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Typisch Marokkaans of typisch

straatcultuur?

Algemene groepsprocessen in bijzondere omstandigheden

In de zomer van 2001 sluit zich in Zandvoort een groot aantal ‘Marokkaanse’
jongens (afkomstig uit verschillende Amsterdamse achterstandswijken) aaneen
tot een groep. Zij vertonen delinquent groepsgedrag dat door slachtoffers en om-
standers als zeer bedreigend wordt ervaren. Door hun licht ontvlambare karakter
en hun sterke groepsloyaliteit wordt hun confronterende en agressieve gedrag
bestempeld als ‘typisch Marokkaans’. Het groepsgedrag van de jongens past in
het heersende beeld van ‘Marokkaanse’ jongens die in conflictsituaties in korte
tijd en ogenschijnlijk vanuit het niets een groep vormen en opvallend uitdagend
en agressief reageren.

Ongeacht de associaties en beeldvorming rondom ‘Marokkaanse’ jongens, blijkt
uit statistieken dat deze jongens in Nederland vaker met politie en justitie in aan-
raking komen dan jongens met een andere etnische achtergrond. ‘Marokkaanse’
jongens worden opmerkelijk vaak aangehouden in verband met (ernstig) delin-
quent groepsgedrag. Het gaat dan onder meer om overlast door rondhangen,
lawaai maken, vervuiling, en alcohol- of drugsgebruik en om misdrijven zoals
diefstal, inbraak, straatroof, bedreiging en openlijke geweldpleging.

Delinquent groepsgedrag van jongeren komt voor bij alle etnische groeperingen
en kan voor een belangrijk deel worden verklaard uit maatschappelijke achterstand.
Maar omdat jongens met een andere etnische achtergrond in soortgelijke sociaal-
economische omstandigheden minder vaak met de politie in aanraking komen (in
verband met dezelfde delicten), kan hun maatschappelijke achterstand alléén de
oververtegenwoordiging van ‘Marokkaanse’ jongens niet verklaren. Ook zijn jon-
gens met een andere etnische achtergrond en een vergelijkbare sociaal-econimische
positie niet zo sterk het symbool geworden voor opvallend delinquent groeps-
gedrag, als ‘Marokkaanse’ jongens. Daarom wordt veel onderzoek gedaan naar de
vraag waarom ‘Marokkaanse’ jongens vaker betrokken zijn bij (ernstig) overlast-
gevend en crimineel gedrag. Een aantal treffende gelijkenissen tussen de cultuur
van Marokkanen in het Rifgebergte (waar veel van de Marokkaanse migranten in
Nederland vandaan komen) en het gedrag van ‘Marokkaanse’ jongens in Neder-



land, heeft antropologen, sociologen en criminologen ertoe gebracht om een ver-
klaring voor het opvallende gedrag van de ‘Marokkaanse’ jongens te zoeken in hun
‘Marokkaanse’ cultuur.

Alle wetenschappelijke aandacht voor de Marokkaanse cultuur heeft culturele
verklaringen voor delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens ongekend
populair gemaakt. Het maatschappelijk vertoog in Nederland over overlast en
criminaliteit van ‘Marokkaanse’ jongens is inmiddels doortrokken van verwijzin-
gen naar hun Marokkaanse cultuur (zoals opvattingen over eer, wantrouwen en
een vechtersmentaliteit). Culturele verklaringen zijn niet alleen populair bij het
publiek. Ook politie, justitie, media en politiek grijpen terug op de Marokkaanse
cultuur om het wangedrag van ‘Marokkaanse’ jongens te verklaren. Het weten-
schappelijk vertoog is weliswaar genuanceerder, maar in het maatschappelijk
vertoog wordt daaruit de conclusie getrokken dat opvallend delinquent groeps-
gedrag van ‘Marokkaanse’ jongens wetenschappelijk verklaarbaar is als ‘typisch
Marokkaans’.

Het is waar dat maatschappelijke achterstand alléén niet kan verklaren waarom
‘Marokkaanse’ jongens relatief vaker met politie en justitie in aanraking komen
en waarom hun delinquente groepsgedrag als opvallend uitdagend en agressief
wordt ervaren. Maar ook de gangbare culturele verklaring schiet hierin tekort. De
voornaamste tekortkoming van de culturele verklaring is de gemakzuchtigheid
ervan. De culturele verklaring attendeert slechts op een aantal treffende overeen-
komsten tussen de straatcultuur van ‘Marokkaanse’ jongens in Nederland en de
Marokkaanse cultuur van hun (voor)ouders. Maar deze overeenkomsten kunnen
het gedrag van de jongens op straat niet verklaren, zolang niet empirisch is aan-
getoond dat ‘Marokkaanse’ jongens in hun groepsgedrag bepaalde Marokkaanse
cultuurelementen reproduceren en duidelijk kan worden gemaakt hoe en waarom
zij dat doen. Het wetenschappelijk onderzoek dat uit de Marokkaanse cultuur
verklaart waarom ‘Marokkaanse’ jongens opvallend delinquent groepsgedrag ver-
tonen, schiet hierin aantoonbaar tekort.

Culturele reproductie is hooguit aannemelijk gemaakt, maar onvoldoende empi-
risch onderzocht. Op die manier blijft de culturele verklaring een lege huls waarin
alle vraagstukken worden gestopt die uit de sociale en economische omstandig-
heden van de jongens onvoldoende worden verklaard. Als antwoord op de vraag
waarom juist ‘Marokkaanse’ jongens vaak groepen vormen die van buitenaf gezien
een confrontend en intimiderend karakter hebben, waarom ze in conflictsituaties
als groep zo heftig reageren, en waarom ze delicten plegen in groepsverband die
door het publiek en de politie als opvallend uitdagend en agressief worden er-
varen, overtuigt de culturele verklaring nauwelijks meer dan een opmerking in de
trant van Asterix en Obelix: ‘Rare jongens, die Marokkanen.’

Ondanks alle tekortkomingen van een culturele verklaring, is de verleiding
kennelijk onweerstaanbaar om overlastgevend en crimineel groepsgedrag van
‘Marokkaanse’ jongens als ‘typisch Marokkaans’ te bestempelen. Opmerkelijk
genoeg blijkt uit mijn eigen onderzoek dat ook de ‘Marokkaanse’ jongens zelf
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bepaalde betekenissen, waarden en normen uit hun straatcultuur als ‘typisch
Marokkaans’ beschouwen. Maar in plaats van hieruit de conclusie te trekken dat
hun gedrag begrepen en verklaard moeten worden uit de Marokkaanse cultuur,
heb ik gezocht naar een andere en meer overtuigende verklaring.

Mijn onderzoek laat zien dat het opvallende groepsgedrag van ‘Marokkaanse’
jongens veel beter kan worden verklaard uit specifieke kenmerken van de straat-
cultuur en de wijze waarop deze straatcultuur zich ontwikkelt binnen de condi-
ties van een Amsterdamse achterstandswijk waar veel ‘Marokkanen’ wonen. Mijn
onderzoek maakt duidelijk dat Amsterdamse straatjongens van Marokkaanse af-
komst hun Nederlandse straatwaarden ‘kleur’ geven door te verwijzen naar hun
gemeenschappelijke etnische achtergrond. Maar het feit dat opvallend overlast-
gevend en crimineel gedrag typisch is voor ‘Marokkaanse’ jongens, maakt het
nog géén ‘typisch Marokkaans’ verschijnsel (in de betekenis dat het kenmerkend
zou zijn voor de Marokkaanse cultuur).

Uit het onderzoek blijkt dat hun in het oog springende gedrag voortkomt uit
algemene processen van groepsvorming en gedragsafstemming. Het onderzoek
heeft laten zien dat in groepen van ‘Marokkaanse’ jongens zeer uitdagend en
agressief delinquent gedrag kan ontstaan als gevolg van groepsdynamische pro-
cessen met deels onbedoelde en deels onvoorziene gevolgen. Ook is duidelijk
geworden dat zich sterke wij-zij verhoudingen ontwikkelen die gevolgen kunnen
hebben voor de mate van loyaliteit naar de eigen groep en de neiging om buiten-
staanders te benadelen. Ten slotte toont het onderzoek aan hoe en waarom de
negatieve reacties van de omgeving in de groepen worden omgezet in een extra
motivatie om overlastgevend en crimineel gedrag te vertonen, en wij-zij stereo-
typen worden aangewend om schuld en schaamte te overwinnen.

Aan de hand van een groepsdynamische analyse is niet alleen te verklaren
waarom ‘Marokkaanse’ jongens opvallend delinquent groepsgedrag vertonen dat
als uitermate confronterend en bedreigend wordt ervaren. We kunnen óók verkla-
ren waarom hun Amsterdamse straatcultuur in Nederland op treffende wijze
overeenkomsten vertoont met waarden en normen die worden toegeschreven aan
de Marokkaanse cultuur. Zulke treffende gelijkenissen tussen straatcultuur en
etnische cultuur ontstaan doordat soortgelijke culturele kenmerken in groeps-
dynamische processen worden ge(re)produceerd. Algemene groepsdynamische
processen onder ‘Marokkaanse’ jongens in een Amsterdamse achterstandswijk
monden uit in hun straatcultuur en onder Riffijnse stammen in Marokko in hun
etnische cultuur. Als groepsleden in beide gevallen ervaren dat ze bepaalde be-
hoeften collectief moeten bevredigen binnen een omgeving die wordt gekenmerkt
door relatief weinig mogelijkheden en veel beperkingen, kunnen zij soortgelijke
betekenissen, waarden en normen ontwikkelen.

Kortom, uit het onderzoek komt naar voren dat we opvallend delinquent
groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens beter kunnen begrijpen en verklaren als
we uitgaan van algemene theoretische verklaringen van menselijk groepsgedrag
en de bijzondere omstandigheden waaronder zij opgroeien in een Amsterdamse
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achterstandsbuurt. Zo kunnen we begrijpen en verklaren waarom groepen van
‘Marokkaanse’ jongens zich op een bepaalde manier op straat ontwikkelen, en hoe
de structurele en culturele groepskenmerken tot stand komen die in het empirisch
onderzoek zijn aangetroffen. Om hun opvallende overlastgevende en criminele
groepsgedrag te verklaren blijkt het niet nodig terug te grijpen op culturele verkla-
ringen, zoals een ‘typisch Marokkaanse’ groepsgerichtheid of machohouding. Hun
specifieke situatie in Nederland zorgt ervoor dat verwarringen, versterkingen en
versnellingen in algemene groepsdynamische processen optreden, waardoor de
kans toeneemt dat de jongens opvallend (heftig) delinquent groepsgedrag gaan
vertonen.

Waarom vormen ‘Marokkaanse’ jongens groepen op straat?

De meest kenmerkende manier waarop de ‘Marokkaanse’ jongens groepen vormen,
is door samen op straat rond te hangen. Toch is dit niet ‘typisch Marokkaans’. Het
‘hangen’ van ‘Marokkaanse’ jongens in groepen op straat, is te verklaren uit alge-
mene groepsdynamische processen. Uit mijn onderzoek blijkt dat ‘Marokkaanse’
jongens groepen vormen en hun gedrag afstemmen op dat van anderen, omdat
ze collectief behoeften aan erkenning, vermaak en veiligheid willen bevredigen
binnen de mogelijkheden en beperkingen van hun omgeving. In de ogen van de
‘Marokkaanse’ straatjongens is aansluiting zoeken bij andere ‘jongens van de
buurt’ (met name de jongens die ook Marokkaanse ouders hebben), zo ongeveer
de enige optie om op straat de groepen te vormen die ze zo hard nodig hebben.

Sociale en culturele omstandigheden thuis dwingen hen om hun behoeften
buitenshuis te bevredigen. Dit leidt ertoe dat een groot aantal jongens samen
relatief veel vrije tijd op straat doorbrengt (vandaar dat ze in dit onderzoek zijn
aangeduid als ‘straatjongens’). Uit het veldonderzoek blijkt hoezeer de ‘Marok-
kaanse’ straatjongens op elkaar zijn aangewezen voor (onderlinge) waardering,
plezier en bescherming. Tevens heb ik vastgesteld hoe zij deze behoeften collec-
tief bevredigen door deel uit te maken van een netwerk van ‘jongens van de
buurt’ en door groepen te vormen met leeftijdsgenoten die meestal ook van
Marokkaanse afkomst zijn.

Het is allerminst bijzonder dat ‘Marokkaanse’ jongens groepen vormen om
hun behoeften aan erkenning, vermaak en veiligheid samen met anderen te
kunnen bevredigen. Alle mensen hebben deze behoeften en deelname aan groe-
pen is voor iedereen van belang. Voor jongeren zijn groepen van leeftijdsgenoten
(‘peergroups’) echter heel belangrijk en voor straatjongens (ongeacht hun etnische
afkomst) zijn groepen van leeftijdsgenoten in bepaalde opzichten nóg belangrijker.

Straatjongens die opgroeien in een achterstandswijk moeten hun behoeften
zien te bevredigen in een publieke ruimte die relatief weinig mogelijkheden biedt
en veel beperkingen. De condities van de straat dragen ertoe bij dat de jongens
hun behoeften het beste of uitsluitend gezamenlijk kunnen bevredigen. Ze heb-
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ben elkaar nodig voor bevestiging in hun zelfbeeld, om de verveling te verdrijven
en voor bescherming tegen pesterijen, diefstal en geweld. Straatjongens ervaren
hierdoor een sterke onderlinge afhankelijkheid en zijn sterk gemotiveerd om te
worden geaccepteerd als een échte straatjongen en als een ‘jongen van de buurt’.

Veel jongens in de buurt beschikken niet over middelen en mogelijkheden om
zich bij alternatieve (conventionele) groepen aan te sluiten. Zij zijn aangewezen
op de andere jongens van de straat en zullen hun uiterste best doen om door hen
te worden geaccepteerd. Niet alleen dwingen de condities thuis hen vaak hun
vrije tijd buitenshuis door te brengen. Op straat herkennen deze jongens ook veel
overeenkomsten met de andere jongens van Marokkaanse afkomst (zoals uiterlijk,
etnische achtergrond en het geloof van hun ouders). Ze delen ook opvattingen over
de mogelijkheden en beperkingen van hun sociale leven als ‘Marokkaanse’ jon-
gen uit een Amsterdamse achterstandswijk. Ze delen onder meer de opvatting
dat ze uitgesloten zijn van een aantal groepen in de samenleving vanwege hun
etnische of religieuze achtergrond en sociale klasse of woonbuurt.

