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Samenvatting
Politieagenten worden in de openbare ruimte van Nederland geconfronteerd met jongeren uit de
straatcultuur. Vaak is er sprake van botsingen, waarbij scheldpartijen aan de orde van de dag zijn en
geweld kan voorkomen. Omdat het voor agenten lastig is het werk te doen als dergelijke botsingen op
de loer liggen, is het interessant te kijken hoe agenten zelf kunnen bijdragen aan een vermindering
van die botsingen. Centrale vraag van dit onderzoek is:
Op welke wijze kunnen politieagenten bijdragen aan een vermindering van de botsing tussen de
politie en straatculturen in de openbare ruimte?
Met uitgebreid literatuuronderzoek is de kennis over politie, jongeren en straatcultuur geïnventariseerd
en zijn de kenmerken van beide partijen op een rij gezet. Met deze kenmerken in de hand is een
praktijksituatie geanalyseerd waar de politie veelvuldig botst met een groep Turkse en Marokkaanse
jongens op straat. Vanuit deze analyse zijn handelingsmogelijkheden voor agenten ontdekt om de
botsing te verminderen.
Interacties met politieagenten zijn voor de jongens een uitgelezen mogelijkheid om binnen hun groep
respect te verwerven door de politie uit te dagen. Binnen de groep jongens ligt de nadruk op
onderlinge competitie en het verwerven van respect door bravouregedrag en het uitdagen van elkaar
en derden. Politieagenten verwachten echter van de burger dat deze hen met respect tegemoet
treedt. Het uitdagende gedrag van de jongens wordt als weinig respectvol gezien en de reactie van de
politieagent hierop creëert vaak een keten van acties en reacties. Zo ontstaat de botsing en in die
botsing ligt een identiteitsconflict besloten. Dat conflict vormt de kern van de botsing. De identiteit van
de jongens wordt vrijwel volledig bepaald door hun straatgroep en daarmee ook door de straat op
zich. De jongens claimen de openbare ruimte om een podium te creëren voor hun gedrag en houden
die claim in stand met dat gedrag. Ook bij de politie wordt de identiteit bepaald door hun groep en de
openbare ruimte. Er is namelijk sprake van een groot solidariteitsgevoel onder agenten en in hun werk
leggen ze ook een claim op de openbare ruimte. De politie oefent haar werk namelijk uit in een
bepaald werkgebied, is verantwoordelijk voor de openbare orde daar en treedt op basis van die
territoriale verdeling op tegen individuen en groepen die de openbare orde verstoren. Deze rol en de
territoriumdrift van de politie staan lijnrecht tegenover het gedrag van de jongens in de openbare
ruimte. De jongens accepteren de gezagspositie van waaruit de politieagent handelt dan ook niet en
dat uit zich in het uitdagende gedrag van de jongens. Men treedt elkaar met wantrouwen tegemoet,
met vanuit de jongens een vijandbeeld van de politie en vanuit de politie het beeld van deze jongens
als een grote bron van frustratie.
Op individueel niveau speelt de individuele ‘politiestijl’ van een agent een rol, de manier waarop een
agent zijn of haar werk bekijkt en in de praktijk handelt. Deze politiestijl bepaalt deels de reactie van
agenten op het uitdagende gedrag van de jongeren, naast de automatische reflex in te gaan tegen de
claim op de openbare ruimte en het uitdagende gedrag van de jongens.
In de praktijk vallen een aantal dingen op met betrekking tot de invloed van de straatcultuur van de
jongens op de interactie met de agenten. Het uitdagende gedrag van de jongeren neemt toe wanneer
bepaalde jongens aanwezig zijn die hoog in de groepshiërarchie staan. Hun aanwezigheid maakt dat
anderen zich meer willen bewijzen en de politie is daarvan het slachtoffer. De jongeren bezien elkaar
niet alleen vanuit de groepshiërarchie, het lijkt erop dat zij de politie ook met een hiërarchische blik
bekijken. Agenten met een hogere rang of met een goede reputatie naar de mening van de jongeren
kunnen op meer respect rekenen dan andere agenten met een lagere rang of een minder goede
reputatie. Daarbij lijkt het ook alsof de jongeren van agenten verwachten dat deze op dezelfde wijze
als de jongens onderling respect afdwingen bij de jongeren. Met onderling haantjesgedrag testen de
jongens elkaar uit en met het haantjesgedrag naar de politie toe proberen ze de agenten uit te testen.
Gaan agenten hier al te serieus op in, dan is escalatie een feit. De perceptie bij de jongens van de
politie is in de basis al negatief, maar wordt gevoed door incidenten, gebeurtenissen en contacten met
de politie. Deze worden onder de jongeren uitvoerig besproken en verworden zo tot lokale folklore, tot
het lokale straatgeheugen. Dit straatgeheugen is van grote invloed op de interactie tussen agenten en
de jongens op straat.
De invloed van het handelen van individuele agenten op de interactie is in de praktijk groot. Ik
onderscheid vier verschillende stijlen met elk een eigen effect op de botsing met de jongens. De
boeman en de gefrustreerde zijn twee stijlen die een negatieve invloed hebben op de interactie met de
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jongeren. De boeman ligt erg slecht vanwege incidenten uit het verleden en is daardoor verworden tot
doelwit nummer 1 van de jongens. De gefrustreerde draagt met zijn of haar reactie bij aan een
voortdurende escalatie van de interactie. De welwillende en de ervaringsdeskundige hebben een
positieve invloed op de interactie met de jongens. De welwillende is nieuwsgierig naar de
achtergronden van het gedrag van de jongens en deze investering levert krediet op bij de jongeren.
De ervaringsdeskundige heeft vanuit de eigen achtergrond of vanuit persoonlijke interesse kennis van
de straatcultuur en kan de kennis daarover inzetten in de interactie met de jongens.
Agenten die bereid zijn in contact te treden met de jongeren en af en toe iets van het uitdagende
gedrag van de jongeren door de vingers zien, hebben minder problemen dan agenten die star en
serieus ingaan op het gedrag van de jongeren. Agenten die ook nog eens beschikken over
achtergrondkennis met betrekking tot de straatcultuur waar de jongeren toe behoren, hebben daar
veel profijt van.
De verschillende stijlen zorgen voor veel onduidelijkheid bij de jongens. Iedere agent handelt anders
en het duurt even voordat de jongeren weten hoe een bepaalde agent handelt, voordat dit handelen is
opgeslagen in het straatgeheugen. Ook voor de politieagenten zelf leidt het gebrek aan een
gezamenlijke aanpak tot problemen. Het werk van ‘positieve’ agenten wordt bemoeilijkt door het
handelen van de ‘negatieve’ agenten en vice versa. In combinatie met het gedrag van de jongens die
iedere mogelijkheid tot escalatie benutten om respect af te dwingen, leiden de incidenten die daaruit
volgen tot een harde aanpak van de politie en een algehele verslechtering van de verhoudingen
tussen de politie en de jongeren. Zo staat de politie dan als uniforme groep tegenover de groep
jongeren en is er aan beide zijden geen ruimte meer voor ‘positieve’ contacten.
Als agenten in hun handelen meer rekening houden met de achtergrond van de straatcultuur van
jongeren kan naar een vermindering van de botsingen in de interactie met deze jongeren toegewerkt
worden. Daarnaast kan inzicht in het eigen gedrag en de eigen kenmerken van de politie, met name in
de botsende elementen daarin wat betreft de interactie met jongeren uit de straatcultuur, helpen.
Agenten dienen zich bewust te zijn van de manier waarop zij zelf in de interactie staan en het effect
daarvan op het verloop van de interactie met de jongeren. Als agenten weten naar welk van de
geïdentificeerde vier typen agenten zij neigen in hun handelen, kunnen zij op basis daarvan inschatten
hoe de jongens op hen zullen reageren. Die uitgangspositie is bepalend voor het verloop van de
interactie met de jongeren en inzicht hierin kan bijdragen aan een vermindering van de botsing met de
jongens.
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Hoofdstuk 1 – Inleiding
1.1 Een botsing

“Oplopende spanningen tussen politie en Marokkanen in Eindhoven” uit de reportageserie
PREMtime, de uitzending van 14 juni 2005. Deze reportage gaat over het strenge
politieoptreden in de Eindhovense wijk Vaartbroek in die periode. Er is sprake van zerotolerance naar aanleiding van de mishandeling van twee politieagenten door jongeren bij
een ordeverstoring. De presentator (van Surinaamse afkomst) interviewt een jongere over
de mishandeling:
Presentator: “Wie heeft het gedaan? ”
Jongere: “… Okay, ik weet het, dat heb ik ook gewoon tegen de politieagenten gezegd hè, ik
weet het…”
Presentator: “Maar waarom vertel je dan niet wie het is? ”
Jongere: “Daar kan ik, luister, wat denk je, hoe zit deze wereld in mekaar? ”
Presentator: “Nou, ik vind dat je politieagenten niet hoort te mishandelen.”
Jongere: “Ja dat vind ik ook, helemaal mee eens…”
Presentator: “Nou dan…”
Jongere: “…als ze het niet verdienen…, nee…”
Presentator: “Dus jij hebt aan de politie gezegd: ik weet het…”
Jongere: “Ik weet het…”
Presentator: “Nou maar, vind je niet belachelijk, we leven in een maatschappij waarin we de
politie nodig hebben…”
Jongere: “Ja okay luister, ik ben het niet mee eens, snap je, maar ik ga geen mensen verraden,
snap je…”

Verderop in de reportage een andere situatie: twee politieagenten te paard surveilleren in
de wijk, rijden door een parkje en stuiten daar op een groepje Marokkaanse jongens en de
presentator. Zittend op hun paard beginnen de agenten een praatje:
Presentator: “Middag.”
Agenten: “Goeiemiddag.”
Agent 1: “Alles goed? ”
Presentator: “Ja…”
[Een aantal jongens fietst weg]
Agent 1: “Ho, er zijn d’r een paar die zich toch niet op hun gemak voelen, die gelijk
weglopen…”
Jongere 1: “Luister hé, ik woon hier nu al 10 jaar ja…”
Agent 1: “Ja…”
Jongere 1: “Ik loop al 10 jaar hier buiten, ik voetbal hier al 10 jaar, ik sta hier al 10 jaar.
Hoeveel denk jij dat wij in die 10 jaar hebben gesproken? Denk jij nou echt dat deze gesprek
nog een keer gaat helpen? ”
Agent 1: “1 keer, 2 keer… [agent 1 lacht beetje ongemakkelijk] … ja, dat kan ik me heel goed
voorstellen dat dat jarenlang niet goed gegaan is. Je weet heel goed wat de afgelopen maanden
hier gebeurd is tussen jongens en politiemensen. Maarre, kijk, als politiemensen in elkaar
worden geslagen als ze met z’n tweeën zijn, dan zeggen we van: Luister, 1 ding: wij zijn de
baas en we blijven de baas. En dat gaan we hoe dan ook afdwingen…”
Jongere 1: “Ja en ik die hier ook in elkaar werd geslagen door twee agenten…”
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Agent 1: “Ja goed, maar dat is ook niet goed hè…”
Jongere 1: “Ja nee maar dat bedoel ik snap je, waarom mogen wij niet terug reageren zoals
jullie reageren tegen ons? ”
Agent 1: “Dat is van 2 kanten niet goed…”
Jongere 1: “Dat bedoel ik snap je, dat botst gewoon.”

Derde situatie: de presentator interviewt een commissaris van de politie Eindhoven over
de spanningen:
Presentator: “Maar ik zie een grote kloof tussen de mensen van Marokkaanse afkomst (…),
tussen de jongeren bij wie er een agressie aan het opbouwen is waarvan ik bang ben die kan
een keer escaleren en een agent die kennelijk in een andere belevingswereld leeft. Zie ik het
verkeerd of…? ”
Commissaris: “Ja kijk, u hebt gesproken met één familie…”
Presentator: “… nou nee, met een heleboel jongeren op straat…”
Commissaris: “Okay en met een heleboel jongeren… Maar de vraag is of dat nou representatief
is voor de hele Marokkaanse gemeenschap in Eindhoven. Ik denk het absoluut niet.”

Dit voorbeeld laat zien hoezeer de openbare ruimte verweven is geraakt met het typische
gedrag van jongeren op straat en de interactie tussen jongeren en de politie. In de eerste
situatie komt straatgedrag onder jongeren naar voren, namelijk dat je niemand verlinkt.
De tweede situatie biedt meer: de moeizame interactie tussen agenten en jongeren in de
openbare ruimte, de uitstraling van gezag door politieagenten (hoog zittend op een paard
fysiek neerkijkend op de jongeren) en straattaal en straatgedrag (de jongere die direct de
verbale confrontatie zoekt en dit breed non-verbaal ondersteunt). Interessant in deze
situatie is de uitspraak van de agent “…wij zijn de baas en we blijven de baas. En dat gaan
we hoe dan ook afdwingen…” Dit expliciteren van gezag laat juist zien dat de agent het
verloren heeft. Zijderveld stelt dat het uitspreken van het machtswoord altijd tegengesteld
is aan een gezaghebbend optreden.1 Tot slot in de derde situatie de uitspraak van de
presentator die de spijker op de kop lijkt te slaan: hij spreekt van een kloof tussen de
wereld van de jongeren op straat en de belevingswereld van agenten. Hiermee refereert
hij aan de terugkerende confrontaties tussen de jongeren en de politie.
Er is veel gezegd en geschreven over de moeizame interactie tussen politie en
Marokkaanse jongens. Hieruit komt een duidelijk beeld naar voren. De interactie tussen
de politie en Marokkaanse jongens vindt plaats op straat. Zij delen samen de openbare
ruimte en zijn in die zin tot elkaar veroordeeld. De politie wordt door de jongeren gezien
als een tegenstander in de strijd om de straat en daarom vertonen de jongeren vaak
uitdagend en provocerend gedrag. De interacties tussen politie en Marokkaanse jongens
verlopen dan ook vaak in een gespannen sfeer. Het straatgedrag van de jongeren maakt
dat de politie veelvuldig met hen in aanraking komt. De politie zit bovenop de jongeren,
al dan niet in het kader van een ‘zero-tolerance’-aanpak: ze worden regelmatig
gecontroleerd, ondervraagd of aangehouden vanwege overlast of gepleegde strafbare
feiten. De jongeren vinden deze aandacht misplaatst en hun vijandbeeld van de politie
1

Zijderveld, 2000
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wordt erdoor versterkt. Ze voelen zich geïntimideerd en gediscrimineerd door de politie
en ervaren het als een maatschappelijke afwijzing. Agenten staan vaak met lege handen,
omdat de jongeren met hun gedrag niet altijd de wet breken. De jongeren weten dit en
maken hier gebruik van, het is een extra reden om de spot te drijven met agenten, ‘ze
kunnen toch niets doen’. Dit leidt tot ergernis en frustratie bij agenten en deze voelen
zich aangetast in hun gezag. Er is al met al sprake van wederzijds onbegrip en
wantrouwen waarbij de misverstanden zich opstapelen.2
Concreet komen de botsingen tussen Marokkaanse jongens en politieagenten neer op
scheldpartijen en non-verbale intimidaties. Soms is er ook sprake van aanhoudingen en
geweld. In enkele gevallen mondt een botsing uit in kleinschalige dan wel grootschalige
rellen waarbij er in een buurt of gebied enkele dagen sprake kan zijn van een grimmige
sfeer, verhoogde aanwezigheid van politie en een toestroom van externe onrustzoekers.
Daarbij kan zowel het veiligheidsgevoel bij bewoners negatief beïnvloed worden als het
veiligheidsgevoel van de gehele Nederlandse bevolking.3 Media zijn er vaak als de kippen
bij om verslag te doen van dergelijke onrustige situaties en dragen zo bij aan gevoelens van
onveiligheid bij buitenstaanders die niet direct met de onrust te maken hebben.

1.2 Probleemstelling

De openbare ruimte in de Nederlandse grote steden is de afgelopen decennia grondig
veranderd. Met name het ontstaan van zogenaamde ‘probleemwijken’ springt daarbij in
het oog. Het gebruik van de openbare ruimte en de houding van burgers tegenover deze
openbare ruimte zijn daarmee ook veranderd en dat heeft consequenties voor het
optreden van de politie op straat. Als gezagsinstrument van de staat is de politie
verantwoordelijk voor de openbare orde en bewaking van de rust in de openbare ruimte.4
De relatie tussen politie en burger wordt daarbij gekenmerkt door asymmetrie: de politie
staat boven de burger en handelt vanuit die gezagspositie. Door veel burgers wordt deze
positie niet zonder meer geaccepteerd en uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat dat zeker
geldt voor jongeren uit zogenaamde ‘straatculturen’. In de interactie tussen politieagenten
en deze jongeren is dan ook vaak sprake van botsingen, botsingen die plaatsvinden in
genoemde probleemwijken. Door de botsingen die er ontstaan in de interactie is het voor
de politie moeilijk haar werk te doen, juist omdat de agenten geen, of maar beperkt,
gebruik kunnen maken van hun gezagspositie. Daarom is het interessant te onderzoeken
hoe politieagenten met hun handelen kunnen bijdragen aan een vermindering van de
botsing. Op het handelen van agenten zal dan ook de nadruk liggen in dit onderzoek.

Coppes, De Groot & Sheerazi, 1997; Bervoets & Stol, 2001; Nijboer, 2002; Leenders & Wesselingh, 2003;
Bervoets, 2004; Huijts & Nelissen, 2004; Adang & Kop, 2005; El Yaakoubi, 2005; Van Stokkom, 2005;
Bervoets, 2006
3
Van der Wouden, 1999b
4
Hortulanus, 1995
2
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1.2.1 Doelstelling

Doel van deze scriptie is een bijdrage te leveren aan vermindering van de botsing tussen
politie en straatculturen, door politieagenten handvatten te bieden in de interactie met
jongeren uit de straatcultuur.

1.2.2 Vraagstelling
De centrale vraag is:

Op welke wijze kunnen politieagenten bijdragen aan een vermindering van de botsing
tussen de politie en straatculturen in de openbare ruimte?
Deelvragen hierbij zijn:
1. Hoe moet de botsing tussen de politie en straatculturen in de openbare ruimte
geduid worden?
Ik start met het verkrijgen van inzicht in hoe de botsing geïnterpreteerd moet worden,
zodat gekeken kan worden welke factoren van invloed zijn op het ontstaan en het verloop
ervan.
2. Wat zijn de kenmerken van de openbare ruimte?
Deze deelvraag gebruik ik om de huidige staat van de openbare ruimte aan te geven en na
te gaan welke ontwikkelingen ten grondslag liggen aan de verandering ervan en het
ontstaan van probleemwijken.
3. Welke kenmerken van straatculturen zijn van invloed op de botsing met de
politie?
Met deze deelvraag wil ik de kenmerken van het begrip straatcultuur en specifiek de door
mij onderzochte straatcultuur beschrijven om daarmee tot de invloed ervan op de botsing
met de politie te komen.
4. Welke kenmerken van de politie zijn van invloed op de botsing met
straatculturen?
Aan de hand van deze deelvraag wil ik de kenmerken van de politie beschrijven die van
invloed zijn op de botsing met straatculturen.
5. Hoe handelen politieagenten in de omgang met straatculturen?
Door te kijken naar de ervaringen en het handelen van agenten in de praktijk kan met
deze deelvraag een beeld worden gegeven van een botsing en naar mogelijkheden ter
verbetering in het handelen van agenten worden gezocht.
De kenmerken van de straatcultuur en de kenmerken van de politie zijn de onafhankelijke
variabelen, omdat deze de botsing beïnvloeden. Die botsing tussen beide groepen is dan
ook de afhankelijke variabele. Interveniërende variabele is de openbare ruimte, omdat ik
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hier een verband verwacht tussen de kenmerken van beide groepen enerzijds en de
botsing in de interactie anderzijds.

1.3 Onderzoeksopzet

Om de deelvragen te beantwoorden, is uitgebreid literatuuronderzoek verricht. Daarnaast
heb ik empirisch onderzoek gedaan op politiebureau Maashaven in Rotterdam. Daar, in de
Afrikaanderwijk, botst de politie veelvuldig met een groep Marokkaanse en Turkse
jongens op straat. Voor agenten zijn verbale botsingen aan de orde van de dag en
aanhoudingen, fysieke opstootjes en vechtpartijen komen daarnaast regelmatig voor.
Hoewel de veiligheidsgevoelens de laatste vijf jaar gestegen zijn bij de bewoners,
beoordelen zij de veiligheid in de wijk nog steeds als onvoldoende.5

1.3.1 Locatie

De Afrikaanderwijk wordt bevolkt door ruim 9.000 mensen en bestaat voor 84% uit
allochtone bewoners. Daarvan is ruim 47% Turks of Marokkaans. Van de gehele
wijkbevolking is ongeveer 31% 19 jaar of jonger en nog eens bijna 25% tussen de 20 en 34
jaar oud.6 De wijk staat niet op de lijst van 40 probleemwijken van Minister Vogelaar van
Wonen, Wijken en Integratie, maar kampt wel met een veelheid aan problemen op
sociaal gebied en kan volgens de beschrijving die ik geef in paragraaf 2.4.1 een
probleemwijk genoemd worden. De wijk heeft een lang verleden van
jongerenproblematiek. Uit eerder onderzoek naar deze wijk waarbij oude jaarverslagen
van de politie en andere documenten zijn bestudeerd, blijkt dat al sinds de jaren ’60
jongeren “met enige regelmaat” de aandacht van de politie vragen. Ook spanningen tussen
autochtone en allochtone bewoners zorgden in de jaren ’70 en ’80 voor opschudding. De
onderzoekers spreken dan ook van “twee constanten” in de historie van de wijk:
“conflicten tussen verschillende bevolkingsgroepen en de aanwezigheid van
overlastveroorzakende jeugdgroepen.”7

1.3.2 Situatieschets

De huidige problematiek tussen politieagenten en jongens is ernstig en bereikte een
kookpunt tijdens mijn aanwezigheid in de maanden juni en juli 2006. Ten tijde van mijn
onderzoek zorgen zo’n 55 Turkse en Marokkaanse jongens voor overlast. Totaal zijn er
zo’n 100 jongens die in de wijk rondhangen, op en om het Afrikaanderplein dat zich
midden in de wijk bevindt. Alle jongeren zijn geclassificeerd volgens de in paragraaf 3.4.1
genoemde Beke-methode. Er is een top 5 van zware overlastveroorzakers die een strafblad
hebben. Deze 5 zijn “structureel niet aanspreekbaar op hun gedrag”. Daarom is besloten
deze 5 te gaan VIP-en (Very Irritating Policing). Daarbij zijn ze “op zeer opdringerige
wijze” gevolgd en bij elk geconstateerd strafbaar feit aangehouden. Doel hiervan was om
als overheid duidelijk te maken dat hun gedrag voor de samenleving onacceptabel is en
om een duidelijk signaal te laten uitgaan naar de rest van de groep overlastgevers, dat hen
Beoordeling over 2006, http://rotterdam.buurtmonitor.nl, bezocht op 8 augustus 2007
Cijfers over 2006, http://rotterdam.buurtmonitor.nl, bezocht op 8 augustus 2007
7
Rood-Pijpers, Rovers, Van Gemert & Fijnaut, 1995
5
6
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iets vergelijkbaars staat te wachten als ze zich overlastgevend blijven gedragen.8 Ten tijde
van dit onderzoek vond deze aanpak plaats. Daarnaast was er een enkele keer extra inzet
van politiepaarden, specifiek om te laten zien dat de politie “de baas op straat” is, zo werd
gesteld tijdens een werkbespreking die ik als onderzoeker bij kon wonen.

