas
zijn over zijn emoties en op straat zo min mogelijk gevoelens tonen. Uitzonderin-
gen daarop worden gevormd door situaties waarin het juist slim is om emoties te
tonen. Dit kan het geval zijn wanneer jongens met gevoelige liefdesverklaringen
meisjes ‘playen’ (bespelen) voor seks of als het uiten van gevoelens van woede of
razernij bijdraagt aan de geloofwaardigheid van de dreiging die van een jongen
uitgaat in een gewelddadig conflict.

Het ideaal is dat een jongen zich op geen enkele manier emotioneel laat
raken, noch door stress, noch door sociale druk of andere vormen van ‘hoofdpijn’
(ongewenste problemen). Hij heeft ‘schijt’ en ‘spant’ zich niet, wat betekent: hij
heeft lak aan alles en iedereen en maakt zich nergens druk over.

In werkelijkheid laten de jongens echter al vrij snel hun emoties zien zodra zij
zich over iets opwinden of onzeker raken. De geringste aanleiding kan er soms al
voor zorgen dat de jongens beginnen te schreeuwen en te tieren. Vaak wordt dit
emotionele gedrag door hen uitgelegd door er op te wijzen dat Marokkanen nu
eenmaal heetgebakerd zijn. Een jongen die zichzelf verliest door zich emotioneel
te uiten, wordt echter als niet ‘bikkel’ of ‘cool’ beschouwd. Eerder wordt hij gezien
als kinderachtig of iemand die zich ‘para’ (opgefokt) laat maken of zelfs ‘niet
spoort’ (zichzelf niet in de hand heeft).
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Ballen tonen

De jongens weten ook te waarderen dat iemand ‘ballen’ (lef) heeft. Een jongen
kan laten zien dat hij ‘ballen’ heeft door confrontaties niet uit de weg te gaan, uit
zichzelf ‘kansen te nemen’ (bewust risico te lopen) of in te gaan op uitdagingen
van andere jongens. De waarde die wordt gehecht aan ‘ballen’ tonen, lijkt overeen
te komen met de waarde die wordt gehecht aan voor zichzelf of anderen opkomen
en aan hard zijn. ‘Ballen’ tonen is echter als een aparte waarde te onderscheiden,
omdat risico’s nemen of ingaan op uitdagingen door de jongens wordt gewaar-
deerd, ook als er geen sprake is van een (gewelddadige) confrontatie.

Zo kan een jongen niet alleen ‘ballen’ tonen door in te gaan op de provocaties
van een gewaagde tegenstander of door zelf een vechtpartij uit te lokken, maar
ook door vernielingen aan te richten, een gevaarlijke stunt uit te halen of zijn
middelvinger op te steken naar een agent. De jongens die toekijken worden ver-
maakt door de spanning die het uitdagende gedrag kan oproepen. Ze reageren
positief op degene die uit zichzelf zo’n risico neemt of op de uitdaging van een
ander ingaat, zoals de keer dat Fouad werd gedwongen om ‘ballen’ te tonen. Beest
vertelt daarover:

‘We waren een keer aan het poolen daar. Toen stond er verderop zo’n groepje
van die Hollanders. En wij hadden die keer Fouad bij ons, m’n broertje. Hij was
nog écht jong toen. Hij moest nog bewijzen dat ’ie ballen had. Je weet toch? Dus
wij van: “Wees een man. Ga naar die gast toe en sla hem op z’n bek.” Hij hoefde
ook niet te winnen of zo. Ik bedoel, wij zouden hem gaan helpen, natuurlijk.
Standaard. Maar hij moest alleen laten zien dat hij eerst in z’n eentje durfde te
gaan en hun uitlokken. We nog van: “En als je niet durft? Dan rammen wij je
buiten met z’n allen in mekaar!” Je had ’m moeten zien, ashabi! Hij wist niet
hoe snel, hoe hard hij die gozer moest beuken! Zo bang was ’ie van ons!’

Zich in het hol van de leeuw wagen is ook een voorbeeld van ‘ballen’ tonen, zoals
in het geval van Poeder die werd achtervolgd door de politie voor te hard rijden.

Poeder: ‘Je weet, ik trek gelijk wheelie (rij op m’n achterwiel) zo voor ’m, alles.
Maar hij blijft maar bij me op die motor van ’m. Dus opeens… ik dump die
scooter zo. Ik gooi ’m zo. Wham! En ik begin te rennen. Whoef! Weg door die
gebouwen zo. Gewoon jompo gegeven (afgeschud), asahbi. Je weet toch? Maar
luister dan, volgende dag. Ik ga volgende dag gewoon naar die politiebureau. En
ik zeg zo tegen die skowtoe van: “Gister is mijn scooter opeens weg, zus en zo.
Ik had ’m beneden staan en opeens was ’ie weg. Ik weet ook niet. Misschien is
’ie gestolen of zo?” Zij van: “Hoe zag ’ie eruit? Oh, komt u maar mee naar
opslag.” Krijg ik gewoon die scooter terug, ouwe. Ik zweer ’t je! “Alstublieft. En
nog een prettige dag verder.” Echt, ik zweer ’t je. Ik loop zo weg. Zo stoer, zo. Ik
heb ballen, vriend. Staal, geloof mij maar.’
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Waar of niet, het verhaal getuigt in ieder geval van ‘ballen’ en de jongens die het
aanhoren vinden Poeder ‘kapot moeilijk’. Hij neemt bewust bepaalde risico’s:
eerst door op de weg gevaarlijk te rijden en daarna door in het politiebureau zijn
brommer te halen met de kans te worden opgepakt. Hij toont lef en dat wordt
gewaardeerd. Iemand die confrontaties, risico’s of uitdagingen uit de weg gaat,
heeft geen ‘ballen’, zoals de jongen die Mozes beschrijft aan de hand van een situ-
atie in het verkeer:

‘Ik rij laatst daaro. Ik zweer ’t je. Word ik opeens zo afgesneden door een of
andere sukkel van hiero. Wullah, echt waar. Hij daagde me gewoon uit met die
dooie wagi (suffe auto) van ’m, ik zweer ’t je. Dus ik gelijk d’r achteraan, je weet
toch? Ik rijd ’m klem, zo. Stap uit, alles. Zo van: “Wat kom je ruzie zoeken met
mij?” Begint die sukkel gewoon te lachen. Zo van: “Hè, hè, hè. Was geintje.
Sorry dit, sorry dat.” Echt zo’n sukkel was hij, weet je. Wat kom je eerst stoer bij
me doen. Me afsnijden. Uitdagen, alles. En dan ga je je opeens zoals een mietje
gedragen. Ik dacht: “Deze man, hij heeft geen ballen.” Begrijp me? Ik had ’m
eigenlijk gewoon gelijk moeten beuken, maar ik dacht: “Hij is het niet waard.”
Dus ik laat die vieze zwerver.’

Onnodige ‘lompe’ (domme) risico’s nemen of ‘acties zetten’ die geen enkele kans
van slagen hebben, wordt echter niet gezien als ‘ballen’ tonen, maar als een teken
dat iemand gek is of zich teveel laat beïnvloeden door zijn ‘verkeerde vriendjes’.
Voor een jongen is het goed om in te gaan op uitdagingen om te bewijzen dat hij
geen ‘flikkertje’ of ‘nerdje’ is. Maar als duidelijk is dat het risico te groot wordt,
kan een jongen beter laten zien dat hij voor zichzelf opkomt en de uitdagingen
van zijn vriendjes uit de weg gaat door te claimen dat hij ‘schijt’ heeft aan wat ze
van hem vinden. In plaats van onverantwoorde risico’s te nemen, wordt dan vaak
volstaan met onderling schelden, dreigen en misschien zelfs vechten.

Scherp zijn

De jongens van de buurt benadrukken bij tal van gelegenheden hoe belangrijk
het is om ‘scherp’ te zijn. ‘Scherp’ zijn wil zeggen van alles voortdurend op de
hoogte zijn, op je hoede blijven en direct reageren. Zo moet een jongen op de
hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en weten wat zich op straat afspeelt.
Jongens die niet achter willen lopen, houden bij wat ‘da bomb’ (in) is en wat ‘nep’
(uit) is op het gebied van straattaal, films, muziek, mode en accessoires. Zij willen
ook weten ‘hoe laat ’t is’: de laatste nieuwtjes volgen waaronder voortdurende
stijgingen of dalingen in de reputaties van de andere jongens van de buurt.

Maar meer dan dat een jongen een beetje op de hoogte is van de nieuwste
mode en de actuele ontwikkelingen in de buurt, betekent ‘scherp’ zijn vooral dat
een jongen situaties op straat goed kan inschatten. Dit houdt in dat hij op juiste
wijze weet te reageren op momenten dat het nodig is, bijvoorbeeld waar het aan-
komt op de timing van aanval en verdediging. Een ‘scherpe’ jongen ziet gevaren
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aankomen en dekt zich op tijd in uit zelfbehoud of is belagers een stapje voor.
Aan de andere kant moet hij in zijn omgeving ook zijn kansen grijpen om vooruit
te komen, in status te stijgen of op een gemakkelijke manier geld te verdienen.
Hij moet weten hoe en wanneer hij deze kansen kan benutten, desnoods ten
koste van zijn vriendjes, zoals Mehmet benadrukt:

‘Jongens hier gaan altijd voor doekoe. Je weet toch? Standaard. Zie je een kans
om wat te maken? Dan pak je ’m. Pak jij ’m niet? Dan doe ik het wel, toch?
Iedereen heb toch schijt aan mekaar hier. Dat zie je ook als je met deze gasten
opgroeit. Iedereen weet, je moet gewoon goed op je eigen shit letten en ja…
nakken (grijpen/stelen) wat je nakken kan, begrijp me? Altijd scherp blijven,
asahbi. Scherp.’

In de chaotische en agressieve wereld die de jongens op straat ervaren, vinden zij
dat het voor hen een kwestie is van ‘nakken of genakt worden’ (naaien of genaaid
worden). Een ‘scherpe’ jongen is daarom altijd op zijn hoede dat hij niet ‘slipt’
(vergeet op te letten) of zich laat ‘flessen’ (oplichten). Iemand die niet ‘scherp’ is,
kan het doelwit worden van pesterijtjes of slachtoffer van diefstal, bedrog, bedrei-
ging, roof of geweld. Op straat houdt iedere jongen er rekening mee dat anderen
hem in de maling kunnen nemen of vernederen, uitdagen, oplichten, bestelen,
intimideren of aanvallen.

Een jongen moet zelfs voor veel van zijn vrienden op zijn hoede zijn. Hij kan
er op vertrouwen dat zij ook hun kansen zullen pakken ten koste van hem. Om
ervoor te zorgen dat hij niet wordt bestolen of bedrogen, moet hij weten waarop
hij moet letten bij het gedrag van de jongens om hem heen. Het ‘scherp’ zijn ver-
eist niet alleen kennis en ervaring maar ook voortdurende waakzaamheid: een
constante staat van paraatheid en een gezonde dosis wantrouwen.9 Chalid legt dit
uit als we toekijken bij een spelletje kaarten waarbij de jongens elkaar voortdurend
op luide toon beschuldigen van vals spelen, hetgeen weer leidt tot scheldpartijen
en dreigementen:

‘Deze zwervers hier nakken elkaar bij ’t leven. Vooral hij daar! Ha, ha, ha. Tja, je
moet zelf altijd scherp blijven, gewoon. Als je niet oplet, word je geflest. Kijk,
met Ronda (het kaartspel). Je weet, vals spelen mag niet. Logisch. Als je gepakt
wordt, ben je de lul, natuurlijk. Maar zolang je niet wordt gepakt, is het de
schuld van die ander dat hij zich laat flessen, toch? Moet hij maar beter opletten.
Neem mij. Mij fles je niet. Ik heb je altijd door, ashabi. Ik ken ondertussen alle
trucjes die jij kunt bedenken en dan nog een paar, begrijp me? Ik weet precies
wat jij van plan bent, zelfs nog voordat jij eraan denkt, geloof me. Ik ben altijd
scherp.’

