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DEDICATION & DETACHMENT 

Essays in Honour of Hans Vermeulen 

FLIP LINDO & MIES VAN NIEKERK (EDITORS) 

Het Spinhuis 
2001 

De vrienden van lijn 2 

Een 'Marokkaanse' hanggroep in Rotterdam-Zuid 

FLIP LINDO 

In 1996 kwamen jongerenwerkers in Rotterdam-Zuid op het idee om een 
omgebouwde streekbus te gebruiken voor het ambulante jongerenwerk. Dit 
'busproject' werd ontwikkeld om de toenemende overlast van jongeren in ver
schillende wijken in de deelgemeente Charlois het hoofd te bieden. Directe 
aanleiding waren problemen met jongeren in de wijk Pendrecht, een groten
deels naoorlogse wijk met een sterk vergrijsde autochtone bevolking, waar zich 
vanaf het begin van de jaren negentig in een snel tempo migrantengezinnen 
vestigen. De bus functioneert sinds 1997 als een 'rijdende hangplek'. Hij staat 
stil op plekken waar jongeren overlast veroorzaken, of in ieder geval waar de 
bewoners overlast erváren. 

Op zoek naar een plek om veldwerk te verrichten, kwam ik in februari 1999 

in contact met Mark, jongerenwerker, coördinator van het busproject én 
chauffeur van de bus.' Mark werkt bij de afdeling Maatschappelijke activering 
van de Stichting Welzijn Charlois. Hij heeft, ondanks dat het stadsdeel zeer 
positief staat tegenover het project - dat bovendien door velen wordt gewaar
deerd vanwege zijn uitstraling, ook over de stadsdeelgrenzen heen -, een chro
nisch tekort aan medewerkers. Van maart 1999 tot maart 2000 ben ik vrijwilli
ger geweest' op de bus'. In die periode vielen al zijn collega's uit, en kwam mijn 
hulp goed van pas. Door wekelijks mee te rijden naar hun vaste plek in de wijk, 
heb ik contact kunnen leggen met een groep (merendeels) Marokkaanse hang
jongeren. Over mijn ervaringen met deze jongeren gaat dit stuk. De jongeren 
werden g~ïnterviewd en gevolgd in hun activiteiten gedurende 'hun' bus
avond, en soms ook op andere momenten. Daarnaast interviewde ik mensen 
die actief bij de aansturing en de uirvoering van het plaatselijke beleid voor 
deze jongeren waren betrokken. 

De 'Marokkaanse' groep van het eindpunt van tramlijn 2 bestaat niet uitslui
tend uit Marokkanen. Maar zoals 'Marokkaans' hier tussen aanhalingstekens 
staat, zou ook 'groep' tussen aanhalingstekens kunnen staan. Dat woord ver-
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onderstelt een afgegrensde eenheid, en is daarom eigenlijk niet zo van toepas
sing op het steeds wisselende gezelschap dat zich op de woensdagavond bij het 
eindpunt van lijn 2 verzamelt. Wel is er een kern van elf jongens die regelmatig 
komen. Het gaat om zes Marokkaanse en vier Surinaamse jongens en een 
Nederlandse jongen. Maar ook deze jongens zijn er niet iedere keer. Naast deze 
'vaste kern' zijn er nog zo'n vijftien, voor het merendeel Marokkaanse jongens 
en drie meisjes (een Nederlandse, een Surinaamse en een Marokkaanse), die af 
en toe komen. Iedereen kent elkaar, en tussen veel jongens bestaan langdurige 
vriendschapsbanden die in sommige gevallen dateren van de kleuterschool. 
Maar er zijn ook hechte vriendschappen tussen jongens van verschillende leef
tijd. De jongeren zijn tussen de twaalf en achttien jaar oud. Binnen de groep 
die op de bus komt, zijn geen duidelijke leiders aan te wijzen. Vroeger was de 
groep groter, zeggen ze. 

'Vorig jaar zomer waren we met z'n dertigen. We zijn niet alleen maar 
met Marokkanen, maar ook met negers en Nederlanders, en er is ook 
een Russische jongen. Veel van ons zitten op de (. .. )scholengemeen
schap. Wij zijn vrienden, maar ieder van ons heeft ook weer andere 
vrienden. Niet alleen in Oud-Charlois en Pendrecht, maar overal in 
Rotterdam. En niemand is bij ons de baas. Gewoon iedereen joh. Bij
voorbeeld, we luisteren gewoon allemaal naar elkaar. Dat de ene zegt, 
dan gaan we dat doen, dat de andere zegt, dan gaan we dat doen ( ... ), 
maakt niets uit joh. We zijn niet zo, van wie de sterkste is daar gaan we 
naar luisteren. Want de enige die soms een beetje ruzie maakt bij ons in 
de groep is Hasan, dat weet je zelf ook. Voor de rest gewoon rustig' (Ha
mid, 15 jaar). 

Open netwerken en vermijdingsgedrag 

Het busproject, dat wordt uitgevoerd door jongerenwerkers van de lokale wel
zijnsstichting, is geen blijvende voorziening voor steeds dezelfde jongeren. De 
jongeren die de bus opzoeken, moeten door een kortlopend aanbod worden 
geactiveerd tot socialer gedrag, zowel onderling als in contacten met anderen in 
de wijk. De methode om dit te bereiken is die van 'premie op actie'. De groe
pen jongeren worden 'uitdagingen' aangeboden, zoals het schoonmaken van 
een speeltuin of het organiseren van een ontmoetingsmiddag met buurtbewo
ners. Voor het volbrengen van een 'uitdaging' wordt een gezamenlijke belo
ning in het vooruitzicht gesteld, die kan variëren van een hamburger bij 
McDonald's of een keer indoor-karten, tot een dagje naar een attractiepark of 
een survivalweekend in de natuur. Met de 'premie op actie' -methode poogt het 
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jongerenwerk een oud adagium in de praktijk te brengen: het opvoeden van 
jongeren tot het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheden. Als zij hier
van volgens jongerenwerkers voldoende blijk hebben gegeven, volgt de ultieme 
beloning, die tevens het afscheid van de bus is. De groep wordt 'overgedragen' 
aan een jongerenwerker van de afdeling Activiteiten van de stichting, die de 
jongeren verder begeleidt bij het runnen van een wekelijkse soosavond in een 
door het jongerenwerk beschikbaar gestelde ruimte in de wijk. Het ideaal is dat 
zij dit op termijn in relatieve onafhankelijkheid kunnen doen. Zo'n eigen 
avond duurt overigens maar kort: meestal van half acht tot negen, want het is 
niet mogelijk om personeel van de stichting langer in te zetten. De bus kan zo 
in ieder geval weer worden ingezet om andere hangplekken te bezoeken en 
nieuwe overlastproblemen elders in de wijk te helpen oplossen. Het busproject 
moet hangjongeren klaarstomen voor het reguliere aanbod aan activiteiten van 
het welzijnswerk. 