1.3.3 Werkwijze

Er zijn interviews met agenten afgenomen over hun ervaringen in de interacties met de
jongens. Zo is een beeld verkregen van een botsing tussen politieagenten en straatculturen
in de praktijk. De reden dat ik gekozen heb voor bureau Maashaven en de
Afrikaanderwijk om mijn empirisch onderzoek te doen, is de verwachting dat de
politieagenten gedwongen worden door de omstandigheden om met de aanwezige
jongeren om te gaan, zeker op een locatie waar de politie zowel nu als in het verleden
geconfronteerd is met jongerenproblematiek en straatculturen. In de manieren waarop de
politieagenten handelen in die interactie hoop ik mogelijkheden te ontdekken voor het
verminderen van de botsing tussen de politie en straatculturen. In hoofdstuk 5, waarin ik
mijn bevindingen uit de interviews presenteer, geef ik de precieze methodiek weer en de
verantwoording van mijn keuze daarvoor.

1.4 Relevantie

Probleemwijken staan steeds meer in de belangstelling in Nederland. Er is in het nieuwe
kabinet plaats voor een minister van Wonen, Wijken en Integratie, die speciaal aandacht
moet besteden aan 40 probleemwijken in Nederland en daar weer ‘prachtwijken’ van
moet maken. De angst voor gettovorming en echte no-go-areas speelt daarbij een rol. In
maart 2007 verschenen de uitkomsten van het onderzoek ‘Kinderen in Tel ’, waaruit blijkt
dat in 2005 meer dan 60% van de kinderen in Rotterdam opgroeide in een probleemwijk.9
Dat betekent dat veel kinderen in de kenmerkende omstandigheden leven waar
straatculturen en straatgedrag ontstaan, zoals deze in hoofdstuk 3 worden beschreven.
Verder is er ook veel aandacht geweest in de media voor de bejegening van de politie in
bepaalde wijken rond de jaarwisseling van 2006 naar 2007 door jongeren en de botsingen
die ontstonden. Voor veel Nederlanders zijn de rellen eind 2005 in de probleemwijken
van Frankrijk een schrikbeeld, getuige de aandacht in de media en de maatschappelijke
discussie die daarna op gang is gekomen. Hoewel de situatie in de Franse probleemwijken
onvergelijkbaar is met die in de Nederlandse, confronteert het ons wel met wat er zou
kunnen gebeuren als er niet bewust met de ook in Nederland bestaande problematiek
omgegaan wordt.10 Voorkomen moet worden dat de politie in Nederland zich, net als de
politie in Frankrijk, zal voelen “als een bezettingsmacht in een kolonie”, waarbij de
jongeren in de probleemwijken hen zien als een rivaliserende bende in de strijd om de
straat.11 De maatschappelijke relevantie van dit onderzoek is dan ook groot.

Werkinstructie VIP-en, intern document politie op onderzoekslocatie
Persbericht Kinderen In Tel, 2 maart 2007
10
Godfried Engbersen in NOS journaal, 6 november 2005
11
Body-Gendrot, 1999
8
9

- 12 -

De wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek ligt in het feit dat er wel eerder
onderzoek is gedaan naar de interactie tussen politie en jongeren in het algemeen, maar
nooit eerder specifiek naar die tussen politie en straatculturen. Terwijl er al wel soms
melding wordt gemaakt in dergelijke onderzoeken van specifieke problemen in de
interactie met leden van een straatcultuur.12 Die lacune hoop ik met mijn onderzoek op te
vullen. Ik pas daarmee in het kader van wat Engbersen e.a. ‘sociaal heroveren’ noemen.13
Zij stellen dat overheidsdiensten als de politie “de greep op de stedelijke werkelijkheid”
deels verloren hebben en “minder street wise” zijn geworden. “Nu (…) pogen ze weer
greep te krijgen op de alledaagse werkelijkheid zoals die zich op straat afspeelt”. Aan die
greep hoop ik met dit onderzoek bij te dragen.

1.5 Leeswijzer

Ik begin in hoofdstuk 2 met het uitdiepen van het begrip openbare ruimte. Ik bespreek
daartoe de ontwikkelingen die er plaats hebben gevonden in Nederland gedurende de
afgelopen decennia en welke invloed dit gehad heeft op die openbare ruimte en de
interactie daarin tussen groepen mensen. Ik betoog dat er mogelijkheden liggen voor het
verbeteren van die interactie in het inzichtelijk maken van de invloeden erop. Daartoe
introduceer ik een model waarmee systematisch naar de beïnvloedende factoren op
interactie gekeken kan worden en van waaruit na analyse mogelijkheden ter verbetering
gezocht kunnen worden. In hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 vul ik dit model in met de
kenmerken van respectievelijk de door mij onderzochte straatcultuur en de politie. Dit
ingevulde model kan ik als kader gebruiken om de empirische praktijk mee te analyseren.
Zo kunnen mogelijkheden voor het verminderen van de botsing tussen beide groepen in
de openbare ruimte ontdekt worden. De weergave en analyse van de empirische praktijk
zoals deze naar voren is gekomen in de door mij afgenomen interviews bij politieagenten
volgt in hoofdstuk 5. Ik bespreek de visie van de agenten op hun werk, op de jongeren en
op de daadwerkelijke interactie met die jongeren. De invloedsfactoren die naar voren
komen in de beelden van politieagenten categoriseer ik aan de hand van het model en op
basis van die categorisering en de inzichten die dit oplevert, volgen in hoofdstuk 6 de
conclusies en de aanbevelingen.

12
13

Leenders & Wesselingh, 2003
Engbersen, Snel & Weltevrede, 2005
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Hoofdstuk 2 – Botsende leefstijlen in de openbare ruimte
In dit hoofdstuk schets ik het decor van mijn onderzoek en diep ik de botsing uit die
plaats vindt in de openbare ruimte. Ik begin met een korte bespreking van het begrip
openbare ruimte. Vervolgens ga ik in op de begrippen interactie en leefstijl. Daarna
behandel ik in vogelvlucht een aantal maatschappelijke ontwikkelingen en verken ik de
consequenties ervan voor de stedelijke openbare ruimte en interacties daarin. Ik
constateer dat er een vergroving is opgetreden en er sprake is van botsingen in de
interactie tussen leefstijlen in de openbare ruimte. Als reactie hierop is een debat over
normen en waarden gevoerd in Nederland, dat niet geleid heeft tot verbetering. Vanuit
mijn kritiek op deze benadering formuleer ik een alternatieve kijk op de botsingen vanuit
de theorie over interactie en leefstijl. Ik betoog dat er mogelijkheden liggen in een nadere
bestudering van de interactie teneinde de interacties en botsingen tussen individuen en
hun leefstijlen in de openbare ruimte te kanaliseren.

2.1 Openbare ruimte

Volgens Van der Wouden verwijst het begrip openbare ruimte naar “de ruimtelijk-fysieke
aspecten van het stedelijke openbare leven”. Kort gezegd bestaat de openbare ruimte uit
vier elementen: de openbare weg; het openbaar vervoer; privaat beheerde, maar voor
collectief gebruik bestemde ruimten zoals overdekte winkelcentra; overige algemeen
toegankelijke ruimten zoals winkels. Deze vier elementen verschillen in mate van
toegankelijkheid. De openbare weg is zonder meer vrij toegankelijk. De overige drie zijn
vrij toegankelijk onder voorwaarden. Zo is om zich in het openbaar vervoer te begeven
een geldig vervoersbewijs nodig. Wil men een winkel binnen gaan, dan is het de
bedoeling dat men dat alleen doet met het doel iets te kopen of te vragen.14
Naast de fysieke kant onderscheidt Van der Wouden ook nog een sociale en culturele kant
die hij de ‘stedelijkheid’ van een stad noemt. Twee elementen bepalen die stedelijkheid:
de mate van multifunctionaliteit en de mate van veelzijdigheid. Multifunctionaliteit doelt
op een overlapping van de verschillende stedelijke functies in de openbare ruimte. Er zijn
vier functies te onderscheiden in het stedelijke leven: wonen, werk, recreatie en verkeer.
Veelzijdigheid ligt in de diversiteit die er in de steden te vinden is, bijvoorbeeld in de
sociale groepen waartoe de gebruikers van de stedelijke openbare ruimte behoren, hun
leefstijlen en hun woonlocaties.15 Van der Wouden haalt Schulze aan die de stedelijke
ruimte ziet als een ‘scenerie’, een plek waar verschillende subculturele leefstijlen tot
uiting komen.16 Niet voor niets stellen Burgers & Oosterman dat de stad een “mozaïek” is
van “meer of minder hechte groepen met eigen codes, territoria en gebruik van de
stedelijke ruimte”.17 Brunt gaat een stap verder en beschouwt de stedelijke openbare
ruimte als een “beschavingsatelier” waar mensen tolerantie leren op te brengen voor de
Van der Wouden, 1999a
Van der Wouden, 1999a; Boomkens, 2004
16
Van der Wouden, 1999b
17
Burgers & Oosterman, 1992
14
15
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diversiteit waarmee ze worden geconfronteerd in de openbare ruimte.18 Het leven in de
stad en de stedelijke openbare ruimte wordt dan ook gekenmerkt door interacties tussen
vreemden en tussen leefstijlen. Deze interacties gaan tegenwoordig vaak gepaard met
botsingen. In de paragraaf hierna ga ik in op wat interactie precies is en welke rol leefstijl
hierin speelt. De ontwikkelingen die hebben bijgedragen aan het problematischer worden
van de interacties tussen individuen en tussen leefstijlen in de openbare ruimte zullen in
paragraaf 2.3 aan de orde komen.

2.2 Interactie

Interactie komt letterlijk neer op ‘actie’ tussen twee of meer objecten. In de interactie
tussen mensen, in sociale interactie, speelt communicatie een belangrijke rol. Er is bij
interactie sprake van face-to-face contact. Het is een wederzijds proces waarbij in twee
richtingen gecommuniceerd wordt.19 Alle gedrag in een situatie van interactie heeft
berichtwaarde en is dus communicatie. Dat maakt interpersoonlijke communicatie en
interactie in die zin één en hetzelfde begrip.20 In de theorie worden de begrippen
‘interactie’ en ‘interpersoonlijke communicatie’ dan ook door elkaar gebruikt.
Hartley stelt dat bij interpersoonlijke communicatie tussen individuen vier factoren het
gedrag beïnvloeden: de sociale context, de individuele sociale identiteit, de individuele
sociale perceptie en de gehanteerde codes.21 Deze vier factoren kunnen elkaar versterken
of verzwakken.22 De indeling die Hartley hanteert, heeft hij in een model geplaatst,
weergegeven in figuur 1. Ik licht het nader toe.
Sociale context: De communicatie vindt plaats binnen een bepaalde sociale context. Deze
is volgens Hartley afhankelijk van de fysieke en de sociale omgeving waarin de interactie
plaatsvindt en de sociale structuur. De fysieke omgeving heeft daarin zowel praktische als
symbolische betekenis. De sociale omgeving heeft betrekking op de sfeer waarin de
interactie plaatsvindt. Onder de sociale structuur vallen specifieke sociale normen,
specifieke sociale regels en bestaande sociale relaties. De sociale normen zijn de
opvattingen die een persoon heeft over het gedrag dat anderen van hem of haar
verwachten en dat de persoon van de anderen kan verwachten. Deze normen worden
bepaald door de (culturele) groep waartoe iemand behoort en de algemene
maatschappelijke mores. De sociale regels zijn ook cultureel bepaald en hebben
betrekking op de mate van formaliteit die gehanteerd moet worden. Een voorbeeld
hiervan zijn de spelregels bij een sportwedstrijd die bepalen hoe mensen zich dienen te
gedragen. Met de bestaande sociale relaties wordt bedoeld of er eerder contact is geweest
tussen de individuen die in interactie treden.23

Brunt, 1996
Hartley, 1993
20
Watzlawick, Beavin & Jackson, 1967
21
Hartley, 1993
22
Siebers, 2000
23
Siebers, 2000
18
19
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A model of interpersonal communication

Figuur 1 – Hartley, 1993

Sociale identiteit: De sociale identiteit bestaat volgens Hartley uit drie onderdelen: de
persoonlijkheid, het zelfbeeld en de rol die een iemand inneemt in de interactie. De
persoonlijkheid wordt gevormd door de eigenschappen die iemand tot een individu
maken. Het zelfbeeld houdt letterlijk het beeld in dat iemand van zichzelf heeft. De rol tot
slot bevat de bewuste en onbewuste gedragingen die een individu in een bepaalde sociale
omgeving vertoont. Een identiteit voorziet voor een individu in drie behoeften: de
behoefte aan ordening en houvast, de behoefte aan affectieve bindingen met de sociale
omgeving en de behoefte aan sociale erkenning en waardering.24
Hierbij dient opgemerkt te worden dat identiteit geen statisch gegeven is, maar juist “een
gelaagd en dynamisch fenomeen” aldus Verstraete & Pinxten.25 Zij spreken dan ook van
“identiteitsdynamieken”, omdat afhankelijk van de sociale context mensen andere
identiteitsaspecten accentueren. Verstraete & Pinxten onderscheiden drie
identiteitsniveaus: het individu, de groep en de gemeenschap. De individuele identiteit
heeft daarbij betrekking op de relaties van elk afzonderlijk persoon met zichzelf.
24
25

Verkuyten, 2006
Verstraete & Pinxten, 1998
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Groepsidentiteit wordt bepaald door relaties en contacten met anderen.
Gemeenschapsidentiteit behelst de relaties van individuen tot “grotere verzamelingen
mensen die hen in tijd en ruimte overschrijden”. Identiteit is daarmee een constructie die
in interactie tot uitdrukking komt: ze vormt deze interactie niet alleen, maar wordt er ook
juist zelf door gevormd.26
Sociale perceptie: Dit zijn de processen waarin een individu zich een beeld vormt van
anderen en de sociale omgeving. Het begrip ‘attitude’ speelt hierbij een rol. Een attitude
wordt door Lammers gedefinieerd als “verworven geneigdheden ten aanzien van een
object die een persoon aanzetten tot enige vorm van actie met een positieve of negatieve
lading”.27 Het kent drie componenten: gevoelens, kennis en gedrag. Een individu
ontwikkelt een attitude onder andere om ervaringen met de wereld te begrijpen en te
ordenen. Betekenisgeving speelt hierin een belangrijke rol, want het gaat niet om de
ervaringen op zich, maar om de betekenis die een individu er aan geeft. Dit proces is vaak
onzichtbaar in de daadwerkelijke interactie.28 In alledaags taalgebruik kan een attitude
een stereotype of een vooroordeel zijn ten aanzien van een bepaalde groep of persoon.
Codes: Communicatie-codes zijn een specifieke manier om een boodschap over te brengen
die een specifieke betekenis heeft voor een specifiek publiek. Codes hebben drie functies:
representatie van informatie; presentatie van identiteit, gevoelens, attitudes en sociale
relaties; regulering van interactie. Deze codes kunnen zowel verbaal als non-verbaal zijn.
Onder non-verbale communicatie wordt gelaatsuitdrukking, blik, gebaren en andere
lichaamsbewegingen, lichaamshouding, lichaamscontact, ruimtelijk gedrag (nabijheid,
positionering en territorialiteit), kleding en uiterlijk geschaard.29 Symbolen en rituelen
spelen hierin vaak een rol. Aan non-verbaal gedrag wordt betekenis toegekend ten
aanzien van status, dominantie, macht, geloofwaardigheid, aantrekkelijkheid,
gespannenheid, overredingskracht, sociale vaardigheden en intellectueel vermogen.30
In de daadwerkelijke interactie vindt presentatie en representatie plaats. Hierin komt het
onderscheid tussen het inhoudsniveau en het betrekkingsniveau in communicatie tot
uiting. Het inhoudsniveau omvat de letterlijke inhoud van de boodschap en het
betrekkingsniveau behelst alles wat aangeeft hoe die boodschap moet worden opgevat
(“Doorlopen! ” versus “Zou U zo vriendelijk willen zijn door te lopen? ”).31 De interactie
wordt daarbij vormgegeven door de sociale vaardigheden die een individu tot de
beschikking heeft. Met deze instrumenten kan een individu handelen en in interactie
treden. Hartley onderscheidt bevestiging (aanmoedigen verder te vertellen), vragen,
reflecteren (aanmoedigen in detail over gevoel te vertellen), openen en afsluiten
(vaststellen begin en einde interactie), verklaren (uitleg en toelichting vragen), luisteren
Fortuin & Van der Graaf, 2006b
Lammers, 2004
28
Siebers, 2000
29
Argyle, 1980
30
Vrij, 1991
31
Watzlawick, Beavin & Jackson, 1967
26
27
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en informatie over jezelf delen.32 Hargie e.a. voegen daar nog beïnvloeden en het tonen
van assertiviteit aan toe.33
Kort gezegd verloopt interactie tussen twee personen dan op de volgende manier: Als
persoon A in interactie treedt met persoon B dan zijn individuele aspecten van invloed op
de interactie: de sociale identiteit, sociale perceptie en de wijze waarop het individu een
boodschap codeert. Daarnaast heeft de sociale context invloed op zowel persoon A als op
persoon B. Persoon A zet daarbij zijn sociale vaardigheden in om de interactie vorm te
geven en de boodschap over te brengen. Persoon B als ontvangende partij (de-)codeert
deze boodschap vervolgens, daarbij beïnvloed door de sociale context, de eigen sociale
identiteit en de eigen sociale perceptie.