Een jongen moet niet alleen ‘scherp’ zijn om niet te worden ‘genakt’. Hij moet
ook ‘scherp’ zijn om geen kans onbenut te laten om zijn eigen voordeel te pakken,
desnoods ten nadele van een ander. Een jongen kan in reputatie stijgen door een
ander voor schut te zetten, iemand te slim af te zijn of hem uit te dagen, en ook
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door te ‘jagen’ op kansen om gemakkelijk geld of dure spullen te bemachtigen.
Een ‘scherpe’ jongen ‘timert’ (bestudeert) zijn omgeving op zoek naar situaties
die hij naar zijn hand kan zetten. Zo vertelt Malle over hoe hij kans zag om wat
extra’s te verdienen:

‘Van de week met oud en nieuw. Ik moest vroeg terug uit de stad. Vraag niet
waarom. De taxichauffeur zegt 35 euro voor een ritje naar hier. Vijf-en-der-tig
euro, ouwe! Ik dacht: “Kanker maar lekker een eind op. Deze man, hij is gek.” Je
weet toch? Ben ik gaan lopen. Maar toen dacht ik: “Wacht ’s effe. Hier valt wat te
verdienen, natuurlijk.” Dus gelijk auto van me broer geleend en gaan rijden.
Gewoon snorder (illegale taxichauffeur), weet je. Heb ik in paar uurtjes twee
barki’s (200 euro) gemaakt, asahbi!’

Behalve door iemand te slim af te zijn of op een makkelijke manier wat ‘doekoes’
te maken, kan ‘scherp’ zijn ook betekenen dat een jongen ad rem reageert en een
paar rake opmerkingen plaatst. Dat kunnen bijdehante opmerkingen zijn, maar
ook het citeren van bepaalde wijsheden wordt als ‘scherp’ ervaren. Daarvoor wor-
den om de haverklap gangsterrappers of personages uit gangsterfilms aangehaald,
maar door oudere jongens wordt soms wel verwezen naar een religieuze bron.

Eén van de weinige keren dat ik dit heb meegemaakt, was in een gesprek
waarin een aantal oudere jongens met een mengeling van spijt en nostalgie terug-
blikt op de tijd dat sommige van hen elke dag ‘wappie’ (onder invloed van drank
of drugs) waren en vervelende buren, winkeliers en politie agenten in de buurt
‘terror’ gaven (lastig vielen). In dat verband citeerde Profeet een uitspraak van een
imam:

‘Wie de hemel op aarde zoekt, sleept de hel achter zich aan.’

Vervolgens keek hij trots naar de andere jongens en vroeg:

‘Hé, da’s een vette uitspraak, toch? Is ’ie moeilijk of wat?’

Iedereen knikte stil en vond het een mooie uitspraak, waarna hij ook nog een
compliment kreeg van Joker:

‘Ja, je bent weer scherp vandaag, ouwe!’.

Draaien

In hun straatcultuur hechten de jongens waarde aan een hedonistische levens-
stijl. ‘Doekoe’ (geld) wordt door de jongens niet gezien als een middel om in de
eerste levensbehoeften te voorzien of als iets dat men investeert om op langere
termijn sociaal-economische omstandigheden te verbeteren. Ze willen op korte
termijn kunnen genieten van het leven door veel te chillen en te spacen, dure
spullen te bezitten, achter de meisjes aan te zitten en uit te gaan. Daarvoor moet
een jongen zorgen dat hij over voldoende geld beschikt om de voorwaarde te
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scheppen voor al dat plezier en genot. Maar dure merkkleren of allerlei luxearti-
kelen geven hem niet alleen plezier, hij kan er vooral ook indruk mee maken op
andere jongens (en meisjes) in de buurt.

De jongens willen het liefst op een slimme manier vlug en met weinig moeite
geld of goederen bij elkaar ‘hosselen’ (op heel- of half-criminele wijze verwerven).
Zij houden er niet van hun behoeftebevrediging uit te stellen door eerst te gaan
werken en te sparen. Veel jongens krijgen zakgeld en kleren van familieleden. Ze
hebben een studiebeurs of een uitkering en sommigen hebben een bijbaantje als
vakkenvuller of als pizzakoerier. Daarnaast kan gemakkelijk geld worden ver-
diend met zwarte klusjes, heling en ‘werk’ (criminaliteit). Het geld wordt even vlot
uitgegeven als het wordt verdiend. Samir spreekt zijn verbazing uit over hoe de
jongens wat geld betreft nu in het leven staan:

‘Die gastjes nu? Dat is alleen nog maar geld, geld, geld. Wij waren vroeger ook al
wel veel bezig met geld. Bij ons was het ook merkkleding en zo. Maar hun nu
doen écht alles voor die pocket (telefoon) of die fles (drank). En dan bedoel ik let-
terlijk alles! Wat ik allemaal om me heen zie gebeuren... Zieke shit, ouwe,
geloof me. Ze jatten álles. Ze jatten van mekaar. Dan zitten ze samen weer
ergens drie flessen rum te klaren (leeg te drinken). Dan zijn ze weer skèr (blut).
Hup, weer die doekoe maken. Geld is echt het enige waar die jochies nog aan
denken. Maar gewoon werken doen ze dan weer niet. De meeste niet. Dat ver-
dient te weinig, zeggen ze.’

Kameel vult hem aan met een opmerking over hun eigen generatie:

‘Ach man, Vroeger was ’t net zo. Zelfs Startrek. Die zat nog op VWO ook. Eigenlijk
was hij een beetje onze student toen, zeg maar. Maar had ’ie thuis ’s middags
netjes z’n huiswerk gemaakt? ’s Avonds ging ’ie, hup, de straat op. Even ‘jagen’
noemde hij dat dan. Je weet toch? Wat de meeste jongens nu gewoon ‘werk’
noemen. Hij wilde ook geld, spullen. Geld is hier status. Klaar. Maar uiteindelijk
is hij ook wel een keer gepakt, natuurlijk. Daarna werd hij pas rustig.’

Ondanks de realiteit dat de meeste jongens vaak weinig te besteden hebben, wil-
len ze allemaal de indruk wekken dat ze succesvol zijn en ‘draaien’. Het is niet
ongebruikelijk dat een jongen die één broek heeft van een duur merk, deze broek
elke dag aan heeft. Een jongen ‘draait’ als de anderen op straat aan zijn uiterlijk
zien dat hij over voldoende geld beschikt om merkkleding te dragen en als hij kan
bijdragen in de kosten van het plezier van de jongens (entreegelden, sigaretten,
drank, softdrugs, benzine etc.). Een jongen die zich op straat vertoont met nieuwe
spullen, kan altijd op positieve reacties rekenen, zoals Armani die reageert op de
nieuwe outfit van Faïzal:

‘San (wat)! Check deze man, met die dikke patas (mooie schoenen) van ’m. Zijn
dat die nieuwe Nikes? Gruwelijk! Waar heb je die gehaald? Hoe duur? Hé, die
blauwe kleur vind ik mooi, man. Kijk dan, ook nog Efisu (broek). Hij doet (is
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mooi), hè? Dikke ketting d’rbij, alles. Netjes, hoor. Faïzal draait zwaar, hè? Als
een echte ‘G’ (gangster) of niet soms, asahbi? Ha, ha.’

Iemand ‘draait zwaar’ als hij naast merkkleding en sportschoenen ook waarde-
volle spullen heeft, zoals ‘dikke’ kettingen en horloges, de nieuwste elektronische
gadgets (mobiele telefoon, spelcomputer, CD, DVD, diskman, MP3-speler of iPod),
of een dure brommer, motor of een auto. Die spullen ‘doen’ (zijn ontzagwekkend
mooi). Een straatjongen met een ‘verzorgd’ uiterlijk (merkkleding, juwelen en
een hip kapsel), een mooie auto, een eigen ‘oso’ (huis) én een flink pak geld op
zak, wordt gezien als een échte ‘gangster’: iemand die ‘kapot moeilijk’ is. Het is de
status die door de jongens van de buurt als het hoogst haalbare doel in het leven
wordt beschouwd vanwege de vrijheid en het genot die zij eraan toeschrijven,
zoals Rocky Twee aangeeft in een retorische vraag aan mij:

‘Wat is nou de droom van iedere Mocro (Marokkaan) die jij hier kent in de
buurt? Een dikke wagi en tantoe (heel) veel doekoe. Dan ben je d’r, ouwe. Dat is
álles voor ze. Dan pas ben je iemand, vinden hun. Status, begrijp me? Meer
bestaat er voor hun gewoon niet.’

Dure merkartikelen en andere luxegoederen, brengen naast genot vooral status
met zich mee. Het bezit van deze waardevolle goederen wordt gezien als teken
van het zijn van een waardevol iemand (ook al is het meeste spul voor minder
dan de helft van de winkelwaarde aangeschaft bij de lokale heler of zijn de dure
merkartikelen goedkope namaak afkomstig van een zwarte markt of een ‘kashba’
(markt in Marokko). Te koop lopen met ‘bling bling’ (schitterende kettingen, oor-
bellen, ringen, horloges en andere juwelen) en meer extravagant uiterlijk ver-
toon (zoals het dragen van opvallende haarstijlen, tatoeages of gouden tanden),10

wordt door sommige jongens ‘schijnen’ genoemd.11 Op die manier laat een jongen
zien dat hij ‘respect’ (ontzag) verdient. Door met het waardevolle bezit openlijk te
pronken, laat een jongen tevens zien dat hij zichzelf in staat acht om zijn luxe
eigendommen (met geweld) te verdedigen. Hierin schuilt het machismo van het
‘schijnen’.

Met hun geld en uiterlijk vertoon willen de jongens niet alleen genieten en
voor vol worden aangezien door de andere jongens op straat. De verwachting is
dat een echte ‘pimp’ (pooier) of ‘player’ (versierder) die ‘draait’ kan rekenen op de
aandacht van meisjes: wanneer hij met zijn dure spullen showt, vallen zij zonder
moeite in zijn armen. Het ‘playen’ van zoveel mogelijk mooie meisjes maakt een
belangrijk onderdeel uit van genieten van het leven. Er wordt veel aandacht be-
steed aan chickies ‘lullen’ en ‘nummers regelen’. Dit gebeurt niet alleen omdat
chickies ‘nakken’ (neuken) seksueel genot oplevert, maar ook vanwege de status
van de heteroseksuele ‘player’ of ‘pimp’, zoals het volgende gespreksfragment van
Soepel illustreert:
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‘Al die chickies hiero? Ik play hun allemaal. Je weet toch? Ze kijken naar me. Ze
zien: kleertjes, kappertje, klokkie (horloge). Verzorgd. En dan zeg ik alleen wat
ze willen horen. Gabber, ik weet précies wat ze willen horen. Ik zweer ’t je. Ik
heb die skillz (vaardigheden) gewoon, ouwe! En als ik haar eenmaal gehad heb?
Dan komt ze alleen nog maar naar mij toe. Dan wil ze alleen nog maar mij.
Omdat ik haar echt kan straffen (hard neuken), vriend! Ik ben een echte pimp.’

Veel gesprekken op straat gaan over welke ‘smatjes’ of ‘mities’ (meisjes) lekker
zijn, hoe jongens indruk moeten maken op meisjes met hun uiterlijk en door
stoer te zijn, diverse (meer en minder succesvolle) verleidingstactieken of hun
indrukwekkende seksuele prestaties. De waarde die de jongens hechten aan chic-
kies ‘playen’ of ‘smatjes ballen’, hangt nauw samen met het belang van ‘doekoe’
en ‘bling bling’. Zij zijn ervan overtuigd dat meisjes alleen vallen op mannen die
succes en macht uitstralen, wat voor hen gelijk staat aan veel geld.12 Hoe meer een
jongen kan opscheppen over zijn versiertrucs en seksuele ervaring met chickies,
hoe meer waardering hij verwacht te oogsten als ‘moeilijke’ jongen.