In de ogen van de werkers op de bus zijn de 'Marokkanen' daar nog niet aan 
toe. De 'uitdagingen' zoals die door andere groepen jongeren zijn gedaan, zijn 
voor hen nog een stap te ver. De groep wordt om twee redenen als niet-aan
spreekbaar beschouwd. Ten eerste kunnen de werkers al niets meer van de 
groep gedaan krijgen als er meer dan zes of zeven jongeren op de bus aanwezig 
zijn. De interactie binnen de groep wordt dan onvoorspelbaar. De jongeren 
worden baldadig, waardoor er - meestal per ongeluk - geregeld dingen in de 
bus stuk gaan, en ook ontstaan er soms ruzietjes. Alleen voor populaire uitjes 
met de bus krijgen ze de neuzen van de jongens dezelfde kant op. Het wordt als 
onmogelijk ervaren om over een langere periode met deze jongeren plannen te 
maken voor activiteiten. Ten tweede zien de werkers iedere week weer andere 
gezichten op de bus. Dit interpreteren ze als een gebrek aan cohesie en aan 
onderlinge solidariteit. Om een hechte groep te kunnen smeden waarbinnen 
de jongeren verantwoordelijkheid voor elkaar gaan nemen (als gezegd een klas
sieke doelstelling van het jongerenwerk) dienen de individuen die de groep 
moeten gaan vormen eerst 'beter in beeld te komen'. De werkers willen zo veel 
mogelijk met dezelfde groep werken. De jongeren moeten ook afkomstig zijn 
uit de wijk waarop het project is gericht. Daarom willen ze voor een afgeperkte 
groep 'Marokkanen' een pasjessysteem invoeren. Jongeren die in andere wij
ken wonen, kunnen zo buiten worden gehouden. Door het zo te formaliseren 
hopen ze ook betere gegevens van de jongens te kunnen krijgen, vooral adres
sen en telefoonnummers van ouders of verzorgers. Dat ze nauwelijks iets weten 
over de thuissituatie van de jongens is de werkers een doorn in het oog. 

Uiteindelijk komt het pasjessysteem niet van de grond. Niet alleen door 
een tekort aan werkers op de bus, maar ook omdat slechts een enkeling zich 
zijn adres en telefoonnummer laat ontfutselen. De jongens houden hun leven 
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op straat en hun leven thuis liefst zo strikt mogelijk gescheiden. Het aantrekke
lijke van de bus is nu juist dat de autoriteiten thuis en op de bus niet met elkaar 
in contact staan. De jongeren zijn erg beducht dat hun gangen bekend worden 
bij anderen buiten de groep van leeftijdgenoten, anderen die niettemin belang
rijk zijn binnen hun directe sociale omgeving. Hieronder vallen mensen en 
instellingen binnen de wijk, zoals de school en de politie, maar vooral ook het 
eigen gezin en verwanten en bekenden binnen de eigen gemeenschap. De ook 
door van Gemert (1998) geconstateerde achterdocht binnen de Marokkaanse 
gemeenschap speelt hier een rol. Dit is een belangrijke oorzaak van de grote 
mobiliteit die Marokkaanse jongens aan de dag leggen in hun vrije tijd. Een 
Marokkaanse jongerenwerker: 

'Want hier in de wijk waar je woont, ben je bekend. Als je iets verve
lends doet, dan krijgen de ouders het te horen, van familie, buurman of 
van een vriend, dat jouw zoon dat en dat gedaan heeft. Als jongen pro
beer je dat op allerlei manieren te voorkomen. Ergens anders in de stad, 
waar je onbekend bent maar weer vrienden hebt, daar ga je dan wat din
gen doen. Dat is typerend voor Marokkanen.' 

Ook uit het onderhavige onderzoek blijkt dat Marokkaanse jongeren moeilijk 
benaderbaar zijn voor buitenstaanders. Jongeren beschikken over een uitge
breid repertoire om de onderzoeker (maar ook de jongerenwerker, de hulpver
lener, enzovoort) om de tuin te leiden en uit te testen. Verder prevaleren terug
houdendheid en zwijgzaamheid. Binnen hun netwerk van leeftijdgenoten ver
trouwen de jongeren in vrij grote mate op elkaar, en kennen zij de voor- en 
nadelen van het optrekken met elkaar in verschillende combinaties. 

Tijdens mijn kennismaking met een van de werkers op de bus, maakt zij 
me attent op het kapotte klaptafeltje achter in de bus. Dat is vorige week 
gemold, op een goedbezochte en hectische avond. Het was geen opzet, 
maar omdat ze zo dollen en er in de groep geen verantwoordelijkheden 
worden genomen, gebeurt zoiets, stelt ze. Een week later is 's avonds 
mijn eerste kennismaking met de jongens van lijn 2. Er komen vier jon
gens opdagen, het lijkt een rustige avond te gaan worden. Meteen na 
binnenkomst wijst Fouad (13 jaar) op het nog niet gerepareerde klapta
feltje en zegt geëmotioneerd: 'Hij [Mark] heeft zeker gezegd, dat heb
ben de Marokkanen gedaan. Dat maken ze niet, dat blijft zo om ons te 
schande te zetten. Maar dat krijg je als je zo nodig met zo'n grote groep 
dingen wil doen. Kom op Mark, waar wacht je op man, laten we gaan!' 