2.2.1 Rol leefstijl in interactie

Om het begrip leefstijl aan een nadere bestudering te onderwerpen is een kleine
vertaalslag nodig. Het is namelijk een begrip dat vooral in de stedelijke ruimtelijke
ordening gebruikt wordt en neerkomt op “gedrag, (…) attitudes en waarden op het gebied
van werk, consumptie en vrije tijd”.34 Door bij de inrichting van een wijk rekening te
houden met de leefstijlen van bewoners en aansluitende leefstijlen te groeperen, kunnen
botsingen voorkomen worden en wordt er een wijk gecreëerd waar het prettig wonen is
voor alle bewoners. Ik ben meer geïnteresseerd in duidelijk zichtbare subculturele
leefstijlen in de openbare ruimte, die ook in die openbare ruimte in interactie treden met
elkaar. Om het begrip subculturele leefstijl uit te diepen, zal ik gebruik maken van de
literatuur over cultuur. Daaruit komt sterk naar voren dat cultuur een cruciale rol speelt
in interactie. Tennekes stelt dat cultuur slechts bestaat “bij de gratie van het menselijk
handelen dat die cultuur reproduceert”.35 Preciezer gezegd wordt het ‘discours’ van een
cultuur, het geheel van ideeën, concepten en categorieën waarmee betekenis wordt
gegeven aan sociale en fysieke gebeurtenissen, gereproduceerd.36 Cultuur biedt daarmee
volgens Tennekes “een geheel van interpretatiekaders” waarmee een individu zich kan
“oriënteren in de situatie waarin het zich bevindt”. Het is een leidraad voor een individu
waarmee het zich staande kan houden in nieuwe en onverwachte situaties door “een
geheel van instructies en aanwijzingen voor juist, adequaat en effectief menselijk
handelen” te bieden.37
Op de specifieke factoren die Hartley noemt, heeft de subculturele leefstijl van iemand
dus grote invloed. Zo is cultuur een wezenlijk onderdeel van iemands identiteit. Het biedt
de leden een “gemeenschappelijke levensstijl” en een “collectieve identiteit”.38 Evenals
kleding of muziek is taal daar een belangrijk ‘zichtbaar’ onderdeel van. Het is een middel
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om de grenzen van een groep af te bakenen wat bijdraagt aan de eigen identiteit.39 Met
cultuur kun je je dus van anderen onderscheiden.40 Daarnaast kunnen mensen pas met
elkaar communiceren als ze betekenissen met elkaar delen. Deze betekenissen liggen
verankerd in de cultuur en het is mogelijk het gedrag van anderen te duiden met kennis
van de culturele codes. Als anderen onderdeel willen zijn van een cultuur of in interactie
willen treden met leden ervan, zullen zij op de hoogte moeten zijn van deze codes. Het is
echter geen “vertaalmachine”, omdat de regels voor het decoderen van gedrag niet vast
liggen. Per situatie roept gedrag een bepaalde interpretatie op die dat in een andere
situatie niet hoeft te doen. Deze dynamiek maakt dat cultuur en culturele codes dus
afhankelijk zijn van de context.41

2.3 Oorzaak - maatschappelijke ontwikkelingen

Schnabel onderscheidt vijf processen die de afgelopen decennia van invloed zijn geweest
op het maatschappelijk en persoonlijk leven in Nederland: individualisering,
informalisering, informatisering, internationalisering en intensivering.42 Deze processen
zijn niet los van elkaar te zien en beïnvloeden elkaar wederzijds.
Onder individualisering verstaat Schnabel dat mensen zichzelf zien als “ontwerpers en
uitvoerders van hun eigen leven op basis van de keuzen die ze zelf hebben gemaakt”.
Gelijkheid van kansen en persoonlijke vrijheid tot zelfontplooiing zijn daarbij
noodzakelijk. De keuzevrijheid maakt mensen dan ook zelf verantwoordelijk voor hun
eigen toekomst.
De individualisering en de notie van gelijkheid en gelijkwaardigheid die daarin besloten
ligt, heeft geleid tot informalisering in de onderlinge verhoudingen tussen mensen.
Banden tussen mensen worden bepaald door persoonlijke voorkeuren en niet meer door
afkomst en sociale status. De invloed van “fatsoen, etiquette en gedragsregels” is door de
informalisering veranderd in de “eigen stijl, het eigen gevoel en de eigen regels voor de
beoordeling van eigen en andermans gedrag” welke variëren per situatie en relatie.
Het proces van informatisering heeft betrekking op grote invloed die technologie heeft op
de manier waarop mensen met elkaar in contact kunnen treden. Tijd en plaats zijn minder
belangrijk geworden en het gemak waarmee men op afstand met anderen kan
communiceren, is enorm toegenomen.
Volgens Schnabel is internationalisering te beschouwen als “enerzijds het toenemen van
de invloed van buiten op de eigen samenleving en anderzijds het afnemen van de
verschillen tussen samenlevingen”. Bestaande sociale en culturele instituties veranderen
geleidelijk en er ontstaan internationaal algemene patronen in leefstijlen met “nationale,
regionale en lokale varianten”. Vanuit de massamedia wordt Nederland sterk cultureel
beïnvloed door de Verenigde Staten, maar ook de invloed van de komst van migranten
valt onder de noemer van internationalisering.
Van den Braak, 2001
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Intensivering tot slot is het proces van het toegenomen belang van “het eigen gevoel van
het individu” en een intense beleving van het leven. Intensivering is naast een proces van
culturele verandering ook een “verandering in het zelfbeeld en het ideale zelf van de
moderne mens”.
Met deze algemene processen op de achtergrond heeft zich in de Nederlandse steden een
aantal specifieke ontwikkelingen voorgedaan:
Er is sprake van “selectieve migratie van en naar de steden”.43 Omdat woon- en
werklocatie steeds minder samen zijn gaan vallen, heeft er een trend van suburbanisatie
plaatsgevonden. Mensen uit de hogere en middenklasse zijn naar buitenwijken of
randgemeenten verhuisd. Daar tegenover staat dat bepaalde stadsdelen het domein
werden van mensen uit de lagere sociale klasse, vaak allochtone immigranten.
De stedelijke openbare ruimte is geprivatiseerd geraakt, waarbij mensen claims leggen op
de algemeen toegankelijke openbare ruimte. Privatisering vindt plaats door zowel
bedrijven als door sociale groepen. Voorbeelden hiervan zijn winkelcentra die 's avonds
worden afgesloten, maar ook tippelzones, rondhangende jongeren, buurten met hoge
criminaliteit en de zogenaamde ‘gated communities’ in de Verenigde Staten.44
Architectuur en ruimtelijke ordening hebben de openbare ruimte in de Nederlandse
(binnen)steden gevoeliger gemaakt voor vandalisme, vervuiling en verloedering zoals
graffiti, leegstand en kapotte straatlantaarns.45 Gebouwen zijn namelijk fysiek
kwetsbaarder geworden door de nadruk die er op esthetiek is komen te liggen. Daarnaast
zijn stedelijke gebieden “monofunctioneler” geworden, de eerder genoemde stedelijke
functies zijn gescheiden geraakt.46 De functies zijn geconcentreerd in bepaalde gebieden,
wat met name in de avonduren tot onbewoonde en dus verlaten ‘niemandslanden’ heeft
geleid.

2.4 Gevolg - vergroving

Als gevolg van genoemde ontwikkelingen is de openbare ruimte van de Nederlandse
steden de afgelopen decennia fysiek en sociaal gezien grondig veranderd. De mensen
gedragen zich in het openbaar anders dan vroeger en het uiterlijk van de Nederlandse
steden is niet meer hetzelfde.
Sociaal gezien zijn de processen die Schnabel beschrijft niet alleen een zegen. De nadruk
die op de individuele keuze en het individuele gevoel wordt gelegd, gaat gepaard met
bijwerkingen. Zo bestaat het gevaar dat, omdat het individu en de individuele behoeften
centraal staan, de consequenties van het vervullen ervan uit het oog worden verloren. Het
algemene belang en het nemen van medeverantwoordelijkheid daarvoor kunnen
ondergeschikt raken aan het individuele belang. Mensen zijn minder afhankelijk van
Van der Wouden, 1999a
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elkaar en de Nederlandse samenleving vraagt dan ook om burgers met “een hoge morele
competentie” en “het vermogen om eigen, andermans en gemeenschappelijke belangen
met elkaar in evenwicht te brengen”. Individuen die deze balans niet of onvoldoende
kunnen vinden, kunnen weinig begrip en respect opbrengen voor anderen.47 Van den
Brink gaat hierop door en stelt dat “hoe groter het gevoel van eigenwaarde is, hoe minder
ruimte er is voor anderen”.48 Dit creëert bij individuen “een verhoogde gevoeligheid voor
persoonlijke krenkingen”.49 Mensen letten veel meer op elkaar en de kleinste vergissing
kan al aanleiding zijn voor irritatie en onbegrip, “een miniem verschil in toon of
woordkeus kan het verschil uitmaken tussen een gewenste of een ongewenste
toenadering”.50 Naarmate burgers meer ruimte voor zichzelf nodig hebben, kunnen zij dan
ook “moeilijker inschikken en zullen zij zich sneller gekwetst voelen”. Men wil “onder
alle omstandigheden als persoon worden gerespecteerd”.51 Kunneman spreekt in dit
verband van ‘het dikke-ik’. Dit ‘dikke-ik’ neemt veel ruimte in, “vooral in de vorm van
onverschillig, lomp of zelfs gewelddadig gedrag”. Het is verwikkeld in een “permanente
concurrentie- en prestatieslag” en eist “erkenning van zijn handelsvrijheid en respect voor
zijn hoogst individuele opvattingen en verlangens”.52
Verondersteld wordt verder dat mensen daadwerkelijk in staat zijn zelf de juiste keuzes te
maken en de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven. Niet iedereen heeft
echter evenveel perspectief op verbetering van hun omstandigheden en is in staat het
leven vorm te geven naar de eigen wensen en behoeftes. Omdat er via allerlei kanalen een
“onmiddellijke en oneindige bevrediging van behoeften” gepropageerd wordt, kan het
gebrek aan perspectief door deze mensen dubbel zo hevig ervaren worden. Mensen die
perspectief ontberen en voelen dat ze geen kansen hebben om zich te ontplooien, kunnen
de maatschappelijke orde afwijzen omdat ze deze als onrechtvaardig ervaren.
Onverschilligheid jegens de samenleving en haar vertegenwoordigers kunnen het gevolg
zijn.53 Tevens ervaren deze mensen minder respect en dat maakt hun gevoel van
eigenwaarde des te breekbaarder. Juist deze mensen hechten sterk aan gelijkheid. Dat
maakt hen extra lichtgeraakt en sneller bereid tot intimidatie.54
Door de nadruk op individuele vrijheid, individuele keuze en het individuele gevoel is
zelfbeheersing een cruciale factor geworden in de huidige Nederlandse samenleving.
Omdat niet iedereen dat tegenwoordig op kan brengen in het licht van de geschetste
ontwikkelingen dient een gebrek hieraan opgevangen te worden en is ‘sociale controle’
nodig. Volgens Cachet is de definitie van sociale controle “de manieren waarop mensen,
direct of indirect, bewust of minder bewust, trachten elkaars gedrag te beïnvloeden;
daarbij gebruik makend van sancties en zich baserend op waarden, normen en doeleinden
die binnen hun groep of samenleving gedeeld worden”. Daarbij is onderscheid te maken
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in formele en informele sociale controle. Dat ligt in “de aard van de verhouding tussen de
te beïnvloeden persoon en de concreet aanwezige of voorstelbare anderen”. Bij informele
sociale controle is deze relatie rechtstreeks, bij formele sociale controle is er sprake van
een indirecte relatie en zijn de controlerende anderen aanwezig in de vorm van een derde
partij.55 De huidige noodzaak van sociale controle schept een probleem. Vroeger was er
namelijk, veel meer dan nu, sprake van informele sociale controle vanuit de eigen groep
van mensen. Individuen dienden rekening te houden met het oordeel van familieleden,
medegelovigen, partijgenoten of buurtbewoners.56 Door het huidige gebrek aan informele
sociale controle dient dit gecompenseerd te worden met formele sociale controle. Juist
deze vorm van sociale controle wordt tegenwoordig moeizaam geaccepteerd, zeker als de
politie als derde partij optreedt. Vanwege de veranderingen in de onderlinge
verhoudingen tussen mensen is formele sociale controle door de politie een moeizame
aangelegenheid geworden. Gelijkheid en gelijkwaardigheid staan namelijk haaks op de
ongelijkheid die de relatie tussen politieagent en burger impliceert. De gezagspositie van
een politieagent is als gevolg van genoemde sociale ontwikkelingen dus aan erosie
onderhevig. In paragraaf 4.3 ga ik uitvoeriger in op de positie van de politie in de
Nederlandse samenleving.
Eén van de fysieke gevolgen voor de openbare ruimte is de zichtbare diversiteit in uiterlijk
en leefstijl. Omdat mensen niet meer gebonden zijn aan opgelegde kaders en vrij mogen
kiezen hoe ze eruit willen zien en hoe ze hun leven leven, heeft de openbare ruimte een
diverse aanblik gekregen. Mensen kunnen hun uiterlijk naar believen invullen via
kleding, accessoires en lichamelijke verschijning. Daarnaast is als gevolg van immigratie
het fysieke uiterlijk van de bevolking ook veranderd. Mensen met verschillende
huidskleuren en van oorsprong exotische kledingsstijlen zijn onderdeel geworden van de
Nederlandse openbare ruimte.
De in paragraaf 2.3 genoemde privatisering van de openbare ruimte kan ook als fysiek
gevolg beschouwd worden. Hangjongeren, maar ook uitwassen als auto’s die op de stoep
geparkeerd staan, openbare dronkenschap, vrouwen die nagefloten worden en openlijk
drugsgebruik kunnen onder deze noemer worden geschaard.57
Op basis van bovenstaande constateer ik dat er een fysieke en sociale vergroving van de
Nederlandse openbare ruimte plaats heeft gevonden. De stedelijke samenleving is
onoverzichtelijker geworden en de stedelijke openbare ruimte wordt daarin gekenmerkt
door diversiteit, massaliteit en anonimiteit.58 Door het impliciete vertrouwen dat in
zelfcontrole gesteld wordt, is de onderlinge verantwoordelijkheid van mensen in de
publieke ruimte veranderd. De openbare ruimte is juist een gelegenheid “waar de eigen
bewegingsvrijheid het sterkst ontwikkeld is” en daar is dus ook het risico op persoonlijke
krenking het grootst.59 Mensen houden zich daarom vaak afzijdig, bemoeien zich zo min
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mogelijk met elkaar en pikken het ook niet als anderen dat met hen doen en hen
corrigeren.60 Een sfeer waarin alleen nog het recht van de sterkste, de brutaalste en de
onverschilligste lijkt te gelden, kan dan ontstaan. Botsingen tussen individuen en tussen
leefstijlen zijn hierin onvermijdelijk. De scheld- en vechtpartijen waaruit de botsingen
bestaan, gaan vaak gepaard met gevoelens van onveiligheid en bedreiging bij betrokkenen
en burgers in het algemeen. Dat maakt dat maatschappelijke interventies en de al
genoemde ‘sociale controle’ nodig zijn. De discussie daarover is de laatste jaren
gedomineerd door de thematiek van normen en waarden. Voordat ik die thematiek nader
bespreek, zal ik eerst kort ingaan op de plekken waar de fysieke en sociale vergroving het
hevigst heeft toegeslagen, namelijk de zogenaamde ‘probleemwijken’.

2.4.1 Geconcentreerde vergroving

De combinatie van fysieke en sociale vergroving noemt Skogan een staat van ‘disorder’,
vrij vertaald ‘wanorde’.61 Wanorde heerst vaak in wijken waar juist de mensen met weinig
perspectief wonen, wat deze wijken maakt tot ‘probleemwijken’ naar het algemeen
gangbare jargon. Probleemwijken kampen vaak met een scala aan problemen: een slechte
sociaal-economische situatie van de bewoners (gezinssituatie, werkloosheid, schulden,
lage opleiding); een grote etnische en culturele heterogeniteit; een hoge verhuismobiliteit;
uit achterhaald woningbeleid overgebleven woningen met achterstallig onderhoud en
leegstand; een hoge woning- en bewoningsdichtheid; gebrekkige of afwezige sociale
cohesie; een onevenwichtige demografische bevolkingsopbouw. Vaak is er sprake van
drugsproblematiek, huisjesmelkers, illegale bewoning, de aanwezigheid van dak- en
thuislozen, rondhangende jongeren, criminaliteit en sociale uitsluiting.62 Skogan stelt dat
zichtbare wanorde in de openbare ruimte ‘besmettelijk’ werkt, ook omdat de openbare
ruimte van een buurt uitdrukking geeft aan de reputatie van een buurt en de
buurtbewoners er vaak komen.63 Bij bewoners kan wanorde gevoelens van woede,
demoralisatie, zorg en angst over criminaliteit oproepen en in een dergelijk klimaat kan
men niet langer verwachten dat mensen zich geciviliseerd gedragen op straat. Zeker
wanneer het gebruik van geweld vaker voorkomt, dreigt het gevaar dat geweld (en andere
vormen van crimineel gedrag) tot normale omgangsvormen worden verheven.64 Risico is
dan dat de criminaliteit daadwerkelijk stijgt. Miedema stelt dan ook dat in veel van
dergelijke buurten “een straatcultuur met leeftijdgebonden vormen van delinquentie een
traditioneel gegeven” is.65 Dat deze buurten evenwel onvergelijkbaar zijn met de
Amerikaanse en Franse getto’s ligt in het feit dat in Nederland probleemwijken nog steeds
deel uitmaken van een stedelijke gemeenschap, maar er in de Verenigde Staten en
Frankrijk sprake is van geïsoleerde gebieden die zich buiten het normale maatschappelijk
leven bevinden.66
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2.5 Reactie - ‘normen en waarden’

Gabriël van den Brink heeft wetenschappelijk inhoud gegeven aan de door Balkenende
aangezwengelde maatschappelijke discussie over normen en waarden. In verscheidene
publicaties door de jaren heen heeft Van den Brink geschreven over normen en waarden,
met het rapport Schets van een beschavingsoffensief - Over normen, normaliteit en
normalisatie in Nederland uit 2004 als voornaamste werk. Ik zal kort de lijn die Van den
Brink hierin volgt, weergeven en ingaan op zijn idee van een ‘beschavingsoffensief’.
Voor de duidelijkheid stelt Van den Brink: “Waarden zijn algemeen van aard en gelden
voor verschillende omgevingen, normen zijn altijd specifiek en horen in een bepaalde
context thuis.” Waarden zijn universele zaken als gelijkheid, liefde en vrijheid, normen
geven daar een concrete invulling aan.67
Wat betreft het debat over normen en waarden dat in Nederland op gang kwam, zegt Van
den Brink dat het ‘onbehagen’ hierover voortkomt uit twee tendensen, die in paragraaf 2.4
ook al aan de orde geweest zijn. Enerzijds zijn de eisen van burgers omhoog gegaan en
eisen ze het allerbeste, anderzijds zijn ze verontwaardigd en boos zodra anderen datzelfde
doen. “Het probleem is daarbij niet zozeer dat men zelf hoge normen hanteert als wel dat
men niet naar deze normen handelt in de omgang met anderen.” Boutellier spreekt van de
‘veiligheidsutopie’: “De burger wil alle ruimte, maar de samenleving moet aan banden.
Het volk schreeuwt vooral om de disciplinering van de ander.”68
Een concreet voorbeeld van een verschijnsel dat onbehagen oproept is overlast, agressie
en brutaliteit in de openbare ruimte. Hier is sprake van onduidelijkheid over de publieke
normen en komt zoals eerder gezegd de gevoeligheid voor krenkingen bij burgers aan de
oppervlakte. Het gedoogbeleid in Nederland heeft het stellen en handhaven van normen
in de openbare ruimte moeilijk gemaakt. En dat terwijl mensen juist geen
verantwoordelijkheid meer nemen voor elkaars gedrag en naar instituties en professionals
wijzen als er ingegrepen dient te worden.69
Van den Brink pleit daarom voor een ‘beschavingsoffensief’, “de ontwikkeling van
modern burgerschap” waarin gelijkwaardigheid, zelfwerkzaamheid, betrokkenheid en
aanspreekbaarheid centraal staan. Van den Brink doet een aantal handreikingen, niet
alleen voor burgers, maar ook voor de overheid en professionals. In figuur 2 is de indeling
die Van den Brink gemaakt heeft, weergegeven. Hij onderscheidt drie factoren die van
invloed zijn op de afstand tussen normen en gedrag: socialisatie, waarbij het draait om het
belang van bepaalde regels die burgers met elkaar delen en het elkaar daarin bevestigen;
motivatie, om daadwerkelijk het gedrag aan te willen passen; legitimatie, dat wil zeggen
een prikkel van buitenaf om de eigen motivatie te ondersteunen.
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Drie problemen en voorstellen tot verbetering

Figuur 2 – Van den Brink, 2004

De invulling die Van den Brink geeft aan een beschavingsoffensief is weinig concreet. Hij
komt bij zijn voorstellen tot verbetering niet los van ‘grote’ woorden als burgerschap en
de daarmee verbonden gelijkwaardigheid, zelfwerkzaamheid, betrokkenheid en
aanspreekbaarheid. Als reactie op de botsingen in de stedelijke openbare ruimte heeft het
debat over normen en waarden dan ook weinig opgeleverd.70 Tegen de achtergrond van
‘grote’ woorden en ‘grote’ processen lijken de botsingen onbeheersbaar. Dat komt omdat
dit debat is blijven hangen in genoemde ‘grote’ processen en daarmee het niveau van
menselijke interactie ‘vergeten’ is. Juist in de grote steden is de verleiding groot om
uitsluitend op ‘grote’ processen te letten, aldus Fortuin & Van der Graaf.71 Maar normen
krijgen gestalte “in een veelheid van specifieke, situatiegebonden oordelen en daarop
gebaseerde handelingen”.72 Met andere woorden, in interactie tussen mensen op “het
niveau van de alledaagse activiteit” komen normen tot uiting.73 En deze interactie, de
‘kleine’ ervaringen van mensen in de omgang met wezensvreemde elementen, biedt
mogelijkheden om de botsingen beheersbaar te maken. Kunneman haalt Jessica Benjamin
aan die stelt dat “de conflictueuze ontmoeting met de reële ander tot intersubjectieve
leerprocessen kan leiden”. Naast ongemak bieden deze botsingen dus ook mogelijkheden
om van elkaar te leren. En daarbij gaat het volgens Kunneman om het vinden van
handvatten voor “het praktisch handelen van de betrokkenen” en niet zozeer om het
vinden van een “gedeeld moreel perspectief”.74
Bij het geven van aanbevelingen in hoofdstuk 6 kom ik terug op de voorstellen die Van den Brink doet.
Voor mijn onderzoek zijn met name zijn voorstellen met betrekking tot de professionals interessant. Ik
schaar politieagenten dan ook onder die categorie.
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Met die laatste opmerking wijst Kunneman mij op een ander element dat onlosmakelijk
verbonden is met de botsingen in de stedelijke openbare ruimte. De botsing vindt
namelijk niet plaats tussen willekeurige individuen en groepen individuen, maar specifiek
tussen subculturele leefstijlen. Kunneman stelt dat interacties worden vormgegeven door
“specifieke, emotioneel betekenisvolle culturele tradities en de daarin besloten verhalen,
metaforen, vormen en klankbeelden”. Met andere woorden, interactie wordt beïnvloed
door de (sub)culturele achtergrond van de individuen die in interactie treden. Daar ligt
mijn tweede kritiekpunt op Van den Brink. Omdat hij vasthoudt aan de notie van een
gedeeld pakket normen en waarden voor iedereen, onderkent hij niet het belang van
subculturele leefstijlen en de waarde die individuen aan hun eigen leefstijl hechten. Juist
omdat de samenleving steeds onoverzichtelijker is geworden, is het belang van leefstijl en
subculturele identiteit toegenomen.75 Dat iedere leefstijl een eigen pakket normen en
waarden heeft, maakt dat het opleggen van een gedeeld pakket geen effect heeft en
waarschijnlijk zelfs tot meer botsingen leidt. Men moet individuen geen gedeeld pakket
normen en waarden opleggen, maar juist de interactie tussen hen mogelijk maken. En
daarmee verbind ik mijn kritiekpunten. Want op het niveau van interactie tussen
leefstijlen ligt een mogelijkheid om de botsingen tussen individuen en hun leefstijlen
beheersbaar te maken.