Chill zijn

De jongens die met elkaar rondhangen op straat willen plezier maken en ver-
veling verdrijven. Ze zijn op elkaar aangewezen bij hun zoektocht naar afleiding,
uitdaging, spanning en vermaak. Om te kunnen chillen met de jongens van de
buurt, moet je ‘chill’ zijn. ‘Chill’ zijn betekent dat een jongen relaxt is in de
omgang op een manier die op straat wordt gewaardeerd. Deze relaxtheid kan ver-
schillende vormen aannemen. Het kan onder meer inhouden dat een jongen de
‘skillz’ heeft om goed moppen te tappen, verhalen te vertellen, freestyle te rappen
of trucjes te laten zien met een voetbal. Misschien kan hij goed pesten en katten-
kwaad kan uithalen of grappig ‘spacen’ (op een vermakelijke manier onder invloed
raken). Hij moet niet te wijsneuzerig overkomen op de andere jongens op straat
of indruk proberen te maken met dure woorden en schoolse uitdrukkingen. ‘Chill’
zijn betekent soms slechts dat een jongen een ‘coole’ manier van doen heeft,
waardoor hij op een prettige wijze bijdraagt aan de uitstraling van de groep of de
omgang van de jongens met elkaar. Als jongens niet delen in het gevoel voor
humor van de straatjongens of afwijken van hun relaxte manier van omgang,
worden zij gezien als ‘dood’ (saai) en voor schut gezet. Achmed beschrijft drie
jongens van de buurt die hij ‘chill’ vindt:

‘Kijk, Bleekie is gewoon chill, je weet. Hij is altijd rustig, smooth. Maar Nordin
en Joker, hun zijn anders. Wild. Die tories (anekdotes of verhalen) waar Joker
altijd mee aan komt zetten? Wij moesten altijd kapot lachen daaro. Hij en Nor-
din spuugden altijd in die eten van die pizza-restaurant waar hun werkten. Weet
je nog? Als die klanten lastig kwamen doen. Gewoon zo. Pft. (Spuugt) En die
andere keer hadden ze net hun brommer gerepareerd of zo. Hun hadden schijt.
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Gingen met die vieze, die zwarte olie-handen van hun, gingen ze gewoon die
deeg kneden, alles. Na ’t werk kwamen ze chillen. Als hun d’r bij waren, was ’t
altijd lachen. Mad-hanging (zwaar ontspannen), weet je. Gewoon gezellig. Zij
waren tenminste chill, begrijp me?’

De gezelligheid van de jongens begint met de manier waarop zij elkaar begroe-
ten. Zij groeten iedereen van een groep met een hand of een ‘boks’. Vaak volgt
daarbij een grapje of een plagerige opmerking als teken van hun onderlinge
band. Sommige jongens presenteren zich tijdens het groeten uitbundig en luid-
ruchtig. Andere jongens hechten eraan om ‘cool’ over te komen en zich van hun
rustige en beheerste kant te laten zien. Als een jongen van de buurt een andere
niet begroet, wil dat doorgaans zeggen dat hij hem al eerder die dag heeft gegroet.
Het kan echter ook zijn dat de twee ruzie hebben.

Een belangrijk onderdeel van ‘chill’ zijn, is dat een jongen af en toe deelt met
de anderen. Wanneer sommige jongens geld hebben voor snoep, drank, ‘tabacca’
(sigaretten) of een ‘assi’ (stukje hasj), dan vragen andere jongens meestal om
‘afoe’ (de helft), ‘pisi’ (een stukje) of ‘soetoe’ (een hijsje). Om niet te worden afge-
schilderd als ‘jood’ (gierig), stemmen de meeste jongens daarmee in. Hoe dat
werkt, legt Sergeant uit:

‘Als we gaan chillen in de stad meestal. Stel, ik heb doekoe en jij bent skèr. Dan
geef ik jou gewoon. Gewoon chill, je weet toch? Dat je zelf ook wat drankjes kan
halen en zo. Die chickies denken anders dat wij een stelletje zwervers zijn. Dat
is lelijk.’

De jongens delen dus niet alleen omdat ze niet gierig willen zijn en in de toe-
komst aanspraak kunnen maken op de spullen van een ander wanneer ze zelf
‘skèr’ zijn. Ze willen ook niet dat anderen de indruk krijgen dat ze met ‘zwervers’
omgaan die geen genotsmiddelen kunnen betalen.

De jongens willen vooral met elkaar kunnen lachen.13 ‘Chill’ zijn is soms de
anderen vermaken met ‘tories’ en ‘fatoes’ (grappen en streken). Anderen ver-
maken draagt niet alleen bij aan het plezier op straat, maar geeft de verteller of
grappenmaker ook status. Zo vermaken de jongens elkaar met verhalen of grap-
pen over belevenissen waarin seks, drank en drugs, geweld, criminaliteit, en andere
onderwerpen centraal staan die spannend en uitdagend worden gevonden. Een
jongen die deze vorm van humor beheerst en de inhoud ervan niet te serieus
neemt, is ‘chill’.

Elkaar vermaken gaat soms op verrassend conventionele wijze. Zo vertellen
jongens elkaar over wat ze mooi vinden aan de natuur in Marokko of wat ze
weten van geschiedenis, politiek, het geloof of de laatste nieuwtjes. Soms voeren
ze gesprekken over voetbal, (misdaad)boeken, (gangster)films, televisieprogram-
ma’s of (rap)muziek. Niet zelden leiden ‘fatoes’ echter tot hinderlijk en overlast-
gevend gedrag. Scheldpartijen, bedreigingen, (schijn)gevechten en rotstreken als
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(schijn)diefstal en vernieling of bekladding van elkaars spullen, zijn aan de orde
van de dag. Een extreem voorbeeld is een verhaal van Mocro-Ni over een ‘geintje’:

‘Op een gegeven moment beginnen we Eitje met z’n allen te dreigen. Voor de
‘fatoe’, je weet toch? Dus wij zeggen: “Je gaat dood vandaag! We gaan je af-
maken!” Dit, dat. Zeiden we dat hij z’n eigen graf moest graven daarachter in
het park. “Graven of we beuken je!” Hij scheet ’m echt, vriend! Hij werd hele-
maal gek daaro. Smeken, janken. Toen rent hij in ene naar een vrouwtje dat
voorbij kwam. Die was d’r hond aan het uitlaten of zo. Gaat ’ie zo aan ’r been
hangen van: “Mevrouw, mevrouw, help me! Ze willen me afmaken!” Wij gingen
helemaal stuk (lagen in een deuk), natuurlijk! Echt die Eitje, je kon hem altijd
opfokken. Maar ja, wij proberen die vrouwtje toen nog uit te leggen van: “Is alle-
maal een geintje”, en zo. Je weet toch? Ging ze toch de politie bellen. Die wijf
begreep er geen reet van.’

De jongens testen elkaar voortdurend uit en vermaken de anderen door hun
omgeving uit te dagen (en zo ook ‘ballen’ te tonen). De jongens die goed zijn in
gek doen en grappen maken ten koste van de andere jongens, zijn ook ‘chill’.
Sommige jongens gaan heel ver in het onderlinge spel van elkaar uitdagen en
beledigen. Ze maken zelfs opmerkingen over elkaars moeders of andere familie-
leden. Deze opmerkingen zijn ‘geen grappen’ voor jongens die minder goed be-
vriend zijn, maar eerder een uitnodiging om te vechten.

Naam maken op straat

In het voorafgaande zijn de zeven straatwaarden statisch beschreven om een beeld
te scheppen van de straatcultuur van de jongens van de buurt. De straatcultuur is
echter dynamisch. Straatwaarden worden geproduceerd en gereproduceerd in
voortdurende groepsdynamische processen die worden aangedreven doordat jon-
gens samen hun individuele behoeften aan vertier, status en veiligheid proberen
te bevredigen. In reacties op elkaars gedrag en de oordelen die zij over elkaar
vormen, (re)produceren de jongens steeds opnieuw hun gedeelde waarden.

Elke jongen maakt zich zorgen over hoe de andere jongens hem waarderen.
Beoordelen zij hem als een goede of een slechte straatjongen van de buurt?
Sommige jongens komen positief bekend te staan als een ‘moeilijke’ jongen, een
soepele ‘player’ of een échte ‘gangster’. Anderen worden bestempeld als ‘nep’
(mislukt), ‘wannabe’ (amateur), ‘zwerver’ (armoedig), ‘lomp’ (traag van begrip) of
‘blah’ (opschepper).14 Sommige jongens krijgen zelfs een zeer slechte naam als
‘zemel’ (flikker) of ‘shekem’ (verrader).

Hoe een jongen bekend staat, beantwoordt relevante vragen in het sociale
leven van jongens op straat. Wie is op dit moment populair in de buurt en wordt
gezien als ‘de man’? Met wie wil je liever niet worden geassocieerd? Voor wiens
reactie moet je oppassen? Wie kan je gemakkelijk tot slachtoffer maken? Wie kan
je om hulp vragen? Van wie kan je geld lenen? Wie betaalt zijn schulden terug?
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Uit de verhalen en roddels over reputaties halen de jongens informatie over andere
jongens van de buurt (en soms van buiten de buurt). Op basis van die kennis
zullen deze jongens een betere inschatting maken van wat ze van welke jongen
kunnen verwachten, op welke jongens kan worden gerekend en wie vriend of
vijand is (zowel binnen als buiten de buurt).

De ‘naam’ die een jongen krijgt, ontwikkelt zich door hoe er op straat over
hem wordt gepraat door de andere jongens. Het collectieve oordeel dat over een
jongen wordt geveld, is gebaseerd op wat de andere jongens zelf kunnen waar-
nemen op straat, maar ook op de anekdotes en verhalen die over een jongen de
ronde doen in de buurt. Door successen en blunders tegen elkaar af te wegen,
wordt uitgemaakt of iemand de juiste eigenschappen, kenmerken of vaardig-
heden bezit om een goede straatjongen te zijn.

Iemand met een goede naam belichaamt de straatwaarden van de buurt.
Hij voldoet volgens de andere jongens aan bepaalde gedragsverwachtingen die
inherent zijn verbonden aan de zeven straatwaarden: hij heeft ‘schijt’ en komt
goed op voor zichzelf, is loyaal aan de anderen, is hard, toont lef, is scherp, draait
of is chill. Hij staat bekend als één van de ‘moeilijke’ jongens van de buurt. Hij
kan hogere statusposities bekleden op straat. Zijn goede naam levert hem erken-
ning op, naar hem wordt meer geluisterd en hij wordt niet gepest.

Een voorbeeld van iemand met een goede naam is Grote Hakim, beter bekend
als ‘Mister Perfect’.15 Hij staat goed bekend in de buurt omdat hij voor zichzelf of
anderen opkomt, goed kan vechten en voor niets of niemand bang is. Zo vertelt
Joad over Hakim:

‘Deze man… Als hij je poft? Die beukt je met één stoot gelijk nokkie (knock-
out). Standaard. Hij is kapot stoer, deze man. Echt een roffe Mocro, je weet
toch? Die ene keer nadat hij net was vrijgekomen. Weet je die nog? Nog geen
twee weken daarna. Had ’ie al weer drie Turken neergestoken. Hij heb echt
schijt, deze man. Wullah, ik zweer ’t je! Hij loopt gewoon op straat, ziet ’ie dat
één van de jongens van hier in ene wordt aangevallen door drie Turken in een
Mercedes. Daar onder die viaduct bij Postjesweg. Ik weet niet wie het was. Vol-
gens mij ging het om een straatdealertje. Die hun had geflest of zoiets. Je weet
toch? Dus die Turken, hun komen wraak nemen, begrijp je? Hakim, hij ziet
dat? Rent in ene op hun af en begint ze toch te beuken! Hij trekt nifi (mes) voor
ze, alles. En hij heeft er gelijk twee gestoken of zo. Die derde moest ook naar het
ziekenhuis, volgens mij. Wullah! Deze, hij man was pas kapot moeilijk! Hij
heeft toen niet eens veel gehad (straf), weet je. Waarschijnlijk omdat hun ook
criminelen waren, begrijp me? Ze hadden waarschijnlijk pipa’s (pistolen) in de
auto of zo. Dan wordt het al snel noodweer.’