De jongeren kennen het groepsproces, ze weten dat de commotie groter is 
naarmate er meer jongens bij elkaar zijn, en ze weten ook dat het dan vrijwel 
onvermijdelijk uit de hand loopt. Die deining is ergens wel aantrekkelijk, maar 
als je nu eens een avond geen zin in drukte en gedoe hebt, dan zorg je er toch 
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voor dat je met een kleiner groepje bent? De jongens van lijn 2 zoeken of ver
mijden contacten om zo in een situatie terecht te komen die hen op dat 
moment het beste uitkomt. Dit is hun oplossing om groepsprocessen te 
beheersen. Het gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen in een situatie die 
hen opgedrongen wordt, is in de ogen van de jongens een onzinnig idee. De 
Marokkaanse (en Surinaamse) oplossing is: 'Keep your options open' en 'neem 
per gelegenheid de best mogelijke beslissing'. De jongeren uit deze groep kun
nen putten uit een relatief groot netwerk om dit devies in de praktijk te bren
gen. Het netwerk van de Marokkaanse jongens is open ended. Dit betekent on
der andere dat de samenstelling van de groep zoals die zich op woensdagavon
den bij de bus verzamelt, per keer verschilt. Jongerenwerkers krijgen in feite 
niet één groep te zien, maar een steeds wisselend en verschuivend deel van een 
groter netwerk van jongeren. Vrienden, vaak boezemvrienden, dat wel. Maar 
dat wil niet zeggen dat je iedere woensdagavond per se met hetzelfde groepje 
van acht of twaalf man moet optrekken. De week van deze straatjongens kent 
niet alleen verveling, maar ook hectiek. Als de bus bij het eindpunt komt, vin
den veel jongens het juist wel gezellig om iets leuks met z'n vieren te doen. Dit 
is ook de reden waarom de eerst aangekomenen er bij het verzamelen steevast 
op aandringen om maar te vertrekken. 'Waarom zouden we wachten?', of: 'Er 
komt niemand meer!' 

De vriendenkring van de meeste jongens is uitgebreider dan de groep die 
zich in wisselende samenstelling bij de bus meldt. De meeste jongens van de 
bus hebben geregelde en tamelijk intensieve contacten met (oud-)klasgenoten, 
vrienden en ook neven die vaak elders in Rotterdam-Zuid wonen. Met deze 
jongens vormen zij op andere avonden groepjes, vaak elders in de stad, en 
ondernemen ze ook andersoortige activiteiten. Sommige jongens die ik op de 
bus heb leren kennen, hebben grotere netwerken dan andere, sommigen ook 
met weer iets oudere jongeren. 

De jongens zijn elke avond buiten. Sommige jongens beklagen zich erover 
dat er zo weinig te doen is. 'Rotterdam is dood.' Anderen beklemtonen juist dat 
ze zich nooit vervelen. Voor de besteding van de vrije tijd is er thuis in ieder 
geval geen alternatief. De thuissituatie is niet voor alle jongeren gelijk. Wel zijn 
er enkele elementen die onder een algemene noemer kunnen worden geplaatst. 
Thuis vindt niemand mogelijklleden om de verveling te bestrijden. Bij nie
mand thuis wordt erop aangedrongen, of op een of andere manier dwang uitge
oefend, de avond in huis of op een anderszins controleerbare wijze door te bren
gen. Vaders ontbreken volledig of zijn zelf ook weinig thuis. Geen van de 
jongens lijkt tijdens zijn opgroeien gestimuleerd te zijn verveling te verdrijven 
met activiteiten die hun voldoening ontlenen aan het anticiperen op het toe
komstige rendement ervan. Een uitzondering is sport, en in het bijzofJ.der voet-
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bal. Een enkeling zit op een voetbalclub. Twee goede voetballers zijn inmiddels 
door hoogoplopende ruzie met de trainer van voetballen af. Voor alle jongeren 
geldt dat er maar één middel is om verveling tegen te gaan: het gezelschap van 
leeftijdgenoten buiten het gezichtsveld van de familie en de verstrooiing die 
daarin kan worden gevonden, liefst van de opwindende soort, in het hier en nu. 

De meesten gaan al vroeg, rond zes uur, de deur uit, áls ze al thuis zijn 
geweest. Mounir (17 jaar): 

'Ik ga naar iedereen toe. Op de plekken waar ze zijn. Koffieshops, bij ie
mand thuis. Wij zijn nomaden [lacht]. Wij zwerven rond, geen vaste 
plek. Wij lopen en lopen, vestigen ons hier, vestigen ons daar.' 

Het beeld van de nomade moet natuurlijk niet letterlijk worden genomen. Het 
is niet de thuisloosheid - en het zich daarover beklagen - die hen daarin aan
spreekt, maar de identificatie met ongebondenheid. Fouad: 'Ik kom wel thuis, 
maar dan ben ik meestal gelijk weer buiten. Ik zeg hallo, dag.' Winston (16 jaar): 

'We zijn allemaal altijd buiten. Dat is normaal. Wij gaan pas naar huis 
wanneer onze ogen zo [doet z'n ogen dicht] blijven, dat ze slapen. Dan 
gaan we pas naar huis. En als je geen geld in je zak hebt, dan ga je naar 
huis. Naar huis ga je alleen als je in crisis bent. Dan ziet mijn moeder 
me. Dan kan ze me de hele dag zien [lacht].' 

De omgang 

In de bus komt Kenneth (15 jaar) erbij zitten. 'Heb je jonko [joint]? 
Bouw ons asjeblieft eentje. Ben boel nuchter man. [tegen mij] Die man
netje tjookt [blowt] de hele tijd dat ie suf wordt, kill.' Hij vraagt een si
garet. Karim (15 jaar): 'He siki, weet je hoeveel ik jouw brother gegeven 
[Winston heeft net drie sigaretten gepakt voor anderen voor in de bus]. 
Hé, hé je moet effe tekenen. Marokkaanse vereniging. Marokkanen 
gaan voor negers. Jawel. Teken even hier [wijst op imaginair formulier 
op het uitklaptafeltje]. Nou ben je bij de Marokkaanse Unie, MV. Zeg 
es [schreeuwt] ik ben een Marokkaan!!' Kenneth blijft onverstoorbaar 
en pakt zij n sigaret. 