2.6 Alternatief - leefstijlen in interactie

Gekeken vanuit de beïnvloedende factoren uit het model van Hartley (zie figuur 1)
ontstaan de botsingen in de interactie tussen leefstijlen daar waar door verschillende
leefstijlen een verschillende betekenis aan hetzelfde feit toegekend wordt. Iets dat binnen
de ene cultuur normaal is en in een andere abnormaal kan tot misverstanden leiden.
Codes zijn weinig expliciet, want binnen een cultuur worden deze als vanzelfsprekend
beschouwd. In de confrontatie met andere culturen en andere codes worden ze pas
expliciet en juist daar ontstaan de botsingen. Op deze grensvlakken wordt de eigen
identiteit geprofileerd en de eigen betekenis gecommuniceerd. Daar, waar twee
subculturele leefstijlen elkaar ontmoeten, in de dynamiek van identiteiten en codes, kan
een botsing ontstaan. Deze botsingen kunnen leiden tot het vinden van gedeelde
betekenissen en een positieve invloed hebben op toekomstige interacties.76 De
contrasterende codes bieden dus een mogelijkheid tot verbetering van de interactie. Door
deze inzichtelijk te maken en de betrokken individuen meer bewust te maken van het
bestaan ervan, worden de contrasterende codes gekanaliseerd. Daartoe is ook kennis nodig
van de drie andere factoren (context, perceptie en identiteit), omdat de vier factoren
elkaar zoals gezegd wederzijds beïnvloeden. Met deze kennis en de wil om iets te
veranderen, kunnen de contrasterende codes gereduceerd worden en zo de interactie
meer beheersbaar worden gemaakt. Een verbeterde beheersbaarheid van de interacties
maakt dat individuen en groepen met de opgedane kennis van elkaar kunnen handelen
om zo de botsingen in de interacties tussen hen te verminderen. Kennis en begrip van de
achtergronden van de andere partij zijn onmisbaar voor betrokkenen om bewust vorm te
75
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geven aan de interactie.77 Meer kennis en begrip kunnen daarnaast bijdragen aan een
verandering van attitude ten opzichte van deze andere partij en dus stereotype beelden
bijstellen.78
Model van subculturele interactie

Figuur 3

Om dus meer inzicht krijgen in de botsingen tussen politieagenten en straatculturen dien
ik de factoren, die vanuit deze twee leefstijlen de interactie tussen hen beïnvloeden, op
een rij te zetten. Het model van Hartley biedt daar een raamwerk toe. Dit model heeft
echter betrekking op de interactie tussen twee individuen. Bij mijn onderzoek gaat het om
de interactie tussen subculturele leefstijlen, dus tussen groepen in plaats van individuen.79
Dat maakt dat ik het model van Hartley moet vertalen naar een model voor de interactie
tussen subculturen wil ik het kunnen gebruiken in dit onderzoek. In figuur 3 heb ik op
Hargie, Saunders & Dickson, 1994
Lammers, 2004
79
Ik beschouw zowel de politie als de straatcultuur als een subculturele leefstijl. In hoofdstuk 4, waarin ik de
beïnvloedende factoren vanuit de politie beschrijf, zal ik verantwoorden waarom ik deze ook als een
subculturele leefstijl zie.
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basis van het model van interpersoonlijke communicatie een vertaling gemaakt naar een
model voor de interactie tussen subculturen. Ik heb gekozen voor een iets andere visuele
weergave om de nadruk te leggen op het moment van interactie van twee leefstijlen A en
B. Daarbij heb ik de sociale context zoals Hartley die voorstelt in tweeën gesplitst. Ik
onderscheid de fysieke omgeving, dus de grover geworden openbare ruimte in Nederland
en de culturele context. De culturele context bevat de sociale omgeving en de sociale
structuur met de specifieke culturele normen, culturele regels en culturele relaties met
anderen. Als leefstijl A in interactie treedt met leefstijl B dan spelen de culturele
identiteit, de culturele perceptie van leefstijl B en de culturele codes een rol. In taal en
non-verbale communicatie komen de culturele codes tot uiting en in de uitwisseling van
die taal en non-verbale handelingen kan dan een botsing ontstaan.
Door het verloop van de interactie en de specifieke culturele kenmerken te beschrijven,
kan ik de achterliggende processen in de interactie tussen subculturele leefstijlen
blootleggen. Analyse van deze processen kan bijdragen aan het beheersbaar maken van de
interacties tussen leefstijlen, in het geval van mijn onderzoek het beheersbaar maken van
de botsingen tussen politieagenten en straatculturen. In hoofdstuk 3 zal ik ingaan op de
culturele kenmerken van de straatcultuur en de door mij onderzochte straatleefstijl.
Daarmee geef ik invulling aan wat ik leefstijl B noem in het door mij geschetste model van
subculturele interactie. In hoofdstuk 4 doe ik hetzelfde, maar dan voor de politie als
leefstijl A.
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Hoofdstuk 3 – Straatcultuur in Nederland

Na in het vorige hoofdstuk gesteld te hebben dat een grondige analyse van de interactie
tussen politie en straatculturen nodig is om mogelijkheden te vinden voor vermindering
van de botsingen in die interactie, zal in dit hoofdstuk gestart worden met het invullen
van het model met het begrip straatcultuur. Ik begin met een algemene inleiding op
hiphopmuziek en straatcultuur en ga in op de aantrekkingskracht van straatcultuur op
jongeren. Het fenomeen hangjongeren komt aan de orde en de associatie ervan met
overlast en criminaliteit. Ik geef de kenmerken van de straatleefstijl, waarna ik specifiek
de door mij onderzochte straatleefstijl uitdiep en de invloed ervan op de botsing met de
politie plaats in het kader van het model van subculturele interactie.

3.1 Hiphop

Schuif aan de kant als je me ziet als een probleem
weiger je mee te werken ga ik dwars door je heen
moeilijke tijden en het leven wordt niet beter
je staat nergens ingeschreven ben niet eens ziekenfonds verzekerd
en het lijkt alsof je leven zogenaamd vervloekt is
en je wordt helemaal leip van die openstaande boetes
(…)
ben niet te ontwijken en altijd in de wijk te vinden
ik ga nooit uit ga daar maar van uit want ik kom toch niet binnen
ik sta voor, achter en op de straten
toon geen emotie dus hoe kan ik aanzetten tot haat
wat een teringzooi ik weet niet waar het op slaat
ze noemen mij een terrorist terwijl de media alles opblaast
lichtgetint als mijn achtergrond dus kijk
gasten staan achter ons in elke achterstandswijk
want zij voelen zeker wat ik hier nu beschrijf
dus er is vast een kans dat jij dit niet begrijpt

REFREIN:
Ik doe wat ik moet doen het is nu tijd
ik kom op voor me volk en ga volop in de strijd
een trotse Marokkaan is wat ik ben en wat ik blijf
dus het wordt rüina ( = Marokkaans voor RELLEN) als je te lang naar me kijkt
ik doe wat ik moet doen het is nu tijd
ik kom op voor me volk en ga volop in de strijd
een trotse Marokkaan is wat ik ben en wat ik blijf
dus het wordt rüina als je te lang naar me wijst
Schuif aan de kant het is tijd voor die echte shit,
ben strijdklaar want het is tijd om te vechten pik
ga je wat uitleggen maar als je eens wist
hoe het voelt om geclassificeerd te worden als terrorist
(…)
ik schrijf wat ik leef met me pen
en alleen maar echtheid is wat ik schreeuw met me stem
(…)
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heb schijt aan de regering want ze maken een zooitje
die rappende minister Dönner vreet ik op als een broodje
want dit is niet te pikke
en daarom groeit de jeugd op met de mentaliteit van wilt u staan want ik kan zitten
(…)
REFREIN
(…)

Appa featuring Naffer – Schuif aan de Kant, 2006

In de jaren ’70 is hiphop ontstaan in de straten van ‘the Bronx’, een achterstandswijk in
New York. De vier centrale onderdelen van hiphop zijn breakdance, graffiti, rap en DJ-en.
Eerstgenoemde drie onderdelen worden op straat, in de openbare ruimte, beoefend. De
rapmuziek bezingt het harde leven in het getto en de lokale straatcultuur. Hiphop gaf
jongeren uit de getto’s een nieuw zelfbewustzijn, de teksten gingen vaak over zaken als
ongelijkheid en het afdwingen van respect. Vaak wordt in die teksten de eigen lokale
afkomst benadrukt, de eigen hood (hiphopslang voor de eigen neighborhood, de eigen
buurt). De twee kernelementen van hiphop zijn “keepin’ it real” en “not giving a fuck”.80
Daarmee wordt respectievelijk gewezen op het belang van eerlijkheid en het belang van
pal staan voor je opvattingen, wat de consequenties ook mogen zijn. De hiphopcultuur zet
zich daarmee af tegen de ‘normale’ samenleving. Zo kleden hiphopartiesten zich vaak
volgens de richtlijnen van de straatcultuur en gebruiken ze de ‘taal van de straat’.
Sinds de beginjaren heeft hiphop een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Inmiddels
is hiphop een vast onderdeel van de huidige popcultuur en is het via muziek, televisie,
film en mode verworden tot de wereldwijde ‘mainstream’.81 Daarmee is de straatcultuur
van het getto ook verspreid geraakt. In Nederland is hiphop uitgegroeid tot één van de
populairste subculturele stromingen. Net als in de Verenigde Staten heeft hiphop in
Nederland een functie als uiting van zelfbewustzijn en manier om mensen een stem te
geven. Rappers worden wel de “verslaggevers van de straat” genoemd.82 De gedeeltelijke
weergave van de raptekst hierboven is daar een duidelijk voorbeeld van. De tekst gaat
over de straatmentaliteit, over strijd en opkomen voor jezelf en over onbegrip van
anderen. De bijbehorende hiphopcultuur, de straatcultuur, is daarmee ook doorgedrongen
in Nederland. Zoals de Nederlandse rapper Duvel van act DuvelDuvel zegt over hiphop:
“Ja, het is een hype nou hè (…) Het is nou meer een fashion-ding (…) Veel kids die zich
d'r nou ook door aangetrokken voelen. Ik denk dat het ook een beetje komt door het, ja
het komt toch stoer over als je een beetje hiphop ben (…) dat je slang praat (…) beetje
boos kijken op straat en zo…”83 Dat heeft alles te maken met de straatcultuur die in
hiphop bezongen wordt.

Boyd, 2003
Bourgois, 1995
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Yo! VPRO Raps, VPRO, 25 februari 2007
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Dutch Touch, Ulrike Helmer, 2006
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3.2 Straatcultuur

Bij het uitdiepen van het begrip straatcultuur start ik met het bespreken van het werk van
Elijah Anderson, een Amerikaans socioloog. Anderson heeft in de Verenigde Staten
onderzoek gedaan naar de wijze waarop mensen zich staande houden in de openbare
ruimte in een grootstedelijk getto. Van oudsher worden deze getto’s voornamelijk bevolkt
door Afro-Amerikanen uit de lagere sociale klassen en zijn dit gebieden geteisterd door
armoede, verpaupering en criminaliteit. De bewoners van een getto ervaren een enorme
kloof tussen henzelf en de rest van de samenleving. Het getto is een harde wereld waarin
mensen figuurlijk moeten knokken om het hoofd boven water te houden, waar overleven
niet vanzelfsprekend is. Letterlijk dient een mens om zich daar in het openbaar te
bewegen ook in staat te zijn te knokken of in ieder geval de bereidheid daartoe uit te
stralen. Het tonen van zwakheid kan anderen namelijk een uitnodiging bieden hiervan
misbruik te maken. Het volgende citaat illustreert dit mooi:
“…you actually had to fight to stay alive. If somebody says something to you, you can’t look
around, you just gotta swing at the nearest head so they know you’re not afraid.”84

Anderson ontdekte een complex systeem van informele regels dat de onderlinge omgang
tussen mensen in het openbaar bepaalt en hoe mensen moeten reageren op ‘uitdagingen’
van anderen. Het functioneert als een vorm van sociale controle en Anderson noemt dit
systeem de ‘code van de straat’. Het centrale element daarin is ‘respect’.85 Wie voldoende
respect weet af te dwingen, wordt op straat met rust gelaten, maar wie daar niet in slaagt,
loopt naast fysiek gevaar ook het risico om te worden ‘gedisrespecteerd’ ofwel ‘gedist’. Het
gezichtsverlies dat dit oplevert, wordt door inwoners van het getto ervaren als een grote
aantasting van het individu. Mensen uit de ‘gewone’ samenleving kunnen het zich
permitteren om weg te lopen van een situatie waar iemand hen publiekelijk vernedert of
aanvalt. Hun zelfrespect is er niet van afhankelijk, dat bieden zaken als werk, familie,
sociaal netwerk en persoonlijk succes. Maar mensen zonder werk en zonder perspectief
hebben weinig legitieme middelen om hun menselijke waardigheid te voelen en te laten
zien. Hun zelfrespect hangt af van de mate waarin ze respect kunnen afdwingen bij
anderen en de openbare ruimte biedt hen daar een platform toe.86
Respect dwing je af door het vermogen en de bereidheid om geweld te gebruiken. De
juiste blik, bewegingen en gedrag zijn onderdeel van een dergelijke uitstraling. Suttles
spreekt van “duidelijke machtssignalen” in je doen en laten die je veilige doorgang
garanderen. Het overdrijven van alle voor handen zijnde signalen toont een heftiger
versie van de eigen ik.87 Fysiek voorkomen als kleding, juwelen en uiterlijk speelt daarbij
een belangrijke rol, mede om te laten zien dat men bereid is die te verdedigen als dat
nodig is. Daarnaast is taalgebruik van belang, met een snel en gevat antwoord op
‘uitdagingen’ kun je laten merken dat je niet over je heen laat lopen. Een dergelijke
Telander, 1976
Anderson, 1999
86
Bourgois, 1995
87
Suttles, 1968
84
85

- 31 -

houding laat zien dat er niet met je te sollen valt, je alert bent op problemen en je je
grenzen aangeeft. Zo biedt deze bescherming tegen potentieel gevaarlijke anderen in de
openbare ruimte van het getto.88
Op basis van bovenstaande en de indeling die Kaldenbach89 hanteert, zet ik de kenmerken
van de straatcultuur op een rij:
Het draait in de straatcultuur om het gedrag in de openbare ruimte. Respect is daarbij iets
dat wordt geëist om te overleven op straat. Als mensen een gebrek aan respect proeven,
zich gedist voelen, dan staan zij op scherp. Het is van belang niet over je heen te laten
lopen en die reactie past binnen de straatcultuur, status wordt immers ontleend aan het
handelen volgens de regels van de straatcultuur. Daarnaast is het een directe aanval op
henzelf en hun identiteit. Bourgois ziet het vasthouden aan deze ‘straat’-identiteit als een
“triomfantelijke afwijzing van sociale marginalisatie” en een “defensieve ontkenning van
zwakheid”.90
De openbare ruimte vormt binnen de straatcultuur het podium waar respect verworven
kan worden. Daartoe dient dit podium te worden geclaimd om ruimte te creëren voor het
straatgedrag. Tegelijkertijd wordt de claim gelegd en versterkt door het vertoonde
straatgedrag, die de privatisering van de openbare ruimte compleet maakt.
Men voelt zich afgewezen door de samenleving. Gezagsdragers die deze samenleving
vertegenwoordigen of er deel van uit maken, ziet men als natuurlijke vijand. Met het
eigen gedrag provoceert men de samenleving en zet men zich af tegen de maatschappij.
Men is trots op de eigen afkomst. Dat kan dan zowel etnische afkomst zijn als wel de
buurt waar men vandaan komt en opgegroeid is. Zelfbewustzijn en pal staan voor de eigen
opvattingen staan daarin centraal. Het defensieve aspect van wat Bourgois verstaat onder
straatidentiteit verweeft deze trots op de buurt en genoemde territoriale claim op de
openbare ruimte. In de Verenigde Staten komt het namelijk vaak neer op een letterlijk
verdedigen van de eigen buurt tegen ‘indringers’ uit andere buurten.
De nadruk ligt op de lichamelijke verschijning en bijpassende accessoires als kleding en
juwelen. Dergelijke machtssignalen tonen lichaamskracht. Daarnaast zijn de verbale
vermogens ook van belang: het juiste vocabulaire (de ‘taal van de straat’) en de
vaardigheid om snel en gevat te reageren op uitdagingen. Het benoemen en belachelijk
maken van andermans onzekerheden hoort daarbij. Kaldenbach spreekt van “razendsnel
trefzekere observaties als een vuurpijl op de ander afsturen”.91
Anderson beschouwt de straatcultuur als een culturele adaptatie aan een diepgeworteld
gebrek aan vertrouwen in de rechtsstaat. Kern van de houding in de straatcultuur is dan
ook: “Als je mij lastig valt, dan zal dat gevolgen hebben. Reken niet op de wet. Reken niet
op de politie. Het is jij en ik.”92 Dit onderstreept de betekenis van de lokale straatcultuur
Anderson, 1990 & 1999
Kaldenbach, 2006
90
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als mechanisme om de harde realiteit van het getto te overleven. Naast deze functionele
kant biedt de straatcultuur jongeren de kans om status en aanzien te verwerven als zij zich
de straatcultuur en zijn uitingen eigen maken. Hoe beter dit lukt en hoe succesvoller zij
daarin zijn, hoe meer dit hen sociaal definieert en zij zich een ‘straat’-identiteit aanmeten.
Dit maakt dat het in het belang van de jongere is om hiernaar te blijven handelen.93

3.3 Jongeren en straatcultuur

Straatcultuur sluit nauw aan bij de belevingswereld van bepaalde jongeren in Nederland,
zeker bij hen die opgroeien in probleemwijken. Traas spreekt in dit verband van
‘performance’, de overlevingsstrategie waarmee een persoon zich psychisch en sociaal
staande houdt en zich presenteert aan de wereld.94 Als gevolg van de sociale
veranderingen die in paragraaf 2.3 aan de orde zijn gekomen, stelt Traas dat jongeren
houvast nodig hebben bij het vinden van hun weg in de samenleving. In die zin zou de
performance kunnen worden gezien als een “kunstgreep om in een situatie van
voortdurende verandering en daarbij horende onduidelijkheid van verhoudingen, toch als
persoon met de omgeving in contact te blijven”. Jongeren ontlenen elementen van hun
performance aan de jeugdsubcultuur. Daaronder verstaat Traas de wijze waarop bepaalde
groepen jongeren vorm geven aan hun gedrag, vrijetijdsbesteding, muziekvoorkeur en
uiterlijk. Performance heeft niet alleen betrekking op die kenmerken, maar vooral ook op
een bepaalde denkwijze of mentaliteit. De ‘straat’-mentaliteit appelleert aan de ervaringen
van jongeren in probleemwijken, maar ook jongeren die niet afkomstig zijn uit dergelijke
wijken kunnen zich aangetrokken voelen tot de straatcultuur en de straatmentaliteit. Dat
komt door de overeenkomsten tussen straatcultuur en jeugdcultuur in het algemeen.
Angenent stelt dat in jeugdcultuur “zelfstandigheid van jongeren, verzet tegen gezag en
verwerping van conformisme” van oudsher een belangrijke plaats innemen.95 De nadruk
die op die elementen ligt in de straatcultuur maakt het leven volgens de regels en codes
van de straatcultuur ook aantrekkelijk voor jongeren die niet in probleemwijken
opgroeien. Deze ‘straat’-jeugdsubcultuur, die ik vanaf nu ‘straatleefstijl’ zal noemen, diep
ik verder uit in de volgende paragraaf.