Een slechte naam wil zeggen dat een jongen bekend staat als iemand die niet
voldoet aan bepaalde gedragsverwachtingen. Hij gedraagt zich niet stoer genoeg,
is te zwak of kan niet chillen. De andere jongens kijken op hem neer. Hij krijgt
weinig erkenning, wordt vaker belachelijk gemaakt en krijgt soms zelfs een pak

168 Kapot moeilijk



slaag. Een voorbeeld van iemand die altijd een slechte reputatie heeft gehad is
Kaasje, zoals blijkt uit de mening van Said over hem:

‘Kijk dan. Zie je hoe stoer hij probeert te doen voor die kleintjes daaro? Maar
zelfs hun trappen er niet in, hoor, geloof me. Iedereen weet, Kaasje is altijd een
flikkertje geweest. Hij werd altijd gepest, gedreigd, geslagen, alles. Behalve als
zijn broers er waren, Mehmet en Nordin. Hun waren wel die moeilijke gasten.
Maar ja, die zaten ook vaak een tijdje vast, weet je. Kaasje is nu wat ouder gewor-
den, maar hij is nog steeds dezelfde, begrijp je? Hij praat wel grote woorden: “Ik
ben gangster.” Dit, dat. Maar hij durft nog niet eens te stelen! Daar is hij altijd
mee gepest.’

Kaasje staat bekend als een ‘flikkertje’ omdat hij zich in het verleden niet goed
wist te verweren en zelfs een paar keer is weggelopen bij een vechtpartij. Verder
wordt hij bestempeld als ‘nep’, omdat hij vaak opschept op over stoere ‘acties’ ter-
wijl hij volgens de andere jongens niks durft. Omdat Kaasje nu wat ouder is,
krijgt hij op basis van zijn leeftijd en zijn tijd in de buurt wel enig ‘respect’ op
straat. Veel oudere jongens vinden hem echter nog steeds een ‘sukkel’.

Het risico voor een jongen met een slechte naam is dat hij (zelfs door zijn
eigen vrienden) wordt gepest, geslagen, bestolen of beroofd. Als een jongen niet
aan bepaalde gedragsverwachtingen voldoet, beschouwen de andere jongens hem
al snel als ‘target’ (doelwit) voor hun ‘acties’. Als hij niet goed op hun uitdagingen
weet te reageren, zal hij een slechte reputatie houden en zullen de problemen
zich opstapelen.

Een belangrijk punt is dat een straatjongen met een slechte reputatie welis-
waar als minderwaardig wordt gezien, maar nog steeds erbij kan horen als een
jongen van de buurt. Zolang een jongen zijn vrije tijd op straat doorbrengt, zich-
zelf presenteert als een jongen van de buurt en acceptatie nastreeft door zijn han-
delen op dat van de anderen af te stemmen, hoort hij bij het buurtnetwerk. Alleen
jongens die het stempel van ‘verrader’ hebben gekregen, worden (tijdelijk) echt
uitgesloten van de groepen die de andere jongens van de buurt op straat vormen.
Tot ze weer worden opgenomen in het buurtnetwerk of zich aansluiten bij andere
groepen, verkeren de ‘verraders’ in een soort sociaal isolement op straat.

Lagergeplaatste jongens worden soms openlijk voor ‘zwervers’ en ‘sukkels’
uitgemaakt. Maar als het erop aankomt, blijkt steevast dat de hogergeplaatste
jongens hen uitdrukkelijk als hun ‘zwervers’ en ‘sukkels’ beschouwen voor wie zij
desnoods door het vuur gaan.16 Mustafa illustreert dit aan de hand van Beest en
Mus:

‘Beest sloeg hem zowat elke dag in mekaar. Ik zweer ’t je. Oh, wat háátte hij
Mus! Hij vond hem écht gewoon een sukkel. Maar je zal zien. Als iemand van
buiten de buurt Mus lastig valt? Beest gaat geheid voor ’m vechten! Hij zoudt
nog voor ’m sterven, begrijp je?’
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Goede en slechte namen zijn er in gradaties. Sommige jongens hebben nét niet
de juiste kleren, geven nét niet de juiste reacties en komen nét niet voldoende
voor zichzelf op. Een aantal van hen zal langzaamaan leren om kleding, taal en
gedrag zo aan te passen dat ze ‘moeilijker’ of ‘scherper’ worden. Ook naarmate ze
ouder, groter en sterker worden, verbetert hun naam op straat en stijgen ze in de
hiërarchie van het buurtnetwerk, zoals in het geval van ‘Dikke’ Mo.17 Youssef ver-
telt over hem:

‘Mo werd in het begin veel gepest. We noemden hem ‘Dikke’, omdat ’ie zo dik
was. Zoals hij was, dacht ik eerst dat het nooit goed zou komen met ’m. Hij kon
niet echt voor zichzelf opkomen, begrijp je? Hij werd alleen maar para (opge-
fokt) en wij vet lachen natuurlijk, je weet toch? Maar later ging dat beter. Op een
gegeven moment was Mo degene die altijd wat voor je had. Alle winkels in de
stad konden hem. Ik zweer ’t je. Als hij ergens aan kwam lopen, liepen hun al
naar de deur van: “Wegwezen jij!” Hij had overal wel wat gepikt, hij. En als je
met hem op de Zeedijk liep? Al die dealers van daar konden hem. Allemaal,
gewoon. Wij vonden hem toen wel moeilijk. Want hij had altijd de nieuwste
kleren en zo. Dure spullen voor weinig. ‘Biga’ (grote) noemden ze hem daar.
Dan was het van: “Hé eh Biga, heb je nog wat moois?” Dan regelde hij die
kleren voor ze en zo. Ja, toen was Mo echt even dé man.’

Het is van belang om zo vroeg mogelijk een goede reputatie op te bouwen en te
onderhouden, zoals bij de overgang naar een nieuwe school, aldus Mustafa:

‘Zorg dat ze daar gelijk weten dat je moeilijk bent. Punter (schop) desnoods
gelijk eentje…’

Als een jongen eenmaal een slechte reputatie heeft gekregen, moet hij wel heel
erg zijn best doen om daar nog van af te komen. Het is moeilijk om met een
schone lei te beginnen en een slechte naam is ‘sticky’ (plakkerig).

Om een goede naam te krijgen is het belangrijk voor een jongen om te hande-
len in overeenstemming met de straatwaarden. Een goede naam leidt ertoe dat
een jongen (tijdelijk) een zeker aanzien geniet en gemakkelijk een comfortabele
positie kan innemen tussen de jongens in verschillende groepen. Vanuit deze
positie kan een jongen met een goede naam plezier maken op straat. Ook kan hij
beter zijn eigen veiligheid waarborgen omdat een goede naam vijanden kan af-
schrikken en slachtofferschap kan voorkomen. Het belangrijkst is misschien de
erkenning die een goede naam oplevert en de mogelijkheid een nog hogere status
in de buurt te verwerven. Andere jongens zullen overwegend positief reageren op
een jongen met een goede naam, waardoor hij de bevestiging van zijn zelfbeeld
ervaart als een waardevolle jongen van de buurt waartegen sommige jongens
zelfs opkijken.

Goed bekend staan kan een jongen echter ook kwetsbaar maken. Andere jon-
gens die er op uit zijn om naam voor zichzelf te maken, zullen een jongen met
meer status uitkiezen om verbaal of fysiek uit te dagen. Wil de jongen die wordt
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uitgedaagd goed bekend blijven staan, dan is hij genoodzaakt om zijn naam waar
te maken en sanctionerend op te treden, zoals Sergeant beschrijft als hij door
Radio wordt uitgedaagd:

‘Gaat Radio opeens stoer tegen mij lopen doen! Moeilijk kijken, stoer tegen me
praten, dreigen, alles. Dus ik sla ’m gelijk in z’n gezicht. Zo: pats! Hij schrikt z’n
eigen de tering, natuurlijk. Ik zeg: “Ben je opeens groot geworden of zo? Ga
snel weg of ik maak je moer helemaal dede (dood)!” Je had ‘m moeten zien,
asahbi. Hij wist niet hoe snel hij weg moest wezen.’

Aangezien de jongens veel van hun vrije tijd in de buurt doorbrengen en allemaal
met elkaar in contact staan, worden zij voortdurend door elkaar in de gaten ge-
houden. Ook op de hoek van de straat, in het buurthuis, op het speelplein, op
scholen, op het voetbalveld, in de discotheek, in de bioscoop en op alle andere
plekken waar de jongens elkaar tegenkomen, worden nieuwtjes soms zeer snel
uitgewisseld (mondeling, per mobiele telefoon en soms via internet), zodat wei-
nig onopgemerkt blijft.

Kadir: ‘Als één van ons wat flikt op straat? Iedereen weet ’t gelijk. Gelijk, vriend.
Ik zweer ’t je. Binnen één dag, de hele buurt weet ’t.’
Knebbes: ‘Ben je gek of zo? Hóóguit een uur, ashabi. Meer niet.’

Goed of fout gedrag wordt onmiddellijk geregistreerd en doorverteld (vaak in
een aangedikte vorm). Omdat jongens als gevolg daarvan in aanzien stijgen of
dalen, zijn ze erg beducht voor ‘roddelen’ (kwaadspreken). Roddelen betekent
dat wordt rondgebazuind dat een jongen over zich heen heeft laten lopen, dat hij
een blauwtje heeft gelopen bij een meisje of dat hij iemand heeft verraden. Hoe
iemand zwart wordt gemaakt doordat over hem wordt geroddeld, wordt duidelijk
uit een verhaal van Ali over Bougie:

‘Iedereen wist dat Tjanus die gozer z’n chick had gebald. Die chick zegt zelfs
tegen Tjanus dat haar eigen vriend haar niet goed nakte! San! Echt een bitch, ik
zweer ’t je! Maar luister dan, die vriend van haar, Bougie noemen ze ’m, geloof
ik. Vorig weekend moest ik tegen die gozer voetballen. Staat hij daar zo voor je.
Weet je hoe stoer? Hij loopt echt kankerstoer zo over dat veld, breed, schelden,
alles. Ik herken hem niet eerst. Dus ik denk: “Deze man, hij is moeilijk”, je weet
toch? Dan hoor ik van Saïd dat hij die vriend is van die chick die Tjanus loopt te
nakken! Ik ging helemaal stuk, ouwe. Ik kijk naar hem, ik denk: “Gap (vriend),
je moest eens weten!” En die chick? Die zat gewoon aan de kant te kijken! Zo,
alsof er niks aan de hand is! Zoiets moet mij echt niet overkomen, begrijp je?
Moet je voorstellen: ik ga met een chick, jij hebt ’r geneukt en Saïd weet ’t ook
nog! Dan kan ik hier nog wel zulke stoere verhalen vertellen, maar jullie lachen
me gewoon uit. Dan ben je écht een sukkel. Je weet toch?’

Het verspreiden van dit soort roddels levert niet alleen vermakelijke informatie op.
Het is ook een goede manier voor de verteller om zichzelf naar voren te schuiven

Straatcultuur 171



als iemand die wél weet hoe het hoort. Een voorbeeld daarvan is het verhaal van
Aziz waarin hij zichzelf niet alleen opwerpt als iemand die goed en slecht gedrag
kan onderscheiden, maar ook als iemand die ontoelaatbaar gedrag op de juiste
wijze sanctioneert.