Uiteraard wonen in de buurt ook jongens die géén straatjongens zijn. Zij zijn
minder gemotiveerd om aansluiting te zoeken omdat ze alternatieve mogelijk-
heden hebben om hun behoeften aan erkenning, vermaak en veiligheid te bevre-
digen, of omdat ze niet worden geaccepteerd door de ‘jongens van de buurt’. De
niet-straatjongens mijden de straatjongens zoveel mogelijk of proberen – als dat
niet kan – een minimale acceptatie te bereiken in de hoop niet voortdurend het
slachtoffer worden van pesterijen, diefstal of geweld.

Acceptatie is de eerste voorwaarde om zich in groepen gewaardeerd te voelen,
te vermaken of veilig te voelen. Om te worden geaccepteerd als één van de ‘jon-
gens van de buurt’, moet een jongen zijn gedrag afstemmen op dat van anderen.
Sommige jongens zijn daar beter in en worden sneller geaccepteerd dan andere
jongens. Acceptatie vormt ook een eerste bevrediging van de behoefte aan erken-
ning. Acceptatie maakt dat een jongen ‘erbij hoort’. Zijn zelfbeeld wordt voor een
belangrijk deel bepaald door zijn sociale identiteit als één van de ‘jongens van de
buurt’.

Deze eerste bevindingen zijn op zichzelf misschien weinig verassend, maar ze
vormen wel een voorwaarde om de complexe groepsdynamische processen te
kunnen begrijpen die zich op straat afspelen. Niet alle jongens slagen er in om
erkenning te krijgen of aanzien te verwerven. Wie niet (langer) voldoet aan be-
paalde verwachtingen, verliest erkenning en daalt in aanzien. Wie een marginale
positie inneemt, krijgt van de anderen hoofdzakelijk negatieve reacties en staat
voortdurend bloot aan sancties zoals ridiculisering, uitsluiting en mishandeling.
Daarom hebben de jongens er alles voor over om op straat te worden geaccep-
teerd. Ongeacht hoe afstandelijk, wantrouwig, vijandig of vrijblijvend hun onder-
linge contacten soms lijken te zijn, toch beschouwen ze elkaar als ‘jongens van de
buurt’. Ook bevestigen ze voortdurend hun directe of indirecte betrokkenheid bij
de groep waarvan ze deel uitmaken.
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In de verscheidenheid van hun (in)directe sociale contacten wordt een buurtnet-
werk zichtbaar waaruit voortdurend nieuwe groepen voortkomen die na verloop van
kortere of langere tijd ook weer verdwijnen. Het buurtnetwerk van ‘Marokkaanse’
jongens is relatief duurzaam en bestaat sinds de eerste generatie straatjongens
in de buurt is komen wonen. De omvang van het buurtnetwerk wordt bepaald
door het aantal jongens van de buurt dat veel tijd op straat doorbrengt. De samen-
stelling van het buurtnetwerk is in een aantal opzichten homogeen. Jongens met
‘Marokkaanse’ ouders zijn oververtegenwoordigd in het buurtnetwerk, al zijn er
ook jongens met een andere etnische achtergrond. Zij kennen overeenkomstige
condities thuis en delen herkenbare ervaringen. Jongens met een laag oplei-
dingsniveau en weinig werkervaring komen meer voor dan jongens met een
hoge opleiding en veel werkervaring.

Het buurtnetwerk verandert voortdurend doordat jongens groepen vormen,
die vroeger of later weer uiteenvallen en opgaan in het buurtnetwerk. De dyna-
miek van het buurtnetwerk wordt ook veroorzaakt doordat nieuwkomers zich
aanmelden en oudere jongens het netwerk verlaten. Voor nieuwkomers is het
buurtnetwerk open en laagdrempelig. De enige voorwaarde om deel uit te maken
van het buurtnetwerk, is acceptatie als een ‘jongen van de buurt’. Als een nieuwe
jongen erin slaagt om qua uiterlijk, houding en met name gedrag aan de normen
van de straat te voldoen, wordt hij al gezien als een straatjongen die bij de buurt
hoort en kan hij betrokken raken bij diverse groepen.

Het onderzoek laat zien dat in het buurtnetwerk van ‘gelijkwaardige’ straat-
jongens ongelijkheid ontstaat tussen jongens met een goede naam op straat en
enig aanzien, en jongens in een marginale positie die bij anderen slecht bekend
staan. Het buurtnetwerk kent ook jongens in meer vooraanstaande posities en
met veel aanzien in de buurt. Toch blijken vooraanstaande jongens zich niet te
manifesteren als leiders. Daarvoor is de structuur van het buurtnetwerk met steeds
wisselende groepsverbanden te dynamisch en hebben de jongens een te sterke
collectieve overtuiging dat gezag niet zonder meer hoeft te worden aanvaard. In
de hiërarchie op straat zijn statusposities uiterst instabiel en de ontwikkeling van
vaste leiderschapsposities wordt op allerlei manieren ondermijnd.

Wat voor groepen vormen ‘Marokkaanse’ jongens?

Algemene groepsdynamische processen verklaren niet alleen de ontwikkeling
van het buurtnetwerk, maar ook van de groepen die daarin opkomen en weer ver-
dwijnen. Op basis van mijn onderzoek heb ik zes typen groepen onderscheiden.
De eerste is de veelvoorkomende groep die bestaat uit ‘chillers en spacers’ die op
straat voornamelijk op zoek zijn naar (onderlinge) waardering, plezier en be-
scherming. Ten tweede zijn er kleine groepjes van ‘maties en bradas’ die hechtere
vriendschappen onderhouden. Ten derde zijn er de ‘uitgaansgroepen’ die hun
behoeften deels buiten de buurt bevredigen. Als vierde ontstaan (binnen of

214 Kapot moeilijk



buiten de buurt) de ‘buurthuisgroepen’ die gebruik maken van het aanbod van
het jongerenwerk. Het vijfde type groep bestaat uit kleine en kortstondige ‘werk-
groepen’ van jongens die in wisselende samenstellingen criminaliteit plegen. Als
laatste onderscheid ik de ‘relgroepen’. Deze groepen ontstaan slechts sporadisch
en meestal naar aanleiding van een incident of een bijeenkomst die door buiten-
staanders zijn georganiseerd (zoals concerten, demonstraties of sportwedstrijden).

Afhankelijk van de situatie waarin de groep wordt gevormd en de behoeften
die de jongens collectief willen bevredigen, kunnen verschillen in structurele ken-
merken ontstaan. Ten eerste kan de bestaansduur verschillen. Als de gelegenheid
zich voordoet om (op korte termijn) de behoefte aan erkenning, vermaak en/of
veiligheid te bevredigen, vormt zich een groep. De meeste groepen bestaan maar
kort voor ze weer uiteenvallen of opgaan in andere groepen. Sommige bestaan
zelfs éénmalig, zoals ‘relgroepen’ en vaak ook ‘werkgroepen’. Andere groepen
bestaan wat langer. Soms heeft zo’n groep een vaste plek in de buurt, zoals een
bank of een hoek van de straat. De groep komt dan op die plek bijeen en ontplooit
daar vanuit activiteiten.

Ten tweede verschilt de omvang van groepen. Afhankelijk van condities en
combinaties van behoeften, varieert de omvang van groepen van klein (‘maties en
bradas’) tot groot (‘relgroepen’). De omvang kan gedurende de ontwikkeling van
de groep groeien door nieuwkomers of slinken door uittreders. De structurele
groepskenmerken zijn te begrijpen omdat behoeften moeten worden bevredigd
onder condities die bepaalde mogelijkheden en beperkingen opleveren. Het zijn
condities en combinaties van behoeften die bepalen of beïnvloeden hoe lang de
groep bestaat en wie er deel van uitmaken.

Condities en combinaties van behoeften beïnvloeden ook of de samenstelling
van groepen homogeen of heterogeen is. In sommige groepen is weinig verschil
in etnische achtergrond (bijna geheel ‘Marokkaans’), liggen de leeftijden dicht bij
elkaar en hebben bijna alle betrokkenen hetzelfde opleidingsniveau. In andere
groepen is daarentegen sprake van etnische diversiteit (ongeacht de oververtegen-
woordiging van ‘Marokkaanse’ jongens), loopt jong en oud door elkaar, en gaan
jongens met sterk uiteenlopende opleidingsniveaus met elkaar om. De verschil-
lende typen groepen uit het buurtnetwerk zijn niet alleen verschillend van samen-
stelling, maar de samenstelling van groepen kan door nieuwkomers ook wisselen
gedurende hun bestaan.

Dit brengt ons bij het vierde kenmerkende verschil tussen typen groepen in
het buurtnetwerk: hun mate van geslotenheid. De meeste groepen zijn net als het
buurtnetwerk relatief open. Alleen ‘maties en bradas’ en ‘werkgroepen’ lijken op
voorhand bepaalde jongens uit te sluiten en duidelijke voorwaarden te verbinden
aan deelname en behoeftebevrediging. Bij ‘maties en bradas’ moeten jongens een
wederzijdse vriendschapsrelatie (kunnen) opbouwen om plezier te maken met
‘echte vrienden’, erkend te worden als ‘echte vriend’ en te kunnen rekenen op de
hulp van ‘echte vrienden’. Bij de ‘werkgroep’ moet een jongen eerst worden geac-
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cepteerd als potentiële ‘samenpleger’ voordat hij kan meedoen als de gelegenheid
zich voordoet om een delict te plegen.

De andere typen groepen zijn minder gesloten. In principe kan iedere ‘jongen
van de buurt’ zich aansluiten bij groepen van ‘chillers en spacers’, ‘uitgaansgroe-
pen’ en ‘buurthuisgroepen’ (afgezien van individuele ruzies en vetes). Als enige
restrictie geldt soms een bepaalde leeftijdsgrens. Oudere jongens zullen zelden
voor langere tijd een groep met ‘jonkies’ vormen. Maar dat neemt niet weg dat
‘jong’ en ‘oud’ elkaar op straat regelmatig treffen om even te ‘chillen’ of ‘spacen’,
nieuwtjes uit te wisselen of zich op andere manier te vermaken.

Behalve in bestaansduur, omvang, samenstelling en mate van geslotenheid,
verschillen groepen ook nog in (stabiliteit van de) hiërarchie. Het onderzoek laat
duidelijk zien dat er geen echte leiders zijn in de buurt. Desondanks kennen de
groepen wel statusposities met meer of minder gezag. De jongens willen allemaal
een zo hoog mogelijke statuspositie innemen om (meer) behoeften beter te kun-
nen bevredigen. Ze accepteren echter dat sommige jongens een hogere status-
positie innemen, omdat zij daar zelf belang bij hebben. Statusposities maken het
hen gemakkelijker om collectief hun behoeften te bevredigen. Statusposities bie-
den meer houvast in de omgang. Ze geven jongens de mogelijkheid een betere
inschatting te maken van gedrag dat positieve reacties van andere jongens op-
levert. Of jongens in een groep een hogere of een lagere statuspositie innemen, is
afhankelijk van de mate waarin zij de eigenschappen bezitten die op dát moment
het meeste worden gewaardeerd. Afhankelijk van de situatie en omstandigheden
kan een jongen daardoor binnen de buurt in de ene groep een hogere statusposi-
tie bekleden, dan in een andere groep waar hij ook deel van uitmaakt.

Wie op welk moment het felbegeerde ‘respect’ krijgt en wie niet, is afhankelijk
van oordelen over het doen en laten van jongens in de groep. Uit de betekenissen en
morele oordelen die in verhalen over situaties en gebeurtenissen worden ge(re)pro-
duceerd, leiden de jongens af hoe ‘respect’ kan worden verdiend. Betekenissen,
morele oordelen en gedragsverwachtingen maken deel uit van de straatcultuur die
de jongens in hun groepen (re)produceren. De ontwikkeling van die straatcultuur
is te begrijpen en te verklaren uit processen van groepsvorming waarin jongens
proberen hun behoeften te bevredigen binnen de mogelijkheden en beperkingen
van hun omgeving.

Welke gedragsverwachtingen delen ‘Marokkaanse’ jongens?

Uit het onderzoek blijkt dat we door algemene groepsdynamische processen
kunnen begrijpen en verklaren hoe en waarom ‘Marokkaanse’ jongens collectief
een straatcultuur (re)produceren die van invloed is op hun (delinquente) groeps-
gedrag. Ook daarvoor hoeven we niet terug te grijpen op culturele verklaringen
waarin wordt verwezen naar een Marokkaanse (krijgs)cultuur met mannelijke
deugden zoals moed, eer en respect. Gelet op de bijzondere leefomstandigheden
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van ‘Marokkaanse’ jongens bieden algemene groepsdynamische processen een
meer overtuigende verklaring voor de (re)productie van collectieve straatwaarden
en -normen, en de wijze waarop jongens hun gedrag afstemmen op dat van
andere jongens in hun groep.

Uit mijn onderzoek komt naar voren dat de ‘Marokkaanse’ jongens in hun
verhalen op straat een ervarings- en belevingswereld delen. In collectieve evalua-
tieprocessen kennen ze betekenissen toe aan hun ervaringen en belevenissen,
en geven ze waardeoordelen over het gedrag van binnen- en buitenstaanders. Op
deze wijze (re)produceren de jongens een straatcultuur. Die bestaat niet alleen
uit oppervlakkige culturele groepskenmerken (zoals voorkeuren voor kleding,
muziek of films en een eigen straattaal), maar ook uit dieperliggende kenmer-
ken, zoals gedeelde straatwaarden en -normen.

In hun gedeelde straatwaarden reflecteren de jongens hoe zij op straat het
beste collectief hun individuele behoeften aan erkenning, vermaak en veiligheid
kunnen bevredigen. Aan die waarden zijn normen gekoppeld over welk gedrag
onder gegeven omstandigheden goed of slecht is. De normen zijn gedragsver-
wachtingen waaraan een straatjongen moet beantwoorden. Omdat zulke normen
vaak impliciet blijven, gaan jongens uit van ‘veronderstellingen’ die berusten op
hun kennis en ervaring. De positieve of negatieve reacties van jongens op elkaars
gedrag, geven hen indicaties op basis waarvan zij een inschatting maken en han-
delen.