3.4 Straatleefstijl

Angenent stelt dat er een aantal motieven ten grondslag liggen aan het gedrag van
jongeren. Het kernwoord daarin is activiteit. Jongeren zijn impulsief, op zoek naar
spanning en sensatie, experimenteren graag, zoeken vermaak in de vorm van sport
(prestatie) en spel (socialisatie) en proberen verveling te verdrijven.96 Deze motieven
maken ook dat bij alle jongeren die met elkaar optrekken de behoefte bestaat zich eigen
ruimte toe te eigenen. De openbare ruimte is een goede mogelijkheid, omdat daar geen
expliciete regels gelden en geen expliciete eisen worden gesteld. Jongeren brengen veel
tijd met elkaar door en hechten daarbij grote waarde aan een eigen zelfstandige leefstijl.
Anderson, 1990
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De voornaamste plek waar jongeren dit ‘samen-jong-zijn’ beleven, lijkt de openbare
ruimte te zijn geworden, aldus Hazekamp.97 De jongeren nemen bezit van deze ruimte,
het privatiseren dat ik eerder noemde. Deze symbolische toe-eigening geschiedt door
fysieke aanwezigheid, al dan niet met vervoermiddelen als fietsen en scooters en het eigen
handelen: bijeen staan, praten, gebaren, lawaai maken en rotzooi achter laten. Jongeren
creëren zo een eigen sociale ruimte, die niet door volwassenen beheerst wordt, maar waar
zij zelf kunnen bepalen hoe zij zich gedragen. Bij voorkeur bezetten jongeren bepaalde
strategische posities in de openbare ruimte, daar waar er veel potentiële wisselwerking
tussen de groep en anderen mogelijk is. Dat bepaalt de aantrekkelijkheid van het
rondhangen op straat.
Hazekamp constateert dat de aanwezigheid van jongeren in de openbare ruimte niet
plaatsvindt in een “sociaal vacuüm”. Vroeg of laat zal het rondhangen als disfunctioneel
opgevat worden door de omgeving als er sprake is van overlast. Janssen stelt dat de straat
van oudsher al een negatieve bijklank heeft. Jongeren ‘van de straat’ houden is het devies,
omdat daar het begin ligt van “ alle kattekwaad (…) tot erger”.98 Rondhangende jongeren
op straat worden tegenwoordig al snel als bedreigend ervaren en geassocieerd met overlast
en criminaliteit.99 Zeker als er sprake is van weinig voorzieningen worden hanggroepen
steeds duidelijker zichtbaar in de openbare ruimte en is de kans dat er overlast wordt
veroorzaakt en ervaren groter. De recente geschiedenis van de openbare ruimte in veel
steden laat zien dat botsingen ontstaan daar waar groepen claims op de openbare ruimte
leggen en anderen hierop reageren. De openbare ruimte wordt namelijk met algemene
sociale toegankelijkheid geassocieerd.100 Toch is rondhangen op straat door groepen
jongeren iets van alle tijden en alle culturen.101 Corrigan sprak van de jeugdsubcultuur van
het ‘hanging-around’ in Engeland in de jaren ‘80.102 Het ‘niets-doen’ bestaat daarbij uit lol
maken, praten met elkaar over waargebeurde en onware zaken, stoeien en voetballen.
Deze activiteiten werden afgewisseld met het uiting geven aan spontane ‘weird ideas’
zoals het ingooien van ruiten en het lastig vallen van voorbijgangers. Deze stap naar het
veroorzaken van overlast en kleine criminaliteit heeft alles te maken met groepsgedrag.
Jongeren willen er graag ‘bij horen’. Veel jongeren doen dan ook hun uiterste best om
door vrienden en leeftijdgenoten geaccepteerd te worden. Daarbij zijn twee dingen met
betrekking tot het zelfbeeld van een jongere cruciaal. Ten eerste is het belangrijk indruk
te maken en niet af te gaan. Ten tweede is populariteit van belang, geaccepteerd
worden.103 Jongeren organiseren hun vrije tijd grotendeels rondom vrienden. Zij leren
alles van elkaar: “hoe ze contact leggen met het andere geslacht, welke films of muziek
cool zijn, alcohol drinken en welke kleding ze moeten dragen om erbij te horen.”104 Op
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dergelijke wijze kunnen jongeren elkaar in aanraking brengen met de straatleefstijl. De
dynamiek die er onder invloed van de straatcultuur in jongerengroepen ontstaat, kan
grote invloed hebben op de identiteit en het gedrag van jongeren, zeker als deze jongeren
zich bevinden in maatschappelijke achterstandssituaties. Miedema zegt hierover:
“Jongeren uit achterstandsbuurten hebben al op jonge leeftijd de ‘vrijheid’ om actief aan het
groepsleven van leeftijdgenoten op straat deel te nemen. Daar zoeken ze sociale contacten en
sociale erkenning. Door gebrek aan gestructureerde vrijetijdsalternatieven, institutionele
bindingen en gering ouderlijk toezicht kunnen dergelijke, in eerste instantie territoriale
groepsformaties zich relatief autonoom ontwikkelen (…) Het groepsgebeuren en het op straat
rondhangen krijgen een steeds dominantere plaats in hun leven: het wordt een oefenplaats
voor het ontwikkelen van sociale en fysieke handhavingsvaardigheden. Met name de
verwerving van status en prestige door deel te nemen aan (vaak impulsieve) groepsactiviteiten
is van belang. Een onderdeel daarvan is het veroorzaken in groepsverband van overlast door
het claimen van delen van de publieke ruimte en het plegen van (leeftijdsgebonden vormen
van) delinquentie. Agressie en geweld(sbereidheid) geven niet alleen status maar tonen ook
loyaliteit aan de groep als collectief. In die zin is de groepsdynamica te zien als constant proces
van elkaar overtroeven en de ‘zwakkelingen’ hun perifere plaats wijzen. De groep blijft vaak
een losse verzameling eenlingen die tot elkaar zijn veroordeeld, soms noodgedwongen.
Reputatiehandhaving blijft precair en niet meedoen kan het risico van uitstoting inhouden.”105

Dit citaat verenigt een aantal elementen van de straatleefstijl met de groepsdynamiek:
De gedeelde straatleefstijl in een groep biedt jongeren houvast en zekerheid, er is sprake
van een “gedeelde ervaring die als belangrijk wordt gevoeld”.106 Het gezamenlijk
rondhangen op straat creëert “een zekere saamhorigheid, zonder al te diepgaande
emotionele betrokkenheid”. Er is eerder sprake van het hebben van “losse kameraden”
dan van “goede vrienden”.107 Lindo spreekt van een ‘open ended’-netwerk, waarin
individuen een potentieel zeer groot aantal losse contacten hebben.108 Dergelijke
netwerken bieden de mogelijkheid “steeds wisselende coalities te sluiten en gespannen
onderlinge verhoudingen te vermijden”. In deze jongerengroepen ontbreekt het namelijk
doorgaans aan relaties van wederkerigheid en onderling vertrouwen. Ander kenmerk van
een ‘open ended’-netwerk is dat de deelnemers ervan veel informatie tot hun beschikking
hebben en kunnen uitwisselen. Dat kunnen anekdotes zijn van “bravoure en verzet” die
de straatleefstijl en de groepsidentiteit bevestigen en uitbouwen, maar ook (criminele)
straatkennis.109 Zo kunnen jongeren zich goed op de hoogte stellen van voor hen
interessante ontwikkelingen en mogelijkheden.
Onderdeel van de groepsidentiteit is een ‘wij-zij denken’ dat de identificatie van de
jongere met de groep en de daarin heersende opvattingen en codes versterkt. Dat uit zich
op twee niveaus: er is interne groepsdruk tot conformisme met de normen in de groep en
externe groepsdruk tot non-conformisme en confrontatie met de buitenwereld. Ondanks
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de genoemde losse structuur van deze groepen dienen jongeren als zij zich willen
aansluiten zich te conformeren aan de groepsnormen. Deze interne groepsdruk kan
zodanig sterk zijn dat ouders hun kinderen bijvoorbeeld niet meer herkennen als zij hen
in de groep van leeftijdgenoten zien.110
Taal is een element dat de groepsidentiteit ondersteunt. Straattaal als uiting van de
straatcultuur maakt dat er een zeker prestige aan het gebruik kleeft.111 Het wordt zowel
door autochtone als door allochtone jongeren gesproken. Van belang is op te merken dat
dé Nederlandse straattaal niet bestaat. Jongeren uit de ene stad kunnen weer andere
woorden gebruiken dan die uit een andere stad. Vanwege de invloed van de
hiphopmuziek bevat straattaal een groot aantal Engelse woorden, voornamelijk
hiphopslang, maar ook woorden uit de vele migrantentalen die Nederland telt, behoren
tot het straatjargon: woorden uit het Sranan(g) (Suriname), Papiaments (Nederlandse
Antillen), Tamazight of Berber (Marokko), Turks en Arabisch. Daarnaast is het
taalgebruik vaak grof, een zin als “ik maak je dood” is een zin die weinig opvalt en
samenhangt met de nadruk op het niet over je heen laten lopen in de straatcultuur.112
Lindo merkt op dat bij schelden in etnisch gemengde jongerengroepen men vaak termen
gebruikt die iemands etnische afkomst onderstrepen of belachelijk maken. Dat
interpreteerde hij als “een uiting van gemeenzaamheid” en “een stijlfiguur om verschillen
te overbruggen”, omdat die uitspraken tijdens zijn observaties niet leidden tot ruzies en
confrontaties.113 Accent speelt verder een interessante rol. Dorleijn & Nortier stellen,
hoewel in voorzichtige bewoordingen, dat het erop lijkt dat zich in de Randstad een soort
overkoepelend accent gebaseerd op het Marokkaans-Nederlands aan het ontwikkelen is.114
En dat dit gesproken wordt ook door andere etnische groepen, de auteurs geven het
voorbeeld van een situatie waarin een aantal Turkse jongeren onderling Nederlands
spraken met een Marokkaans accent. Dit is de taal die je spreekt op straat “om stoer te
doen”.115
Een groep biedt jongeren daarnaast de mogelijkheid om status en respect te verwerven,
zowel binnen de groep als naar de buitenwereld toe. Dat geschiedt dan volgens de regels
van de straatcultuur, dus door bravouregedrag te vertonen om daarmee respect af te
dwingen.116 Dreiging, intimidatie en geweld spelen daarin een belangrijke rol. Vanwege
de nadruk op respect en gedist worden, zijn groepsleden “extra gevoelig voor
(veronderstelde) kleineringen en beledigingen”.117
Een activiteit als het rondhangen op straat is een vorm van territorialiteit, een
machtsmiddel om de status van een groep te handhaven door dreiging en intimidatie.118
Daarbij is er ook sprake van strijd om een plek in de openbare ruimte, waarbij jongeren
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het vaak af moeten leggen tegen omwonenden, de politie, buurtvaders of
stadsplanologen.119 Juist omdat de eigen buurt een bron van trots is, levert dit strijd op.

3.4.1 Groepscategorieën

In bovenstaande verdieping op groepsdynamiek haal ik een aantal onderzoeken aan.
Zonder uitzondering zijn dit onderzoeken naar delinquente en criminele
jongerengroepen. De reden dat ik deze onderzoeken gebruik, is omdat de straatleefstijl
hierin duidelijk naar voren komt. De stap van hangjongere uit de straatleefstijl naar
delinquent en zelfs crimineel lijkt hierdoor klein en dit etiket kleeft dan ook aan
rondhangen op straat. Dat er bepaalde gradaties in dergelijk gedrag zitten, blijkt uit de
indeling die Beke e.a. hanteren. Zij onderscheiden drie typen jongerengroepen:120
Een hinderlijke jongerengroep die bestaat uit jongeren “…die wat in de buurt
rondhangen, af en toe luidruchtig aanwezig zijn en zich niet zoveel aantrekken van de
omgeving. Soms loopt het uit de hand en zijn er kleine schermutselingen maar dat is snel
in de kiem gesmoord en vaak ook meer toeval dan gepland. Ook maken ze zich
incidenteel schuldig aan kleine vernielingen. Dit soort groepen is over het algemeen nog
voldoende ‘autoriteitsgevoelig’ en kan worden aangesproken op dergelijk gedrag.”
Samengevat veroorzaken zij bewust en onbewust hinder en overlast voor hun omgeving
en voor de jongeren heeft de groep de functie van “platform voor sociale activiteiten”.
Een overlastgevende jongerengroep is “…wat nadrukkelijker aanwezig. Ze kunnen af en
toe provocerend optreden, vallen omstanders wel eens lastig (uitschelden of zelfs
intimideren), vernielen regelmatig zaken en laten zich veel minder gelegen liggen aan
andere mensen. Ze zijn ook minder goed te corrigeren. Ook de lichtere vormen van
criminaliteit waar ze zich schuldig aan maken, plegen ze doelbewuster en ze zijn ook
meer bezig om te zorgen dat ze niet gepakt worden.” Ze hebben een duidelijke antisociale
houding en koesteren deze ook. Voor deze jongeren heeft de groep net als bij eerder
genoemde variant de functie van “platform voor sociale activiteiten”.
Een criminele jongerengroep bestaat uit jongeren “…die (in ieder geval gedeeltelijk)
behoorlijk op het criminele pad terechtkomen. Ze zijn al vaker met de politie in aanraking
gekomen. Kenmerkend voor dergelijke groepen is dat ze meer en meer criminaliteit
plegen voor het financiële gewin (ze verdienen er geld mee). De feiten zijn ook ernstiger.
Ze schrikken ook niet terug voor het gebruik van geweld. Hun criminele repertoire is
breed.” De groep heeft hier dus echt de functie van “platform voor criminele activiteiten”.
De eerste categorie jongerengroep is dus nog redelijk autoriteitsgevoelig en te corrigeren
als ze worden aangesproken. Dat geldt niet voor overlastgevende en criminele
jongerengroepen. Deze stellen zich harder op tegen het wettelijke gezag. Overlastgevende
jongerengroepen aarzelen nog als het gaat om concreet verzet tegen openbare
ordehandhavers. Bij criminele jongerengroepen is deze drempel al veel lager.
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Er is sprake van zogenaamde ‘plusvarianten’ als groepen een hoge organisatiegraad en een
hiërarchische structuur hebben. Een overlastgevende jongerengroep heet dan een
straatbende en een criminele jongerengroep een jeugdbende.
Deze categorisering wordt in politiekringen veelvuldig gebruikt en staat bekend als de
‘Beke-methode’.
Na deze algemene definiëring van de straatleefstijl, zal ik de door mij onderzochte
jongerenleefstijl introduceren.

3.5 Marokkaanse jongens

Marokkaanse jongeren zijn sterk georiënteerd op de Nederlandse samenleving. Dat maakt
erkenning voor hen cruciaal.121 Marokkaanse jongens ervaren vaak een afwijzende
houding vanuit hun omgeving. Dat kan zijn vanuit het gezin, waar vaak sprake is van “een
enorm generatieconflict” tussen ouders en kinderen, met name vaders en zonen.122 Maar
ook vanuit de samenleving, waar sprake is van negatieve beeldvorming over Marokkaanse
jongens en hun etniciteit een negatieve connotatie heeft. Dat kan jongeren tot een
negatieve houding inspireren. Als de jongens zich ‘gedist’ voelen door de maatschappij,
dan kan overgevoeligheid ontstaan voor alle maatschappelijke uitingen en ervaren zij
intenties van maatschappelijke vertegenwoordigers als vijandig.123 De straatgroep biedt
Marokkaanse jongens de mogelijkheid de negatieve beeldvorming te compenseren. Door
het erkennen van elkaar en de bijbehorende omgangsvormen in de groep creëren ze in
hun sociale identiteitsbeleving onafhankelijkheid van de maatschappelijke
vooroordelen.124 In en met de groep kan men respect afdwingen bij elkaar en de
buitenwereld. Deze reactie kan gezien worden als een vorm van verzet.125
Keune e.a. stellen dat Marokkaanse jongens in probleemwijken een groot deel van hun
vrije tijd doorbrengen in de openbare ruimte van de eigen buurt. Thuiszitten is geen echte
mogelijkheid, omdat veel kinderrijke Marokkaanse gezinnen klein behuisd zijn en privacy
zodoende moeilijk te vinden is. Veel aantrekkelijker is het dan om op straat activiteiten
met anderen te ondernemen. De stedelijke openbare ruimte heeft voor hen vooral de
functie van ontmoetingsplaats, waarbij de jongeren zich vaak in groepen ophouden.126 Het
dagelijks leven van Marokkaanse jongens speelt zich dan ook grotendeels af binnen deze
straatgroepen. Als men elkaar ontmoet, wisselt men informatie uit over wat er in de buurt
gebeurt, over ruzies of het optreden van de politie.127 De buurt en de straat bepalen
letterlijk hun horizon, omdat veel jongens nauwelijks buiten de eigen buurt komen.128 Als
een buurt een slechte reputatie heeft, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de jongens.
Een negatief stigma van de buurt kan namelijk bijdragen aan een verminderde kans op
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werk voor haar bewoners. Engbersen e.a. spreken van ‘residentiële discriminatie’.129 Dit
draagt verder bij aan de negatieve houding van de jongens jegens de maatschappij.
Van Gemert stelt dat twee “ogenschijnlijk met elkaar strijdige codes” van invloed zijn op
het gedrag van en de verhoudingen tussen Marokkaanse jongens in een straatgroep.
Enerzijds zijn de verhoudingen egalitair, anderzijds is er sprake van een hiërarchie.130
De egalitaire verhoudingen worden gekenmerkt door jaloezie en eer. Jaloezie speelt een
rol omdat “de winst van de één wordt gezien als het verlies van de ander”. Voorkomen
moet worden dat anderen zich verheffen boven het niveau van het individu of van de
groep. Eer doelt op het feit dat het van belang is te voorkomen dat men zelf daalt en
gezichtsverlies leidt. Sterker nog, “het verbeteren van de eigen positie, al dan niet ten
koste van anderen” is uitgangspunt van het handelen. Deze combinatie van jaloezie en eer
creëert de paradoxale situatie dat iedereen er op uit is zelf te stijgen, maar het
tegelijkertijd onwenselijk is als iemand anders daadwerkelijk stijgt. Wantrouwen kleurt
dan ook de onderlinge relaties, men houdt elkaar scherp in de gaten. “Iemand wordt niet
gewantrouwd omdat hij de ander een loer heeft gedraaid, maar door hem te wantrouwen
kan worden voorkomen dát hij dat doet.” Openlijke uitingen van wantrouwen leiden tot
confrontaties en instabiliteit. Daarom bedienen de jongens zich van gedrag dat “de
omgang stroomlijnt en de gewenste in plaats van de feitelijke verhoudingen toont”.
Daarmee wordt het onderlinge wantrouwen toegedekt, maar verdwenen is het niet. Van
Gemert geeft het voorbeeld van het begroetingsritueel onder de jongens:
“Degene die binnenkomt, geeft de andere aanwezigen een hand (de rechter) en brengt in één
beweging dezelfde hand naar het hart. Hebben jongens ruzie met elkaar en komt één van de
twee binnen, dan kan hij iedereen een hand geven of niemand. Het zou tot een lastige situatie
kunnen leiden wanneer hij duidelijk zichtbaar zijn opponent als enige niet zou groeten.”131

Het begroetingsritueel lijkt dus ogenschijnlijk een “holle handeling”, omdat het niets zegt
over de werkelijke verhoudingen. Maar het heeft dus wel degelijk een functie als
regulering van de onderlinge omgang.
Deze continue staat van wantrouwen maakt dat leiderschap en een gezamenlijke
onderneming op onconventionele wijze tot stand komen. Iemand die zich als leider
opwerpt, wordt namelijk gewantrouwd en tegengewerkt. De jongens gaan uit van het feit
dat iemand vooral zijn eigen belangen nastreeft. En “het idee te investeren in iets waar
een ander mee op de loop kan gaan, werkt al bij voorbaat verlammend”. Een groepslid kan
in hun visie niet spreken namens de hele groep. Leiderschap vindt dan ook vooral indirect
plaats. Bepaalde jongens nemen het initiatief en sturen daarmee het groepsproces. Niet
door anderen iets op te dragen of het voorbeeld te geven, maar door met het eigen
handelen reacties op te roepen bij groepsleden of buitenstaanders, zodat een keten van
acties en reacties ontstaat. Voor buitenstaanders is het dan ook vaak lastig om te bepalen
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wie precies voor welke daad verantwoordelijk is.132 Als een groep zich ergens gezamenlijk
tegen verzet, staat niet een gemeenschappelijk doel centraal, maar een
gemeenschappelijke tegenstander. “Zonder openlijk protest, zonder intern overleg en
zonder leiderschap gaan ze ertoe over om zand in de machinerie van de tegenstander te
strooien.” Zo worden overleg en het onvermijdelijke gebrek aan consensus omzeild. Van
Gemert geeft een prachtig voorbeeld van een dergelijke situatie in een buurthuis:
“Was bijvoorbeeld de jongerenwerker boos en wilde hij iemand eens goed de les lezen, dan
viel achter zijn rug een kopje op de grond. Aan de andere kant van de ruimte werd ineens hard
gepraat en het volgende moment ging plotseling het licht uit. Ogenschijnlijk gebeurden zulke
dingen toevallig. Het maakte corrigerend optreden naar één individu onmogelijk en
belachelijk, wat voor de persoon in kwestie zeer frustrerend was. (…) Dit groepsgedrag heeft
wat van een guerilla-oorlog. De onvoorspelbare speldenprikken maken het de logge
machthebber onmogelijk om tot een echte krachtmeting te komen met zijn tegenstander. Die
gaat op in de menigte en wordt erdoor gesteund.”133

Ondanks de nadruk op egalitaire verhoudingen is er sprake van een bepaalde hiërarchie.
Die hiërarchie wordt bepaald door leeftijd, maatschappelijke status en straatreputatie en is
verbonden met respect.134 Oudere jongens die veel durven en doen, met een dikke auto of
vergelijkbaar statusverhogend bezit, staan dus hoog op de hiërarchische ladder. Vaak zijn
het deze jongens die de toon zetten in conflicten met de buitenwereld.135 Onderling
bespreken de jongeren uitvoerig interessante gebeurtenissen en situaties die op straat
plaats hebben gevonden. Zo is iedereen op de hoogte van wie wat gedaan heeft en wie
waartoe in staat is. Daarbij worden acties die de status verhogen door degenen die erbij
waren, geclaimd.136 De onderlinge omgang wordt dan ook gekenmerkt door competitie.
Men maakt ruzie en probeert elkaar af te troeven. Met “snelle flitsende opmerkingen” kan
men scoren. Ieder groepslid dient alert te blijven in dit spel van “woorden, gebaren en
bewegingen”.137 Als je niet reageert, leid je gezichtsverlies ten overstaan van de aanwezige
groepsleden. Wordt tijdens dit onderlinge ‘dollen’ geen respect betoond, dan is een heftige
reactie het antwoord.138
Marokkaanse jongens die zich in straatgroepen ophouden, kunnen als groep geschaard
worden onder de straatleefstijl vanwege de grote overeenkomsten die er bestaan tussen de
kenmerken die ik in paragraaf 3.2 noemde en de beschrijving die ik hierboven gaf. Ze
vertonen opvallend straatgedrag in groepen, waarbij een claim op de openbare ruimte en
het veroveren van respect centraal staan. Dit gedrag kan opgevat worden als een vorm van
verzet tegen de maatschappij die hen, al dan niet in eigen ervaring, slecht gezind is. Dit uit
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zich in een opstandige houding tegenover vertegenwoordigers van deze maatschappij,
gezagsdragers in het bijzonder.

3.6 Leefstijl in interactiemodel

Na bespreking van de kenmerken van de door mij bestudeerde straatleefstijl, kan ik deze
in het kader van het model van subculturele interactie plaatsen. De culturele perceptie bij
deze straatleefstijl van de politie is in paragraaf 1.1 bij bespreking van het voorbeeld naar
voren gekomen.

3.6.1 Kenmerken Marokkaanse jongens

Culturele context: De sfeer van de interacties met de jongens is vaak vijandig, vanwege
hun straatgedrag en claims op de openbare ruimte. Het verwachte gedrag van de jongens
daarin wordt gekenmerkt door de nadruk op competitie en het verwerven van respect.
Daaraan ten grondslag ligt mede een anticipatie op de verwachte afwijzing die de jongens
ervaren van de buitenwereld.
Culturele identiteit: De identiteit van de jongens wordt vrijwel volledig bepaald door de
straatgroep waartoe zij behoren. De gedeelde ervaring van het rondhangen op straat en de
daarmee samenhangende activiteiten maken de straatgroep tot de belangrijkste bron van
identiteitsbeleving. Hun Marokkaanse afkomst speelt ook een rol. Interessant in deze is
ook de notie van openbare ruimte die er leeft in de straatleefstijl. Marokkaanse jongens
dienen de openbare ruimte te claimen om een podium te creëren voor hun straatgedrag en
houden dat met dit straatgedrag ook in stand. De openbare ruimte is daarmee vrijwel
letterlijk verbonden met hun identiteit.
Culturele perceptie: Voor de Marokkaanse jongens is de politie de vijand en deze wordt
dan ook met wantrouwen tegemoet getreden.
Culturele codes: De culturele codes zijn gestoeld op onderling wantrouwen en
hiërarchische verhoudingen. Straattaal en onderling gesproken Marokkaans zijn de
manier waarop de boodschap wordt overgebracht.