Aziz: ‘Ik kwam een gast tegen die ik kon van vroeger, een neger uit de oude
buurt. Ik had hem eerst niet herkend, weet je. Had ’m al weer een tijdje niet
gezien. Maar ja, wij babbelen en shit. Opeens vraagt die man mij of ik XTC voor
hem heb. Dus ik zeg: “Ik doe daar niet aan”, weet je. Maar die man, hij blijft aan-
dringen. Begrijp me? Uiteindelijk zeg ik van: “Ik ken wel iemand.” Maar ik zeg
hem: “Deze man die ik ken, hij is serieus, weet je. Geen grappen met hem. Hij
is geen ‘kleine jongen’, als je begrijpt wat ik bedoel…” Ik wilde zien wat hij zou
zeggen, je weet toch? Dus hij van: “Safi (ik snap ’m), is goed”, weet je. Ik vraag
hem z’n nul-zes, maar hij geeft alleen die nummer van z’n pieper. Toen dacht ik
al: “Hmm, deze man, hij spoort niet.” Dus ja later, ik piep hem op. Hij terugbel-
len. Maar ik had nog niemand gebeld, want ik dacht nog steeds: “Ik vertrouw
die man niet.” Begrijp me? Ik zeg nóg een keer tegen die nigga (neger) van: “Je
moet wel serieus zijn met deze gast, wullah.” Hij zo van: “Ja, ja. No span (maak
je niet druk).” Dus ik maak een afspraak voor een tijd en een plaats. Maar ik had
niks bij me, begrijp je? Ik check die man gewoon. En wat denk je? Die neger
komt niet opdagen. Precies als ik al dacht, weet je. Ik heb hem drie keer gepiept
of zo. Niks. Toen wist ik gelijk. Die man is geheid blah. Paar weken later kom ik
diezelfde neger tegen op een feestje. Hij helemaal stoer proberen te doen en zo.
Probeert me uitgebreid te groeten. Zo van: “Hé man! Fawaka (hoe gaat ’t)?”
Maar ik? Ik hou hem gelijk zo op afstand, weet je. Dat iedereen het ziet ook.
Voor iedereen heb ik die man daaro vernederd, gewoon. Zo van: “Jij bent géén
man met je blah! Ik had je gezegd dat je serieus moest zijn, met je neppe shit. Jij
brengt alleen maar problemen met je bullshit. Ga weg voor ik je helemaal gek
beuk hiero. Je bent gewoon een bitch!” Dat soort shit. Je weet toch? Je had die
nigga moeten zien, ouwe. Hij kon wel door de grond zakken.’

De wijze waarop goede en slechte namen tot stand komen in de verhalen van
anderen, werkt als een systeem van sociale controle op het naleven van de nor-
men van de straat. In dit systeem maken de jongens kenbaar welke gedeelde
waarden zij onderschrijven, ze bevestigen het toezicht op elkaars gedrag, en ze
reageren met sancties wanneer wel of niet wordt voldaan aan gedragsverwach-
tingen (wat positieve of negatieve gevolgen heeft voor de statusposities van de
betrokkenen en hun mogelijkheden om deel te nemen aan groepen om plezier te
maken en zich veilig te voelen).

Door de werking van dit systeem moeten alle jongens rekening houden met
hun naam op straat. Ze willen allemaal goed bekend staan in de hoop op positieve
reacties van anderen en uit angst voor negatieve reacties en sancties, zoals ridicu-
lisering en uitsluiting. De angst voor roddels die iemands naam en aanzien op
straat aantasten, leidt ertoe dat de jongens er altijd voor zorgen dat anderen weten
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dat zij zonodig (met geweld) voor zichzelf zullen opkomen. 18 Het is belangrijk
voor een jongen om op te treden als zijn goede naam in gevaar komt, want als hij
niet direct adequaat op roddels reageert, kan dit ernstige gevolgen hebben voor
zijn positie in de buurt. Het respect dat hij ontvangt zal afnemen en de kans op
slachtofferschap wordt groter, volgens Chalid:

‘Als je het niet doet? Als je niet gelijk wraak neemt? Dan vindt iedereen je een
mietje. Standaard. Dan ben je geen man, maar een nerdje. Je weet toch? Je gaat
zien, dan zullen ze je altijd pakken. Steeds moeten ze jou dan weer hebben.
Iedereen lacht je uit. Echt, geloof mij maar, dan kun je echt beter verhuizen of zo.’

Wanneer over een jongen roddels rondgaan waarin hij wordt beschuldigd van
‘nep’, ‘sissie’ (mietjes-achtig) of ‘vies’ gedrag op straat, kan hij zijn gezicht pro-
beren te redden. Hij kan het gedrag ontkennen en de kwaadsprekers voor leuge-
naars uitmaken en ze uitdagen. Maar als voor iedereen vaststaat dat hij schuldig
is, dan kan hij hooguit nog proberen om de negatieve gevolgen te beperken
door een plausibele uitleg te geven waarom het in deze specifieke situatie nood-
zakelijk, slim, ‘streetwise’ of zelfs juist ‘gangster’ was om van de regels af te
wijken. Wanneer bijvoorbeeld gezichtsverlies is geleden doordat een meisje het
heeft uitgemaakt en al snel een ander heeft, kan de jongen rondbazuinen dat hij
er zelf voor heeft gezorgd dat hij een ‘vijand’ met haar heeft opgezadeld omdat ze
een nietsbetekenende ‘slet’ was die alleen maar voor ‘hoofdpijn’ zorgt en waar hij
van af wilde. Samenwerken met de politie is volstrekt taboe, maar zelfs hier geldt
dat een jongen soms een plausibel excuus kan verzinnen, zoals blijkt uit een
voorbeeld van Abdel:

Abdel: ‘Joker, Nordin en ik zaten vast voor die inbraak toen. Mijn vader zei:
“Maak een deal. Dat is goed voor jezelf.” Zodat ik in een project kwam, je weet
toch? Geen gevangenisstraf. Kijk, ik hoefde niemand te verraden of zo. Maar ik
moest wel een deal maken met hun (politie of justitie)? Tja, dat ligt nou niet
bepaald goed bij ons in de buurt… Dus ik wilde niet, weet je, maar ja…ik ging.
Het was de slimste zet, begrijp me? Ik kon het uitleggen.’

Jongens zijn voortdurend bewust en actief bezig hun naam op te bouwen en te
onderhouden door roddels tegen te spreken of op te scheppen over hun eigen pres-
taties en kwaliteiten. Het onderhouden van een goede naam vereist dat jongens
consequent handelen in overeenstemming met straatwaarden en naar verwach-
ting op uitdagingen reageren. Oudere jongens die goed bekend staan, kunnen hun
naam onderhouden door ‘stoer te praten’. Stoer praten is beschrijven hoe ‘scherp’,
‘moeilijk’ of ‘fatoe’ je in een bepaalde situatie bent geweest. Stoer praten kan ook
inhouden dat een jongen opschept over hoe ‘hard’ of ‘gangster’ hij zou reageren in
een bepaalde confrontatie.

Van stoer praten is sprake in een groepje jongens dat onder meer bestaat uit
Rocky Twee en Mus. Het gesprek gaat over een vechtpartij in het uitgaansleven.
Mehdi (die zelf niet aanwezig is) is volgens de jongens te grazen genomen, omdat
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hij een conflict probeerde uit te praten in plaats van direct de eerste klap uit te
delen. Volgens de jongens was Mehdi niet ‘hard’ en ‘scherp’ genoeg. Rocky Twee
die een goede reputatie heeft, legt uit hoe hij de situatie had aangepakt:

‘Ik zweer ’t je. Ik had die gozer direct gebeukt! Wullah! Gelijk van achter. Bam!
Bam! Bam! Direct je voordeel pakken. Wat ga je eerst met die man proberen te
praten? Ik had ze echt gelijk zo gegeven. Bij mij krijg je zo’n kans niet, ouwe.
Nooit.’

De meeste aanwezige jongens grinniken en knikken instemmend. Een jongen
geeft Rocky Twee een boks als teken van respect en instemming. Maar dan pro-
beert Mus, die kampt met een slechte naam, ook een duit in het zakje te doen met
een ‘stoere’ opmerking:

‘Ja, man. Ik was ook meteen gaan beuken. Ik had z’n moer helemaal de tering
gebeukt!’

De jongens beginnen nu spottend te lachen en te proesten. Rocky Twee reageert
direct en zet Mus op zijn plaats:

‘Ach, wat jij? Jij moet je bek houden met je blah. Jij schijt ’m voor iedereen. Het
is dat we je broer kennen, anders was je iedereen z’n bitch geweest.’

Naarmate een jongen zijn sporen heeft verdiend, hebben de andere jongens meer
vertrouwen in zijn verhalen en oordelen. Geniet een spreker nog weinig naams-
bekendheid of heeft hij een slechte naam, dan worden zijn uitspraken eerder
in twijfel getrokken. Bij iedere misstap wordt hij belachelijk gemaakt als een
‘wannabe’ of wordt gezegd dat hij vol ‘blah’ zit.

Kemmer is een jongen die zijn sporen heeft verdiend. Zijn goede naam heeft
hij altijd weten te behouden. Ondanks dat hij geen crimineel verleden heeft en
nooit heeft gezeten in een jeugdgevangenis, staat hij bekend als een ‘harde’ en
‘scherpe’ jongen die goed voor zichzelf opkomt, andere jongens van de buurt
helpt bij vechtpartijen en nooit iemand heeft verraden. Een aantal jongens bewon-
dert zijn imposante uiterlijk en de dreiging die van hem uitgaat als hij zich agres-
sief opstelt. De jongens vertellen ook verhalen over Kemmer die meer dan eens
heeft getoond dat hij ‘een échte man’ is, zoals in een verhaal van Armani:

‘Weet je nog die ene keer dat Adelaar en Kemmer ruzie hadden met die jongens
uit Noord? Eén van die gasten spuugde Adelaar in z’n gezicht of zo. Nog voordat
die spuug in z’n gezicht kwam, gaf Kemmer gelijk al kopstoot aan die ene. Zo
van: bam! Hij en Adelaar hebben hun de tering gebeukt. Terwijl hun met z’n
vijven waren of zo. Of meer nog, volgens mij.’

Wanneer Kemmer later zelf over zijn ervaringen vertelt, blijkt dat hij zich niet
alleen bezig houdt met op juiste wijze handelen door bijvoorbeeld een harde en
scherpe ‘man’ te zijn (in dit geval direct agressief en met geweld reageren om
zichzelf en anderen te beschermen). Hij besteedt minstens zoveel aandacht aan
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hoe hij overkomt op anderen door een stoere houding aan te nemen, nors te
kijken, breed te staan en zich te laten zien in gezelschap van ‘moeilijke’ jongens
of bekende ‘gangsters’.19

Kemmer: ‘Ik was vaak op straat met Ski en Appie en een paar van die andere
gasten. Alle jongens in de buurt wisten, deze mannen, hun zijn die échte gang-
sters, weet je. Die ‘werken’. Ik bedoel, iedereen van hun had wel een keer ge-
zeten voor een overval of zo. Ripdeals, vechtpartijen. Pipa’s d’rbij, alles. Maar
begrijp me, ik ben niet zoals hun. Ik chillde alleen gewoon af en toe met ze.
Omdat ik Ski al héél lang ken van vroeger, begrijp me? Maar ja, die andere jon-
gens op straat, hun zagen me in het begin vaak met ze. Als één van hun als het
ware. Begrijp me? Dus ja, dan krijg je gelijk die respect van de jongens. Ook
buiten de buurt. Die andere moeilijke gasten komen me dan gewoon groeten,
weet je. Alsof ik ook echt gangster ben. Je weet toch? Dan moet ik lachen, weet
je. Omdat hun dan denken: ‘Hij is connected (verbonden met andere gevaar-
lijke jongens). Hij is ook gangster’, begrijp je? ‘Als we met hem fokken, gaat
iemand ons knallen of zo.’ Dus ja… Ik laat ’t zo, natuurlijk. Ik acteer ze gewoon.
Laat hun maar lekker denken. Scheelt mij hoofdpijn. Niemand die mij komt
lullen. Je weet toch?’