Het zijn de jongste (en kleinste) Marokkaanse jongens die het hardst schelden: 
'Hé vieze zwarte, de bus is verboden voor negers.' Het terugschelden door de 
Surinamers klinkt altijd een beetje plichtmatig: 'Ik ga niet met die geitenneu
kers om!' Het verbale geweld is een specialisme van de Marokkanen dat gepikt 
wordt door de groepsleden van Caraïbische afkomst. Bij stoeipartijtjes leggen 
de Marokkanen het altijd af tegen de veel sterkere en snellere Surinamers. 
Bovendien zijn ze populair bij de vrouwen. Veel van de ook onder Marokkaan-
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se jongeren hooggeschatte uitgaanscultuur, kleding, dans, muziek (hiphop) 
wordt door Marokkanen geassocieerd met zwarte, en bij implicatie ook met 
Surinaamse cultuur. Zo kennen alle Marokkaanse jongens van de bus meerde
re teksten van de door hen bewonderde - en inmiddels door geweld omgeko
men - zwarte rapper Tupac Shakur uit het hoofd. 

Vlak voor het wegrijden wordt buiten op de bus geklopt. Daar is Mike 
(17 jaar). Hasan (13 jaar): 'Hé, hij hoort er ook bij die nigger!' Gelach. 
Hasan opent de achterdeur, roept: 'Jij bent zwart!' Fouad vult aan: 
'Maximaal drie zwarte koppen in de bus!' Karim: 'Oprotten, jij tering
aap!' Mike komt onaangedaan binnen. Hij is de grootste en sterkste van 
het gezelschap, en heeft een justitieel verleden wat onder andere ver
band houdt met zijn opvliegend karakter. Mike is geen prater, maar de 
anderen vertellen met respect over zijn aanvaringen met de autoriteiten, 
als waren het heldendaden. 

Schelden, liefst in etnisch-pejoratieve termen, hoort erbij en de grofheid ervan 
maakte dat het een tijd geduurd heeft voordat ik begreep dat het in feite een ui
ting van gemeenzaamheid is, een stijlfiguur om verschillen te overbruggen. 
Opvallend is dat Marokkanen zichzelf op de hak nemen door liedjes te rappen 
- al of niet zelf verzonnen waarin Marokkanen als sukkels figureren. Neder
landse groepsleden worden vaak voor kankerkaaskop uitgemaakt. Mounir: 

'Wij zijn Rotterdammers. Wij praten vies, wij praten vies maar zo be
doelen wij het niet. Dat is gewoon normaal. Je zegt hé kankerlijer hoe 
gaat het, lang niet gezien, je weet toch zo gaat het, terwijl, normaal ben 
je gewoon in gesprek.' 

Verdienen 

Hasan: 'Ik heb nog nooit wat gedaan zonder er wat voor te krijgen!' 
Binnen de groep zijn vogels van diverse pluimage te vinden: scholieren in ver
schillende gradaties van braafheid, samen met boefjes van allerlei slag. De groep 
is niet volledig gemarginaliseerd, in de zin dat de jongeren geen relaties meer 
hebben met belangrijke instituties van de samenleving (gezin en school), of 
buiten de eigen etnische gemeenschap zijn komen te staan. Wel zijn er jonge
ren waarbij een of meerdere van deze contacten verloren zijn gegaan of verloren 
dreigen te gaan. Een groot gedeelte van de bij het onderzoek betrokken jonge
ren rijdt geregeld een scheve schaats. Er kan zelfs in meerdere gevallen gespro
ken worden van een zekere criminele carrière, die heel goed gecombineerd kan 
worden met een weliswaar bescheiden - schoolloopbaan (zie ook Faasen 
1997)· Ofschoon je niet 'uit: de groep ligt' als je je onthoudt van criminele acti-
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viteiten (er zijn meerderen die er niet aan meedoen), draagt het ook niet bij aan 
je status als je te koop loopt met je krantenwijk. 

Youssef (14 jaar) heeft zich terloops laten ontvallen wel 75 gulden bij 
zich te hebben. 'Hij liet het me zien,' zegt Hamid, die naar achter is ge
lopen om het ons te vertellen. Hij blijkt het verdiend te hebben op de 
Haagse Hobbemamarkt, bij een oom in de kraam. Hasan en Fouad la
ten hun smalende afkeuring blijken. Hasan: 'Ik hoef niet te werken, ik 
heb broers!' Fouad is het met hem eens. Een andere keer wil Omar, een 
onregelmatige gast van de bus, van ons weten of je als 14-jarige al mag 
gaan werken. Hoongelach van de anderen is zijn deel. Hasan: 'Heb jij 
geen broers? Ga jij werken voor jeugdloon!' Zoals meerdere jongens 
draagt Hasan gouden sieraden (een ketting en een ring). 'Echt goud!' 
zeggen de anderen. De I3-jarige Hasan heeft bovendien meestal geld, en 
altijd goede, Marokkaanse hasj. Dat geld krijgt hij van zijn oudere 
broers, die rijk zijn en in dure Mercedessen en BMW'S rijden. Ook 
Fouad heeft een welgestelde oudere broer, en de twee jongens hebben in 
de bus vlak voor de zomer een uitgebreide bespreking van de airconditi
oned auto's waarin ze met de familie op vakantie naar Marokko gaan. 
Maar Hasan heeft ook andere inkomstenbronnen behalve de giften van 
zijn broers. 'Hij is dealer!' zeggen de jongens over Hasan. Hasan blijft er 
onbewogen bij, en ontkent het niet. Erover praten wil hij evenmin. 

Een van de kenmerken van een open ended-netwerk is dat de deelnemers ervan 
vrij goed op de hoogte zijn van ~oor jongeren interessante ontwikkelingen en 
mogelijkheden buiten de eigen woonbuurt, ook die kansen om iets in de eco
nomie van de schemerzone te verdienen, bijvoorbeeld met drugsrunnen en 
winkeldiefstal. Nieuwe ideeën worden verkregen, nieuwe kansen worden 
gecreëerd en nieuwe trucjes geleerd door de ruimere geografische spreiding en 
de mogelijkheid voor nieuwe jongeren om zich aan te sluiten. 

