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Het zijn gewoon onze jongens
Van onze redacteur
Marokkaanse jongens zijn zo ongeveer synoniem met overlast,
intimidatie en criminaliteit. Vaak wordt hun gedrag verklaard
vanuit hun achtergrond door politiek en media. Maar die ver-
klaring deugt niet, stelt criminoloog Jan Dirk de Jong (VU),
die jarenlang etnografisch onderzoek deed onder de Marok-
kaanse straatjongens in de wijk Overtoomse Veld in Sloter-
vaart. 

Groepen Marokkanen in de grote
steden en een aantal kleinere steden
zorgen voor overlast en worden door
politie en publiek als uitdagend en
agressief ervaren. Het ‘Marokkanen-
drama’ beheerst al jaren de media en
menig stedelijk beleidsplan worstelt
met het probleem. Vaak wordt hun
afkomst als oorzaak voor hun ge-
drag genoemd, soms wordt het gewe-
ten aan hun geloof, de islam. Maar
hoe meer we ze als ‘kut-Marokka-
nen’ of Marokkaanse straatterroris-
ten bestempelen, hoe meer we de
problemen juist versterken, zo con-
cludeert De Jong in zijn proefschrift
Kapot moeilijk, waarop hij afgelopen
donderdag promoveerde. ‘We moe-
ten deze jongens in de eerste plaats
beschouwen als “onze” jongens.
Geen Marokkaanse, maar Neder-
landse straatjongens.’

Wat was de aanleiding om dit onder-
zoek te gaan doen?
Ik ben er een beetje ingerold. Tijdens
mijn stage begon ik onderzoek te
doen onder Marokkaanse jongeren
voor een studie van het ministerie
van Justitie naar jeugdbendes. Ik
kende helemaal geen Marokkanen en
het leek me wel spannend. Het on-

derzoek leidde later tot mijn scriptie
en uiteindelijk tot mijn promotieon-
derzoek. Wat ik wilde onderzoeken
werd me pas duidelijk tijdens het on-
derzoek. In 1999 ging ik voor het
eerst de straat op, niet gehinderd
door enige kennis. Ik had er geen
idee van hoe de structuren en de
groepsdynamica op straat in elkaar
staken. Ik kon alleen afgaan op wat
mij wel bekend was, namelijk dat het
gedrag van de jongens aan hun Ma-
rokkaanse achtergrond lag. Met die
culturele bril op ging ik het veld in.

Hebben we niet allemaal zo’n bril op?
Ja, het is een lekkere bril, een veilige
bril. Het is de mens eigen om dingen
die je niet begrijpt zover mogelijk
van je af te plaatsen en ze af te schil-
deren in hokjes van etniciteit en ge-
loof. De onderzoeksvraag is of dat
wel wetenschappelijk onderbouwd is,
of de Marokkaanse achtergrond hun
gedrag op straat verklaart.

Heeft die Marokkaanse cultuur dan
helemaal geen invloed op het gedrag
van die jongens?
We kunnen niet bewijzen dat de cul-
turele achtergrond de hoofdreden is.
Aan de andere kant wil ik ook niet al
te stellig zeggen dat cultuur er niets
mee te maken heeft. Het is alleen niet
aantoonbaar. Alleen door steeds
maar te hameren op die Marok-
kaanse achtergrond verergert het.
Waarom doen we dat dan nog? We
moeten meer focussen op waar het
om draait, zoals hoe het is om als
groep te wonen in een achterstands-
buurt, of wat de e!ecten zijn om als
buitenlander in Nederland te wonen.

Toch, als je kijkt naar zich misdra-
gende probleemjongeren in de grote
steden, dan lijken deze toch vooral van
Marokkaanse afkomst te zijn? 