In de visie van Kemmer maak je naam niet alleen door wat je andere jongens laat
zien. Minstens zo belangrijk is wat hij hen kan laten denken. De juiste indruk
maken wordt door jongens ‘acteren’ genoemd. Acteren is een manier om naam te
maken op straat. Neem Bokser die in zijn eentje naar Oost ging om Houssein te
helpen die was ‘gepoft’ en ‘jompo’ had gekregen (met een pak slaag het plein was
afgestuurd).

Bokser: ‘Weet je hoe gangster ik overkwam, ouwe? Ik kom alléén. Die hele plein
staat vol negers. Ik dreig die man gewoon voor hun allemaal. Schijt. Het is niet
eens mijn buurt en ik zet die actie. Ik zweer ’t je. Iedereen die dat zag, dacht
écht: ‘Deze man, hij is móeilijk!’ Nu weten ze hoe ik ben. Niet fokken met mij,
begrijp je.’

Het verhaal laat zien hoezeer Bokser zich geroepen voelt om zich zo te gedragen
als een straatjongen behoort te doen. Daarnaast komt uit zijn woorden naar voren
hoezeer hij bezig is met het achterlaten van een goede indruk op straat.

De wijze waarop de jongens van Allebé op straat individueel zoveel mogelijk
proberen te voldoen aan de straatwaarden, draagt (soms onbedoeld) bij aan de
bevrediging van hun collectieve behoefte aan veiligheid. Loyaal zijn aan de jon-
gens van de buurt door in een conflictsituatie voor hen op te komen en hen nooit
te verraden, is essentieel voor het hebben en behouden van een goede naam.
Hoe belangrijk de waarde van loyaliteit is voor de wijze waarop de jongens hun
veiligheid organiseren, blijkt uit een verhaal van Kleine Ali:
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‘Toen ik beroofd was door die jongens bij school, weet je nog? We hebben die
vieze zwervers gelijk opgezocht en helemaal de tyfus geneukt, asahbi! Geloof
mij, die komen nooit meer stoer doen hiero. Met ons maak je geen grappen,
vriend. Wij zijn als de maffia. Die jongens van hier, hebben elkaars ‘back’ (rug-
dekking), weet je. Wat ga je fokken met ons hier? Dan neem je pas echt kansen,
begrijp me? Een telefoontje en ik heb vijftig man hier naast me staan.’

De jongens van de buurt worden gemotiveerd vanuit hun individuele behoeften
om te handelen in overeenstemming met hun gedeelde straatwaarden. In deze
processen leren zij wat het voor hen betekent om een van de jongens van Allebé
te zijn. Deze sociale identiteit wordt opgebouwd uit de verhalen over acties die
worden toegeschreven aan jongens die op voorbeeldige wijze zouden hebben
gehandeld als jongens van deze buurt. Via dit soort verhalen komen reputaties en
mythen tot stand die bijdragen aan de collectieve identiteit van de jongens van
Allebé.

Reputaties en mythen in de buurt

De jongens vertellen elkaar onophoudelijk grappige of spannende verhalen over
zaken die zij belangrijk vinden. Ze becommentariëren de laatste mode en de
nieuwste rapmuziek of actiefilms. Er wordt gediscussieerd over de mooiste dure
auto’s, de lekkerste fotomodellen en de beste plekken om uit te gaan. Daarnaast
roddelen de jongens over meisjes, kattenkwaad, pesterijtjes en vermeende ver-
raders en scheppen ze op over seks, drank- of drugsgebruik, vechtpartijen en
soms criminaliteit.

Populair op straat zijn ooggetuige verslagen van conflictsituaties in de buurt
of in het uitgaansleven. Daarbij wordt de rol van alle betrokkenen nauwkeurig
onder de loep genomen. Wanneer zo’n verhaal wordt verteld, luisteren de jongens
altijd heel aandachtig, zoals naar Soufian die vertelt hoe Badr in conflict raakte in
een club in het centrum van Amsterdam:

‘Dus Badr knalt per ongeluk tegen die gozer aan. Was een Mocro, maar ik ken
’m niet. Maar Badr, hij zegt nog ‘sorry’ tegen die man, weet je. Begint die gozer
gewoon stoer te doen voor ’m! Zo van: “Loop maar snel door. Anders…” Dit, dat.
Dus Badr begint te koken, begrijp me? Wij erbij. Hij pakt ’m beet, zo. En hij
kijkt ’m strak in z’n bek aan: “Als je een man bent, zeg je nog een keer voor me.”
Dus die gozer schijt ’m opeens. Wullah, hij schijt ’m! Dus Badr begint te duwen
en van: “En nou oprotten met je kankermoer! Of ik beuk je helemaal gek!”
Duwt ’m zo richting de uitgang, begrijp me. Is die gozer weggegaan. Sukkel.
Badr had ’m gewoon gelijk een ‘bitch-slap’ (klap met vlakke hand) moeten
geven. Wat kom je dan stoer praten?’
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Zulke verhalen worden vaak doorverteld waardoor bepaalde jongens naams-
bekendheid krijgen. Sommige jongens brengen meer tijd op straat door dan
anderen, zijn nadrukkelijker aanwezig in de publieke ruimte en staan bij ieder-
een bekend om hun gewaagde ‘acties’. Zij bezitten een echte reputatie.

Er is een belangrijk verschil tussen ‘naam’ en ‘reputatie’. Alle jongens hebben
een ‘naam’. Zij worden in de ogen van de andere jongens voortdurend gewogen
en al of niet positief gewaardeerd. Sommige van deze ‘namen’ groeien uit tot
‘reputaties’. Jongens van de buurt waarover veel wordt gesproken en waarover
verschillende verhalen op straat de ronde doen, krijgen reputaties die deel gaan
uitmaken van de identiteit van de buurt. Voorbeelden van zulke reputaties zijn
de ‘clown’ (de grappenmaker), de ‘raddraaier’ (de conflictzoeker), de ‘player’ (de
meisjesversierder), de ‘hosselaar’ (de ritselaar) of – zoals in het geval van Jamal
– de ‘dief’ (de onverbeterlijke crimineel).

Poeder: ‘Jamal was altijd al met geld bezig. Auto’s nakken (stelen) was zijn spe-
cialiteit, maar hij nakte alles wat hij kon. Hij was een échte dief. Zo noemden
wij hem ook, weet je. ‘Jamal-Dief’. Hij nakte een auto in vijf seconden. Vijf
seconden, vriend! Wullah, ik zweer ’t je! Zo bap, bap… Had ’ie ’m open. Al vanaf
dat hij twaalf was, hè! Hij kon nog niet eens over die stuur kijken, asahbi.. Ging
hij auto’s al nakken. Met een kussen, vriend. Om op te zitten. Die kussen nam
hij standaard mee uit die oso van hem. Zieke shit, ouwe. Echt waar. Niemand
was erger dan hij. Hij was écht goed, man. Die mocro had skillz. Geen grap,
asahbi.’

Sommige jongens worden gezien als onberekenbaar of geestelijk gestoord met
betrekking tot geweldpleging. Zij krijgen een reputatie die louter gebaseerd is op
de dreiging die van hen uitgaat. Spliff waarschuwt me voor dit soort jongens,
want:

‘Die zijn zo para (gek) dat ze nog een keer een moord gaan plegen of zo. Wullah!
Voor hun ben je bang gewoon. Ik zeg het eerlijk. Hun vormen écht een gevaar
voor de samenleving, begrijp me?’

Zulke jongens hebben in de buurt de reputatie van ‘loco’ (gek) of ‘seiko’ (psycho-
pathisch). Zij worden door de andere jongens met respect behandeld uit angst
voor hun gewelddadige gedrag.20 De jongens houden daarom rekening met de
gevoeligheden van de ‘seiko’. Zij nemen echter geen voorbeeld aan zijn gedrag en
plaatsen hem evenmin boven zichzelf in de rangorde. De jongens laten hun
handelen slechts door de ‘seiko’ beïnvloeden voorzover dit noodzakelijk of on-
ontkoombaar lijkt. Zodra zich een mogelijkheid voordoet om de macht van de
‘seiko’ te breken, zullen de jongens die kans niet onbenut laten. Zo werd Leipe
meteen op zijn nummer gezet toen hij even zijn overzicht over de situatie kwijt
was.
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Youssef: ‘Hij wilde respect (ontzag) van die jongens. Hij vond, hun hadden hem
gedist of zo. Dus wat doet hij? Hij neemt ze onder schot gewoon. Ik zweer ’t je!
Hij had een échte gun getrokken en stond zo van: “Wat had je dan?” Tja, hij was
op dat moment dé man, begrijp je? Hij was de king. Maar toen ging hij dom
doen. Ik bedoel, hij vergeet dan dat hij zich ook nog normaal moet gedragen.
Dus wat doet die sukkel? Draait hij zich zo stoer om en loopt zo weg van: “Jullie
zijn me te min.” Je weet toch? Maar hij heeft z’n rug dus naar hen toe, hè! Bam!
Had ’ie ’m al te pakken. Op de grond gegooid, pipa afgepakt en, hup, nog een
pak slaag erbij. Tja, wat denk je… Je moet wel normaal blijven doen in dat soort
situaties.’

Wie zich niet naar behoren gedraagt, brengt zijn goede reputatie in gevaar, zoals
in het geval van Holla.

Samir: ‘Holla was een bekende hier in de buurt. Op een dag, buiten de buurt, ik
zie hij wordt aangevallen door een of andere kil (man), weet ik veel. Dus ik ga d’r
in, je weet toch? Ik haal die man van ’m af. Begin met hem te vechten, alles.
Springen d’r vijf gasten in m’n nek of zo. Die waren met die man, begrijp je?
Hoor ik in ene van: “Hé, Samir! Kom op! Rennen!” Was Holla. Die stond al een
brug verderop en ging pia (weg). Hij liet mij gewoon achter daaro! Terwijl ik
hém kwam helpen! Hoe vies is dat, asahbi? Dus een paar dagen later, ik kom
hem tegen in de buurt. Ik heb hem toch een pak slaag gegeven! En iedereen
wist al. Deze man is niet zoals hij doet, weet je. Als het erop aan komt is hij
gewoon een gluiperd.’

De jongens vertrouwen erop dat sommige jongens altijd ruzie zoeken, voor
‘problemen’ zorgen, geld niet terug betalen, gierig zijn, en hun eigen vrienden
bestelen, in de steek laten of zelfs verraden. Als jongens zich op dit soort manie-
ren regelmatig gedragen in strijd met straatwaarden, zullen zij een slechte repu-
tatie krijgen. Zo krijgen jongens die handelen in strijd met de waarde die wordt
gehecht aan loyaliteit, de reputatie van een ‘shekem’. De verraders kunnen reke-
nen op ernstige negatieve sancties. Zo moest Bami (over wie het gerucht ging dat
hij had samengewerkt met de politie) het zwaar ontgelden, volgens Mourad:

‘Bami, dat is die smeerlap. Je weet toch? Hij heeft toen de hele buurt verraden.
Over iedereen heeft hij gepraat. Vuile verrader is het. Daarom noemen ze hem
ook ‘AIVD’ of ‘CID’, begrijp je? Hij is goed aangepakt, wullah! Hij is zelfs in de
gracht gegooid, alles. Iedereen háát hem nu.’

Bami werd uiteindelijk buiten het buurtnetwerk geplaatst en hij kreeg voorgoed
een slechte reputatie. Van hem wordt (terecht of onterecht) aangenomen dat hij
continu niet zal voldoen aan bepaalde waarden van de straatcultuur. Voor de jon-
gens met een goede reputatie geldt het omgekeerde. Zij zijn de jongens van de
buurt waarop ze altijd kunnen rekenen dat ze grappen uithalen, achter de meisjes
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aanzitten, aan het ‘werk’ zijn (uit stelen of roven gaan), de nieuwste kleren sco-
ren, of achter iemand aangaan als hen een kunstje wordt geflikt.