Ik ben (zonder de bus) op bezoek bij een aantal jongerenwerkers in een 
wijkje in de deelgemeente Feyenoord. Het wijkje heeft verschillende 
pleinen waar jongeren zich verzamelen. Op een van de pleinen verza
melt zich de Marokkaanse jeugd. Nu voetballen ze. Ook Marokkaanse 
moeders zitten er bij elkaar terwijl de kleinsten in en rond het speeltuin
tje rennen. Het voetballen onder leiding van de jongerenwerkers is 
bijna afgelopen. Twee jongens komen aanlopen en schudden handen. 
Ze gaan zitten op het bankje en al vlug staat er een hele groep om hen 
heen. Een van de jongens heeft een mobieltje in de verkoop, nog ver
pakt in de doos. We lopen erop af en luisteren toe. Ik zie en hoor een 
van de jongens zijn waar aanprijzen, een dure telefoon van 1.200 gul
den, zegt hij. Het loven en bieden is begonnen. Ahmet, een van de jon-
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gerenwerkers, mengt zich in het gesprek. Dan gaan we. Ik vraag, geheel 
overbodig, of ze een telefoon aan het verkopen zijn. 'Ja,' zegt Ahmet, 
'voor tweehonderdvijftig gulden.' Ik stel vast dat ze wel vertrouwen 
hebben in de jongerenwerkers van dit project - dat ze niet naar de poli
tie lopen, waar ze immers wel contact mee hebben aangezien de jon
gel ui er in het geheel niet geheimzinnig over doen. 'Ja,' zegt Ahmet, 'als 
we dat [naar de politie lopen] zouden doen, dan hoef ik hier niet meer te 
komen.' Wat opvalt, is dat het open en bloot gebeurt. De jongens met 
de telefoon arriveren, geven iedereen een hand - ook iemand als ik die 
ze niet kennen - en gaan vervolgens over tot de verkoop van gestolen 
waar. Binnen de gemeenschap van dit pleintje in Rotterdam-Zuid is 
dergelijke criminaliteit de gewoonste zaak van de wereld geworden. 

157 

Telefoons stelen is een belangrijke activiteit en inkomstenbron voor zeven jon
gens van de vaste kern op de bus. Binnen de groep is dat voor niemand een 
geheim. Nadat ik een nacht met ze heb opgetrokken (een dropping in de Bies
bosch, begin zomer 1999) word ik hierover ingelicht. Kenneth: 'Fouad zei een 
keer, kom met ons mee. We gingen een keer mee, en toen vonden we het leuk. 
Geld verdienen, lekker veel geld.' 

De telefoons worden gestolen uit telefoonwinkels. De jongens trekken er op 
koopavond op uit, en ook wel in het weekend. In kleinere gemeenten buiten 
Rotterdam hebben ze het meeste succes. Ze gaan met de trein en reizen zonder 
kaartje. Vooral in de dubbeldekkers die op zeer veel trajecten rijden is dat rela
tief gemakkelijk omdat ze conducteurs kunnen ontlopen (piepen). 

Hasan: 'Kijk, het gaat zo, je gaat bijvoorbeeld met de trein, in de trein ga 
je piepen, naar Leiden of zo. Ga je gewoon daar naar een telefoonzaak, 
je jat een paar telefoons, V-serie of zo, en die verkoop je dan gewoon. 
[Waar verkoop je die?] Gewoon aan iemand die ze wil hebben en geld 
heeft. Oe gaat er niet op straat mee staan zwaaien, van ik heb een tele
foon te koop. Hoe doe je dat?] Gewoon, bij de mensen die het al vaker 
hebben gekocht, en die het dan zelf ook weer doorverkopen.' [Met hoe
veel gaan jullie?] Winston: 'Met eh, hai, dit gaat niet naar de politie he? 
[Nee kom, vertrouw je me of niet?] Ja natuurlijk wel. Eh, met vier of 
vijf. We gaan overal, maar buiten Rotterdam. We halen twaalf, vijftien 
apparaten. We hebben sleutels. Sleutels van die sloten. [Van die vitrine
kastjes bedoel je?] Ja, ook. Maar ook grote kasten. Dan ga je gewoon om 
elkaar heen staan. Iemand bukt, maakt de kast open. [Dan moet het wel 
druk zijn in de winkel] Nee, nee tuurlijk niet, hoeft niet hoor. Hoeft 
echt niet. [Zien ze het dan niet?] Ja, ze zien het wel, maar wat moeten ze 
doen, als ze zo'n groepje van vijf jongeren zien? Gebeurt wel, kwam er 
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zo'n medewerker, ja hallo, die is meteen helemaal in elkaar geslagen. 
[Ze zijn dus gewoon bang?] Ja, maar soms wachten we ook gewoon, 
meestal werken er rwee, drie medewerkers, en dan wachten we gewoon 
tot ze alledrie klanten hebben. En dan, als ze een beetje niet opletten. Of 
iemand leidt die verkoper af. We pakken de duurste. Ik had eerst de 
laatste, had ik de nieuwste. Dat is een heel kleintje. [V-serie?] Ja, die je 
zo open kan klappen, Hamid heeft hem ook. Heb je hem gezien? [Hoe
veel keer doe je het per week?] Zo'n rwee, drie keer of zo. [In de week?] 
Weet je hoe rijk ik nu ben [lacht]?' 

De jongens die op pad gaan vormen gelegenheidscoahies met anderen die ze 
kennen uit hun nerwerk, een nerwerk dat zich over heel Rotterdam-Zuid uit
strekt. In de groep van de bus is niet iedereen bij de mobieltjesdiefstal betrok
ken, maar er wordt meestal vrijelijk over gepraat. Slechts een rweetal jongens 
dat af en toe bij de bus komt, wordt niet vertrouwd. Als een van hen in de 
buurt komt, verandert men van onderwerp. In het algemeen wordt deze crimi
nele activiteit binnen de groep niet beschouwd als iets wat afdoet aan je status. 
Ze zien het als iets spannends, je moet lef hebben om b~t te doen. Het feit dat 
aan het fenomeen ook aandacht wordt besteed op de televisie, maakt het des te 
belangwekkender. Als niet alleen het winkelpersoneel en de politie maar ook 
een coryfee als Peter R. de Vries je tegenstander is, draagt dit bij aan je prestige. 
De volgende conversatie vindt plaats achter in bus, onderweg naar het strand 
van Hoek van Holland. Behalve Winston en ik zitten in ons hoekje nog drie 
jongens, van wie er rwee in de meer oppassende categorie vallen en die zich niet 
met dit soort activiteiten bezighouden. Zij luisteren geïnteresseerd mee, zon
der zich in het gesprek te mengen. 