De centrale straatwaarden van de jongens wijken af van de conventionele
waarden van hun ouders en van hun geloofsgemeenschap (ook al lijken ze soms
op traditionele waarden van de ouders en de imam). Deviant gedrag dat overlast-
gevend of crimineel is, wordt binnen de straatcultuur positiever gewaardeerd
naarmate het meer status, plezier of veiligheid op straat oplevert. Uit de manier
waarop de jongens zich gedragen, uit hun positieve of negatieve reacties op
elkaars gedrag en uit de morele oordelen die ze geven over het gedrag van bin-
nen- en buitenstaanders, heb ik zeven straatwaarden gedestilleerd. Deze waarden
zijn weerbaarheid (voor zichzelf opkomen en ‘schijt’ hebben), loyaliteit (in geval
van conflict met buitenstaanders), onkwetsbaarheid (‘hard’ zijn), moed (‘ballen’
tonen), waakzaamheid (‘scherp’ zijn), succes uitstralen (‘draaien’ met geld, luxe-
goederen en vrouwen) en gevat zijn (‘chill’, ‘fatoe’ en ‘bijdehand’ zijn).

Sommige straatwaarden lijken op het eerste gezicht relatief conventioneel
(zoals weerbaarheid, loyaliteit, moed en succes). Dat ze afwijken van conventionele
waarden blijkt uit de normen (gedragsverwachtingen) die eraan zijn gekoppeld.
Een gewaardeerde straatjongen moet in de eerste plaats voor zichzelf opkomen
en zich van niets of niemand wat aantrekken. Geweld mag hij daarbij niet schu-
wen. Ten tweede moet hij laten zien dat hij in een conflictsituatie met buiten-
staanders voor andere jongens van de buurt in de bres springt (zonodig ook met
geweld). Ten derde moet hij bewijzen dat hij bestand is tegen fysieke pijn en dat
hij het hoofd koel houdt in situaties die mentale spanningen opleveren. De vierde
norm is dat hij lef toont en risicovolle uitdagingen en confrontaties aangaat. Ten
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vijfde moet een jongen op straat altijd op zijn hoede zijn om slachtofferschap te
voorkomen én alert zijn om zelf een kans te pakken zodra die zich voordoet. Als
zesde moet een jongen zich (langs de gemakkelijkste weg) een levensstijl aan-
meten die in het teken staat van het materiële succes (als voorwaarde voor luxe,
vrouwen en genot). Ten slotte is de zevende norm dat een jongen geen saaie piet
of stijve hark is, maar relaxt en vermakelijk is in de omgang en altijd zijn (bij-
dehante) woordje klaar heeft. Niet iedere straatjongen zal aan al deze gedrags-
verwachtingen kunnen voldoen, maar allemaal reageren ze positief op gedrag
dat op één of meer van de zeven straatwaarden is afgestemd.

Handelen in overeenstemming met deze straatwaarden, kan er in sommige
situaties toe leiden dat de jongens overlastgevend of crimineel gedrag vertonen.
Om bepaalde behoeften (op korte termijn) te bevredigen binnen de mogelijkheden
en beperkingen van een achterstandswijk, worden sommige vormen van delin-
quent gedrag door de jongens gewaardeerd als geoorloofd of gerechtvaardigd.
Als een jongen uitdagend of risicovol gedrag vertoont, vermaakt hij de anderen
en ontvangt hij in ruil daarvoor complimenten. Door met geweld voor zichzelf
en anderen op te komen kan hij zijn eigen veiligheid waarborgen en bovendien
het aanzien verwerven van een ‘harde jongen’. Een (ernstig) vermogensdelict
wordt in veel gevallen gepleegd om aan geld te komen dat nodig is voor de fel-
begeerde levensstijl die (materieel) succes uitstraalt. Door het vermogensdelict
kan een jongen ook waardering krijgen voor het feit dat hij lef heeft, waakzaam
is en zijn kansen pakt.

Verhalen en roddels over elkaars goede en slechte gedrag verspreiden zich
snel op straat doordat alle jongens in het buurtnetwerk direct of indirect voort-
durend met elkaar in contact staan. Het toezicht dat zij hebben op elkaars doen en
laten, maakt het mogelijk om snel met positieve en negatieve reacties collectief
gedrag te sanctioneren. Gewaardeerde prestaties worden beloond met lovende
verhalen en complimenten, terwijl wanprestaties worden afgestraft met roddelen,
pesten of uitsluiten van groepsactiviteiten.

Het onderling uitoefenen van toezicht en de collectieve sanctionering staan in
scherp contrast met de houding en het gedrag van volwassenen in de buurt, die
hoofdzakelijk worden gekenmerkt door afzijdigheid. Een gebrek aan toezicht en
sancties van ouders of andere volwassenen, leidt ertoe dat jongens buitenshuis
slechts een beperkt aantal conventionele sociale contacten hebben en weinig belem-
meringen ondervinden in de ontwikkeling van hun eigen deviante straatcultuur.
Het toezicht en de sancties onderling in combinatie met het gebrek aan toezicht
en optreden van volwassenen, heeft tot gevolg dat de jongens de regie van hun
socialisatieprocessen op straat (bijna) helemaal zelf in handen hebben. Zij kun-
nen deviante waarden en normen van de straatcultuur waarop zij hun gedrag
leren afstemmen, nagenoeg ongestoord (re)produceren.

Door zijn gedrag beter af te stemmen op de waarden van de straatcultuur, kan
een ‘Marokkaanse’ straatjongen ook gemakkerlijker waardering, plezier en be-
scherming ervaren. Hij zal daarom een emotionele drang voelen om zijn gedrag
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zodanig af te stemmen op de verwachtingen van andere jongens, dat hij een
goede naam krijgt op straat en hij de bevrediging van zijn behoeften optimali-
seert. Zo kan hij onder meer een hogere statuspositie in de groep veroveren of
een reeds verworden positie consolideren.

Succesvolle gedragsafstemming is in het bijzonder van belang voor de erken-
ning en de bevestiging van het zelfbeeld van een jongen van de buurt. Een
‘Marokkaanse’ jongen zal zich gedwongen voelen om zijn gedrag af te stemmen,
omdat zijn zelfbeeld (deels) emotioneel afhankelijk is van de groep waarvan hij
deel uitmaakt. De sterke mate van ‘groepsdruk’ die kenmerkend is voor ‘Marok-
kaanse’ straatjongens wordt verklaard door hun intensieve omgang met elkaar in
de buurt en doordat zij zich in hun sociale isolement zo sterk op elkaar aange-
wezen voelen. Zij handelen onder dwang voor zover zij bang zijn voor negatieve
reacties van andere jongens die een emotionele aanval vormen op hun zelfbeeld.

Aan de hand van algemene groepsdynamische processen kunnen we nu be-
grijpen en verklaren hoe en waarom ‘Marokkaanse’ jongens groepen vormen,
een gedeelde straatcultuur (re)produceren, hun gedrag afstemmen op deviante
gedragsverwachtingen, en sommige van hen hierdoor overlastgevend en crimi-
neel groepsgedrag gaan vertonen. Rest de vraag waarom zij vaak delinquent
groepsgedrag vertonen dat als opvallend uitdagend of agressief wordt ervaren (in
vergelijking met delinquent groepsgedrag van leeftijdsgenoten met een andere
etnische achtergrond die opgroeien en groepen vormen binnen vergelijkbare
omstandigheden). Moeten we alsnog teruggrijpen op de Marokkaanse cultuur
om dit te begrijpen en te verklaren? Moeten we toch verklaringen zoeken in
stereotypen zoals een ‘typisch Marokkaanse’ opgefokte omgangscultuur, de heet-
gebakerde zuidelijke aard van hun (voor)ouders of een beperkte affectbeheersing
als gevolg van een afwijkende Marokkaanse opvoedingsstijl?

Op grond van de bevindingen van dit onderzoek blijkt dit niet nodig te zijn.
Ook het feit dat ‘Marokkaanse’ jongens over het algemeen vaak opvallend delin-
quent groepsgedrag vertonen, is heel goed te begrijpen en te verklaren uit de
algemene groepsdynamische processen die zijn geïntegreerd in het theoretisch
model. Allereerst is te begrijpen en te verklaren hoe en waarom delinquent ge-
drag van ‘Marokkaanse’ jongens in groepsverband snel en onverwacht ernstig uit
de hand kan lopen. Ten tweede is te begrijpen en te verklaren hoe en waarom
‘Marokkaanse’ jongens het zo sterk voor elkaar opnemen en ze zo vijandig reage-
ren op buitenstaanders. Ten derde is te begrijpen en te verklaren hoe en waarom
verhevigingen optreden in overlastgevend en crimineel groepsgedrag.

Waarom loopt het bij ‘Marokkaanse’ jongens onverwacht snel en heftig uit de hand?

Het verschijnsel dat het delinquent groepsgedrag van de jongens soms zo uit de
hand kan lopen dat zij zelf achteraf niet kunnen uitleggen hoe dat kon gebeuren,
is niet verklaarbaar uit hun Marokkaanse achtergrond. Delinquent groepsgedrag
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dat zo snel en heftig uit de hand loopt, is vaak deels een onbedoeld en onvoorzien
gevolg van processen van groepsvorming en gedragsafstemming. Om dit te kun-
nen begrijpen en verklaren, moeten we dieper ingaan op hoe deze processen wer-
ken en waarom de kans op ontsporing van deze processen bij ‘Marokkaanse’
straatjongens groter is, dan bij hun ‘niet-Marokkaanse’ leeftijdsgenoten.

Uit het empirische veldonderzoek blijkt dat ‘Marokkaanse’ jongens vaak vluch-
tige en veranderlijke groepen vormen voor erkenning, vermaak en veiligheid. Dat
de jongens zich opmerkelijk snel aaneensluiten, is deels te begrijpen omdat ze
sociaal-economisch achtergesteld zijn en in een ‘probleembuurt’ wonen. In be-
paalde achterstandswijken van Amsterdam hebben groepen op straat een steeds
‘Marokkaanser’ gezicht gekregen. Als straatjongen uit een achterstandswijk in
Amsterdam West, delen de jongens een identiteit als islamitische en Marokkaanse
jongere in Nederland (ook al zijn veel jongens ten tijde van het onderzoek geen
praktiserend moslim en zijn ze (bijna) allemaal in Amsterdam geboren of er op
zeer jonge leeftijd komen wonen).

Hun gedeelde identiteit als moslim en Marokkaan, verstevigt de saamhorig-
heid van deze Amsterdamse straatjongens en sterkt hun in de overtuiging dat zij
het van elkaar moeten hebben. Ook door hun collectieve ervaringen met tweede-
rangsburgerschap voelen ze zich op elkaar aangewezen. ‘Marokkaanse’ jongens
voelen zich niet alleen sociaal-economisch maar ook in sociaal-cultureel opzicht
achtergesteld. In de eerste plaats omdat de cultuur van hun ouders wordt be-
stempeld als ‘achterlijk’, ‘minderwaardig’ of ‘angstaanjagend’. In de tweede plaats
omdat een steeds negatiever beeld van hun is ontstaan door generaliserende
opvattingen over typisch ‘Marokkaanse’ probleemjeugd (en tegenwoordig ook
over radicaliserende moslimjongeren). Op grond van hun negatieve sociale iden-
titeit als islamitische Marokkaan, zijn ze sneller en sterker geneigd zich met
elkaar te identificeren en zich aaneen te sluiten in een (tijdelijk) groepsverband,
dan wanneer ze alleen Amsterdamse straatjongens waren geweest.

Hun ervaringen met achterstand en discriminatie (op basis van etniciteit of
geloof) versnellen niet alleen de groepsvorming bij ‘Marokkaanse’ straatjongens,
maar versterken ook processen van gedragsafstemming. Omdat uitsluitingsmecha-
nismen in de samenleving hen het gevoel geven dat ze uitsluitend toegang hebben
tot ‘Marokkaanse’ groepen, voelen ze zich afhankelijker van deze groepen voor hun
erkenning, vermaak en veiligheid. Hierdoor zijn zij ook voor hun zelfbeeld sterker
afhankelijk van reacties van andere ‘Marokkaanse’ jongens. Naarmate een ‘Marok-
kaanse’ straatjongen sterker het gevoel heeft dat hij er helemaal alleen voor zal
staan zodra hij niet meer wordt geaccepteerd door de andere ‘Marokkaanse’ jon-
gens van de buurt, zullen de ervaren (groeps)dwang en drang tot gedragsafstem-
ming sterker zijn.

In diffuse en dynamische groepsverbanden van ‘Marokkaanse’ straatjongens
waarin een bijzonder sterke groepsdruk wordt ervaren, ontstaat gemakkelijk ver-
warring over de gedragsverwachtingen die over en weer bestaan. Hierdoor is het
risico ook groter dat ‘Marokkaanse’ jongens collectief (ernstig) ontsporen. Gegeven
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de uitdagende en agressieve aard van de straatcultuur, leidt verwarring over ge-
dragsverwachtingen vaak tot stoer doen, risico’s nemen, intimideren, confrontaties
opzoeken, dreigen, fel reageren of geweld plegen. Immers, ‘Marokkaanse’ jongens
veronderstellen dat dit soort gedragingen van hen wordt verwacht, en dat daarop
positief door de anderen zal worden gereageerd.

In vluchtige processen van groepsvorming kunnen ‘Marokkaanse’ jongens
gemakkelijk verstrikt raken in elkaars (verkeerde) veronderstellingen en gedrags-
verwachtingen. Op die manier kan een zichzelf versterkende spiraal van overlast-
gevend of crimineel groepsgedrag ontstaan. Deze spiraal begint zodra een of
meerdere jongens rekenen op waardering voor delinquent gedrag en daarnaar
handelen. Jongens die zich onzeker voelen, kunnen hier een voorbeeld aan nemen.
Om niet voor de rest onder te doen of hun loyaliteit te tonen, voelen ze zich geroe-
pen om mee te gaan doen. Naarmate meer jongens zich delinquent gaan gedragen,
bevestigen zij schijnbaar de veronderstelling dat dit gedrag conform de groeps-
norm is. Doordat steeds meer jongens ervan overtuigd raken dat delinquent gedrag
wordt beloond en daarnaar gaan handelen, kan dit proces ontaarden in collectief
(ernstig) overlastgevend of crimineel groepsgedrag.