Relatief veel bewoners in de achter-
standswijken hebben nu eenmaal
Marokkaanse ouders. Dat is gewoon
een sociaal-geografische verklaring.
Daardoor komen zij veel meer in
beeld. Vervolgens richt de aandacht
zich op hun culturele achtergrond, in
plaats van op hen als groep in een
achterstandswijk. Elke keer als die
afkomst wordt benadrukt in de me-
dia, raakt de perceptie in het land
vertekend. Zo zijn het telkens weer
de Marokkanen die slecht in het
nieuws komen. Bij de jongeren tre-
den daarom verhevigingen op in hun
groepsgedrag. Dat zit hem niet zo-
zeer in de cultuur maar in de e!ecten
op de groepsdynamiek die ontstaan
dankzij de hoek waarin ze worden
gedrukt. Ze gaan zich gezamenlijk
afzetten tegen de ‘zij’- groep, de Hol-
landers, de kaaskoppen. De jongens
krijgen het idee dat ze alleen slagen
als ze door hun vriendjes op straat
worden geaccepteerd als ‘kapot
moeilijk’ [straattaal voor ‘verschrik-
kelijk stoer’- red.]. 

Waarom hoor je dan toch zo weinig
van andere groepen?
Ik denk dat je bij andere groepen de-
zelfde processen ziet. De Antillianen
in ons land hebben ook een slechte
naam. Als het gaat om delicten zou-
den we voor hen banger moeten zijn,
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omdat zij veel meer met vuurwapens
rondlopen en zeer ernstige mishande-
lingen plegen. Dat draagt bij hen
weer bij aan de status op straat.
Maar qua omvang springen ze veel
minder in het oog. Je vindt er wel de-
zelfde groepsprocessen. Ook in het
buitenland zie je hetzelfde. Als we die
extra aandacht voor de Marokkanen

weghalen haal je de angel uit het pro-
bleem.

Maar hoe kan je dat nu ooit voor el-
kaar krijgen?
Eigenlijk moeten we beter discrimi-
neren. Door beter onderscheid te
maken tussen mensen haal je het
wij/zij-onderscheid eruit. Als je bij-
voorbeeld Aboutaleb ziet denk je in
eerste instantie niet meteen aan een
Marokkaan, maar aan een politicus.
Daar heb je heel andere verwachtin-
gen bij. Dus je plaatst dan iemand op
basis van zijn klasse en beroep in een
hokje in plaats van de vermeende
overlast of zijn etniciteit. We moeten
leren denken in termen van mensen.
We moeten nu eenmaal accepteren
dat we niet meer het Nederland van
Jantje Smit zijn, maar dat we veran-
derd zijn met de komst van de
nieuwe Nederlanders. Je moet er ge-
woon in meegaan en de multiculti
maakbare samenleving aan de kap-
stok hangen. Iedereen is Nederlands
staatsburger. Laat dat allochtoon en
autochtoon achterwege en hou op
met die etnisch specifieke aanpakken
en vieringen. Aan weer een multicul-
tureel festival in de Schilderswijk
hebben de bewoners niks. Wat ze
vertrouwen geeft is als we gewoon
met z’n allen samenwonen en wer-
ken, zonder daar te veel nadruk op te

leggen. Het moet normaal zijn dat er
iemand met een tulband op naast je
in de tram zit. Dat je met die persoon
gewoon kan praten over zijn cultuur
of geloof.

Hoe kan je dat nu bereiken in speci-
fiek beleid?
De overheid moet vooral de rand-
voorwaarden creëren. We moeten
niet te veel inzetten op het ‘hoi, hoi,
we leven met elkaar’. Maar het prak-
tiseren dus. Wel mag de overheid
meer aandacht geven aan jeugdcri-
minaliteit op zich. Wat gaan we daar
nu precies mee doen? We moeten de
mouwen opstropen en eens goed kij-
ken naar de lopende projecten. Dat
betekent bijvoorbeeld geld van pro-
jecten die niet e!ectief zijn herinves-
teren in projecten die wel werken.
We moeten echt investeren in de jon-
geren en hen de juiste psychosociale
omgeving bieden zodat ze later niet
buiten de boot vallen. Natuurlijk

moet ook de aanpak van armoede
een prioriteit zijn. Dat we elkaar lief
en aardig moeten vinden, dat komt
wel later.