Winston: 'Dat ding is nu bij Peter R. de Vries, wist je dat? [Wat?] Dat 
ding van die telefoons. Het is al rweeëneenhalf jaar bezig weet je, en er 
zijn al miljoenen, miljarden aan telefoons weggegaan. Aan guldens hè. 
[Kenneth maakt instemmende geluiden] Twee maatjes van me hadden 
contact met hem en die zijn gepakt. Twee vrienden van mij, Peter R. de 
Vries ging aan ze vragen, wie dealt, wie ze steelt, en wie ze inkoopt.' 
Kenneth: 'Als ze iemand pakken, zal al die schuld op die persoon ko
men.' Winston: ' ... komt al die schuld op die persoon.' Kenneth: 'Ja, 
kill. Misschien is het pas je eerste keer, hè, word je gewoon genaaid!' 
Winston: ' ... word je gewoon genaaid voor alles.' Kenneth: 'Krijg je alle 
schuld.' Winston: ' ... alle veertig zaken.' Winston: 'Word je gewoon ge
neukt.' Kenneth maakt zich steeds bozer: 'Zo iemand pak ik, ik zweer 
het.' Winston: 'Mijn vriend, die ene waaraan ik mijn telefoons verkoop, 
hij wordt afgeluisterd door de politie.' Kenneth: 'Uhh? Is hij ... ' Win
ston: 'Daarom, ik had toch ook die kleine telefoon? Ik heb hem gelijk 
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weggedaan, je weet wel.' Kenneth: 'Je moet geen telefoon hebben.' 
Winston: 'Als ik over de telefoon praat, praten we alleen maar grappige 
dingen, we praten alleen maar suffe dingen, je weet toch, van ah waar 
ben je, hoe gaat het, wie is met je, dit, dat, en dan weet je waar je bent, 
en dan ga je ernaar toe en kan je verder praten. Niet over de telefoon, 
nooit. Zo zijn we. Peter R. de Vries, dat is erg jongen, daar moet je echt 
mee oppassen. Peter R. de Vries pakt je altijd.' Kenneth: 'Ik heb lang 
niet meer gekeken.' 

I59 

Ofschoon een connectie met 'de telefoons' (zoals de hiervoor besproken delin
quente activiteiten eufemistisch worden aangeduid) je niet direct een leidersrol 
geeft in de groep, draagt het wel bij aan je image van gewiekste jongen. Ge
wiekstheid is een binnen de groep hooggewaardeerde eigenschap. Over wat het 
opbrengt heb ik geen concreet beeld kunnen krijgen. Mijn indruk is dat de 
jongens ook tegenover elkaar overdrijven over de 'winst' die ze per gestolen 
telefoon kunnen maken. Wel kunnen zij de vrucht van hun criminele activiteit 
op een aantal wijzen etaleren: de duurste telefoons, en vaak mooie nieuwe kle
ren. Ook in je familie kun je mensen blij maken. 

Uitgeven, en de markt van liefde en geluk 

Behalve dat de nerwerken kansen om iets te verdienen binnen bereik brengen, 
hebben zij invloed op de leefstijl; zij brengen aantrekkelijke rolmodellen in het 
gezichtsveld van scholieren. Nerwerken waaraan Marokkaanse jongeren tussen 

de rwaalf en de achttien deelnemen, zijn vaak multi-etnisch. Surinamers zijn 
op het punt van de taal, de kleding en leefstijl in het algemeen een voorbeeld 
voor Marokkaanse jongens. Andere voorbeelden zijn iets oudere Marokkaanse 
jongens met dure kleren, scooters, of auto's. Soms zijn dit Noord-Afrikaanse 
jongemannen met een stedelijke achtergrond, die op de bonnefooi naar 
Nederland zijn gekomen. Zij weten hoe ze zich moeten gedragen in het uit
gaanscircuit, hebben daar ook contacten en onderhouden relaties met Neder
landse vrouwen (zie ook Viskil 1999). Een Marokkaanse jongerenwerker 
noemde het 'een deur die opengaat'. De erachter liggende mogelijkheden en 
rolmodellen worden zichtbaar, maar dit betekent natuurlijk niet dat alle 
gewenste relaties ook voor de jongeren openstaan. Wel wordt het mogelijk om 
in de schemerzone wat te verdienen, om een begin te kunnen maken met het 
imiteren van hun succesvolle, vaak wat oudere 'voorbeelden' in het nerwerk. 
Maar hiermee hebben de jongeren meestal nog geen toegang tot de markt van 
liefde en geluk. Omdat ze jong zijn, en bovendien Marokkaan, komen ze het 
reguliere uitgaansleven vaak niet binnen. Er is een eenzijdige oriëntatie op 
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mannelijke leeftijdgenoten, en hun stoerheid en bravoure is op hen gericht. 
Wat onderling als de juiste kleding of als stoer gedrag geldt, maakt weinig 
indruk op 'blanke meiden' in de trendy discotheken, als je daar al binnengela
ten zou worden. 

Een aantal jongens loopt soms met honderden guldens op zak. De inkom
sten zijn echter ook weer niet zo stabiel, en het geld is vlug uitgegeven. 
Antwoorden op de vraag waar de jongens hun geld aan uitgeven, maken duide
lijk dat de mogelijkheden voor jongeren beperkt zijn om hun status en identi
teit te beïnvloeden door consumptie, ongeacht de hoeveelheid geld die ze soms 
tot hun beschikking hebben. Ze hebben wat dit betreft maar een bescheiden 
repertoire: kleding, schoenen, sieraden, telefoons; de moderne stadsnomade 
(zoals de jongeren zichzelf graag zien) draagt zijn onderscheidingstekenen 
dicht op het lijf. 

Juist hierom hebben veel van deze statussymbolen een snelle omlooptijd. 
Ze verliezen spoedig hun glans - dure kleren zijn na twee weken leven op straat 
alweer smoezelig en draagbare technische snufjes verouderen. En geld voor ver
vanging is er niet altijd. Om deze reden zien de jongens hun leefWijze ook niet 
als een doenlijk toekomstperspectief. Meer dan eens leen ik ze geld voor een 
pakje sigaretten of een patatje, en een tractatie bij McDonald's op kosten van 
het busproject of de Universiteit van Amsterdam wordt met graagte aanvaard. 