Jongens met goede reputaties worden als ‘rof’ en ‘scherp’ beschouwd of als
een ‘player’ die ‘draait’. Wie ‘rof’ en ‘scherp’ is, straalt een zekere onbewogenheid
en onaantastbaarheid uit. Hij doet alsof hij aan alles en iedereen ‘schijt’ heeft en
niet op zijn tellen hoeft te passen omdat anderen zich zorgen maken om de drei-
ging die van hem uitgaat. Wie als ‘player’ ‘draait’ beschikt over een (vermeend)
vermogen dat hem toegang tot diverse vormen van plezier en genot verschaft. Op
straat geniet hij veel aanzien waardoor de jongens hem met respect behandelen
en de chickies achter hem aanlopen. De samenkomst van deze straatwaarden in
een goede reputatie wordt uitgedrukt met het woord ‘gangster’.21 Wat ‘écht gang-
ster zijn’ betekent, legt Nabil uit in zijn karakterisering van De Don:

‘Hij was pas gangster. Je weet toch? Schijt aan iedereen. Doekoe. Chickies. Alles.
Voor hem paste je op, begrijp je? Niemand maakte hem wat. Iedereen gaf hem
respect.’

Veel jongens willen graag ‘gangster’ zijn. Op jonge leeftijd, met hun kijk op de
wereld en binnen hun mogelijkheden en beperkingen, is gezien worden als een
echte ‘gangster’ in de ogen van veel jongens niet alleen stoer en spannend. Soms
zien ze het ook als het hoogst haalbare. Lang niet iedereen die de status van
‘gangster’ claimt, wordt echter serieus genomen legt Takkie uit:

‘Iederéén in de buurt wil tegenwoordig gangster zijn. Al die kleintjes lullen
alleen nog maar van: “Ik ben gangster dit, ik ben gangster dat.” Maar de meeste
zijn nog écht van die jonge sukkeltjes. Het zijn geen mannen, zoals wij vroeger.
Je weet toch? Het zijn nog van die jonge gastjes. Niet mijn leeftijd. Ze proberen
wel stoer mee te praten en zo. Zuipen, roken. Maar ondertussen durven ze niks.
Ze weten nog niks, hun. Altijd skèr, begrijp me? Leg mij eens uit. Je heb niks op
zak. En toch ga je allemaal roepen: “Gangster, gangster.” Wat de fok is dat voor
bullshit?’

Een jongen krijgt deze reputatie niet alleen maar door zichzelf als een stoere
straatjongen te presenteren. Hij moet zijn straathouding eerst nog waarmaken
door te laten zien dat hij werkelijk een goede straatjongen is die zijn reputatie van
‘moeilijke’ jongen of ‘gangster’ verdient. Reputaties komen tot stand in de over-
levering van ‘tories’ die over hem de ronde doen waardoor hij goed (of juist slecht)
bekend komt te staan. In de verhalen belichaamt de jongen vaker of beter be-
paalde straatwaarden dan andere jongens. Aan hem worden meer positieve ‘skillz’
en eigenschappen toegekend.

Op individueel niveau lijken reputaties op ‘grote namen’ die een zekere conti-
nuïteit van gedrag suggereren. Op collectief niveau stijgen reputaties uit boven de
betekenis van de bekendste namen in de buurt. Collectief maken de reputaties
deel uit van de ‘buurtverhalen’ (die soms ‘buurtmythen’ worden). Het vertellen
van zulke verhalen is op de eerste plaats een vorm van vermaak voor jongens die
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hun verveling verdrijven door met elkaar te ‘chillen’ op straat. Bepaalde ‘tories’
hebben echter meer dan alleen vermaakwaarde. De buurtverhalen zorgen ervoor
dat jongens die ze vertellen en aanhoren, het gevoel ervaren dat zij deel uitmaken
van een ‘verbeelde gemeenschap’. Zij voelen dat zij deel uit te maken van een
buurt met een zekere reputatie. Ze zijn niet alleen ‘moeilijke’ jongens van de
buurt, maar ook jongens van een ‘moeilijke’ buurt.

De reputatie van de buurt heeft niet alleen een ruimtelijke dimensie (Over-
toomse Veld), maar ook een tijdsdimensie. Uit de verhalen van oudere jongens
leren de ‘jonkies’ dat de reputatie van de buurt is opgebouwd door de eerste
generatie ‘Marokkaanse’ straatjongens. De betekenis van de straatgeschiedenis
van de buurt voor hun collectieve identiteit als jongens van Allebé, komt naar
voren in het verhaal van Ab waarin hij de jongere jongens wijst op de reputatie
die de voorgangers reeds voor hen hebben opgebouwd:

‘Weet je hoeveel acties toen werden gezet? Die tijd jongen… Wij hebben die shit
uitgevonden, begrijp me? Ik bedoel vroeger, weet je nog? Toen waren wij pas
moeilijk, asahbi! Zoals die keer dat die jongens uit Slotermeer naar de buurt
waren gekomen. Hun waren met z’n vijftienen of zo. Kwamen hier beetje stoer
lopen doen. Je weet toch? Dreigen, alles. Opeens één van die jongens, hij
probeert die brommer van Kameel af te pakken. En Kameel die vlucht eerst,
dachten ze. Hij rent naar huis. Maar hij haalt zo die pipa van ’m. Hij had ’m zo
in z’n broek hier. Dus wij wisten waar die jongens zitten. Zij zaten daarachter bij
die café gewoon te chillen, weet je. Opeens rent Kameel naar binnen. En hij
schreeuwt zo tegen die jongens van: “Ik vecht jullie één op één buiten. Kom nu!
Of ik pak jullie allemaal!” Hij trekt zo die pistool en… Blam! Blam! Schiet zo
twee keer in de lucht. Hun rennen allemaal weg natuurlijk. Zoef! Zoef! Behalve
eentje. Die kon niet wegkomen. Mo heeft hem helemaal kapot geslagen daaro
met die pipa. Wij stonden buiten. Je zag zo, z’n hele gezicht lag open gewoon.
Hij bleef maar slaan op die kankerkop van ’m.’

Later beklaagt Ab zich tegenover mij over de jongens van nu:

‘Kijk, in onze tijd had je nog van die échte gangsters, zoals Kameel, Mo, Ewahid,
ik. Toen werd er tenminste nog gevochten. Nu is het vooral veel lullen en rodde-
len. Echt flikkertjes zijn ’t nu soms.’

In de verhalen wordt op herkenbare wijze aangeven wat goed en slecht handelen
was in de ogen van de vorige generatie(s) en welke sancties daarop destijds volg-
den. Via de overlevering van deze verhalen zorgen de jongens (onbewust) voor
continuïteit in hun straatcultuur. Oudere jongens spreken ook wel eens hun be-
wondering uit voor de nieuwe generatie, bijvoorbeeld wanneer zij merken dat de
‘jonkies’ waarden hooghouden die zij destijds op straat omarmden. Zo waardeert
Joad dat tussen de kleintjes van nu nog steeds jongens zitten die ‘ballen’ hebben:
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‘Ik was in het trappenhuis van daar waar m’n moeder woont. Zie ik in ene zo’n
klein gassie van de buurt. Hij was hooguit tien, elf, denk ik. Die is bezig zo kei-
hard tegen één van die deuren aan te trappen. Zo: Bam! Bam! Bam! Dus ik tegen
die kleine van: “Vind je dat normaal of zo? Oprotten voor ik je mallemoer ga klap-
pen!” Dus hij kijken met die grote ogen. Lip naar voren zo. Zegt niks en loopt
langs me zo naar beneden. En dan, als ’ie vlak bij de deur is, draait hij zich in ene
om en begint te schelden: “Je moeder!” Dit, dat. In ’t Marokkaans dan. Ik ren ge-
lijk naar beneden van: “Wacht maar, kleine zwerver. Ik krijg je nog wel! Ik maak
je af!” Hij allang weg natuurlijk. Ik moest achteraf wel lachen, weet je. Ik dacht:
“Deze kleine man heeft écht ballen”, asahbi. Net als wij vroeger, begrijp me?’

Sommige belevenissen van bekende oudere jongens van de buurt worden ‘tories’
die nog een lange tijd worden doorverteld door de jonkies in de buurt. Wanneer
de jongens elkaar vermaken door onderling verhalen uit te wisselen op straat,
dient zich al snel de gelegenheid aan om één van de bekende oude verhalen nog
een keer de revue te laten passeren als een soort ‘evergreen’ waarmee de verteller
altijd scoort. Door deze reproductie doen nog volop verhalen de ronde over de
avonturen van de vorige generatie jongens van de buurt.

Veel jongens van de huidige generatie kennen een paar van zulke verhalen.
Sommige vertellers dikken ze aan of maken ze extra spannend met zelfverzon-
nen details. Doordat overdreven of fictieve heldendaden worden toegeschreven
aan één of meerdere bekende jongens van vroeger, krijgen enkele verhalen het
karakter van ‘buurtmythen’. Buurtmythen gaan niet alleen over jongens die bekend
zijn geworden vanwege beroemde acties, deelname aan een massale vechtpartij of
verzet tegen de politie, maar hebben betrekking op belangrijke gebeurtenissen in
de buurt.

Net zoals in de buurtverhalen over de ‘namen’ en ‘reputaties’ van de huidige
jongens van de buurt, zitten in de buurtmythen hun gedeelde straatwaarden ver-
pakt maar dan nog duidelijker (vooral in alle overdreven of zelfverzonnen details).
Ook wordt in de buurtmythen veel sterker de suggestie gewekt dat de jongens van
de buurt als collectief altijd al ‘moeilijk’ zijn geweest en een traditie vormen die tot
op de huidige dag wordt voortgezet. De buurtmythen geven de jongens de moge-
lijkheid zichzelf als onderdeel te zien van de geschiedenis van de buurt en deel te
hebben aan de glorieuze momenten van de grote helden die daarin een centrale
rol hebben gespeeld.22

Het bekendste voorbeeld van de manier waarop ‘tories’ tot buurtmythen zijn
uitgegroeid, betreft de verhalen over de rellen van april 1998, de confrontaties
met de politie, de (kleine) vechtpartijen met de Mobile Eenheid (ME) en het uitein-
delijke vertrek van de buurtregisseur waar de jongens een ernstig verstoorde relatie
mee hadden. Veel jongens beweren aanwezig te zijn geweest en actief te hebben
bijgedragen aan het conflict (ook al waren zij die dag niet eens in de buurt). Zelfs
jongens die te jong waren om het bewust te hebben meegemaakt, beweren nog
levendige herinneringen te hebben aan die dag. Zo vertelt de jonge Jet Li:
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‘Ik weet nog met die skowtoe. Hun stonden daar maar. Agressief kijken zo.
Schreeuwen tegen ons dat we weg moesten. Je weet toch? Alsof je hun hondje
bent of zo. Maar hun durfden toch niks te doen, weet je. Flikkers. Wij waren
met teveel gewoon. Op een gegeven moment, iemand gooide de eerste steen.
Toen gingen we allemaal, ashabi! Maakt niet uit wat. Gewoon gooien. Die gas-
ten scheten ’m, wullah! ’t Was gruwelijk. Hun konden niks uithalen.’

Redouan die wat ouder is, geniet net als de anderen zichtbaar van het verhaal.
Maar als Jet Li en de andere jongens weg zijn, zegt Redouan:

‘Het is een mooie torie, dat wel. Maar die kleine had er niks mee te maken. Ik heb
hem die hele fokking dag niet eens gezien daar. Die is gewoon blah, begrijp me?’

Noten

1 Ik heb mijn beschrijving van de straatwaarden tijdens het voltooien van deze tekst voor-
gelegd aan meerdere straatjongens van binnen en buiten de buurt om mezelf ervan te
verzekeren dat ik geen belangrijke elementen heb gemist en er geen sprake is van teveel
overlap tussen de zeven waarden.