Voor buitenstaanders lijkt dit gedrag soms ogenschijnlijk uit het niets te ont-
staan, maar de straatjongens zelf houden er uit ervaring meestal wel rekening
mee dat dit soort dingen kunnen gebeuren. Ook al is het uit de hand lopen van
een situatie voor hen niet geheel onbedoeld of onvoorzien, toch is het proces van
gedragsafstemming uiteindelijk onbeheersbaar en onvoorspelbaar. In processen
van gedragsafstemming weet niemand van tevoren zeker hoe bepaalde jongens
zich zullen gedragen, en hoe andere jongens daarop zullen reageren. Dit verklaart
waarom gedragsafstemming zo gemakkelijk kan uitmonden in heftiger en ernsti-
ger delinquent groepsgedrag dan oorspronkelijk was bedoeld of voorzien, zonder
dat ook maar één van de betrokkenen achteraf in staat is aan te geven hoe het
zover kon komen.

Algemene groepsdynamische processen leiden er onder bepaalde omstandig-
heden toe dat ‘Marokkaanse’ straatjongens zich razend snel aaneensluiten tot een
(tijdelijke) groep waarin zij een sterke groepsdruk ervaren om hun gedrag op
elkaar af te stemmen. De kans is dan groot dat de ‘Marokkaanse’ straatjongens
verstrikt raken in elkaars gedragsverwachtingen. Hun straatwaarden verklaren
waarom de onbedoelde en onvoorziene gevolgen van hun gedragsafstemming
vaker de vorm aannemen van ernstige overlast of criminaliteit in groepsverband.

Waarom steunen ‘Marokkaanse’ jongens elkaar en zijn ‘kaaskoppen’ de vijand?

Het verschijnsel dat ‘Marokkaanse’ jongens het zo sterk voor elkaar opnemen en
zo vijandig kunnen reageren op ‘kaaskoppen’ of andere buitenstaanders (voorbij-
gangers, buurtbewoners, winkeliers en politieagenten), wordt wel verklaard door
erop te wijzen dat in Marokko sterke tegenstellingen bestaan tussen (rivaliserende)
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families en stamverbanden. Maar de sterke onderlinge loyaliteit tussen de straat-
jongens en hun felle reacties in conflicten met buitenstaanders, kunnen uit die
Marokkaanse achtergrond niet overtuigend worden verklaard zolang een stevige
empirische onderbouwing daarvoor ontbreekt. De sterke wij-zij verhoudingen
zijn veel beter te begrijpen en te verklaren als het resultaat van de algemene
groepsdynamische processen die zich voltrekken onder de bijzondere omstandig-
heden waaronder de jongens opgroeien op straat in Amsterdam West. Om dat
duidelijk te maken, moeten we dieper ingaan op hoe deze processen werken en
waarom juist bij deze ‘Marokkaanse’ jongens de kans op groepsconflicten zoveel
groter is.

Uit het empirische veldonderzoek blijkt dat de opvallend sterke wij-zij verhou-
dingen tussen de jongens en hun omgeving zijn ontstaan doordat alle ‘Marok-
kaanse’ jongens als één aparte ‘groep’ worden gezien. Het feit dat zij worden
gezien als ‘Marokkanen’ en zichzelf ook zo beschouwen, kan verklaren waarom
versterkingen optreden in de wij-zij verhoudingen tussen straatjongens en hun
omgeving. De sterke wij-zij verhoudingen zijn zichtbaar in de houding en het
groepsgedrag van de jongens tegenover buitenstaanders (en omgekeerd), in het
bijzonder in conflictsituaties met vertegenwoordigers van de dominante samen-
leving. Een aantal bewoners, bepaalde winkeliers en de politie (hun grootste vijand
op straat) vormen de vertegenwoordigers van de dominante samenleving waar-
mee de jongens voortdurend in conflict zijn.

Een wij-zij verhouding tussen straatjongens en vertegenwoordigers van de
dominante samenleving is op zichzelf niet nieuw. In de eerste plaats is er altijd
een generatieverschil waardoor spanningen ontstaan die aanleiding kunnen geven
tot conflicten. In de tweede plaats is er een verschil in maatschappelijke status
waardoor straatjongens vaak op gespannen voet leven met vertegenwoordigers
van de dominante samenleving en – uit statusfrustratie – delinquent gedrag
kunnen vertonen in de publieke ruimte. Nieuw is dat de generatiekloof en het
verschil in maatschappelijke status in dit geval als etnische en religieuze tegen-
stellingen worden beschouwd.

Het maatschappelijk debat over ‘Marokkaanse’ jongeren wordt steeds meer
beheerst door een angst voor etnische en religieuze tegenstellingen en conflicten.
Er wordt dan gesproken over een ‘botsing van culturen’ en over ‘onverenigbare
cultuurverschillen’, in dit geval tussen het geseculariseerde en stedelijke Neder-
land en het islamitische en rurale (Noord-)Marokko. Volgens sommigen zouden
‘Marokkaanse’ jongeren daarom problemen hebben om tussen deze twee cul-
turen een eigen identiteit te ontwikkelen. In het maatschappelijk debat wordt over
het hoofd gezien dat ‘Marokkaanse’ jongens zich al een eigen identiteit hebben
gevormd, en dat hun straatcultuur aan de ene kant botst met de conventionele
waarden van de Nederlandse samenleving en aan de andere kant met islamitische
waarden van hun Marokkaanse ouders. Omdat het debat eenzijdig wordt gevoerd
met een nadruk op problemen die zouden samenhangen met etniciteit en geloof,
ontstaat een gepolariseerde wij-zij verhouding niet alleen tussen ‘autochtone’
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Nederlanders en islamitische migranten, maar (vooral) ook tussen ‘Marokkaanse’
straatjongens en vertegenwoordigers van de dominante samenleving.

Op straat identificeren ‘Marokkaanse’ jongens van de buurt zich sterk met
elkaar, deels uit eigen keuze omdat ze groepen willen vormen en deels omdat hen
van buitenaf een identiteit wordt opgelegd. Dat ze zich sterk als ‘Marokkaanse’
probleemjongeren met elkaar identificeren is dus niet zozeer het gevolg van hun
sociale klasse, maar vooral van de nadruk die wordt gelegd op hun ‘Marokkaanse’
achtergrond. Naarmate etniciteit en religie meer deel gaan uitmaken van hun
(negatieve) sociale identiteit, wordt het onderscheid sterker gepolariseerd.

In theorie kunnen vier factoren de wij-zij verhoudingen aanscherpen en de con-
flicten met buitenstaanders verhevigen. De processen waarin groepsleden zich met
andere groepsleden identificeren worden versterkt door uiterlijke herkenbaarheid
als groepslid, horen bij een minderheid, fysieke nabijheid van groepsleden en een
voortdurende conflictsituatie met buitenstaanders. Hoe sterker groepsleden zich
identificeren met een groep (uit vrije wil en omdat buitenstaanders hen daartoe
rekenen), des te sterker zullen veranderingen optreden in hun houding naar bin-
nen en naar buiten toe.

In het geval van ‘Marokkaanse’ jongens zorgt in de eerste plaats hun Noord-
Afrikaanse uiterlijk in combinatie met hun voorkeur voor bepaalde (merk)kle-
ding, voor een directe (zelf)identificatie met elkaar. Ook het feit dat ze niet wor-
den gezien (en zichzelf ook niet leren zien) als volwaardige Nederlanders maar
worden bestempeld als een ‘allochtone’ etnische minderheid, draagt bij aan het
identificatieproces. Ten derde wordt hun identificatie versterkt doordat zij voort-
durend in elkaars aanwezigheid verkeren en in hun ‘eigen’ omgeving op straat
voortdurend worden geconfronteerd met buitenstaanders waarmee zij in conflict
zijn. Ten slotte identificeren ‘Marokkaanse’ jongens zich sterker met elkaar doordat
de wij-zij conflicten met vertegenwoordigers van de dominante samenleving voort-
durend onderwerp van gesprek zijn zowel in het dagelijkse leven als in de media
en in de politiek.

Het feit dat bij ‘Marokkaanse’ jongens alle vier de factoren tegelijkertijd van
kracht zijn verklaart waarom zij in conflictsituaties bij voorbaat wij-zij verhoudin-
gen veronderstellen. Zowel hun houding en als hun gedrag wordt hierdoor beïn-
vloed. Zo letten de jongens minder op individuele verschillen en voelen zij zich
sterker verbonden door wat ze met elkaar delen. Als ‘Marokkaan’ (soms in de
betekenis van ‘moslim’ of ‘allochtoon’) zijn de jongens niet alleen geneigd om
positiever over elkaar te oordelen en elkaar waar mogelijk in een gunstiger dag-
licht te plaatsen dan over buitenstaanders. Deze processen verklaren ook waarom
onder de bijzondere omstandigheden waaronder deze jongens met elkaar op-
groeien, zij elkaar (bijna) nooit corrigeren op gedrag dat afwijkt van de waarden en
normen van de dominante samenleving, en vaak zelfs vergoelijkende uitspraken
doen over overlastgevend of crimineel gedrag. Het verklaart tevens waarom ze
voortdurend scherp in de gaten houden of iedereen wel voldoet aan de ‘groeps-
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eigen’ gedragsverwachtingen om loyaliteit te tonen, elkaar (met geweld) te hulp te
schieten en elkaar niet te verraden.

Van hun kant maken de ‘Marokkaanse’ straatjongens nauwelijks onderscheid
tussen ‘autochtone’ buitenstaanders. ‘Autochtone’ Nederlanders scheren ze alle-
maal over één kam. Ze onderscheiden wel ‘boeren’ (van buiten Amsterdam),
bewoners van de buurt, studenten, of yuppen, maar veel verschil zien ze niet.
Hollandse ‘kaaskoppen’ zijn voor hen allemaal even ‘slecht’, racistisch, hypocriet,
gierig en laf (tot het tegendeel is bewezen). Omdat de ‘tatas’ of ‘joden’ (allebei
synoniem voor Hollanders) ver van hen afstaan, is het gemakkelijker om hen
niet alleen krachtig te veroordelen, maar ook om hen te benadelen of wat aan te
doen. In sterke wij-zij verhoudingen is het minder erg als een buitenstaander het
slachtoffer wordt van jongens uit eigen kring en is het ook gemakkelijker de
schuld in de schoenen van de ander te schuiven.

Vooral deze versterkte algemene identificatieprocessen verklaren opmerkelijk
groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens. In het geval van ‘Marokkaanse’ jongens
leiden sterke identificatieprocessen tot scherpe wij-zij verhoudingen, die maken
dat zij het in conflictsituaties zo voor elkaar opnemen en zich zo vijandig opstel-
len tegenover buitenstaanders. Een groep van ‘Marokkaanse’ straatjongens die
een conflict heeft met vertegenwoordigers van de dominante samenleving, zal
daardoor sneller met overlastgevend of crimineel groepsgedrag reageren dat als
opvallend uitdagend of agressief wordt ervaren, dan Amsterdamse straatjongens
zonder Marokkaanse achtergrond.

Waarom willen ‘Marokkaanse’ jongens zo graag ‘kapot moeilijk’ zijn?

Het feit dat ‘Marokkaanse’ straatjongens binnen hun groepen veel waardering
opbrengen voor delinquent gedrag en (ernstige) overlast of criminaliteit op aller-
lei manieren weten te rechtvaardigen, is niet verklaarbaar uit hun Marokkaanse
achtergrond zolang niet empirisch is aangetoond dat hun opvallend delinquent
groepsgedrag een gevolg is van een Marokkaanse opvoeding. Dat jongens con-
ventionele gedragsnormen onvoldoende hebben verinnerlijkt of collectief be-
paalde vormen van overlastgevend of crimineel gedrag hebben aangeleerd, is
beter te begrijpen en te verklaren uit algemene groepsdynamische processen en
de manieren waarop zij reageren op hun lage maatschappelijke status en de
afkeurende reacties van de sociale omgeving. Om dit duidelijk te maken, moeten
we dieper ingaan op de processen waardoor negatieve reacties van de omgeving
op het groepsgedrag van de jongens uitmonden in secundaire deviantie in groeps-
verband. We kunnen dan laten zien waarom deze processen zo sterk zijn bij
‘Marokkaanse’ straatjongens.

Marokkanen in Nederland staan niet gunstig bekend in de Nederlandse
samenleving, niet in de laatste plaats door het groepsgedrag van ‘Marokkaanse’
jongens. Krachttermen als ‘kut-Marokkanen’, ‘Marokkaanse straatterroristen’ of
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‘de vuile Marokkaanse straatoorlog’ hebben vooral betrekking op straatjongens,
maar de negatieve beeldvorming heeft ook gevolgen voor de hele Marokkaanse
gemeenschap. Al geruime tijd worden ‘Marokkaanse’ jongens geassocieerd met
intimiderende en confronterende vormen van overlast op straat en met ernstige
jeugdcriminaliteit zoals geweldpleging, autoinbraak en straatroof (en in mindere
mate ‘loverboys’ en drugscriminaliteit). Verder worden ze tegenwoordig ook steeds
vaker in verband worden gebracht met religieus extremisme en terrorisme. De
maatschappelijke reacties op al deze problemen hebben ertoe geleid dat een
negatief stigma rust op de Marokkanen die toch al te kampen hebben met een
lage maatschappelijke status.

Uit het onderzoek blijkt dat de ‘Marokkaanse’ straatjongens hun sociale iden-
titeit nauwelijks ervaren als iets waaraan ze zich kunnen onttrekken. Afgezien
van een enkeling die erin slaagt psychologisch afstand te nemen van zijn identiteit
als ‘Marokkaan’ en zich weet te ontworstelen aan zijn sociale milieu, kunnen ze
niet ont-‘Marokkanen’. Ze zijn voor bijna alle sociale contacten afhankelijk van
hun mede-‘Marokkanen’ (dit geldt in het bijzonder in bepaalde achterstands-
wijken). In hun Marokkaanse familie-, vrienden- en kennissenkring worden ze
gezien als één van hen, en ‘niet-Marokkaanse’ mensen in hun omgeving wijzen
hen af op grond van hun Marokkaanse afkomst.