[Waar geef je je geld aan uit?] Hamid: 'Aan kleren. Ik ben niet dom 
hoor. Ik weet precies wat ik wil. Soms koop je wel een zakje of zo, je 
weet wel, dat is normaal. [Een zakje?] Ja, voor de jonko. En dat is nor
maal. En eten, McDonald' s, elke dag als het kan. Ik moet altijd geld 
hebben, elke dag. Behalve nu, want ik heb al m'n geld uitgeleend.'[En 
jullie?] Abdel (18 jaar): 'Aan alles. Bioscoop, McDonald's, de hoeren. 
En sparen, voor een scooter of zo. [Heb jij een scooter?] Nee. [Zijn er 
jongens hier met een scooter?] Nee, maar ik wil ook een auto. [Heb je je 
rijbewijs?] Nee, maar heb ik niet nodig joh.' 

Abdel en de andere wat oudere jongens praten vaak over auto's die ze op het 
oog hebben. Zo is een Volkswagen Golf GTI een gewilde auto die volgens hen 
tweedehands binnen hun bereik ligt. In de periode dat ik met hen optrek, zie ik 
ze nooit in een auto. Een enkele keer heeft een van de jongens een scoorer bij 
zich; onveranderlijk een aftands exemplaar met nogal wat loszittende onderde
len, die een week later alweer uit het zicht is verdwenen. 

De leefstijl van hangjongeren wordt voor een belangrijk deel door hun leef
tijd bepaald. Die jongens uit de groep die regelmatig iets door hun oudere 
broers krijgen toegestopt, de jongens van de telefoons, ze zijn zich ervan 
bewust dat het geld dat ze zo af en toe hebben niet werkelijk iets verandert aan 
hun situatie. 
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[Waar ga je het liefst iets eten?] Steven (I4 jaar): 'Ligt eraan hoeveel geld 
ik heb. Als ik veel geld heb, ga ik naar McDonald's. Als ik niet veel geld 
heb, ga ik ergens anders heen, patatje bij Moos [buurtsnackbar] of zo. 
Kost maar tweevijfentwintig. Want patat kun je niet los kopen bij 
McDonald's, moet je bij het menu kopen. En een menu kost algauw 
een tientje. [Maar als je een paar telefoons verkocht hebt, dan kan je 
toch ook naar een duur restaurant gaan?] Ja, maar dat doe je niet. Als 
een jonge jongen van veertien jaar zit je niet in een restaurant. Word je 
er volgens mij meteen uitgestuurd. En met je geld kom je met veertien 
ook de disco niet in.' 

School en de toekomst 

161 

De meeste jongens van de groep zitten op dezelfde school, een grote scholen
gemeenschap voor vbo en mavo in Rotterdam-Zuid. Het merendeel van hen is 
weinig gemotiveerd, maar dat is voor leerlingen in het vbo niet uitzonderlijk. 
Met de schooldiscipline van de meeste Marokkaanse en Surinaamse jongens in 
de groep is het al even slecht gesteld. Er wordt veel gespijbeld, er worden steeds 
nieuwe smoezen voor afWezigheid verzonnen. Sancties en aansporingen van 
leerkrachten en schoolleiding om wat dit betreft het gedrag te verbeteren, 
maken weinig indruk. Ook hebben sommige jongens 'ruzie' met een leer
kracht; dit is een eufemisme voor gebruik van geweld, of dreigen met geweld. 
Ze moeten het niet nog bonter maken, willen ze niet van school worden 
gestuurd. 

De bedoelde scholengemeenschap is berucht in de omgeving. Geweldsinci
denten komen op school steeds meer voor. Een tijdje geleden heeft een leerling 
een leraar neergestoken; deze lag lange tijd in het ziekenhuis. Omdat de leerlin
gen voor te veel overlast zorgden rondom de school, moeten zij in de pauzes op 
het schoolterrein blijven en zijn de hekken gesloten. De leerlingen misdragen 
zich dermate tijdens schoolreisjes, dat de school de poorten van de meeste pret
parken voor zich gesloten vindt. Steven: 'We mogen alleen nog maar naar de 
Efteling.' Zeer veel leerlingen blowen, en ofSchoon het streng verboden is - als 
je wordt betrapt, word je van school gestuurd -, wordt ook op school geblowd, 
vooral tijdens de pauzes op het schoolplein. 

De meeste jongeren van de groep ontbreekt het aan motivatie om er iets 
van te maken op school. Sommigen zijn meerdere keren blijven zitten, en twee 
van hen dreigen van school te worden gestuurd wegens wangedrag. Toch zijn 
het niet allemaal slechte leerlingen (uit de groep zitten jongens van vijftien en 
achttien bij elkaar in de klas) en het is niet uitgesloten dat een meerderheid van 
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hen een lagere beroepsopleiding uiteindelijk met goed gevolg afsluit. Of
schoon ze niet erg hun best doen, willen ze de school allemaal afmaken. Het 
leven op straat, met de spanning en de inkomsten die het opleven, ziet iedereen 
als tijdelijk, behorend bij het jong zijn. Een alternatief voor de toekomst is het 

niet. 
[Maar er zijn dus een hoop scholieren die door allerlei klusjes veel geld 
hebben. Heb je dan nog zin om je school af te maken?] Steven: 'Natuur
lijk wel. Bijvoorbeeld, je bent een jaar of twintig, je hebt vrouwen kin
deren, dan ga je toch niet nog steeds diefstal plegen, telefoons? Wat heb 
je daar nu aan als je twintig bent. Heb je bijvoorbeeld twaalfhonderd 
gulden voor een vrouwen een kind. Kom je ook lekker ver mee.' 

Conclusies 

Een nadere beschouwing van twee dimensies van cultuur die door Hans Ver
meulen worden onderscheiden, leefwijze en leefstijl, draagt bij aan het inzicht 
in de aard van het gedrag van deze jongeren, maar geeft tevens aanleiding tot 
het plaatsen van een kanttekening bij dit onderscheid. Cultuur als leefwijze is, 
kort gezegd, de verinnerlijkte neerslag van het geheel van ervaringen dat we 
met ons meedragen. Het is de lens waardoor we de wereld zien en de leidraad 
in ons handelen, zonder dat we daar stil bij staan. Cultuur als leefitijlbetreft het 
zelfbewuste en emblematische gebruik van elementen uit onze cultuur, met het 
doel onderling een band, een 'verbeelde gemeenschap' te scheppen en tegelij
kertijd ons als groep van anderen te onderscheiden. Beide aspecten zijn overi
gens constant aan verandering onderhevig (Vermeulen 200I: I3-14). 