2 Zelf word ik regelmatig aangesproken door de jongens op het feit dat ik me in hun ogen
te weinig autonoom opstel en me te veel schik naar de wensen van anderen. Dit komt
onder meer ter sprake als ik vertel over mijn baan. Wanneer ik praat over mijn werk en
verwijs naar mijn ‘baas’ (promotor), word ik steevast verbeterd, zoals door Youssef: ‘Wat
nou ‘baas’, Dirk? Hij is je werkgever. Dat is alles. Werkgever. Kom op man, je bent zijn
hondje niet!’

3 Sommige jongens ondersteunen elkaar ook op andere manieren. Jongens helpen elkaar
met boodschappen doen, ze lenen spullen aan elkaar uit, ze treden op als chauffeur of ze
bieden onderdak wanneer één van hen zijn huis is uitgegooid. Niet álle jongens verwach-
ten echter dat zij op dit soort ondersteuning kunnen rekenen. Er zijn diverse geldige
redenen waarom jongens elkaar niet op deze manieren helpen. De jongen kan het te druk
hebben, hij kent de hulpbehoevende niet goed genoeg of hij vindt het simpelweg teveel
moeite. Er wordt wel eens geklaagd over het gebrek aan dit soort onderlinge ondersteu-
ning. Een bekende klacht van de jongens is dat zij vaak beloven dat ze elkaar zullen
opzoeken wanneer één van hen een tijdje vastzit in de jeugdgevangenis. In werkelijkheid
komt weinig terecht van deze beloften. De genoemde voorbeelden worden niet gezien als
verplichtingen die gelden voor iedereen en negatieve sancties blijven meestal uit.

4 Zie Van Gemert en De Jong (2005) voor de beschrijving van een ‘groep’ straatjongens van
Marokkaanse afkomst die een aantal keer succesvol (met geweld) politieoptredens heeft
verhinderd.

5 De bijnaam ‘AIVD’ verwijst naar de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en ‘CID’ naar de oude bena-
ming van de Criminele Inlichtingendienst van de politie.

6 De komst van een buurtregisseur waar de jongens goed mee overweg kunnen, heeft hier
enige verandering in aangebracht. Door de betere vertrouwensrelatie met deze politie-
agent scheren de jongens niet alle ‘skowtoe’ (politie) meer over één kam en durven ze tot
op zekere hoogte met de buurtregisseur samen te werken. De opvattingen dat een jongen
anderen niet moet verraden en dat hij zelf wraak moet nemen op belagers om als man te
worden gezien, blijven echter aanwezig in het buurtnetwerk.
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7 Dit lijkt op een omgekeerde versie van de neutralisatietechniek ‘zich beroepen op hogere
loyaliteiten’ (appealing to higher loyalties) van Sykes en Matza (1957). In plaats van zich
beroepen op een hogere loyaliteit (bijvoorbeeld een vriend helpen) om delinquent gedrag
zoals liegen of geweld plegen te legitimeren, beroepen de jongens zich op een hogere (en
wellicht dezelfde) loyaliteit om conventioneel gedrag, zoals het inschakelen van de politie,
te verdedigen ten opzichte van de andere jongens van de buurt.

8 De bijnaam ‘Ewahid’ betekent ‘iedereen’ en verwijst naar het feit dat deze jongen van jongs
af aan altijd op straat loopt te roepen dat hij voor niemand bang is en iedereen aandurft.

9 In 2002 interview ik een lid van een ‘streetgang’ in Cleveland. Aki is een Afro-Ameri-
kaanse jongeman van 25 jaar die is opgegroeid in de ‘housing projects’ in het zwarte getto
van de stad. Dit interview valt niet binnen dit onderzoek, maar in het gesprek verwoordt
hij op treffende wijze wat ik bedoel met waakzaamheid. Aki: ‘Most ‘white’ people, like
yourself, always expect good things to happen to them. Because, you know, that’s how
they get treated most of the time: good. So basically they learn to trust other people. Feel
me? And that’s when you become vulnerable. Because in the end? People will take advan-
tage of you. They will try to steal from you, rob you, try to fuck your girlfriend, hurt you...
some shit like that. Do whatever, you know. And where I come from, well… Let’s just say
we a little different like that. First thing I expect from you is that you want to fuck me over.
Know what I’m saying? I don’t trust a motherfucker, except myself and maybe two or
three other people. But they have given me a real reason to trust them over the years, you
see? They more like family, than my own. I mean, damn. My own uncle tries to get me
shot over some bullshit. So, you know, I’m always prepared for shit to go down on these
here streets. That’s how you stay up.’

10 De jongens van de buurt met tatoeages of gouden tanden hebben meestal geen Marok-
kaanse ouders. De ‘Marokkaanse’ jongens kunnen wel waardering opbrengen voor deze
lichamelijke versierselen, maar hebben naar eigen zeggen vanuit hun gezin en hun
geloof een grotere schroom meegekregen zelf in deze trends mee te gaan dan bijvoor-
beeld de Surinaamse, Antilliaanse en Nederlandse jongens van de buurt.

11 Met name voor ‘Surinaamse’ en ‘Antilliaanse’ jongens van de buurt gebruiken voor ‘draai-
en’ ook wel het begrip ‘schijnen’. Een jongen die ‘schijnt’ besteedt veel aandacht aan zijn
straatuiterlijk om op die manier ‘respect’ te verdienen en chickies te imponeren. Het
uiterlijk moet verzorgd en stoer zijn (een gespierd lichaam, een tatoeage, een gouden
tand), het moet in overeenstemming zijn met de laatste mode op straat (kleding, schoe-
nen, kapsel, accessoires) en het moet iets weergeven van een eigen originele ‘stylo’ (stijl).
Met ‘schijnen’ wordt hetzelfde bedoeld als ‘draaien’, in de betekenis dat jongens met hun
uiterlijke verschijning de suggestie willen wekken van succes. Dit houdt voornamelijk in
het etaleren van dure merkkleding, schoenen en sieraden (‘bling bling’). Opvallend is dat
exact hetzelfde begrip deel uitmaakt van de ‘slang’ (straattaal) van subculturen in het
Amerikaanse getto. Zwarte en Latijns-Amerikaanse jongens gebruiken het werkwoord ‘to
shine’ voor hetzelfde straatgedrag. De Nederlandse variant ‘schijnen’ is waarschijnlijk
dan ook de vertaling van het Amerikaanse begrip dat door de commerciële hiphop of
‘urban’ jeugdcultuur (muziek, film, lifestyle-magazines) op de Amsterdamse straten is
terechtgekomen.

12 Gezien de diversiteit van het materiaal dat ik heb verzameld, had ik in dit boek graag
meer willen vertellen over hoe de jongens precies aankijken tegen seks, opscheppen
over chickies en aankijken tegen trouwen. Helaas staat de opzet van het boek niet toe
dat ik daar erg uitgebreid op in ga. Ik beperk me hier dus tot het beschrijven van de
waarde die jongens op straat hechten aan het overkomen als een heteroseksuele macho
die goed vrouwen kan versieren en veel seksuele ervaring heeft.

13 Dat het op straat goed is om ‘chill’ en ‘fatoe’ te zijn, is een waarde die in sommige gevallen
strijdig lijkt met een andere straatwaarde. Op het ene moment waarderen de jongens dat
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zij samen ‘grappen maken’ en elkaar voorzien in hun behoefte aan vertier op straat. In
een andere situatie wanneer de jongens samen hun veiligheid op straat willen waarbor-
gen, zetten zij hun dreigementen kracht bij met de uitspraak: ‘wij maken geen grappen!’.
Het is afhankelijk van de context waarin de jongens handelen, welke straatwaarde op dat
moment het meest relevant is voor de onderlinge gedragsverwachtingen. Jongens kun-
nen niet tegelijkertijd alle verschillende waarden naleven.

14 Bekende gangsterrappers die volgens de jongens in het echte leven geen straatjongens
zijn geweest, worden door hen op vergelijkbare manier omschreven als ‘studio-gangsters’
of ‘Hollywood-gangsters’. De jongens geven in hun muziekkeuze vaak de voorkeur aan
rappers waarvan zij denken dat ze het échte straat- of gangsterleven hebben geleefd (zoals
de Amerikaanse rappers Tupac Shakur en Biggie of de Nederlandse rappers van THC en
Salah Edin). De teksten van deze rappers worden gezien als waarheden die ook betrek-
king hebben op het leven van de jongens in de buurt (zij het soms in aangepaste mate).
De teksten van de zogenaamde ‘ ‘studio-gangsters’ worden minder serieus genomen.
Voorbeelden zijn de teksten van de Amerikaanse rapper P. Diddy (voorheen Puff Daddy)
en de Nederlandse (Marokkaanse) rapper Ali B. Sommige van deze ‘neppe’ nummers
worden hooguit gewaardeerd als ‘lekker om naar te luisteren’ of ‘pokoes (nummers) waar-
mee je chickies kunt versieren’.

15 De bijnaam ‘Mister Perfect’ is waarschijnlijk afgeleid van de identieke bijnaam van de
bekende Nederlandse vechtsporter Ernesto Hoost die viervoudig wereldkampioen is ge-
worden in de K1. In de K1 worden technieken gebruikt uit alle vechtsporten die met een
‘k’ beginnen: karate, kickboksen, kung-fu, kempo en kendo.

16 Deze positie binnen het groepsverband is te vergelijken met wat Thrasher beschrijft als
de positie van ‘the goat’ in de jeugdbendes die hij destijds in Chicago heeft onderzocht
(Thrasher 1927: 338).

17 Voor jongens met een geestelijke handicap of een verslaving is dit lastiger. Wie eenmaal
bekend staat als ‘lomp’ (dom) of ‘junkie’ (drugsverslaafd), komt daar moeilijk van af.

18 De angst voor roddels is te vergelijken met wat Warr (2002)in zijn boek over delinquent
gedrag in groepsverband noemt: ‘the fear of ridicule’.

19 Het toppunt van dit bewustzijn is voor mij Abdel’s verslag van een avondje uit in club
Sinners bij het Rembrandtplein. Wanneer iemand Abdel vraagt hoe zijn avond is ge-
weest, antwoordt hij: ‘Weet je hoe moeilijk ik was, asahbi? Ik heb de hele avond alleen
maar zo tegen de muur gestaan en met niemand gepraat.’ Op het eerste gezicht zou men
dit verhaal kunnen interpreteren als een erg doorzichtige manier om gebrek aan succes
of eenzaamheid te verbloemen. Het feit dat Abdel een populaire jongen is in de buurt met
een goede naam en een aantal vriendinnetjes, leidt eerder tot de interpretatie dat Abdel er
werkelijk van overtuigd is dat hij bij iedereen de indruk heeft achtergelaten dat hij ‘moei-
lijk’ is, hetgeen zijn avond geslaagd maakt.

20 Deze positie is te vergelijken met die van de ‘disturbed leader’ (gestoorde of sociopathi-
sche leider) zoals beschreven door Yablonsky (1962), en ook met de ‘ways of the badass’
(manieren van de stoere man) zoals beschreven door Jack Katz (1988), waarbij de ‘badass’
met een reputatie van een oncontroleerbare impuls tot gewelddadig gedrag een zekere
statuspositie in zijn omgeving probeert te bewerkstelligen.

21 In de straattaal van de jongens wordt ‘gangster’ gebruikt als een zelfstandig naamwoord
(‘ik ben een gangster’), maar vooral ook als bijvoeglijk naamwoord (‘ik ben gangster’ – ik
ben stoer).

22 Dit is een goed voorbeeld van het sociaal-psychologische proces van ‘basking in reflected
glory’ (Wann et al. 1995), waarbij mensen de prestaties van de groep waarmee ze zich
identificeren betrekken op hun zelfbeeld zonder dat ze zelf een actieve bijdrage hebben
geleverd aan de prestatie (zoals een voetbalfan die zich goed voelt over zichzelf en waar-
dering verwacht van anderen, omdat ‘zijn’ voetbalteam heeft gewonnen).
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