Als de jongens zich onder elkaar op straat begeven, dan voelen ze zich in de
eerste plaats ‘jongens van de buurt’. Maar door reacties van ‘niet-Marokkaanse’
buitenstaanders overheerst de sociale identiteit van ‘Marokkaanse’ straatjongen
hun persoonlijke identiteit. Sterke identificatie en een negatief stigma, zorgen
ervoor dat zij een emotionele druk ervaren op hun zelfbeeld. Dit wordt in alle
toonaarden kenbaar gemaakt in gevleugelde uitspraken als: ‘Ik ben maar een
Marokkaantje’. Tegen de aanval op hun zelfbeeld kunnen jongens zich alleen ver-
weren door samen te werken met andere jongens die zich evenzeer aangevallen
voelen.

De ‘Marokkaanse’ jongens zijn ervan doordrongen dat zij hun lage sociale
status niet kunnen verhogen door uitsluitend conventioneel gedrag te vertonen
(en zich belachelijk te maken als ‘troetel-Marokkaan’). Hun overtuiging berust
enerzijds op ervaringen met achterstand, uitsluiting en discriminatie. Anderzijds
zoeken de jongens zelf ook naar rechtvaardigingen voor delinquent gedrag. Een
manier waarop zij dat doen is door zichzelf te vergelijken met categorieën met
een nóg lagere maatschappelijke status of met groepen die deviant gedrag ver-
tonen dat volgens hen nóg verwerpelijker is dan hun eigen delinquente gedrag.
Op die manier kunnen de ‘Marokkaanse’ straatjongens een beter gevoel krijgen
over zichzelf en de druk op hun zelfbeeld als ‘Marokkaan’ enigszins verlichten.
Deze behoefte kan verklaren waarom de ‘Marokkaanse’ jongens veelvuldig discri-
minerende opmerkingen maken over Surinamers, Antillianen, Turken of Joego-
slaven (ondanks dat zij zich gedeeltelijk met hen identificeren als ‘allochtoon’).
Ook hun neerbuigende commentaren op krakers of homoseksuelen, zijn in dit
licht bezien beter te begrijpen.
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Wat de jongens vooral doen om de externe druk op hun zelfbeeld te verlichten,
is hun lage maatschappelijke status als ‘Marokkaanse’ straatjongens te verhogen
door de groepseigen straatwaarden en -normen op te waarderen. In dit proces
kennen de jongens aan hun eigen deviante straatwaarden meer geldigheid toe
dan aan de conventionele waarden van de dominante samenleving (of die van
hun islamitische ouders). De opwaardering houdt verder in dat delinquent gedrag
op straat niet langer alleen ‘goed’ is om binnen de mogelijkheden en beperkingen
van hun achterstandswijk status te winnen, plezier te maken of bescherming te
vinden. Door hun gedeelde straatwaarden collectief op te waarderen, kunnen de
jongens zich ook positief onderscheiden van buitenstaanders en samen de nega-
tieve emoties bestrijden die worden veroorzaakt door de afwijzende reacties van
hun omgeving.

Naarmate de gedragsverwachtingen van de straatcultuur hoger boven de waar-
den en normen van de dominante samenleving worden geplaatst, zullen hun
delinquente gedragingen de ‘Marokkaanse’ straatjongens meer verheffen boven
de ‘nette’ en ‘brave’ Nederlandse jongens die een hogere maatschappelijke status
hebben en conventioneel gedrag vertonen. Overlastgevend en crimineel gedrag
werkt dus statusverhogend doordat de ‘Marokkaanse’ straatjongens samenwer-
ken om aan hun eigen waarden en normen meer geldigheid toe te kennen dan
aan conventionele waarden en normen. De uitkomst van dit proces is dat zij zich
onderling niet behoeven te schamen voor het feit dat ze in Nederland worden
bestempeld als ‘kut-Marokkanen’ of ‘straatterroristen’. Ze kunnen juist trots zijn
op hun sociale identiteit als ‘leipe Mocros’, omdat ze zelf veel waarde toekennen
aan wat het betekent om een ‘Marokkaanse’ straatjongen uit Amsterdam West te
zijn. Voor hen wordt het ‘Mocro-zijn’ een ‘geuzennaam’ voor de meest geharde,
stoere en sluwe straatjongens of in hun eigen woorden voor de ‘moeilijkste jon-
gens van Nederland’. Aldus wordt door deze collectieve reactie de externe druk
verlicht die het gevolg is van maatschappelijke stigmatisering. Bovendien wordt
het zelfbeeld van de jongens (zolang ze elkaar daarin blijven bevestigen) hierdoor
versterkt.

Het onderling verheffen van hun groepsidentiteit als ‘gangsters’ en het op-
waarderen van delinquent gedrag – als reactie op de negatieve reacties van hun
omgeving op hun groepsgedrag – maken het noodzakelijk om het verwerpen van
de conventionele gedragsnormen van de dominante samenleving en van ouders
te rationaliseren of te rechtvaardigen. Als de jongens moeten uitleggen waarom
zijzelf of andere ‘Marokkaanse’ jongens overlastgevend of crimineel gedrag ver-
tonen, wijzen ze steevast op het onrecht dat ‘de’ Marokkanen in Nederland wordt
aangedaan. Er wordt gewezen op achterstelling en uitsluiting (zoals gezagsdra-
gers die met twee maten meten als het op Marokkanen aankomt, politieagenten
die onterechte arrestaties verrichten en racistische werkgevers die discrimineren).
Voorts wordt aangevoerd dat Nederlanders die ‘Marokkaanse’ jongens stigmati-
seren hypocriet zijn, omdat ze zich zelf ook niet aan de regels houden, aan
vriendjespolitiek doen of corrupt zijn.
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Door voortdurend dit soort opvattingen uit te wisselen, overtuigen de jongens
elkaar ervan dat ze het gelijk aan hun kant hebben en volkomen in hun recht
staan. Indirect rationaliseren en normaliseren ze daarmee hun eigen delinquente
gedrag als geoorloofd of noodzakelijk vanwege de condities waaronder ze op-
groeien in hun buurt. Door steeds weer te verwijzen naar het maatschappelijke
stigma dat rust op de Marokkanen in Nederland, kunnen de straatjongens hun
overlastgevende of criminele groepsgedrag voor zichzelf ook legitimeren als een
daad van verzet tegen een onrechtvaardige maatschappij.

De reacties van de ‘Marokkaanse’ jongens op hun sociale uitsluiting zijn te
begrijpen als een groepsproces waarmee zij zich collectief verdedigen tegen een
massieve aanval op hun zelfbeeld. De oorspronkelijke motivatie om delinquent
gedrag te vertonen, ligt in het zoeken naar erkenning, vermaak en veiligheid
binnen de mogelijkheden en beperkingen van hun achterstandswijk. Maar door
collectief te reageren op de afwijzende reacties van hun omgeving en op de externe
druk die daarmee wordt uitgeoefend op hun zelfbeeld, ontstaat een secundaire
motivatie tot delinquent groepsgedrag. Delinquent groepsgedrag draagt in de tweede
plaats bij aan het opbouwen en onderhouden van een ‘geuzenidentiteit’. Met
deze identiteit kunnen de ‘Marokkaanse’ straatjongens zich naar hun eigen maat-
staven als groep positief onderscheiden en een positief zelfbeeld opbouwen als
één van de ‘kapot moeilijke Mocros’ (ontzettend stoere ‘Marokkaanse’ straatjon-
gens).

Als we inzien hoe en waarom ‘Marokkaanse’ straatjongens collectief reageren
op de negatieve beeldvorming en de stigmatisering van Marokkanen, dan kunnen
we ook begrijpen en verklaren waarom zij in groepsverband bijzonder sterk ge-
motiveerd kunnen raken om delinquent groepsgedrag te vertonen. In dat geval
treden verhevigingen op in overlastgevend en delinquent groepsgedrag waardoor
het gedrag als opvallend uitdagend en agressief wordt ervaren.

Is waakzaamheid op straat een culturele reproductie van wantrouwen in Marokko?

Aan de hand van algemene groepsdynamische processen is nu te begrijpen en
te verklaren waarom het bij ‘Marokkaanse’ jongens zo snel en onverwacht uit
de hand kan lopen, waarom ze zo loyaal zijn aan elkaar en zo vijandig op bui-
tenstaanders reageren, en waarom ze de ‘moeilijkste jongens van Nederland’
willen zijn. Om opvallend delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens
te begrijpen en te verklaren, blijkt het niet nodig terug te grijpen op een culturele
verklaring van hun gedrag. Maar behalve het opvallend deviante gedrag van de
jongens, kunnen we ook heel goed begrijpen en verklaren waarom er treffende ge-
lijkenissen bestaan tussen de traditionele Marokkaanse cultuur van hun (voor)ouders
en de hedendaagse straatcultuur van de jongens van de buurt. Ook deze tref-
fende gelijkenissen leveren geen bewijs van culturele reproductie en kunnen uit
algemene groepsdynamische processen worden verklaard.
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Overeenkomsten tussen (wan)gedrag van de ‘Marokkaanse’ jongens in Neder-
land en omgangsvormen die door antropologen, historici en andere Marok-
ko-deskunedigen worden beschreven als ‘typisch Marokkaans’, worden vaak als
bewijs gezien van de stelling dat traditionele Marokkaanse waarden en normen
in Nederland worden gereproduceerd door het groepsgedrag van ‘Marokkaanse’
jongens op straat. De achterliggende gedachte is dat ‘Marokkaanse’ straatjongens
in hun etnisch homogene omgeving dagelijks blootstaan aan Marokkaanse
morele opvattingen en gedragsverwachtingen, en zij deze ‘typisch Marokkaanse’
cultuurelementen op straat reproduceren in hun groepscultuur. In dit reproduc-
tieproces hoeft niet noodzakelijk sprake te zijn van een één-op-één reproductie
van Marokkaanse waarden en normen. Niettemin zijn er zulke treffende gelijke-
nissen tussen het groepsgedrag van de straatjongens en de Marokkanen uit het
Rifgebergte dat het zeer onwaarschijnlijk is dat er niet ‘iets’ van die Marokkaanse
cultuur in het gedrag van de jongens wordt gereproduceerd.

Hoe en waarom deze reproductieprocessen zich voltrekken, is echter niet empi-
risch onderzocht. Zolang een dergelijke culturele reproductie empirisch niet is
aangetoond, kunnen bij een dergelijke ‘culturele verklaring’ op zijn minst een
paar vraagtekens worden gezet. Overigens kan enige vorm van culturele repro-
ductie zonder empirisch onderzoek evenmin geheel worden uitgesloten. Maar
voor zover is aangetoond dat de treffende gelijkenissen tussen de traditionele
Marokkaanse cultuur en de straatcultuur van ‘Marokkaanse’ jongens in Neder-
land te begrijpen en te verklaren zijn uit algemene groepsdynamische processen
die zich voltrekken onder de bijzondere omstandigheden waarin de jongens op-
groeien, rust de bewijslast op degenen die het gedrag van de jongens als ‘typisch
Marokkaans’ willen zien.

Om de treffende gelijkenissen tussen de traditionele Marokkaanse cultuur en
de straatcultuur van ‘Marokkaanse’ jongens in Nederland op die manier te be-
grijpen en te verklaren, moeten we dieper ingaan op de overeenkomsten en ver-
schillen tussen de algemene groepsdynamische processen die zich voltrekken
onder familie- en stamverbanden in het Rifgebergte en onder ‘Marokkaanse’
straatjongens in een Nederlandse achterstandswijk. We zullen dan zien dat zowel
de traditionele Marokkaanse cultuur als de hedendaagse Amsterdamse straatcul-
tuur ontstaan doordat in beide gevallen groepsleden hun behoeften het beste
collectief kunnen bevredigen.

In elke groep die minder mogelijkheden en meer beperkingen heeft om be-
hoeften te bevredigen dan andere groepen in haar omgeving, heerst een gevoel
van achterstelling (dit wordt aangeduid met het begrip ‘relatieve deprivatie’). Zowel
Marokkanen in het Rifgebergte als ‘Marokkaanse’ straatjongens in Amsterdam
ervaren – ieder op hun eigen manier – dat zij minder mogelijkheden en meer
beperkingen hebben dan individuen die deel uitmaken van andere groepen in
hun omgeving. Daardoor zullen zij zich achtergesteld voelen bij anderen. In groe-
pen die zich onder ‘relatief’ vergelijkbare condities ontwikkelen en soortgelijke
ervaringen delen, zullen groepsleden aan hun ervaringen overeenkomstige bete-
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kenissen toekennen (met klem benadruk ik hier het woord relatief, aangezien
men zich bij achterstand en armoede in het Rifgebergte uiteraard iets anders
moet voorstellen dan bij achterstand en armoede in Amsterdam West).

Op deze wijze kunnen cultuurelementen ontstaan die treffende gelijkenissen
vertonen zonder dat sprake hoeft te zijn van culturele reproductie. Om dit te illus-
treren volgt nu een korte analyse van de ontwikkeling van ‘wantrouwen’ dat als een
bekend cultuurelement wordt beschouwd in zowel de traditionele Marokkaanse
cultuur als in de straatcultuur van ‘Marokkaanse’ jongens. Ik kies ‘wantrouwen’
omdat dit cultuurelement bij uitstek als een ‘typisch Marokkaans’ cultuurelement
wordt beschouwd dat door ‘Marokkaanse’ jongens wordt gereproduceerd in hun
opvallend delinquente gedrag (Van Gemert 1998; Werdmölder 2005).

Dat de Marokkaanse cultuur wordt gekenmerkt door een sterke mate van
wantrouwen, wordt vaak verklaard uit regionale kenmerken van het Rifgebied in
Noord-Marokko waar veel van de Marokkaanse migranten in Nederland – de Ber-
bers – oorspronkelijk vandaan komen. Het gebied is bergachtig, onherbergzaam
en weinig vruchtbaar.