3.7 Conclusie

Gekeken naar het beeld dat ik in dit hoofdstuk geschetst heb van de straatleefstijl, lijkt het
haast onvermijdelijk dat botsingen tussen buitenwereld en jongeren in straatgroepen
ontstaan. Het rondhangen en reageren op de omgeving kan leiden tot tegenreacties van
derden, waarbij de kans op escalatie aanwezig is. Als de politie de derde partij is of dient
in te grijpen in een situatie waarbij de jongeren tegenover anderen staan, komt de politie
in botsing met de jongeren. Dat de culturele kenmerken van de politie bijdragen aan het
ontstaan en erger worden van die botsing, zal duidelijk worden in het volgende
hoofdstuk.
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Hoofdstuk 4 – Politie in Nederland

In dit hoofdstuk staan de politie en de invloed van haar kenmerken op de botsing met
jongeren uit de straatleefstijl centraal. Daarbij leg ik de nadruk op politiegezag, omdat de
gezagspositie van de politie in die asymmetrische relatie juist door de jongeren moeilijk
geaccepteerd wordt. Blijken zal dat gezag cruciaal is voor het werk en de identiteit van
een politieagent. Ik begin met de visie van de politie op gezag in de openbare ruimte,
waarna ik de begrippen gezag en politiegezag uitdiep. Vervolgens ga ik in op de positie
van de politie in de Nederlandse samenleving en in hoeverre er sprake is van tanend
politiegezag. Ik zal betogen dat in interactie de sleutel ligt voor het laten gelden van gezag
door politieagenten op straat. Daarna bespreek ik het werk van de politie en de specifieke
vaardigheden waar agenten over dienen te beschikken. Als afsluiting geef ik de
kenmerken van de politie en plaats deze in het kader van het model van subculturele
interactie.
Voordat ik van start ga, wil ik nog enige uitleg verschaffen over het plaatsen van de politie
in het model. De politie kan niet zonder meer als subculturele leefstijl worden opgevat.
Het is namelijk een beroepsgroep en de individuele agenten vertonen alleen de
kenmerken van de politie als ze in dienst zijn. Agenten zijn echter een zeer zichtbare
verschijning in het straatbeeld en komen vaak als groep tegenover andere groepen te staan
in de openbare ruimte. Daarom beschouw ik de politie wel als leefstijl die in het kader van
dit onderzoek in het model te plaatsen is.

4.1 Visie politie

In het Landelijk Kader Nederlandse Politie 2003-2006 uit 2002 staat:
“De kern van de (…) beschreven ambitie betreffende toezicht en handhaving is het herwinnen
van het gezag in het publieke domein door intensiever toezicht, intensievere handhaving en
een duidelijke normstelling. Bij de intensivering van het toezicht richt de politie zich met
name op de onveilige gebieden in de stad. (…) In algemene zin gaat het om locaties als
stations, uitgaansgebieden, jeugdverzamelplaatsen en coffeeshops. Hierbij wordt speciale
aandacht besteed aan risicojongeren…”

En in Politie in ontwikkeling - Visie op de politiefunctie uit 2005:
“Het publieke domein is van de burger en in het verlengde daarvan van de overheid. De
overheid behoort de dominante partij in de publieke ruimte te zijn wat betreft veiligheid en
leefbaarheid. De politie is de autoriteit in de publieke ruimte. Zij is de baas op straat, de
scheidsrechter, die respect voor haar gezag zonodig afdwingt. Zij vervult deze rollen op grond
van haar (…) unieke combinatie van specifieke kenmerken (…): de mogelijkheid tot
gelegitimeerde uitoefening van geweld (dwangmiddelen), de beschikking over
opsporingsbevoegdheden, de continue aanwezigheid in de frontlinie en de hierop toegespitste
professionaliteit, de daarmee samenhangende informatiepositie en de maatschappelijke
verankering. (…) De uitstraling van de Nederlandse politie is dan ook niet die van baas over de
burger, maar die van scheidsrechter in het publieke domein ten gunste van alle burgers.”
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Politieoptreden op straat en gezag in de openbare ruimte houdt de politie erg bezig. In
beide beleidsdocumenten wordt het herwinnen van gezag in de openbare ruimte als
speerpunt gezien. Daarbij wordt speciaal aandacht besteed aan risicojongeren. In
confrontaties met deze jongeren op genoemde locaties is het onvermijdelijk dat de politie
veelvuldig in contact zal komen met jongeren uit de straatcultuur. Vanuit haar specifieke
vaardigheden wordt de politie ook in staat geacht deze taak succesvol op zich te nemen en
haar gezag op straat te laten gelden. Wil dit daadwerkelijk succesvol zijn, zal eerst nader
uitgezocht moeten worden wat gezag is. Dat doe ik in de volgende paragraaf.

4.2 Klassieke gezagsrelatie

Om het begrip gezag nader te onderzoeken, dien ik ook iets te zeggen over macht. Macht
en gezag zijn namelijk begrippen die nauw aan elkaar verwant zijn. Het zijn beide vormen
van invloed ofwel van “de mogelijkheid om op het gedrag van mensen in te werken”.139
Weber’s definitie van macht is de mogelijkheid die een persoon of groep heeft om de
eigen wil tegen de wil van anderen door te zetten.140 Het nadrukkelijke verschil tussen
macht en gezag is dat bij macht fysieke of psychische druk nodig is om de eigen wil te
realiseren en bij gezag niet. Gezag is “macht die door mensen vrijwillig wordt aanvaard en
gevolgd”.141 Overtuiging, argumentatie, vertrouwen en respect staan daarbij centraal.
Macht stoelt juist op dwang, geweld, ontzag en vrees. Ander onderscheid tussen macht en
gezag is dat macht wordt opgelegd, terwijl gezag wordt toegekend. Dat betekent dat gezag
ook verspeeld kan worden als deze toekenning stopt. Verder kan gezag, anders dan macht,
niet aangeleerd of gedelegeerd worden. Wel is het zo dat gezag afstraalt op anderen. De
Savornin Lohman ziet gezag als “gelegitimeerde macht”.142 Die legitimiteit bepaalt of er
sprake is van macht of van gezag.
In een gezagsrelatie is volgens Meershoek sprake van een tweezijdig proces van “interactie
tussen ongelijke personen of instanties waarbij de gezagsdrager iets kan bewerkstelligen
voor zover hij de ander zijn geloofwaardigheid duidelijk kan maken”. Die interactie is
daarbij “een ernstig spel van interpreteren, afwegen en zich schikken waarbij de
gezagsdrager de hoofdrol speelt maar niettemin afhankelijk blijft van de
ondergeschikte”.143 Meershoek noemt in zijn beschrijving van gezag een uitingsvorm van
legitimiteit, namelijk ‘geloofwaardigheid’. Meershoek stelt dat de gezagsdrager iets kan
bewerkstelligen wanneer deze de ondergeschikte partij zijn of haar geloofwaardigheid
duidelijk kan maken en die van de institutie die hij of zij representeert. Als de
ondergeschikte partij geen legitimiteit toekent aan de gezagsdrager, dan zal deze macht
moeten laten gelden om zijn of haar wil door te zetten en daarmee het risico lopen gezag
te verspelen.144 Gezag is daarmee afhankelijk van de opvattingen van de zich naar het
gezag schikkende partij, want die kent de gezagsdrager zijn gezag toe. Die opvattingen zijn
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zichtbaar in de gronden waarop legitimiteit gebaseerd is. Zijderveld noemt een aantal
gronden waarop gezag wordt toegekend aan een persoon of groep.145 Deze indeling is
gebaseerd op het werk van Weber.146 Hij onderscheidt:
Traditioneel gezag: gezag dat vastzit aan een ambt en berust op tradities zoals dat van een
koning. Ook komt het voort uit gewoonte, omdat iets ‘altijd al zo geweest is’. Het
individuele functioneren van de persoon die het ambt bekleedt, is daarbij niet relevant.
Charismatisch gezag: gezag op basis van de waarde van de voorbeeldfunctie die een
persoon bekleedt. Vaak beschikt deze persoon over een moeilijk definieerbare uitstraling
of een uitzonderlijke kwaliteit. Deze kan mythische proporties aannemen, een eigen leven
gaan leiden en daarmee niet (meer) op waarheid gebaseerd zijn.
Wettelijk gezag: gezag op basis van een wettelijk ingekaderde positie.
Functioneel gezag: gezag op basis van expertise, voortreffelijk functioneren, kennis van
zaken en virtuositeit.
In een gezagsrelatie is het enerzijds zo dat de gezagsdrager de ondergeschikte partij van
zijn of haar legitimiteit dient te overtuigen. Dit geschiedt in een proces van interactie met
die ondergeschikte partij. Anderzijds wordt de legitimiteit van de gezagsrelatie bepaald
door de gezagsgrond die de gezagsdrager wordt toegekend door de ondergeschikte partij.
Deze ondergeschikte partij staat daarbij actief in de gezagsrelatie, want deze dient
ontvankelijk te zijn voor het gezag en daar ook een zekere behoefte aan te hebben.
Gezagsuitoefening zal geen uitwerking hebben als deze partij geen reden tot
gehoorzaamheid ziet in de gezagsdrager.147

4.2.1 Gezagsgronden politie

Het werk van politieagenten op straat bestaat uit interactie met de burger: informeren,
waarschuwen, trachten te overreden en toespreken.148 De politie doet aan “crisisinterventie, het voorkomen van escalatie, snel en kort durend optreden, vaak onverwachts
en op de meest uiteenlopende tijdstippen of in riskante situaties”.149 Daarbij is de eerste
prioriteit de orde en rust herstellen.150 Bij het ingrijpen van politieagenten in burgerzaken
zijn zij afhankelijk van het accepteren van dat ingrijpen als legitiem door die burgers. Dat
maakt dat politieagenten hun recht om in te grijpen, dienen te legitimeren. Het
persoonlijk handelen van de agenten in de directe interactie met de burger vormt daarvan
de kern.151 Met het persoonlijk handelen dient een agent zijn of haar gezag direct neer te
zetten en dit ook te handhaven. Bij het invullen van de gezagsrelatie tussen politie en
burger ga ik in op de specifieke gezagsgronden waar de politie over beschikt. Zo kan
bepaald worden op basis waarvan de politie gezag toegekend kan krijgen.
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Volgens Zijderveld is eigentijds politiegezag een combinatie van de door hem genoemde
vier gezagsgronden.152 De nadruk ligt daarbij op functioneel en wettelijk gezag, maar kan
niet zonder traditie en charisma ter inspiratie en emotionele verankering. De Savornin
Lohman bouwt voort op die indeling en onderscheidt drie gronden waarop het gezag van
de politie berust:153
Rechtmatigheid: De rechtsstaat, met de scheiding van machten, garandeert de
rechtmatigheid van het overheidsoptreden. De politie is daarin de representant van de
uitvoerende macht en deze positie in het staatsbestel vormt de gezagsbasis van de
individuele agent. Deze gezagsgrond is vergelijkbaar met het wettelijke gezag uit de
indeling van Zijderveld.
Effectiviteit: De politie is het beste instrument voor de beheersing van de misdaad en het
handhaven van de openbare orde en wordt op basis hiervan gezag toegekend. Dit komt
overeen met het functioneel gezag van Zijderveld. Expertise kan namelijk helpen effectief
optreden te realiseren.154
Integriteit: De directe interactie tussen politie en burger staat bij deze gezagsgrond
centraal en geeft een meer personalistische invulling aan gezag. Het is een mix van
functioneel en charismatisch gezag van Zijderveld.

4.3 Tanend politiegezag?

De politie kan als slachtoffer van de in paragraaf 2.4 geconstateerde vergroving gezien
worden. De gewijzigde verhoudingen tussen mensen maken Nederland een moeilijk land
voor de politie “vanwege contacten met mondige, kritische mensen met een sterk
ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid”. Nederlanders staan bekend om hun kritische
houding ten opzichte van gezag.155 Deze houding wordt door Meershoek omschreven als
een “Catch-22 situatie” voor de politie omdat “mensen verlangen naar de zorg die van
gezag uitgaat maar zich fel verzetten als de onvermijdelijk daarmee verbonden bemoeienis
hen treft”.156 De Vries & Van der Vijver stellen dat dit geldt voor alle
overheidsbemoeienis:
“Burgers lijken in toenemende mate een eigen samenleving te construeren waarin de overheid
geringschattend een minimale positie wordt toebedeeld wanneer men haar diensten niet kan
gebruiken, maar die anderzijds op harde kritiek kan rekenen wanneer niet precies wordt
gedaan wat burgers wensen, gewend als zij inmiddels zijn geraakt aan het voorrecht als ‘cliënt’
te worden aangesproken.”157

Concreet kan dit neerkomen op het voorbeeld dat dezelfde auteurs geven betreffende de
roep van burgers om “meer repressie, harder optreden en zero-tolerance” wanneer het om
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problemen in de bredere samenleving gaat, maar als het om henzelf en hun eigen wijk
gaat ze willen dat de politie kiest voor een burgergerichte aanpak.
Naast de invloed van de sociale vergroving op de positie van de politie in Nederland, is het
gegeven dat de politie een instrument ter sociale controle is al aanleiding om vragen te
stellen over de gezagspositie van de politie. Volgens Van der Vijver staat de politie
symbool voor een rechtvaardige samenleving die ordelijk, veilig en beheersbaar is, waarin
het kwaad wordt bestraft en het recht zijn loop heeft.158 Burgers verwachten van de politie
dat zij actief bijdraagt aan een dergelijke samenleving en goedwillende burgers
ondersteunt.159 Cachet definieert de politie als “de zorg binnen een bepaalde sociale
context voor het handhaven van daar geldende definities van sociale orde of specifieke
onderdelen daarvan, waarbij – als de situatie dat vergt – in laatste instantie de legale en
legitieme mogelijkheid bestaat om gebruik te maken van dwang of geweld”.160 Dat maakt
de politie, zoals eerder gesteld in paragraaf 2.4, een vorm van (formele) sociale controle.
Deze constatering impliceert dat de mogelijkheden van de politie om invloed op de
samenleving en haar inwoners uit te oefenen beperkt zijn. Formele sociale controle is
namelijk een externe vorm van gedragsbeïnvloeding en daarmee minder effectief dan
interne vormen van gedragsbeïnvloeding als socialisatie (aangeleerd gedrag). Daarbij is
informele sociale controle door naasten en bekenden ook vele malen effectiever dan
formele controle.161
Verder dient een politieagent, conform de gegeven definitie van sociale controle in
paragraaf 2.4, geen abstract ideaal van gerechtigheid, maar de wettelijk vastgelegde,
maatschappelijk gedeelde normen.162 Dat brengt met zich mee dat overeenstemming over
deze normen vereist is voor het functioneren van de politie. Als er namelijk geen
overeenstemming is over deze normen, kan dat betekenen dat sommige mensen zich, al
dan niet principieel, niet meer aan de algemeen geldende wettelijke regels houden. En dus
het toezichthoudend gezag, in dit geval de politie, niet erkennen en de legitimiteit ervan
betwisten. 163 In paragraaf 2.5 heb ik de huidige situatie met betrekking tot normen en
waarden in Nederland geschetst en het onbehagen dat daarmee samenhangt. Er is in
Nederland niet zozeer sprake van een situatie waarin verschillende burgers andere
normen belangrijk vinden, maar juist dat mensen niet meer handelen naar die normen.164
Het gezag van de Nederlandse politie lijkt dan ook tanende. In de geschetste context dient
de politie haar werk te doen, waarbij zij zich in een continu proces van legitimering
begeeft. In dit proces heeft de politie twee mogelijkheden. Enerzijds kan de politie haar
legitimiteit proberen te vergroten door zich meer naar de gezagsgronden die de burger aan
haar toekent te schikken, anderzijds kan de politie trachten de interactie met de burger te
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verbeteren. Dat beide mogelijkheden met elkaar samenhangen, zal duidelijk worden in de
hierna volgende subparagrafen 4.3.1 en 4.3.2.

4.3.1 Legitimiteit politie

De Vries & Van der Vijver stellen dat de politie als institutie in staat is gezag te verwerven
“indien zij op de hoogte is van de gronden die burgers hanteren bij het toekennen van
gezag”.165 Dit hangt samen met wat Van der Vijver & Gunther Moor het afstemmen op de
“zich wijzigende maatschappelijke condities” noemen.166 Het draait daarin om de
verwachtingen van de burgers ten opzichte van de politie. Kort gezegd willen burgers dat
de politie “effectief optreedt, bereikbaar en beschikbaar is en vooral wijkgericht werkt”.167
Daarnaast zijn “het zoveel mogelijk respecteren van centrale waarden, de afstemming op
een bepaalde sociaal-culturele context en het probleemoplossend vermogen” van
belang.168 Hierin klinken alle door De Savornin Lohman genoemde gezagsgronden door.
Zij geeft aan dat op basis van haar indeling de politie haar gezag kan versterken door per
taak en situatie te bekijken welke gezagsbasis de meeste steun biedt.
Wat betreft het laten gelden van politiegezag op straat, plaatst zij bij de twee
gezagsgronden ‘rechtmatigheid’ en ‘effectiviteit’ kanttekeningen. Zo vindt ze dat bij
rechtmatigheid gezag teveel gelijkenis vertoont met ontzag en zuiver een uiting van
macht is. Puur wettelijk optreden op straat heeft dan weinig te maken met gezaghebbend
optreden. Problematisch met effectiviteit is dat het in de aard van het politiewerk ligt dat
niet alle misdaden opgelost kunnen worden en dat de pretenties van effectiviteit dus lastig
kunnen worden waargemaakt. Ander onderzoek verbindt beide bezwaren en stelt dat
“rechtmatigheid als gezagsgrond impliceert dat de politie afhankelijk is van anderen in de
strafrechtelijke keten. Het functioneren van rechtbanken en parketten en de straffen die
erdoor opgelegd worden, beïnvloeden het gezag van de politie”. Dit functioneren kan
daarmee ook grote consequenties hebben voor de effectiviteit van de politie.169
Het is dus weinig aantrekkelijk als politie om de nadruk te leggen op de gronden
rechtmatigheid en effectiviteit om haar gezag op straat te laten gelden. Daarmee blijft de
derde en laatste gezagsgrond ‘integriteit’ nog onbesproken. Deze gezagsgrond verbindt
gezagstoekenning met de directe interactie tussen agent en burger op straat. Met deze
gezagsgrond in het achterhoofd constateren Van der Vijver & Gunther Moor dat als men
gezag niet meer ziet als “blindelings gehoorzamen of een naïef vertrouwen in
bovengestelde machten” er, anders dan een situatie van tanend politiegezag, juist sprake is
van een verschuiving van de basis waarop politiegezag wordt toegekend.
Gezagstoekenning is daarin afhankelijk “van het serieus worden genomen in een
besluitvormingsproces, het serieus nemen van elkaars meningen en in discussie de

De Vries & Van der Vijver, 2002
Van der Vijver & Gunther Moor, 2000
167
Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie, 2002
168
Cachet, 1990
169
Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie, 2002; Bervoets, 2006
165
166

- 47 -

bereidheid te tonen elkaar wederzijds te overtuigen”.170 Kortom, toekenning van gezag is
afhankelijk van interactie.

4.3.2 Gezagsherstel in interactie

De gezagsgrond integriteit benadrukt het belang van interactie bij het verwerven van
gezag. De Vries & Van der Vijver noemen deze gezagsgrond “de meest directe vorm van
gezagstoekenning”.171 Gezag wordt toegekend aan een persoon op basis van het geloof dat
in hem of haar wordt gesteld wat betreft de uitoefening van de functie. Aspecten als
persoonlijke bekendheid, nabijheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid spelen daarbij een
belangrijke rol. Interessant is dat Banton in 1973 al stelde dat politiegezag minder op de
wet gebaseerd is en meer op de identificatie van de burger met de politieagent, het gevoel
dat de burger hetzelfde had gedaan als hij of zij zelf agent was geweest. Banton sprak van
‘rationeel-empathisch’ gezag wat agenten in staat stelt hun gezag te verwerven door
beargumentering van hun handelen. De eigen voorkeur van De Savornin Lohman gaat uit
naar deze laatste gezagsgrond integriteit: “Juist daar op straat in de communicatie met de
burgers [ligt] een belangrijk aangrijpingspunt voor herstel van gezag.”172 Ze haalt Manuel
Castells aan die stelt dat er in de huidige Westerse maatschappij “grote behoefte” is aan
gezag gebaseerd op identiteit en herkenbaarheid. Die herkenbaarheid ligt tegenwoordig
op het laagste niveau in een organisatie bij de medewerkers die in de frontlinie staan en
handelen. Andere onderzoeken sluiten hierbij aan door te stellen dat een gezagsrelatie er
tegenwoordig niet meer is tussen instituties en burgers, maar tussen mensen als
vertegenwoordigers van instituties en burgers.173 Op dit niveau kan de individuele agent
de meeste invloed uitoefenen en zijn of haar persoonlijke gezag laten gelden, juist omdat
het werk van agenten op straat uit interactie met de burger bestaat.
Gezag kan dan afgedwongen worden door de inzet van ‘positieve’ gezagsmiddelen
enerzijds en van ‘negatieve’ machtsmiddelen anderzijds. Positieve middelen zijn essentieel
voor het creëren van de legitimiteit die noodzakelijk is voor gezaghebbend optreden.
Instrumenten als het tonen van respect en het beargumenteren van het handelen zullen
daarbij meer effect sorteren dan negatieve middelen als dwang, geweld en het creëren van
ontzag en vrees. Als de situatie vraagt om repressie dienen middelen als wettelijke dwang
en geweld uiteraard ingezet te worden, want “een politie die niet meer repressief is op
momenten waarop iedereen begrijpt dat actie noodzakelijk is, wordt snel gezien als slap,
incompetent, geen knip voor de neus waard”.174 Maar een “al te frequent gebruik” van
negatieve middelen betekent “een spoedige uitputting van die macht en het risico van
gezagsverlies”.175 Zo zal een voortdurende aanpak van zero-tolerance leiden tot het
afkeren van de overheid door de ondergeschikte partijen.176
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Gezag is dus iets dat door gezagsdragers verdiend moet worden, het “moet zich steeds
opnieuw waarmaken, heeft een ongewis en voorlopig karakter en kan dus ook worden
verspeeld door bijvoorbeeld lomp gedrag of een aarzelende houding.”177 Vanuit het
maatschappelijk werk is bekend dat hulpverleners burgers pas kunnen confronteren met
hun gedrag wanneer er sprake is van een goede relatie waarvan “de houdbaarheidsdatum
niet te snel verstreken is” en waarin overeenstemming over de stand van zaken “in elke
concrete situatie weer opnieuw veroverd moet worden”.178 Datzelfde lijkt dus ook van
toepassing te zijn op de relatie tussen burger en politieagent. Zoals gezegd, dienen agenten
per situatie te bekijken van welke gezagsgrond ze gebruik maken en als ze gezag op straat
moeten laten gelden, zal interactie hen het meeste opleveren. Want als de politie in staat
is de interactie te verbeteren, zal zij kunnen putten uit de gezagsgrond integriteit en zo
haar legitimiteit kunnen vergroten. Juist in de interactie tussen agenten en jongeren uit de
straatleefstijl vindt nu een botsing plaats. De jongeren accepteren het gezag van de politie
vaak niet en de botsing maakt dat de gezagsgrond integriteit niet benut kan worden. Daar
is dus nog verbetering mogelijk. Omdat ik op zoek ben naar mogelijkheden tot
verbetering in het handelen van politieagenten, kijk ik in de volgende paragraaf naar wat
het werk van de politie op straat inhoudt.