Wat vinden de jongens zelf van inte-
gratie? 
Ze zijn er vrij negatief over. Als je ja-
renlang in een niet zo florissante om-
geving opgroeit en de druk van het
systeem enorm ervaart, dan heb je
weinig hoop meer. Dan is het alle-
maal de schuld van de samenleving.
‘De Hollanders haten ons toch maar
en daarom haten wij hen ook.’ Zo-
lang die wij/zij-cultuur in stand
wordt gehouden is het voor hen
moeilijk om aan werk te komen.
‘Dan probeer ik werk te krijgen en

dan krijg ik het niet’, zeggen ze dan.
Daarnaast dragen jongens zelf ook
bij aan die wij/zij-sfeer. Als groep wil
je jezelf onderscheiden van andere
jeugdgroepen in de stad. Dat doe je
bijvoorbeeld door extra te hameren
op je eigen Marokkaanse achter-
grond. Dat geeft wat extra jus. En zo
ga je ook wel eens gekke dingen doen
en overdrijven. Zo ontstaan uitspra-
ken dat het echt iets typisch Marok-
kaans is om voor elkaar op te komen
of dat je als Marokkaan zo wordt ge-
discrimineerd. Sommige uitspraken
praten de jongens na van de media,
anderen verzinnen ze zelf.

Is er nog wel hoop voor dit soort jon-
gens dan?
Jazeker. Ik denk dat deze processen
wel degelijk kunnen worden door-
broken. We hebben het eerder gezien
met de Surinamers in de jaren ‘70,
die werden als onbetrouwbaar en als
messentrekkers gezien. Net als de
Molukkers voor hen. Nu hoor je
nooit meer zulke geluiden over deze
groepen. Nooit heeft iemand het ooit
over een tsunami van Surinamers ge-
had. Dus nogmaals, we moeten ons
niet te veel neerleggen bij de Marok-
kanen. Wat je ook ziet zijn steeds
meer positieve voorbeelden. Mensen
als Marcouch, Aboutaleb en Najib
Amhali openen bijvoorbeeld deuren
voor andere Marokkanen. De over-
heid kan daar een handje bij helpen
door de Nederlanders te helpen de
gekleurde bril af te zetten en door het
zelf ook te doen. We moeten niet te
spastisch doen over het samenleven
met zoveel culturen. We moeten het
gewoon doen. Dat normale daar
draait het om.’

Maar moet je als overheid bijvoor-
beeld ingrijpen als het fout dreigt te
gaan met de randvoorwaarden? Mag
je dan ingrijpen achter de voordeur,
zoals dit kabinet wil?
Als het zo erg is dat gezinnen hun
kinderen geen ontbijt geven of ze op
straat zetten omdat het thuis te druk
is of ze zonder enige begeleiding la-
ten opgroeien dan mag je daar als
overheid wel wat aan doen. In prin-
cipe moeten ouders zelf leren hun
kinderen te ondersteunen. Opvoed-
projecten moeten wel resultaten boe-
ken. Dat is altijd lastig in te schatten.
Betekent zo’n project bijvoorbeeld
een uurtje per week op de thee en de
ouders opdragen meer te vragen hoe
het was op school? Moet het een
checklist zijn, waaraan de ouders
moeten voldoen? Ik denk dat we
moeten werken aan het besef dat we
collectief verantwoordelijk zijn voor
onze kinderen, onze buurt en onze
samenleving. We moeten kinderen
niet aan hun lot overlaten. Die heb-
ben soms behoefte aan grenzen, of
juist aan complimentjes. Als ouders
het echt niet kunnen of het gewoon-
weg verdommen dan is het ‘sorry, wij
nemen het over vanaf hier’.

Is dan dreigen met korten op kinder-
bijslag een goede maatregel?
Het is heel stoer om zoiets te roepen.
Maar wat lost het op? Met alleen
stra!en zit je weer in de marge aan
de achterkant te rommelen. Aan de
voorkant, daar moet je zijn. Hoe
gaat het met de kinderen?’

Pieter Verbeek

Jan Dirk de Jong:
Kapot Moeilijk. Een etnografisch on-
derzoek naar opvallend delinquent
groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jon-
gens.
Uitgeverij Aksant, Amsterdam 2007.
ISBN 979 90 5260 2769. Prijs: ! 27,50
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