Omdat ze onder zwaardere omstandigheden moeten overleven, zouden de
Berbers zich achtergesteld voelen ten opzichte van Marokkanen in andere delen
van het land en vanwege de chronische schaarste hebben de stammen in de loop
van de geschiedenis veel onderlinge conflicten uitgevochten. Daarnaast is ook
altijd strijd geleverd met de Marokkaanse overheid en buitenlandse bezettings-
machten (de Fransen en de Spanjaarden). Het arme berggebied heeft nooit goed
functionerend centraal gezag gekend en traditioneel geldt er het recht van de
sterkste, zowel tussen stamverbanden als binnen families. De permanente schaar-
ste en het gebrek aan centraal gezag maken in deze opvatting dat list en bedrog
worden gezien als functionele en geoorloofde strategieën om vooruit te komen
desnoods ten koste van anderen. Leiderschap wordt niet vrijwillig erkend en man-
nen met aanzien moeten altijd paraat zijn om met geweld hun belangen te ver-
dedigen. De voortdurende dreiging die de Berbers hierdoor ervaren, zou ertoe
hebben geleid dat in hun Marokkaanse cultuur de opvatting heerst dat een flinke
dosis wantrouwen onmisbaar is om vooruit te kunnen komen in het leven. Een
bekende uitspraak die deze ‘Marokkaanse’ levensinstelling zou illustreren is: ‘Ik
tegen mijn broer. Mijn broer en ik tegen mijn neef. En mijn broer, mijn neef en ik
tegen de wereld.’

Deze uitdrukking van het geïnstitutionaliseerde wantrouwen in de Berberse
cultuur zou een treffende gelijkenis vertonen met soortgelijke uitspraken die Van
Gemert (1998) heeft opgetekend bij zijn ‘Marokkaanse’ respondenten in Rotter-
dam-Zuid (en ook met wat ik heb gehoord van mijn ‘Marokkaanse’ jongens in
Amsterdam-West). De vraag is echter of deze treffende gelijkenis voldoende is
voor een culturele verklaring. Ik durf te stellen dat we deze gelijkenissen even-
goed kunnen verklaren uit algemene groepsprocessen die – in dit geval – onder
‘relatief’ vergelijkbare condities plaatsvinden. Mijn stelling is dat de algemene
groepsprocessen door middel waarvan ‘Marokkaanse’ straatjongens hun behoef-
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ten collectief bevredigen binnen de mogelijkheden en beperkingen van hun om-
geving in Nederland, heel goed kunnen verklaren waarom zij in hun Amsterdamse
straatcultuur vergelijkbare cultuurkenmerken ontwikkelen als de sterke mate van
wantrouwen die typerend zou zijn voor ‘Marokkanen’.

Ook de ‘Marokkaanse’ straatjongens in Nederland ervaren relatieve deprivatie.
Ook zij ervaren dat ze een lagere maatschappelijke status hebben dan andere
groepen en minder mogelijkheden om hun behoeften te bevredigen. Voor hen
zijn sport- of spelruimte en andere vrijetijdsvoorzieningen bijvoorbeeld schaars.
Bij gebrek aan andere middelen en mogelijkheden proberen de jongens (onder-
linge) waardering, plezier en bescherming te vinden in een groep op straat. In
hun Amsterdamse achterstandswijk is de straat voor hen een sociale omgeving
zonder een goed functionerend ‘centraal gezag’. Omdat hun gedrag op straat niet
effectief wordt gecorrigeerd, geldt het ‘recht van de sterkste’ en dat is altijd degene
die het meeste aanzien heeft of waarvan de meeste dreiging uitgaat. Er is een
voortdurende strijd over statusposities in een hiërarchie waarin jongens stijgen of
dalen op basis van een goede of slechte naam in de buurt. Op straat blijken list en
bedrog, bedreiging en geweld altijd geoorloofde en soms zeer noodzakelijke mid-
delen te zijn om respect te verdienen, plezier te maken en slachtofferschap te
voorkomen. De voortdurende strijd en de constante dreiging die uitgaat van andere
jongens (en hun sociale omgeving), maken het van ‘levensbelang’ om voor zich-
zelf op te komen en potentiële aanvallers altijd een stap voor te blijven. Net als in
de geschiedenis van de Berbers in het Rifgebergte, is in de Amsterdamse straat-
cultuur de opvatting ontstaan dat een flinke dosis wantrouwen onmisbaar is om
op straat te ‘overleven’ in de buurt.

Afgaand op hun eigen ervaringen en uitspraken daarover, is het wantrouwen
van de jongens overigens beter te begrijpen als een vorm van waakzaamheid of
– zoals zij het zelf uitdrukken – ‘scherp’ zijn. Het begrip ‘wantrouwen’ suggereert
dat jongens elkaar als onbetrouwbare figuren zien. In hun opvatting is echter vrij-
wel niemand te vertrouwen in een omgeving waarin iedereen moet ‘struggelen’
(worstelen) om te overleven. Om ten koste van een ander vooruit te komen is een
geaccepteerde vorm van gedrag en valt zelfs aan te prijzen als een voor eenieder
noodzakelijke strategie. De ene jongen wantrouwt de andere jongen niet in de
eerste plaats omdat hij de ander op basis van zijn eigen ervaring als onbetrouw-
baar beschouwt. Hij houdt de ander scherp in de gaten omdat het zijn verant-
woordelijkheid is om waakzaam te zijn tegenover alles en iedereen. De jongens
delen deze opvatting dat ze voortdurend op hun hoede moeten zijn en waarschu-
wen elkaar voor risico’s in hun omgeving, van bedrog tot vernedering en van
bedreiging tot geweld. Van jongs af aan leren ze door spelletjes waarin ze elkaar
uitdagen, hoe ze anderen kunnen bedriegen of bedreigen om er zelf beter van te
worden (voor een ander het doet). Kortom, door altijd en overal waakzaam te zijn,
denken de ‘Marokkaanse’ straatjongens zich overeind te kunnen houden in hun
omgeving in Amsterdam West.
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Met dit voorbeeld heb ik willen laten zien wat het verschil is tussen productie
en reproductie van cultuur. Het voorbeeld illustreert dat een culturele verklaring
voor een sterke mate van wantrouwen onder ‘Marokkaanse’ jongens te gemak-
zuchtig is. Dit neemt niet weg dat zo’n verklaring op het eerste gezicht uiterst
plausibel is; niet in de laatste plaats omdat wantrouwen/waakzaamheid door jon-
gens zelf als ‘typisch Marokkaans’ wordt beschouwd. Toch vormt ook het feit dat
de jongens zelf een culturele verklaring voor hun gedrag geven bij nader inzien
geen tastbaar bewijs voor een reproductie van ‘wantrouwen’ in de Marokkaanse
cultuur.

Uit mijn onderzoek blijkt namelijk dat de wantrouwende of waakzame hou-
ding van ‘Marokkaanse’ jongens voortkomt uit een collectieve bevrediging van de
behoeften aan erkenning, vermaak en veiligheid onder bijzondere omstandig-
heden. Ook het feit dat de jongens zelf een culturele verklaring voor hun gedrag
geven, is heel goed uit algemene groepsdynamische processen te verklaren. Juist
door eigen ‘etnische’ betekenissen, normen of waarden te claimen en die als
‘anders’ of ‘beter’ te waarderen, proberen zij hun groepsgedrag positief te onder-
scheiden. Door te verwijzen naar de waarde die hun Marokkaanse familieleden
hechten aan ‘wantrouwen’ of door te verwijzen naar het krijgsgeweld van voor-
malige Marokkaanse strijders, kunnen zij ‘waakzaamheid’ en geweld op straat
een positieve betekenis geven.

Uiteindelijk kunnen algemene groepsdynamische processen verklaren dat er
zulke treffende gelijkenissen bestaan tussen de straatcultuur van ‘Marokkaanse’
jongens in Nederland en de Marokkaanse cultuur van Berbers in Marokko. Omdat
deze algemene groepsdynamische processen plaatsvinden onder relatief soort-
gelijke omstandigheden (zoals schaarste en dreiging) is verklaarbaar waarom
‘Marokkaanse’ straatjongens eigen straatwaarden en -normen (zoals waakzaam-
heid) produceren die op het oog zo treffend overeenkomen met bepaalde cul-
tuurelementen van de Berbers (zoals wantrouwen).

Bij nader inzien blijkt een culturele verklaring toch niet zo’n overtuigende
verklaring te geven voor het opvallend delinquent gedrag van de jongens als men
op het eerste gezicht zou verwachten. Sterker nog, mijn onderzoek laat zien dat
de culturele verklaring door zijn populariteit zelf een deel is van het probleem.
Culturele stereotypering draagt immers bij aan de groepsdynamische verwarringen,
versterkingen en versnellingen die optreden in de groepen van ‘Marokkaanse’
jongens (en die uitmonden in verhevigingen in delinquent groepsgedrag). De
populaire versie van de culturele verklaring zoals die in de mode is in de media,
in de politiek en in de rechtshandhaving, bevestigt ‘Marokkaanse’ straatjongens
steeds weer opnieuw in hun ‘anders zijn’. Dit voedt de processen waardoor bij
hen sprake is van sterke groepsdruk, waardoor gedragsafstemming sneller leidt
tot onbedoelde en onvoorziene gevolgen, waardoor zij elkaar zo sterk steunen en
vijandig reageren in conflicten met buitenstaanders in hun omgeving, en waar-
door zij collectief de externe druk op hun zelfbeeld proberen te verlichten op een
manier die uitmondt in secundaire deviantie.
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Als we dit alles in ogenschouw nemen, moeten we op zijn minst een paar
kritische kanttekeningen plaatsen bij zowel de wetenschappelijke waarde en het
belang als bij de maatschappelijke relevantie en de populariteit van culturele ver-
klaringen van delinquent gedrag. Juist wanneer ze ongefundeerd worden toege-
past op overlastgevend of crimineel groepsgedrag, kunnen culturele verklaringen
die weinig meer zijn dan stereotype opvattingen over wat ‘typisch Marokkaans’ is,
gemakkelijk ontaarden in vormen van alledaags racisme.

Terug naar Zandvoort

Mijn onderzoek is begonnen met de beschrijving van een incident in de zomer
van 2001. Het incident is een treffend voorbeeld van ernstig delinquent gedrag
van ‘Marokkaanse’ straatjongens in groepsverband dat in de media als ‘typisch
Marokkaans’ werd bestempeld en uit hun Marokkaanse afkomst werd verklaard.
De media gingen uitvoerig in op het voorval. Zij spraken van een ‘Marokkaanse
jeugdbende uit Amsterdam’. Maar de politie kende deze ‘bende’ niet. Voor de politie-
mensen was niet duidelijk wat de jongens die bekend waren bij de politie, ertoe
heeft gebracht om met jongens zonder strafblad en afkomstig uit verschillende
buurten in Amsterdam West, een ‘bende’ te vormen en eendrachtig een groot
aantal ernstige delicten te begaan. Daarom is de vraag gesteld hoe we dit incident
moeten begrijpen en verklaren. Pas als we begrijpen hoe en waarom ‘Marokkaanse’
jongens zich op straat aaneensluiten in groepen en tijdens hun groepsvorming
overlastgevend of crimineel gedrag als goed, noodzakelijk of gerechtvaardigd leren
beschouwen, kan duidelijk worden waarom zij vaak delinquent gedrag vertonen
dat door het publiek en de politie wordt ervaren als opvallend uitdagend en agres-
sief.

In dit onderzoek is daartoe een poging gedaan door sociologische en sociaal-
psychologische theorieën in één model te integreren en dit model te valideren aan
de hand van empirisch etnografisch onderzoek. Als proeve hiervan wil ik ten slotte
nagaan in hoeverre we aan de hand van het model nu beter kunnen begrijpen en
verklaren wat zich die dag in Zandvoort heeft afgespeeld. Daarvoor moeten we
eerst teruggaan naar Zandvoort. Ik zal de gebeurtenissen op deze dag proberen te
beschrijven zoals de jongens deze dag mogelijk hebben beleefd. Ik maak gebruik
van de inzichten die ik heb gekregen tijdens de jaren van veldwerk onder deze
groep waarin ik onder uiteenlopende omstandigheden heb leren begrijpen hoe en
waarom zij zo denken en doen.

Aan het einde van de bewuste dag in mei 2001 zit een groep ‘Marokkaanse’
jongens in de trein terug naar Amsterdam dicht op de andere passagiers gepakt.
In de volle trein vestigen ze alle aandacht op zichzelf door hun luidruchtige
en intimiderende gedrag, maar in hun ogen worden ze weer overdreven ‘vies’
(afkeurend) aangekeken. Uit verveling en op zoek naar vermaak beginnen enkele
jongens zich met andere passagiers te bemoeien. Ze maken provocerende op-
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merkingen waar de groep hard om moet lachen, maar die de passagiers als
bedreigend ervaren.

Eerder die dag zijn de jongens elkaar op het strand tegengekomen. Het warme
weer heeft zonaanbidders uit alle delen van het land naar Zandvoort gelokt, waar-
onder een aantal jongens uit Amsterdam West, hoofdzakelijk van Marokkaanse
afkomst. Sommige jongens kennen elkaar goed en zijn echt ‘maties’ (vrienden),
maar de meeste kennen elkaar slechts oppervlakkig. Ze hangen met elkaar rond
op straat of ‘chillen’ wel eens in de stad en ‘spacen’ af en toe (roken een jointje of
drinken alcohol). Ze wonen niet allemaal in dezelfde buurt, maar ze weten wel
wie wie is via familie, vrienden en kennissen, of via school, werk, sport, uitgaan
en hun contacten op straat. Normaal gesproken gaan ze meer om met jongens uit
hun eigen buurt, maar bij dit soort gelegenheden sluiten ze zich ook gemakkelijk
aan bij ‘Marokkaanse’ jongens uit andere buurten. Wanneer de jongens elkaar
aan het strand tegenkomen, geven ze elkaar een ‘boks’ (straat- of jeugdgroet) en
maken ze even een praatje in hun eigen straattaal, zoals ze dat meestal doen als
ze elkaar op straat tegenkomen.

De jongens wisselen stoere ‘tories’ (verhalen) uit over chickies, ‘feties’ (vecht-
partijen) en andere ‘zieke acties’ (spannende of merkwaardige avonturen). Beurte-
lings geven ze elkaar ‘props’ (waardering) of ‘dissen’ (kleineren) ze elkaar om
hun haarstijlen, (merk)kleding, ‘patas’ (schoenen) en ‘pockets’ (mobiele telefoons).
Verder scheppen ze op over het (te hard) rijden in ‘dikke wagies’ (dure auto’s), en
geven ze hun mening over ‘dope pokoes’ (mooie rapnummers) en ‘vette kino’s’
(mooie films).