4.4 Politiewerk

Bij de politie is onderscheid te maken in twee typen straatagenten: die van de wijkpolitie
en die van de directe hulpverlening (DHV) of noodhulp. Agenten van de DHV handelen
meldingen van de meldkamer af die binnenkomen via het telefoonnummer 112. De
noodhulpagent opereert vanuit de auto en beweegt zich op en neer tussen diverse
spoedklussen. Agenten van de wijkpolitie opereren vanuit een wijk- of gemeentebureau
en kunnen hun tijd voor een groot deel zelf indelen. Zij verrichten die taken waar de
DHV niet aan toe komt zoals het nalopen van aangiften, maar ook surveilleren behoort tot
hun taak. Zij dienen midden in het maatschappelijke leven te staan en contact te hebben
met de bevolking in hun wijk of gemeente.
Binnen de wijkpolitie neemt de wijk- of buurtagent een belangrijke functie in. Deze heeft
één bepaalde wijk of buurt onder zijn of haar hoede en is aanspreekpunt voor de burger
bij alles wat er in dat gebied gebeurt. De wijkpolitie bestaat verder uit agenten en
hoofdagenten voor het reguliere wijkpolitiewerk en surveillanten die specifiek de rol van
toezichthouder in de openbare ruimte hebben. Surveillanten hebben minder
bevoegdheden en dragen bijvoorbeeld geen pistool. Het verschil tussen deze agenten komt
tot uiting in de symbolen op hun schouders die hun rang tonen. Zo hebben
politiefunctionarissen die nog in opleiding zijn (aspiranten) 1 streep op de schouder,
surveillanten 2, agenten 3 en hoofdagenten 4. Brigadiers hebben een krans met een
kroontje en een zwaard op de schouder, agenten met een eigen wijk of buurt onder de
hoede hebben altijd deze rang.
Wat betreft de contacten met burgers is er een duidelijk verschil tussen agenten van de
noodhulp en die van de wijkpolitie. Bij de directe hulpverlening geschiedt deze interactie
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alleen vanuit een ordehandhavende functie en vinden de contacten dus veelal plaats
binnen een context van probleemsituaties. Deze contacten zijn ook vaak van korte duur.179
Daar tegenover staat de wijkpolitie die intensiever contact heeft met de burger.
Onderzoek heeft dan ook aangetoond dat noodhulpagenten maar 8% van het politiewerk
besteden aan netwerken tegenover 26% door de wijkpolitie.180 Dit proces van netwerken
maakt dat de contacten langduriger en dieper zijn. Agenten van de wijkpolitie worden
dan ook geacht kennis te hebben van het gebruikelijke gedrag en de normen in hun
gebied en van de lokale verwachtingen bij de burgers van de politie.
De politie heeft bij haar werk in de samenleving te maken met het dilemma
‘betrokkenheid versus distantie’.181 Banton verwoordt het helder door te stellen dat een
politieagent enerzijds boven het volk staat en anderzijds dit volk ten dienste staat.182
Betrokkenheid genereert steun vanuit de gemeenschap voor de politie. Banton noemt
deze betrokkenheid “het opereren binnen de morele consensus van de gemeenschap”. Dat
kan door empathisch optreden van agenten, waarbij in stijl van handelen en presentatie
de gevoelens van de gemeenschap worden weerspiegeld. En door problemen op een
begrijpelijke wijze aan te pakken, kan de burger zelfs wanneer een oplossing niet direct
binnen bereik is, tevreden worden gesteld. Distantie is echter nodig om de neutraliteit van
de politie te waarborgen. Als er te weinig afstand wordt gehouden en men een partij
wordt in de problematiek, dan doet dat afbreuk aan het beeld dat de politie zich in haar
handelen laat leiden door algemene beginselen, bevoegd gezag en politiek. En wordt het
moeilijker om situaties naar de hand te zetten. Amicale of neutrale gesprekken met
criminelen en lastige personen zouden dan ten koste kunnen gaan van het gezag van
politieagenten, omdat mensen het idee kunnen krijgen dat ze wegkomen met hun gedrag.
Van der Torre citeert in dit verband een door hem geïnterviewde hoofdagent die zegt:“Ze
vinden je een matennaaier als je eerst doet alsof het toffe gasten zijn en ze een dag later
oppakt of een verbaal geeft. Ik zorg daarom dat lastige lui niet denken dat ik ze tof
vind.”183 De algemene beginselen waar agenten bij hun optreden rekening mee dienen te
houden, zijn zorgvuldigheid, wettelijkheid, proportionaliteit, geen misbruik maken van
bevoegdheden en verbod van willekeur.184

4.4.1 Politiecultuur

Van der Torre beschrijft het beeld van de ‘orthodoxe’ politiecultuur zoals dat bekend is
vanuit de Verenigde Staten. Er heerst onder agenten “de overtuiging een waardevol en
bijzonder beroep uit te oefenen”, er is sprake van “een sterk geloof in de eigen moraliteit”,
van cynisme, van solidariteit en er wordt belang gehecht aan ‘common sense’. Onder
agenten is er verder sprake van een aantal “informele beroepseisen” waarvan agenten
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vinden dat hun collega’s er aan zouden moeten voldoen.185 Zo dienen collega’s elkaar te
steunen, zowel in het werk als op sociaal gebied. Met name als agenten in koppels werken
is dat van het grootste belang. Daarnaast dient men de reputatie van de eigen eenheid te
bewaken, geen werk te laten liggen voor anderen, geen collega’s te beschuldigen van
onjuist handelen, wel onderling mensen op de hoogte te houden van collega’s die tekort
schieten en niet uit de toon te vallen. Ondanks deze nadruk op solidariteit en gelijkheid is
er onder politieagenten wel degelijk sprake van verschillen in wijze van optreden
tegenover burgers en in visie op de rol van de politie in de maatschappij.186 Van der Torre
spreekt van een ‘politiestijl’, “de waarden, normen en opvattingen van een groep
politieagenten die ten grondslag liggen aan hun gedragspatronen”.187 Hij onderscheidt vier
politiestijlen: pragmatici, ordeherstellers, hulpverleners en pessimisten:
Pragmatici zijn de stabiele en gewone werkers. Zij benaderen politiewerk zakelijk en
zoeken bij conflicten niet in eerste instantie naar schuldigen, maar brengen
oplossingsmechanismen in werking. Het gebruik van geweld is iets dat voorkomen moet
worden volgens dit type agent. Ruim 65% van de totale populatie agenten behoort tot
deze categorie.
Ordeherstellers corrigeren op straat wat er volgens hen in het formele systeem aan
strengheid en capaciteit ontbreekt. Zij hekelen het gedoogbeleid en lichte straffen. Zij
tonen weinig begrip voor mensen die de wet breken of crimineel gedrag vertonen.
Evenmin kunnen zij zich inleven in slachtoffers van criminaliteit, zij hebben het vaak aan
zichzelf te danken. Ze zien geweld als iets onvermijdelijks. Dit type agent heeft een lage
tolerantiegrens en laat verbaal wangedrag, een disrespectvolle houding of een
bevelsweigering zelden ongestraft. Collega’s zien ordeherstellers als
probleemveroorzakers, ze worden dan ook wel ‘asfaltcowboys’ genoemd. Dit type agent
heeft een aandeel van 15% in het totaal aantal agenten.
Hulpverleners zien politiewerk als het omgaan met mensen bij grote en kleine problemen.
Mensen die problemen veroorzaken of de wet breken, verdienen begrip, evenals
slachtoffers van criminaliteit. Ze gebruiken alleen geweld als het echt moet. Deze agenten
maken ongeveer 10% uit van het geheel.
Pessimisten zijn teleurgesteld en voelen zich miskend. Vaak zijn het wat oudere
politiemensen die niet meer geloven in het maatschappelijk effect van hun handelen en
van de politie als instituut. Geweld is iets wat gemeden dient te worden. Ongeveer 10%
behoort tot deze groep.
Drie specifieke kenmerken van de politiecultuur tot slot die bijzonder relevant zijn voor
het volgende hoofdstuk over de interactie tussen de politie en straatculturen. Deze hebben
alle drie betrekking op de omgang met burgers en de manier waarop agenten vinden dat
dit behoort te gebeuren.
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Ten eerste kan een agent een uitdaging of een dreigende aantasting van zijn of haar gezag
niet laten zitten en dient daar tegen op te treden. Laten agenten dit toch gebeuren zonder
iets te doen, dan kan de betrokkene er door collega’s op worden aangesproken. Zeker als
er sprake is van een publiekelijke aantasting, waarbij omstanders aanwezig zijn, is
optreden van belang. Het risico is namelijk dat als mensen het gevoel krijgen dat agenten
op deze wijze met zich laten sollen, mensen het gezag van de politie niet meer accepteren.
Een agent die niet optreedt in dergelijke situaties, kan zo toekomstig werk voor collega’s
op straat moeilijker maken. Dat maakt dan ook dat agenten in één-op-één situaties soms
meer pikken van een burger dan als er meer mensen aanwezig zijn.188 In situaties met één
persoon is een “hoge tolerantiegrens” juist een vereiste.189
Het tweede aspect is de reactie op de opstelling van de burger. Van der Torre noemt dit
het “weerspiegelen van het respect dat een burger toont”.190 Burgers die de rol spelen van
‘goede burger’, die vertrouwen heeft in de effectiviteit van het politieoptreden, geen eisen
stelt en eerlijk is, worden correct en beleefd geholpen. Maar burgers die eisen stellen,
worden terughoudend of formalistisch benaderd. Ook burgers die een “respectabele
indruk” maken, kunnen rekenen op een behulpzame en flexibele opstelling.
Het derde en laatste punt is de verwevenheid van de openbare ruimte met de
politiecultuur en het werk van de politie op straat. Politieagenten oefenen fysieke
controle uit over het gebied waar ze werkzaam zijn, over hun territorium. Zij zijn
verantwoordelijk voor de openbare orde in hun werkgebied en zij bepalen wanneer
iemand te ver gaat.191

4.5 Interactie met de burger

Zoals gezegd, bestaat het werk van agenten op straat uit interactie met de burger. Sociale
vaardigheden zijn daarbij het belangrijkste instrument van een agent, zeker omdat in het
contact met steeds wisselende burgers emoties vaak een rol spelen. In paragraaf 2.2 stelde
ik dat interactie wordt vormgegeven door de sociale vaardigheden waarover een individu
beschikt. Omdat in het werk van een politieagent op straat interactie met de burger
centraal staat, dient een agent over een aantal vaardigheden te beschikken. Muir vat de
vaardigheden voor een politieagent samen als ‘bullshitting’, vrij vertaald ‘ouwehoeren’ en
noemt: instrueren (onderscheid maken, oorzaken identificeren, consequenties inzien,
perspectief bieden), argumenteren (snel logisch nadenken, andermans intellect inschatten,
met overtuiging spreken), manipuleren (geloofwaardige dreigementen uitten, respectabele
compromissen sluiten) en inspireren (appelleren aan andermans morele gevoel).192
Veelgehoorde uitspraak onder politieagenten is dan ook “mijn mond is mijn beste
dienstwapen”193. Een aantal vaardigheden nader beschreven:
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De verbale kwaliteiten van een agent zijn de belangrijkste vaardigheid. Daarmee behoort
een agent te kunnen voorkomen dat een situatie uit de hand loopt. Verbale kwaliteiten
kunnen ingezet worden om in een discussie een vervelende burger op de plek te zetten,
maar ook gezien worden als de gave om het taalgebruik aan te passen aan de burger die
voor de agent staat en daarmee de kloof tussen hen in te verkleinen.194
Een andere vaardigheid is het kunnen spelen van toneel. Het spelen van
verontwaardiging, boosheid veinzen (ook wel ‘ambtelijk boos’ genoemd) maar ook
imponeren. Het non-verbale speelt daarin een belangrijke rol, waarbij lichaamsbouw kan
helpen. Andere middelen zijn het uniform, het zichtbaar hebben hangen van wapens en
handboeien, de pet schuin naar voren zetten waardoor men groter lijkt en de portofoon
aan hebben staan en daarbij laten merken dat men in contact staat met agenten die voor
back-up kunnen zorgen. Zeker als agenten in koppels werken, kan toneelspel en een
zekere rolverdeling in ‘good cop, bad cop’ een nuttig middel zijn om de aandacht te
verdelen over de betrokken partijen.195
Laatste vereiste is rolverplaatsing, het tonen van empathie en daarmee mensen het gevoel
geven dat je naar ze luistert en met hun problemen begaan bent.196 Hieronder kan ook
geschaard worden wat Van der Torre ‘stratenkennis’ ofwel straatwijsheid noemt, het
kennen van de ‘sociale kaart’ van het werkterrein. Dus welk gedrag lokaal als normaal en
alledaags kan worden beschouwd, want “er behoort een middenweg te worden gezocht en
gevonden tussen rechtsnormen, stadsnormen en lokale normen”.197 Mensenkennis ofwel
“het vermogen om op grond van gedragstips in te schatten hoe mensen reageren op het
politieoptreden, zonder daarbij terug te vallen op stereotype beelden” is daarbij van groot
belang.198 Op basis van deze kennis kan een opening worden gevonden voor een gesprek
en die insteek is bepalend voor het verdere verloop van de interactie.
Met de genoemde sociale vaardigheden als bagage zouden agenten in staat moeten zijn de
interactie met de burger tot een zo goed mogelijk einde te brengen. Adang & Kop spreken
dan van “veilig en verantwoord politieel optreden”.199 Zowel veilig, met zo min mogelijk
fysieke schade voor politie en burger, als verantwoord, daarbij genoemde algemene
beginselen in acht nemend. Getuige de botsing die ik in dit onderzoek bestudeer, verloopt
de interactie niet altijd zonder problemen. Daar zal ik dieper op in gaan in het volgende
hoofdstuk. Nu zeg ik eerst kort iets over het algemene verloop van de interactie tussen
agent en burger.
Als agenten een controlerende of ordehandhavende taak uitvoeren dan gebruiken ze
minder sociale vaardigheden dan bij hulpverlening en netwerken.200 Dit is in zekere zin
ook een keuze van een agent, omdat deze het toepassen van sociale vaardigheden per
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situatie bepaalt. Als agenten geen sociale vaardigheden tonen, is dit dus niet altijd een
teken van onkunde, maar kan dit ook een uiting van onwil zijn. Burgers zijn tevreden met
het politieoptreden als agenten tijdens de interactie empathie tonen en duidelijkheid
bieden. Concreet resultaat en een eventuele oplossing zijn dan secundair in het oordeel
van de burger.201 Het gebruik van sociale vaardigheden wordt dus gewaardeerd door de
burger. Interessant is dat burgers in controlerende of ordehandhavende situaties vaak
“woede, gêne of ongemak” ervaren. Vanuit de in paragraaf 2.4 beschreven vergroving
ontstaat er bij burgers de haast “vanzelfsprekende neiging” zich hiertegen te verzetten.202
De burger ervaart het als ongevraagde bemoeienis en lastigvallen, “een ongeoorloofde
inbreuk op het privéleven”. Daarbij hebben mensen moeite met de rol van ondergeschikte
aan de politie, ze beschouwen zich als gelijke. Verzet hiertegen in de vorm van schelden
wordt vaak uitgelegd als het kenbaar maken van een mening, als een recht van ieder vrij
persoon.203 Volgens Sherman bepalen vier condities de mate van verzet: of de burger de
controle of aanhouding als oneerlijk ervaart; of de burger de controle of aanhouding als
stigmatiserend ziet en als veroordelend voor de persoon in plaats van de daad; of de burger
schaamte of berouw toont; of de burger zich verbonden voelt met de politie of de
maatschappij als geheel. Op de achtergrond spelen volgens dezelfde auteur eerdere
ervaringen met de politie een rol, al dan niet positief of negatief.204
Verzet van de burger kan bij politieagenten leiden tot wat Van Stokkom “onprofessioneel
reageren” noemt.205 Hij noemt het (te snel) uiten van waardeoordelen, het (te snel) partij
kiezen, een gebrek aan respectabele omgangsvormen, het onvoldoende uitleg geven over
het waarom van bepaalde handelingen, een gebrek aan duidelijkheid door bijvoorbeeld
een zwalkende en zoekende houding, het negeren van de ander (bewust tonen van
desinteresse) en het maken van zogenaamde ‘leuke’ opmerkingen. Twee specifieke
vormen van onprofessionele bejegening noemt dezelfde auteur in een latere publicatie:
‘forceren’ en ‘spiegelen’. Forceren duidt op een “dominante en weinig coöperatieve
bejegening van de burger” die bij de agent kan doorslaan in vijandigheid en een starre
houding, wat de agent niet benaderbaar of aanspreekbaar maakt. Er wordt snel toegewerkt
naar afronding, wat bij veel burgers een gevoel van miskenning kan oproepen. In het
geval van spiegelen laten politiemensen zich meeslepen door de emoties van burgers en
ontstaat een verbale strijd.206 Zeker als sprake is van persoonlijke beledigingen door de
burger aan het adres van de agent.207

4.6 Politie als leefstijl

Na bespreking van de kenmerken van de politie kan ik deze ook in het kader van het
model van subculturele interactie plaatsen. Bij bespreking van het voorbeeld in paragraaf
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1.1 is de culturele perceptie bij de politie van jongeren uit de straatleefstijl naar voren
gekomen.

4.6.1 Kenmerken politie

Culturele context: Omdat het werk van de politie bestaat uit handelend optreden in
uiteenlopende situaties, waarbij vaak sprake is van spanning, zal de sfeer bepaald worden
door de aard van de situatie, wat er precies aan de hand is en waarom de aanwezigheid
van de politie nodig is. Ontmoetingen met de politie brengen voor de meeste mensen
spanning en emotie met zich mee, zeker bij controlerend of ordehandhavend optreden
van de politie. Politieagenten verwachten van de burger dat deze hen de status toedicht
van ‘baas op straat’ en met respect tegemoet treedt in hun werkgebied. Gebeurt dit niet,
dan zal daarnaar gehandeld worden en een reactie volgen. De politie dient zelf ook
rekening te houden met de verwachtingen van de burger. In paragraaf 4.3.1 heb ik de
algemene verwachtingen benoemd, maar deze zullen voor iedere burger weer anders zijn.
Wel wil iedere burger correct behandeld en geholpen worden. Specifieke sociale regels
waarmee de politie te maken heeft, zijn de wetten. De politie treedt op als controlerende
instantie en handelt als mensen zich niet aan de wet houden.
Culturele identiteit: De culturele identiteit van de politie als groep wordt gekenmerkt
door solidariteit en territoriumdrift. Daarnaast is de individuele visie van de agent op het
politiewerk, zijn of haar ‘politiestijl’, bepalend voor de wijze van optreden en de rol die de
agent speelt in de interactie met de burger. Ook belangrijk voor de identiteit van een
agent is de rol van de politie in de samenleving, als instrument ter formele sociale
controle.
Culturele perceptie: De politie benadert de Marokkaanse jongens met wantrouwen en ze
vormen voor de politie een grote bron van frustratie.
Culturele codes: Gezag vormt de kern van het politieoptreden. Het uniform van agenten is
het eerst zichtbare middel waarmee de politie haar gezag neerzet. Daarnaast dienen
agenten te beschikken over een groot aantal sociale vaardigheden waarmee zij de
interactie met de burger vorm kan geven en tot een goed einde dient te brengen.