Het is aanlokkelijk om het gedrag van de 'Marokkanen' van lijn 2 als een 
leefstijl te benoemen. Elementen die tOt die dimensie van cultuur behoren 
(hun straattaal, omgangscodes, kleding- en muziekvoorkeur, de rituelen van de 
jonko) zijn in hun gedrag prominent aanwezig. Daarnaast brengen zij een aan
tal aspecten van hun leven op straat in verband met hun identiteit, die zij als 
ongebonden en kosmopolitisch omschrijven. Ook kunnen we spreken van een 
leefstijl omdat dit gedrag hoort bij de levensfase waarin zij verkeren. Het is 
immers een 'jongerencultuur' waarvan de deelnemers geacht worden afscheid 
te nemen bij volwassenwording, om vervolgens een richting in te slaan die ove
rigens niet voor iedere jongere gelijk is. Kunnen we hiermee deze cultuur 'min 
of meer [voorstellen] als een jas die kan worden aan- en uitgetrokken', zoals 
Vermeulen stelt (2001: 14)? Voor de hier beschreven groep gaat dit niet op, en 
ik vermoed dat dit in veel gevallen een te eenduidige voorstelling van zaken is. 
Ik denk dat de sterke tegenstelling tussen leefwijze en leefstijl (die onder andere 
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tot uiting komt in de omschrijving van cultuur als leefwijze als 'de lens waar
door we de wereld zien, niet de bril die we kunnen afzetten') hiervan de oor
zaak is. Door deze tegenstelling, en het presenteren van cultuur als leefstijl als 
modern fenomeen in opkomst, terwijl gewezen wordt op de afname van diver
siteit in cultuur als leefwijze, lijkt het alsof deze twee dimensies van cultuur 
uitersten op een continuüm van culturele vormen zijn, die vrijwel onafhanke
lijk en met uitsluiting van elkaar het gedrag van verschillende groepen kunnen 
helpen omschrijven en verklaren. Bijvoorbeeld: de eerste generatie arbeidsmi
granten bezit voornamelijk cultuur als leefwijze, hun in Nederland geboren 
kinderen hebben daarentegen in toenemende mate cultuur als leefstijl en 
steeds minder cultuur als leefwijze. In mijn onderzoek onder deze Rotterdamse 
jongeren ben ik tot de conclusie gekomen dat de parafernalia van hun leefstijl 
niet los kunnen worden gezien van de leefwijze waarvan ze de noodzakelijke 
opsiering zijn. Het leven op straat hangt voor de meeste jongeren van de groep 
van lijn 2 samen met hun situatie thuis. Dat er voor deze jongens thuis niets is 
om hen 's avonds binnen te houden, is voor hen een vanzelfsprekendheid. De 
meeste moeders van deze jongeren zouden gek opkijken als zij 's avonds niet de 
deur uit zouden gaan, en zich afVragen wat er aan de hand is. Het is min of 
meer zoals met een natuurwet: zoals je je honger poogt te stillen door op zoek 
te gaan naar eten, verdrijf je je verveling door de straat op te gaan en daar je 
vrienden op te zoeken. Hun mogelijkheden worden vervolgens gestuurd door 
de conventies van de gemeenschap en de buurt waarin zij zijn opgegroeid, de 
school waarop zij zitten en hun prestaties daar. Ook speelt het negatieve beeld 
dat anderen van vooral Marokkaanse jongens hebben een rol. 

De keuzen die de jongeren kunnen maken, zijn beperkt. Het is geen toeval
ligheid dat de meesten van hen ook in het weekend op straat rondhangen en 
niet in trendy discotheken zijn te vinden. Het rondhangen op straat, het ver
drijven van de verveling, het gedurige en overmatige gebruik van cannabis, de 
mogelijkheid om steeds nieuwe coalities te sluiten en gespannen onderlinge 
verhoudingen te vermijden in open ended-netwerken, de grove bejegening van 
elkaar die juist tot doel heeft interetnische relaties binnen de groep informeel 
en vanzelfsprekend te maken, het criminele gedrag, de achterdocht en zwijg
zaamheid tegenover buitenstaanders, al deze met elkaar samenhangende 
gedragspatronen zijn een adaptatie aan de omstandigheden waarin deze jonge
ren opgroeien, en hebben de functie hun leven in deze omstandigheden zo aan
genaam en betekenisvol mogelijk te maken. Het zijn voor een belangrijk 
gedeelte dagelijkse gedragingen, ingegeven door een verinnerlijkte cultuur die 
opgedane ervaringen en kennis inzet en bijwerkt om de beperkingen en proble
men die men ontmoet zo goed en zo kwaad als mogelijk aan te kunnen. Een 
deel van dit gedrag is voor hen zo voor de hand liggend, dat hier nauwelijks 
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over wordt nagedacht. Wel worden gedragspatronen 'ingevuld', 'versierd', 
voor interne en externe consumptie geschikt gemaakt met uitingen die alge
meen onder de noemer 'leefstijl' worden gerangschikt. Maar de jongeren die in 
dit stuk zijn beschreven, hebben, zolang zij in deze levensfase verkeren, eigen
lijk geen alternatief voor de netwerken waarin zij opereren. Zij kunnen daar
mee ook niet zomaar afstand doen van het culturele toebehoren dat deze net
werken tot een verbeelde gemeenschap smeedt, temeer omdat hun meer 
bewust gehanteerde leefstijlcultuur op een voor henzelf vaak niet inzichtelijke 
wijze verbonden is met aspecten van hun verinnerlijkte cultuur. 

Noot 

Dit veldwerk maakte deel uit van een onderzoek onder Marokkaanse en Antil
liaanse hangjongeren in Amsterdam en Rotterdam, dat geschiedde in opdracht van 
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Spore Zie voor de resultaten van 
dit onderzoek Lindo 2001. 
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