Terwijl de jongens elkaar zo vermaken, vormt zich langzaam een steeds gro-
tere groep. Sommigen ‘tappen’ (drinken) een meegebrachte mix van alcohol en
frisdrank. Anderen roken ‘jonkos’ met ‘wirie’ of ‘assie’ (wiet- of hasjjoints). De
jongens die voldoende ‘doekoe’ (geld) hebben delen hun ‘tabacca’ (sigaretten),
softdrugs en drank met jongens die ‘skèr’ (blut) zijn, omdat ze er niet op willen
staan als ‘jood’ (gierig) en ook niet willen dat omstanders denken dat ze met
‘zwervers’ (armoedzaaiers) omgaan. Wat ze niet willen delen, houden ze verbor-
gen om te voorkomen dat ze door hun ‘gabbers’ (vrienden en kennissen) worden
‘genakt’ (bestolen) of ‘geflest’ (bedrogen).

De jongens pesten elkaar, pakken stiekem elkaars spullen af en proberen elkaar
af te troeven met ‘bijdehante’ (gevatte) opmerkingen. Sommigen gedragen zich
daarbij wat wilder dan anderen. Af en toe schelden jongens elkaar uit, bedreigen
ze elkaar, duwen ze elkaar of vechten ze voor de ‘fatoe’ (grap). De anderen vinden
het vermakelijk en moedigen de kemphanen aan. Maar zodra het menens wordt
en dit onstuimige gedrag leidt tot een echte vechtpartij, wordt de boel meestal
snel door andere jongens gesust. ‘Gek doen’ (elkaar vermaken) gebeurt ook door-
dat voorbijgangers worden uitgedaagd. De jongens die dat ‘flikken’ (durven) wor-
den luidkeels toegejuicht en ‘moeilijk’ (stoer) gevonden. Op het moment dat dit
soort gedrag één van de oudere jongens teveel ‘hoofdpijn’ (ongewenste proble-
men) geeft, grijpt hij in of neemt hij afstand van de andere jongens. De jongere
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jongens grijpen niet in wanneer anderen voor teveel ‘problemen’ zorgen en
wagen zich niet zo snel buiten de groep.

Ondertussen merken de jongens dat ze steeds meer de aandacht trekken door
de manier waarop ze ‘chillen’ en ‘spacen’. Ze zien de mensen in hun omgeving
geërgerd naar hun kijken en vaak lijken die ook geïntimideerd of angstig. De
jongens vinden dat zij net als ieder ander het volste recht hebben om op het
strand te zijn en ze overtuigen elkaar ervan dat ze eigenlijk niemand lastig vallen.
Ze vinden die ‘kaaskoppen’ (Hollanders) maar ‘dooie’ (saaie) sukkels, en ze bekla-
gen zich er over dat omstanders hen vies aankijken. In hun ogen zijn het stuk
voor stuk ‘homo’s’ (lafaards), ‘nazi’s’ (racisten) en ‘joden’ (anti-Islamieten). Als die
‘tata’s’ (Hollanders) wat zeggen, is dat nooit ‘normaal’ (vriendelijk), maar altijd
zonder ‘respect’ (niet als gelijkwaardig mens).

Het geeft de jongens een rotgevoel dat mensen hen op die manier behande-
len. Ze worden ‘para’ (opgefokt) van het idee dat ze voor crimineel tuig worden
versleten en ze laten zich door niemand aanspreken op hun gedrag, zeker niet
door die Hollanders. Aan de andere kant vinden ze het ook wel ‘moeilijk’ dat vol-
wassen mensen ‘vrees hebben’ (bang zijn) voor hun ‘klick’‘(groep). Het geeft ze
een gevoel van macht om anderen te intimideren die aan hun houding zien dat ze
harde ‘thugs’ (straatjongens) zijn, die altijd voor elkaar opkomen en er niet voor
terugdeinzen om iemand te ‘bossen’ (slaan) of te ‘punteren’ (schoppen) als het op
vechten aankomt. De jongens dagen elkaar uit om de grenzen op te zoeken van
dit soort uitdagend en agressief gedrag. Als een jongen bewijst dat hij ‘tranga’
(hard) is en ‘ballen’ (lef) toont, dan vinden de andere jongens hem ‘kapot moeilijk’
(heel stoer). Dan hebben ze ‘respect’ (ontzag) voor hem.

Terwijl voorbijgangers geïrriteerd en geïntimideerd naar de jongens kijken,
hebben zij zelf vooral oog voor de ‘tantoe’ (vele) vrouwen op het strand. De ‘players’
en ‘pimps’ (versierders) uit de groep proberen meisjes te ‘lullen’ (charmeren) om
aan hun telefoonnummer te komen. De machohouding van de jongens en het
feit dat ze die ‘moves’ (versierpogingen) vanuit een groep doen, werken niet. De
meeste meisjes gaan niet op hun avances in en voelen zich lastig gevallen, doordat
de jongens een arm om hen heen slaan terwijl andere jongens op de achtergrond
staan te joelen of beledigende opmerkingen te maken. Als de ‘players’ falen, wor-
den ze door de rest van de groep uitgelachen en voor ‘zwervers’ uitgemaakt. De
falende versierders kunnen de waardering van de groep terugwinnen door de
meisjes voor ‘hoer’ uit te schelden en te schreeuwen dat ze die ‘kaólo tangas’
(schijtwijven) niet hoeven omdat ze lelijk zijn of arrogant. Door dit soort grove
beledigingen te scanderen, laten ze zien dat ze ‘schijt’ (maling) hebben aan bui-
tenstaanders en brengen zij de hele groep weer aan het lachen.

Sommige ‘smatjes’ (meisjes) blijven wel een tijdje bij de groep staan. Dat zijn
Hollandse meisjes uit Amsterdam die een paar van de jongens kennen van het
uitgaan of van school. De jongens zelf denken dat deze meiden het spannend
vinden om met ‘Mocros’ (Marokkanen) uit West om te gaan. Dit soort ‘mities’
(meisjes) ‘geilt’ volgens hen op ‘gangsters’ (stoere en/of criminele jongens). Ze
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kleden zich sexy en dragen veel make-up en doen net als die ‘ho’s’ en ‘bitches’
(sletten) in de nieuwste hiphop-videos. De meeste jongens vinden hen ook hoe-
ren, want feitelijk zijn ze uitsluitend geïnteresseerd in de jongen die het beste
draait (succesvol is) of de meeste ‘doekoe’ heeft. Daarom hebben de jongens het
– in de woorden van populaire ‘gangsta-rappers’ als Master P en TuPac Shakur –
vaak over ‘M.O.B.’ (‘Money Over Bitches’: geld is belangrijker dan vrouwen). Als
één van de Marokkaanse jongens laat blijken dat hij met zo’n meisje een serieuze
relatie zou willen beginnen, wordt hij gepest door de andere jongens. Ook thuis
zou hij problemen krijgen omdat een ‘niet-Marokkaans’ meisje meestal (nog) niet
wordt geaccepteerd.

Tegen de avond verlaten de meeste mensen het strand en ook de jongens gaan
loesoe (weg). Sommigen zijn stoned en ‘droengoe’ (dronken). In de loop van de
dag zijn ze steeds baldadiger geworden. Hun intimiderende en confronterende
gedrag geeft aanleiding tot negatieve reacties van voorbijgangers en leidt tot woor-
denwisselingen met horecapersoneel. Er worden glazen stukgegooid en dat wordt
gerechtvaardigd met het argument dat ze gediscrimineerd worden. Op weg naar
‘oso’ (huis) schreeuwen ze om ’t hardst: ‘Westside!’, en maken ze voor de grap
met hun vingers de W-vormige handgebaren die ze kennen van films en muziek-
clips over straatbendes in Los Angeles. Het spelen met deze teksten en symbolen,
draagt bij aan hun gevoelens van saamhorigheid en overmoed. Ze zijn zich ter-
dege bewust van hun intimiderende en agressieve uitstraling, maar hebben wei-
nig remmingen meer. Op het station van Zandvoort wordt een voetbal, een radio
en een gsm ‘genakt’ (gestolen) van mensen die ook op de trein staan te wachten.

Eenmaal in de trein terug naar Amsterdam gaat het provocerende gedrag van
kwaad tot erger. Op een gegeven moment gaat één van de jongens die in zijn
buurt de reputatie heeft van een ‘loco’ (gek), bij een vrouw op schoot zitten, begint
seksueel getinte opmerkingen te maken, en haalt doodleuk zijn ‘bana’ (penis)
tevoorschijn. De jongens die hem kennen, weten al dat dit uit de hand gaat lopen.
Altijd als hij meegaat naar de stad, de bioscoop of het strand, geeft dat standaard
‘problemen’.

Andere jongens worden zelf ook overmoedig en beginnen meisjes lastig te
vallen. Als de meisjes afwijzend en angstig reageren, gaan de jongens een stapje
verder door hen in hun borsten en billen te knijpen, en luidkeels te roepen dat de
meisjes het lekker vinden en eigenlijk het liefst met hen naar bed zouden willen.
Eén jongen grijpt een meisje in haar kruis en noemt haar een ‘hoer’.

De meeste passagiers durven niet in te grijpen uit angst dat de agressie zich
dan tegen hen zal keren. Wie wel een stap naar voren durft te zetten, wordt uit-
gescholden en met geweld (of met de dood) bedreigd. De meeste jongens vinden
het allemaal wel ‘fatoe’ (grappig) of tillen er niet zo zwaar aan omdat ze ‘schijt’
hebben. Niet alle jongens doen echter even hard mee. Sommigen vinden het
eigenlijk best ‘faya’ (vervelend) wat de anderen doen. Toch is het maar beter dat
zo’n twijfelaar zijn mond houdt en kan hij de rest niet in de steek laten. Wanneer
hij zelf ‘problemen’ krijgt, komen zijn ‘bradas’ (broeders) ook voor hem op. Daar
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komt bij dat als hij iemand van de groep in de steek laat of publiekelijk afvalt,
op straat al snel verhalen de ronde zullen doen dat hij een ‘bitch’ (mietje), een
‘zemel’ (flikker) of een ‘shekem’ (verrader) is. Dan wordt hij uitgelachen en uit-
gescholden of misschien zal hij zelfs ‘klappen krijgen’.

Wanneer de trein na een tijdje stopt op station Haarlem, stappen de meisjes
snel uit. Maar ze worden achtervolgd tot op het perron waar de jongens doorgaan
met seksuele intimidatie en bedreiging. Op het moment dat de jongens ‘skowtoe’
(de politie) zien, ‘boeken ze ’m’ (rennen ze hard weg). De politie probeert er nog
zoveel mogelijk aan te houden. Zij die worden ‘ge-get’ (opgepakt), ontkennen
tijdens het verhoor hun betrokkenheid bij wat zich heeft afgespeeld en willen
niets zeggen over de identiteit van de andere jongens.

De aangerande meisjes zijn ontdaan en hebben grote moeite met het afleggen
van hun verklaring. Niet alleen zijn ze geschrokken door de aanranding, ze zijn
ook bang voor de gevolgen van een belastende verklaring omdat een aantal jon-
gens had gedreigd dat ze de meisjes wel zouden weten te vinden. Ze hadden zelfs
gedreigd in geval van aangifte familieleden van de meisjes wat aan te doen.

Voor de politie is het moeilijk om vast te stellen wie van de Amsterdamse jon-
gens precies welke rol heeft gespeeld bij de intimidatie, bedreiging en aanranding
in de trein en de diefstallen onder bedreiging met geweld die eerder op station
Zandvoort hadden plaatsgevonden. Als contact wordt opgenomen met de politie
in Amsterdam, blijkt dat de jongens afkomstig zijn uit de Westelijke Tuinsteden.
Sommige jongens uit de groep hebben al een strafblad met veroordelingen wegens
soortgelijke incidenten. Enkelen zijn ook al verdacht of veroordeeld voor zware
delicten (zoals openlijke geweldpleging en straatroof), en staan bij politie en justi-
tie bekend als leden van de ‘harde kern’. Er zitten daarentegen ook jongens in de
groep die (nog) geen bekenden zijn van de politie. Het zijn jongens die in het
dagelijkse leven bezig zijn met hun opleiding, een stage lopen of al een baan
hebben.

Zandvoort verklaard

Als een culturele verklaring wordt gegeven voor dit opvallend uitdagende en agres-
sieve delinquente groepsgedrag van de ‘Marokkaanse’ jongens uit Amsterdam
West, dan wordt het gedrag van de jongens bestempeld als ‘typisch Marokkaans’
(zoals ook in de media is gebeurd). Er wordt dan bijvoorbeeld gewezen op hun
gebrekkige verinnerlijking van conventionele waarden en normen als gevolg van
hun Marokkaanse opvoeding. Of er wordt gewezen op een typische overgevoelig-
heid voor erekwesties en een vechtersmentaliteit die afstamt van hun Riffijnse
(voor)ouders. Ook de sterke loyaliteitsverplichtingen zouden voortkomen uit een
Marokkaanse groepsgerichtheid, terwijl het uitschelden van de meisjes voor ‘hoe-
ren’ zou kunnen worden verklaard uit een traditionele islamitische opvoeding
waarin het vrijgevochten gedrag van jonge vrouwen als onzedelijk wordt beschouwd.
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Het feit dat de jongens deze achtergrond delen, zou dan verklaren waarom zij
zich die dag in Zandvoort aangevallen voelden en daarop met agressie en geweld
reageerden, één front vormden, en meisjes in de trein gingen aanranden en inti-
mideren.

Als we de gebeurtenissen echter analyseren volgens het model van algemene
groepsdynamische processen van groepsvorming en gedragsafstemming onder
‘Marokkaanse’ jongens, dan kunnen we veel beter begrijpen en verklaren hoe en
waarom die dag zo’n groep kon ontstaan die zich schuldig maakte aan diefstal,
intimidatie, bedreiging, aanranding en openlijke geweldpleging.

‘Marokkaanse’ straatjongens uit een aantal buurten in Amsterdam West kwa-
men in Zandvoort samen en voelden zich er op elkaar aangewezen om plezier te
maken, waardering te oogsten en zich beschermd te voelen. Uit de individuele
motivatie om deze behoeften collectief te bevredigen, sloten zij zich aaneen in
een groep die het beste te typeren is als een ‘uitgaansgroep’. Ook al kenden een
aantal jongens elkaar niet of nauwelijks, zij deelden een straatcultuur en stem-
den hun gedrag vanzelfsprekend af op de straatwaarden en -normen die onder
omstandigheden groepsgedrag voorschrijven dat als intimiderend, confronte-
rend en bedreigend wordt ervaren (en waar ook het plegen van geweld onderdeel
van uitmaakt). Tevens verschafte de straatcultuur hen de rationalisaties om de
schuld- en schaamtegevoelens te onderdrukken die zij van huis uit zouden
voelen bij dit soort delinquent gedrag.

Verder kunnen we ook begrijpen en verklaren waarom dit soort groepsgedrag
zo snel en zo onverwacht uit de hand kon lopen. Omdat sommigen meenden dat
dit soort (ernstig) overlastgevend of crimineel gedrag hen waardering zou op-
leveren, gingen andere jongens hun voorbeeld volgen. Op die manier leidden
processen van gedragsafstemming tot onbedoelde en onvoorziene gevolgen, in
dit geval dat jongens steeds verder gingen in hun uitdagende en agressieve gedrag
(mede onder invloed van drugs en alcohol).

Ook kunnen we begrijpen en verklaren waarom de groep zich agressiever ging
opstellen, naarmate de reacties uit de omgeving als vijandiger werden ervaren en
door de jongens werden opgevat als bewijs van de verziekte wij-zij verhouding
tussen ‘Marokkaanse’ straatjongens en vertegenwoordigers van de dominante
samenleving. Door één grote groep te vormen, voelden de jongens zich sterker en
durfden zij zich veel vijandiger op te stellen tegenover de buitenstaanders, dan
zij individueel zouden hebben gedaan. Ze voelden ook een sterke motivatie om
elkaar te ondersteunen en misdragingen tegenover buitenstaanders onder deze
omstandigheden werden als geoorloofd en volkomen gerechtvaardigd beschouwd.

De jongens reageerden collectief vanuit het gevoel dat ze door buitenstaanders
met de nek werden aangekeken. Van de weeromstuit gedroegen zij zich nog uit-
dagender als ‘gangsters’ en portretteerden zichzelf als de ‘moeilijkste’ jongens van
het strand. Juist door zich zo heftig te gedragen, wilden de jongens laten zien dat
zij die ‘leipe Mocros’ (gekke Marokkanen) zijn, waar iedereen zo bang voor is. Op
die manier meten ze zich een positieve identiteit aan door zich met overlast-
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gevend en crimineel gedrag in hun ogen positief te onderscheiden en dingen te
doen die anderen niet kunnen of niet durven.

Uitgaand van de algemene groepsdynamische processen die in dit onderzoek
zijn gebruikt, is goed te begrijpen en verklaren wat er zich die dag in Zandvoort
kan hebben afgespeeld. We kunnen begrijpen waarom de ‘Marokkaanse’ jon-
gens tijdelijk een groep hebben gevormd die opvallend delinquent groepsgedrag
vertoont. Ook is duidelijk waarom het een averechts effect heeft, als we dit groeps-
verband beschouwen en behandelen als een ‘Marokkaanse jeugdbende’. Dat zou
de jongens sterken in het idee dat ze er niet bij horen als ‘Marokkanen’ en écht
alleen elkaar hebben, het zou een bevestiging vormen van hun opvatting dat ze
in conflict zijn met de Nederlandse samenleving, en het gevoel versterken dat zij
hun enige trots kunnen halen uit het onder andere ‘Marokkaanse’ straatjongens
bekend staan als ‘kapot moeilijk’. Kortom, door opvallend overlastgevend en cri-
mineel groepsgedrag – dat typisch is voor Amsterdamse jongens van Marok-
kaanse afkomst – ten onrechte te bestempelen als ‘typisch Marokkaans’, lopen
we het risico dat we (onbedoeld en onnodig) de processen van uitsluiting en
zelfuitsluiting versterken die ten grondslag liggen aan de problematiek.

Slotwoord

Het doel van dit onderzoek is om te begrijpen en te verklaren hoe en waarom
‘Marokkaanse’ jongens delinquent groepsgedrag vertonen dat door het publiek en
de politie wordt ervaren als opvallend uitdagend en agressief. Daarvoor is naar
antwoorden gezocht in de sociale en culturele condities van hun omgeving, in
de ontwikkelingsprocessen in hun groepen en in hun achterliggende motivaties
tot gedragsafstemming. De verklaring die uiteindelijk is gevonden berust niet
op hun ‘Marokkaan-zijn’, maar op de algemene groepsdynamische processen in
de bijzondere omstandigheden waaronder de jongens opgroeien (als ‘allochtone’
straatjongens in een Amsterdamse ‘probleemwijk’).

Het is niet de bedoeling de problemen rondom ‘Marokkaanse’ jongens te
miskennen of ‘Marokkaanse’ jongens die zich overlastgevend of crimineel gedra-
gen vrij te pleiten. Zij zijn zélf verantwoordelijk voor hun daden en als (toereke-
ningsvatbare) strafrechtelijk minderjarigen ook volledig aansprakelijk voor hun
eigen (wan)gedrag. Ondanks relatieve achterstand, middelen die tekort schieten
en beperkte ervaring of kennis, zijn ook de ouders ervoor verantwoordelijk dat
hun kinderen ontsporen en met ‘verkeerde vrienden’ op straat opgroeien. Ik zeg
dus niet: ‘Het is de schuld van de samenleving.’

Maar de manier waarop de samenleving is ingericht en de huidige verhoudin-
gen tussen de bevolkingsgroepen, dragen er wel toe bij dat de jongens het gevoel
hebben dat er voor hen weinig anders overblijft dan op straat met elkaar groepen
te vormen voor hun waardering, plezier en bescherming. Ook kunnen we de
jongens niet verantwoordelijk houden voor het feit dat zij thuis en op straat voor
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een groot deel aan hun lot worden overgelaten (of dat nu komt door opvoedings-
stijlen van ouders of de afzijdige houding van andere volwassenen in hun om-
geving). De omstandigheden waaronder ‘Marokkaanse’ jongens elkaar vanaf een
bepaalde leeftijd op straat opzoeken, hebben zij niet zelf gekozen. Omstandig-
heden die in de hand werken dat zij zich uitsluitend op elkaar aangewezen voelen,
zijn in eerste instantie niet door henzelf gecreëerd. Wel levert hun reactie (in de
vorm van delinquent groepsgedrag) daarop in tweede instantie een bijdrage aan
verdere gevoelens van achterstand en uitsluiting.

De groepen die de ‘Marokkaanse’ jongens op de hoek van de straat vormen,
lijken van buitenaf gezien op criminele jeugdbendes. Tegenover buitenstaanders
nemen de jongens een uitdagende of agressieve houding aan en ze lijken met
bijna niets anders bezig te zijn dan geweld en criminaliteit. Hun groepen zijn
echter strikt genomen geen ‘jeugdbendes’ en meestal ook geen ‘relgroepen’ of
‘werkgroepen’. Het zou daarom onjuist en onproductief zijn hen als zodanig te
bestempelen louter op basis van hun intimiderende en confronterende houding,
hun gesprekken over geweld en criminaliteit of de aanwezigheid van één of meer-
dere (criminele) jongens die bij de politie bekend staan als leden van de zoge-
naamde ‘harde kern’.

Ook al worden jongens van de buurt die met elkaar ‘chillen’ op de hoek van de
straat of uitgaan in de stad vaak ten onrechte beschouwd als groepen die een
(groot) risico vormen, toch valt niet te ontkennen dat de processen van onderlinge
gedragsafstemming in een straatcultuur snel kunnen uitmonden in vormen van
overlastgevend en crimineel gedrag. Ook is het zo dat groepsprocessen kunnen
optreden waardoor een klein aantal jongens zich afsplitst en (onverwacht) zeer
ernstige delicten pleegt.

Maar ondanks alle overlast en criminaliteit die uit de groepen kan voort-
komen, zullen de meeste jongens van de buurt hun weg weten te vinden in de
samenleving. Ze worden ouder en ‘serieus’. Ze gaan hun behoeften aan erken-
ning, vermaak en veiligheid op andere manieren bevredigen dan in groepen op
straat. Hun deelname aan de groepen van hun jeugd op straat, hoeft deze jongens
er op zichzelf niet van te weerhouden om zich in andere sociale omgevingen
staande te houden. Wel kan voor sommige jongens van de buurt de langdurige
socialisatie in de straatcultuur nadelige gevolgen hebben. Zij zijn hoofdzakelijk
gewend op korte termijn waardering (status), plezier en bescherming te vinden in
groepen op straat en te voldoen aan de (deviante) straatnormen van de andere
jongens. Hierdoor kunnen zij zichzelf op de lange termijn invalideren om nog
aansluiting te vinden in groepen buiten het buurtnetwerk.

Het zou te gemakkelijk zijn om het proces waarin een aantal ‘Marokkaanse’
jongens van de buurt zich blijvend invalideren om later te participeren in de
samenleving, te zien als een proces van moedwillige zelfuitsluiting of zelfmargi-
nalisering. Het heeft er de schijn van dat deze jongens zich niet willen aanpassen
en dat ze niet willen werken of studeren. Zo kán het er van de buitenkant uit zien
als jongens elkaar bevestigen in de wetenschap dat ze ‘kapot moeilijk’ (heel stoer)
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zijn en elkaars deviante houding als positief bestempelen. Deze jongens zijn
alleen vertrouwd met hun omgeving in de buurt en de gedragsregels van de straat
waar ‘fout’ gedrag soms ‘goed’ is. Ze weten wat ze moeten doen en laten om hun
behoeften te bevredigen en om door de andere jongens stoer te worden gevonden.
Het lijkt erop dat deze jongens simpelweg niet willen deugen omdat ze voor de
makkelijke weg kiezen of omdat ze bang zijn dat niemand ze anders stoer genoeg
vindt.

Gedeeltelijk is dat misschien waar. Het grootste probleem van dit soort jon-
gens is echter niet hun onwil, maar hun onmacht. Groepen op straat geven hun
niet alleen de mogelijkheid om op korte termijn gewaardeerd te worden en status
te krijgen, plezier te maken en zich beschermd te voelen, maar maken hen ook
uiterst kwetsbaar. De kracht die zij putten uit hun deelname aan groepen op
straat, verzwakt hun positie in de wereld buiten de buurt. Zij leren niet goed om
zichzelf een houding te geven in een conventionele omgeving. Door hoofdzakelijk
in de straatcultuur op te groeien, raken deze jongens disfunctioneel in de huidige
leer- en werkomgeving van Nederland en snijden ze zich af van mogelijkheden
om later maatschappelijk succesvol te worden. Daarvoor zouden ze moeten leren
hard te werken op school, moeite te doen om (laagbetaald) werk te vinden, te luis-
teren naar docenten of werkgevers, en zich altijd beheerst en netjes te gedragen in
de sociale omgang met anderen.

Voor de jongens van de buurt zijn dit vormen van gedrag waar zij in hun groe-
pen op neerkijken. ‘Net’ of ‘beleefd’ (conventioneel) gedrag vertonen is noodzake-
lijk om maatschappelijke kansen te verzilveren, maar wordt in de meeste situaties
op straat gezien als een teken van zwakte en kan leiden tot statusverlies, minder
plezier en minder veiligheid. Hoe meer ‘straat’ een jongen is geworden en hij
zich identificeert met de straatcultuur, hoe succesvoller hij denkt te zijn op korte
termijn in de buurt, des te hoe kanslozer hij zal blijken om zich later nog een
waardevolle plek te veroveren in de samenleving.

Vanuit deze optiek ligt eerder een groeiende onmacht ten grondslag aan de
problematiek van deze jongens, dan een toegenomen onwil. Dit wordt gemakke-
lijk over het hoofd gezien omdat zij zelf hun onvermogen (en angst en onzeker-
heid) als onwil maskeren. De jongens proberen hun gezichtsverlies te beperken
door de indruk te wekken dat ze ervoor kiezen om zich delinquent te gedragen.
Het is voor hen te pijnlijk en vernederend om openlijk te erkennen dat ze niets
anders kunnen (of durven). Dit beschamende onvermogen is in werkelijkheid
een onbedoeld en destructief effect van de noodzaak om te overleven in de straat-
cultuur van de buurt.

De ‘Marokkaanse’ jongens in Overtoomse Veld staan vanaf jonge leeftijd voor
een dilemma (waarvan zij zich op die leeftijd slechts ten dele bewust zijn). Sluiten
zij zich aaneen in groepen om hun behoeften aan erkenning, vermaak en veilig-
heid op korte termijn te bevredigen? Daardoor wordt het leven in de buurt direct
plezieriger en leefbaarder, maar kunnen kansen op een succesvolle maatschappe-
lijke toekomst in gevaar worden gebracht. Of durven jongens het risico te lopen
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dat ze niet worden geaccepteerd omdat ze onvoldoende ‘straatgedrag’ vertonen?
In dat geval moeten zij de dreiging die uitgaat van hun omgeving zelfstandig het
hoofd te bieden, moeten ze de externe druk van het stigma dat op hen rust als
‘Marokkaanse jongere’ lijdzaam ondergaan, en moeten ze hun behoeftebevredi-
ging voor onbepaalde tijd uitstellen om hun kansen op later maatschappelijk suc-
ces te vergroten. Zonder een sterke innerlijke overtuiging en goede begeleiding,
is het bijna uitgesloten dat de jongens voor het laatste kiezen.

Met de conclusies van dit onderzoek heb ik het gedrag van de ‘Marokkaanse’
straatjongens allerminst goed willen praten. Ik heb het gedrag van deze ‘Marok-
kaanse’ jongens alleen beter willen begrijpen. Ik heb geprobeerd het te verklaren
uit algemene menselijke behoeften en groepsprocessen die er binnen bijzondere
omstandigheden toe leiden dat ‘Marokkaanse’ straatjongens in groepsverband
opvallend overlastgevend of crimineel gedrag vertonen. De conclusie is dat deze
algemene processen voor sommige jongens onvoorzien en onbedoeld kunnen
uitmonden in een proces van zelfuitsluiting uit onmacht met als gevolg dat zij
– aan wie het zo wil zien – het bewijs leveren dat hun gedrag ‘typisch Marokkaans’
is.
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