4.7 Conclusie

Uit de geschetste culturele kenmerken van de politie lijkt naar voren te komen dat de
politie in haar werk tracht te voorkomen dat zaken uit de hand lopen. Toch zijn er
momenten dat de interactie met de burger escaleert. Met de culturele kenmerken van de
straatleefstijl in het achterhoofd lijkt het weinig verrassend dat escalatie juist plaatsvindt
in confrontatie met jongens uit de straatleefstijl. Dat zal nog duidelijker worden in het
volgende hoofdstuk waarin een botsing tussen beider partijen in de praktijk wordt
bekeken.
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Hoofdstuk 5 – Onderzoek in Rotterdam

In hoofdstuk 3 en 4 heb ik vanuit de literatuur de factoren die van invloed zijn op de
interactie tussen politieagenten en jongeren uit de straatleefstijl benoemd. De ervaringen
van de politieagenten in de interactie met die jongeren op de onderzoekslocatie staan in
dit hoofdstuk centraal, met name het effect van het gedrag van de politieagenten op het
verloop van de interactie. Invloedsfactoren die naar voren komen in die ervaringen kan ik
categoriseren aan de hand van het model van subculturele interactie. Zo is te bekijken
waar mogelijkheden liggen voor de politie om een vermindering van de botsingen in de
interactie te realiseren. Dit hoofdstuk begint met de verantwoording van de gemaakte
keuzes en de beschrijving van de methodiek. Vervolgens komen de daadwerkelijke
ervaringen van de politieagenten uitgebreid aan de orde. Tot slot volgen de categorisering
en analyse op basis waarvan ik in hoofdstuk 6 mijn conclusies zal trekken en
aanbevelingen zal doen.

5.1 Methodiek

Bij aanvang van dit onderzoek had ik als onderzoeker de ambitie naast de interviews met
agenten ook met jongeren te spreken. Verder wilde ik graag de interactie ter plekke
observeren om zodoende een compleet beeld te krijgen van de interactie en het handelen
van agenten in de praktijk te kunnen zien. Ik maak in dit onderzoek echter alleen gebruik
van interviews met agenten. De interviews met jongeren hebben geen doorgang kunnen
vinden, ondanks dat ik goed contact had met de coördinerend jongerenwerker, deze
welwillend tegenover dit onderzoek stond en er al enkele korte ontmoetingen met
jongeren plaats hadden gevonden. De situatie ter plekke bleek erg gespannen tussen
jongeren, jongerenwerk, politie en deelgemeente in de periode dat ik mijn onderzoek
deed. Nadat er sprake was van bedreigingen aan het adres van mijn contactpersoon bij het
jongerenwerk omwille van de gespannen sfeer en deze daarom op wilde stappen, heb ik
besloten alleen het perspectief van de politie naar voren te laten komen in dit onderzoek.
Ik had veel tijd geïnvesteerd in het contact met de betreffende jongerenwerker en
opnieuw een dergelijke investering qua tijd en energie in het contact met een andere
jongerenwerker leek mij onverantwoord in de chaos die ontstaan was vanwege het
wegvallen van de coördinator. Omdat ik tot het einde van mijn onderzoeksperiode
uitgegaan ben van de mogelijkheid tot het interviewen van jongeren heb ik bewust
gekozen om niet direct met agenten mee te lopen op straat tijdens hun rondes. Dit had mij
bij de jongeren een associatie met de politie op kunnen leveren en ik wilde proberen mijn
onafhankelijke positie te bewaren. Na het besluit tot afzien van het interviewen van
jongeren heb ik uiteindelijk ook afgezien van het meelopen met agenten, wederom
vanwege de gespannen sfeer ter plekke en de tijdsdruk die ontstaan was met betrekking
tot de afronding van het empirisch onderzoek.
Van der Velde e.a. stellen dat mondelinge interviews geschikt zijn om in een onderzoek
achter meningen van mensen te komen en kennis en feiten over hen te verzamelen. Om
complexe interacties tussen mensen en werkelijk gedrag van mensen te onderzoeken,
vormen observaties een betere manier. Volgens de auteurs hoeven meningen van mensen
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namelijk niet overeen te stemmen met hun feitelijk handelen.208 Het ontbreken van
observaties van de interactie tussen agenten en jongeren in de praktijk op de
onderzoekslocatie vormt dus een beperking voor mijn onderzoek. Toch denk ik dat ik met
de interviews wel een natuurgetrouw beeld heb kunnen krijgen van het handelen van de
agenten. De politieagenten namen tijdens de interviews geen blad voor de mond en
spraken in mijn ogen vrijuit over hun ervaringen met de jongeren, positief dan wel
negatief. Geen van de agenten heeft mij het gevoel gegeven op te scheppen over eigen
kunnen of tegenstrijdige uitspraken gedaan over het eigen handelen.

5.1.1 Interviews

Ik heb interviews afgenomen met 16 politieagenten op de onderzoekslocatie in
Rotterdam. In een periode van 7 weken in juni en juli 2006, met één inhaalinterview in
oktober 2006, heb ik 4 surveillanten, 2 agenten, 5 hoofdagenten en 5 brigadiers
geïnterviewd. Dat vormde één geheel politieteam dat werkzaam was op en om het plein
waar de jongeren zich veelvuldig ophouden en verder nog 3 medewerkers van een ander
team en 2 leden van het bike-team die allen ook in aanraking kwamen met de betreffende
jongeren. Driekwart van de agenten was man, de rest was vrouw. Wat betreft de leeftijd
waren er vier 25 jaar oud of jonger, zeven waren tussen de 26 en 35 en vijf waren 36 jaar
of ouder. Daarbij was de jongste 22 en de oudste 45.
De interviews vonden alle 16 plaats op het politiebureau Maashaven, in een aparte ruimte
zonder aanwezigheid van anderen. Soms was dit een op dat moment lege werkkamer,
vaak ook een ongebruikte verhoorkamer. Tussen de interviews door nam ik een centrale
plek in in de kantine, een open ruimte pal naast de werkplekken van de agenten. Zo had
ik zicht op de agenten die in- en uitliepen en was ik ook zichtbaar voor de agenten zelf. Ik
werkte daar de interviews uit of las literatuur door. Als er een agent langs kwam, maakte
ik een praatje en stelde me zo op de hoogte van de dagelijkse activiteiten in hun
politiewerk. De dagen dat ik aanwezig was, zorgde ik er ook voor dat ik aanwezig was bij
de ochtendbriefing, zodat de agenten op de hoogte waren van mijn aanwezigheid en ik
uitleg kon geven over wat ik doen kwam. Dan was ik gelijk op de hoogte van wat er die
dag allemaal ging gebeuren.
Bij het interviewen heb ik gebruik gemaakt van halfgestructureerde interviews waarbij de
te behandelen onderwerpen vastlagen, maar er geen sprake was van vaste
keuzemogelijkheden in de beantwoording.209 Ik heb gewerkt met een vragenlijst waar ik
tijdens de interviews gebruik van maakte om te controleren of alle onderwerpen aan bod
waren gekomen. Deze lijst is bijgevoegd in bijlage 1. Ik bevroeg de agenten over hun
algemene visie op politiewerk en gezag, specifieker naar hun ervaringen in de interactie
met de jongeren en hun inzicht in de achtergronden van het gedrag van de jongeren op
straat. Voor deze volgorde heb ik gekozen omdat ik verwachtte dat de algemene visie van
de agenten op het politiewerk en politiegezag mij al inzicht kon bieden in hoe de agenten
in de interactie met de jongeren stonden. Als een agent bijvoorbeeld voornamelijk spreekt
over repressie en de repressieve kanten van gezag, lijkt mij het aannemelijk dat deze met
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betrekking tot de jongeren ook neigt naar een repressieve aanpak waarin weinig ruimte is
om de jongeren te leren kennen en inzicht in hun achtergronden te krijgen. Die visie kon
ik dan al meenemen in mijn vragen later in het interview over de interactie en deze
vragen zodoende specifiek toespitsen op de persoonlijke visie van de agenten. In de
praktijk blijkt mijn verwachting uitgekomen te zijn zoals in de volgende paragraaf te lezen
is.
Alle gevraagde agenten verleenden hun medewerking aan het gesprek en vertelden in
mijn ogen vrijuit over hun ervaringen. Juist omdat ten tijde van mijn onderzoek het werk
van de agenten bestond uit de in hoofdstuk 1 genoemde VIP-aanpak, waren de agenten
vol van stof over de jongeren en had ik geen enkele moeite met het antwoord krijgen op
mijn vragen, een uitzondering daargelaten.

5.1.2 Verwerking en analyse interviews

Antwoorden op de vragen voerde ik in tijdens het interview in een tekstbestand op mijn
laptop. Direct na het interview werkte ik dit nader uit. Bewust heb ik geen gebruik
gemaakt van bandopnamen, omdat ik verwachtte dat de agenten dit niet prettig zouden
vinden en minder bereid waren tot het vrijelijk antwoord geven op mijn vragen. In de
praktijk bleek dit een juiste keuze, omdat enkele agenten aangaven het achterwege laten
van opnamen zeer op prijs te stellen en geen van de geïnterviewden aangaf moeite te
hebben met het gebruik van een laptop. Fetterman stelt dan ook dat een laptop, mits
uitleg is gegeven over waarom deze gebruikt wordt, tijdens interviews zelden afleidend
werkt. Slechts het getik op het toetsenbord kan afleiden.210 Dit heb ik opgevangen door in
mijn introductie uit te leggen dat ik in plaats van bandopnamen gebruik maakte van een
laptop en ik daarom wellicht tijdens het interview zou vragen af en toe iets te herhalen of
even te pauzeren zodat ik het juist kon verwerken in het tekstbestand. Als een alternatief
voor het gebruik van bandopnamen biedt een laptop verder veel tijdwinst, omdat de
uitwerking na afloop direct ter hand kan worden genomen en er geen langdurig proces
van transcriptie nodig is.211
Bij de analyse van de interviews ben ik begonnen met het groeperen van uitspraken uit de
uitgewerkte interviews in drie categorieën: politiewerk & visie op gezag, interactie met
jongeren en kennis over achtergronden jongeren & straatcultuur. Ik heb van deze
gegroepeerde uitspraken een apart tekstbestand per categorie gemaakt waarna ik deze
bestanden ben gaan lezen en herlezen op zoek naar lijnen, patronen en verbanden. De
categorisering heeft tot gevolg dat minder specifiek op individuele agenten kan worden
ingegaan, iets dat vanwege de anonimiteit ook niet wenselijk is. Gezien de relatief kleine
groep geïnterviewden zou een opeenvolging van uitspraken van één persoon wellicht tot
eenvoudige identificatie kunnen leiden, iets dat ik beloofd heb te vermijden aan de
meewerkende agenten. Daar tegenover staat dat per categorie wel de nodige verdieping
geboden kan worden, omdat over het betreffende onderwerp alle uitspraken en inzichten
gegroepeerd zijn.
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De manier waarop ik in de analyse gebruik maak van het model van subculturele
interactie behoeft ook enige uitleg. Ik heb de beïnvloedende factoren vanuit de literatuur
beschreven en daarmee invulling gegeven aan beide partijen in de interactie. Vanuit de
empirie bespreek ik echter slechts de ervaringen vanuit één perspectief, namelijk dat van
de politieagenten. De directe ervaringen van de jongeren in de interactie komen dus niet
boven tafel, deze verneem ik alleen uit de tweede hand in de verhalen van de agenten.
Dat betekent dus dat ik een eenzijdig beeld heb van de interactie, slechts vanuit het
perspectief van de agenten. Hoewel de ervaringen van de jongeren met de interactie zeer
waardevol kunnen zijn met betrekking tot het handelen van de agenten, kan ik met alleen
de visie van de politieagenten op hun handelen al antwoord geven op de vraagstelling. Ik
ben op zoek naar mogelijkheden tot verbetering in het handelen van agenten en ik acht
de woorden van de agenten voldoende om daar uitspraken over te doen.

5.1.3 Samenstelling jongerengroep

Tot slot wil ik mij nog voor een andere gemaakte keuze verantwoorden. Zoals gezegd, is
de groep waarmee de politie op de onderzoekslocatie in interactie treedt en veelvuldig
botst een gemengde groep Turkse en Marokkaanse jongens. Bij het invullen van de
kenmerken van de door mij onderzochte straatleefstijl heb ik alleen gekeken naar de
groep Marokkaanse jongens en niets gezegd over Turkse jongens. Dat heeft een praktische
reden, namelijk dat er nagenoeg geen onderzoek beschikbaar is over het gedrag van
Turkse jongeren op straat in Nederland. Het enige onderzoek dat hier wel over gaat, is
verre van representatief als het op Turkse jongeren in achterstandswijken aankomt.212
Over Marokkaanse jongens is veel meer onderzoek te vinden. Toen ik aan de interviews
met agenten begon, achtte ik dit een probleem, omdat ik vanuit de literatuur over
Marokkaanse jongens onderzoek deed naar een gemengde Turks-Marokkaanse groep
jongens en voor mijn gevoel appels en peren vergeleek. In de praktijk bleek er in de
verhalen van de agenten weinig verschil te bestaan in het straatgedrag van de Turkse en
Marokkaanse jongeren en zij beschouwden de gemengde groep dan ook als één groep.
Omdat het beeld dat ontstaat uit mijn bestudering van de literatuur over Marokkaanse
jongens nagenoeg volledig overeenkomt met het beeld dat ontstaat uit de interviews met
agenten van de gemengde groep jongeren op de onderzoekslocatie, heb ik voor dit
onderzoek de aanname gedaan dat als het op straatgedrag aankomt er oppervlakkig gezien
geen verschil is in het gedrag van Turkse en Marokkaanse jongens. Dat betekent niet dat
die verschillen er niet kunnen zijn, ik heb die verschillen alleen in de verhalen van de
agenten niet kunnen vinden. Wellicht dat als ik ook jongeren had geïnterviewd ik wel
verschillen had ontdekt.

5.2 Interviews met politieagenten

De agenten zijn geïnterviewd over hun visie op gezag en politiewerk in het algemeen,
over hun ervaringen in de interactie met de jongeren, of ze specifiek straatgedrag en
elementen van een straatleefstijl onder de jongeren herkennen en of ze andere inzichten
in de achtergrond van de jongeren hebben. Ik presenteer hier een weergave van de
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interviews. Daarin begin ik met de visie van de agenten op hun werk en op politiegezag in
het algemeen. Vervolgens komen hun ervaringen met de interactie tussen henzelf en de
groep jongens naar voren en hoe de agenten hiermee omgaan. Tot slot volgt het beeld dat
de agenten van de jongeren hebben, hun inzicht in de achtergronden van de jongeren en
of agenten handelen naar de kennis die zij hebben van deze achtergronden. Met het
model van subculturele interactie categoriseer ik in paragraaf 5.4 de beïnvloedende
factoren die te herkennen zijn in de antwoorden van de agenten.
Ter introductie start ik met een korte weergave van het beeld dat de agenten van hun
werkplek hebben. Vrijwel alle agenten noemen direct het diverse en multiculturele
karakter van de Afrikaanderwijk. Het is een levendige en drukke wijk met veel actie op
straat. Een agent spreekt van een “rijk straatleven”, een ander zegt dat er sprake is van
“veel verschillende straatgebruikers” en een derde stelt dat er “van alles te beleven” is. Een
meerderheid roemt de wijk dan ook als werkplek: het is een “uitdagende wijk”,
“superinteressant”, een “prettige” en “ideale werkomgeving” en er is sprake van “veel
afwisseling”. Kortom, zoals een agent het verwoordt, je kunt je “uitleven in de dingen die
het politiewerk met zich meebrengt”. Evenwel stellen enkelen hier direct tegenover dat er
geen politieagenten in het gebied zelf wonen. Sterker nog, er vielen uitspraken als:
“Zou er voor geen goud willen wonen.”
“Ik zou hier nog niet dood gevonden willen worden.”
“Ik zou er niet willen wonen, te druk, teveel beweging, te lawaaierig, mensen
roepen en schreeuwen naar elkaar.”
Een aantal agenten realiseert zich dat het voor de bewoners een “moeilijke wijk” is met
“veel armoe” en “sociale achterstand”. Eén agent stelt dat het “makkelijker is iemand op te
voeden in Brielle dan in [de] Afrikaanderwijk”. De jeugdproblematiek wordt door
nagenoeg alle agenten als grootste probleem van de wijk gezien en beheerst in die zin het
dagelijks werk van de politie op straat.

5.2.1 Politiewerk en politiegezag

Het optreden van de politie dient “open, vriendelijk en vooral duidelijk” te zijn, om
daarmee “weinig ruimte te laten om in discussie te gaan”, zo vinden vrijwel alle agenten.
Een andere uitspraak sluit hierbij aan en stelt dat met gezag optreden staat voor “streng,
rechtvaardig en daadkrachtig” handelen. Een volgende voegt hieraan toe dat je moet
“duidelijk maken dat je moet doen wat ik zeg, dat als je een overtreding hebt begaan, je de
gevolgen moet aanvaarden”. Maar dan wel zorgen dat je niet overkomt als “oom agent die
wel effe zal vertellen hoe het werkt. Dat kan niet, dat werkt niet”. Kortom, “confronteren
is gezag tonen, dat komt prominent naar voren bij het werk hier”.
Alle agenten stellen dat praten, het aanspreken van mensen, hun belangrijkste middel is
om gezag af te dwingen. Als agenten een situatie niet met hun verbale kwaliteiten naar de
hand kunnen zetten dan volgen dwingender middelen als waarschuwen, vorderen,
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verbaliseren en eventueel pepperspray of ander fysiek geweld: “Je moet duidelijk maken
dat bij non-coöperatie wettelijke middelen worden ingezet.” Maar dingen met de mond
oplossen, verdient bij alle agenten de voorkeur:
“Gezag is wat anders dan alleen maar prenten schrijven en aanhoudingen
doen.”
“Praten is het belangrijkste middel van gezag, ook voor de langere termijn. Ik
kan ook met pepperspray gaan zwaaien, maar dan krijg ik een slechte naam.”
Eerste insteek is informeel en sociaal, zoals één agent stelt “zoals ik zelf ook aangesproken
wil worden”. Het taalgebruik afstemmen op de doelgroep wordt vaak gedaan. Eén agent
stelt: “Daar valt of staat je gezag mee. Als je hier U zegt en met twee woorden praat, dan
zijn ze me na een zin of twee kwijt, dus heb ik ook geen gezag. ‘En nou moet je oppleuren’
werkt soms beter.” Over het daadwerkelijk gebruik van straattaal lopen de meningen
uiteen. De meeste agenten doen hier niet aan mee, omdat ze het niet machtig zijn of
omdat ze het associëren met het verlagen van hun status als agent. Anderen stellen dat het
af en toe een woordje straattaal in gesprekken gebruiken hen juist helpt de kloof met de
jongeren te verkleinen. Daarbij is het wel van belang dat het om “fatsoenlijk” taalgebruik
gaat.
Fysiek voorkomen, houding en uniform spelen daarnaast voor veel agenten een rol als
gezagsmiddel, want “gezag en respect dwing je af door je uiterlijke verschijning:
discipline, scheren, correct gekleed, uniform in orde. Dan al 50% gewonnen. Handen in je
zakken, niet doen!” Een lid van het bike-team stelt “dat je als biker een streepje voor hebt,
puur op basis van uiterlijk, omdat een fiets meer indruk maakt”. Maar een uniform
aantrekken alleen is niet genoeg: “Het uniform moet wat betekenen, als je er als een joker
bijloopt, dan zegt dat iets over je uitstraling, of ze je serieus nemen.” Een ander
verduidelijkt dat “het uniform gezag uitstraalt, maar het ervan afhangt wie het draagt.
Combinatie van factoren: ligt aan rang, hoe groot ben je, uitstraling, hoe kijk je uit je
ogen, wat zeg je, wat laat je je zeggen…”
De agenten verschillen van mening over wat politiegezag inhoudt. Sommigen denken bij
politiegezag aan een proces van geven en nemen:
“Gezag is niet zwart-wit. Af en toe oogje dicht knijpen.”
“Gezag is een wisselwerking, moet wederzijds zijn.”
“Gezag moet je creëren. Je moet investeren in de contacten met jongeren, ze
leren kennen en daarna pas aanpakken, hun respect verdienen door ze iets te
bieden.”
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In de gezagsverhouding tussen agent en burger is er dan ook, zeker met betrekking tot de
groep jongeren, sprake van “een balans tussen afstand en nabijheid” aldus een agent.
Andere uitspraken sluiten hierbij aan:
“Ik maak ze duidelijk dat ik een goeie vriend ben, maar wel agent. Ze mogen
dollen, maar ik wil ze de volgende keer wel weer kunnen bekeuren.”
“Je moet zorgen dat ze respect voor je hebben en toch naar je toe durven
komen, dus open en gesloten tegelijk zijn.”
Anderen benadrukken vooral de repressieve kant van gezag. Gezag heeft te maken met
“iemand iets verbieden, op je strepen staan” en waar nodig de “volgende stap nemen,
omdat anders je gezag vervalt”. Een ander stelt zich bij gezag voor “dat mensen luisteren,
regels zijn regels”. Deze agenten vinden ook dat ze in het algemeen niets hoeven te
veranderen aan hun manier van optreden ten aanzien van de jongeren:
“Ik vind niet dat ik extra dingen moet doen om gezag te laten zien. Ik sta daar
als persoon in uniform, ik ben agent, dan moet dat beeld al duidelijk zijn.”
“Ik ben van de Rotterdamse politie, wil me niet aanpassen aan manieren waar
ik me niet prettig bij voel. Ik hoef niet het Marokkaanse elftal te gaan volgen
om die jongens te bereiken.”
“Ik hoef geen respect van die jongens op een persoonlijke manier, ik verwacht
dat ze zich normaal gedragen. Ik hoef me niet anders op te stellen om respect
te krijgen. Ik verwacht [respect voor] gezag in het algemeen, niet voor mij
persoonlijk.”
“Zij dienen zich aan te passen aan ons, wij zijn van de politie.”
Juist de jongeren dienen zich aan te passen volgens deze agenten: “Het belangrijkst is dat
jongeren meer respect tonen, als zij dat meer doen, dan zullen heel veel problemen
voorkomen worden.” De genoemde balans helt voor deze agenten scherp naar één kant:
“Ik ben agent, niet één van hun matties [ = straattaal voor vrienden].”
Wat betreft hun visie op politiewerk zijn alle agenten het dus eens over de manier waarop
het algemene optreden plaats moet vinden. Over politiegezag bestaan verschillende
meningen verdeeld over twee ‘kampen’. Enerzijds is er de visie van het verwerven van
politiegezag als wederzijds proces, anderzijds de visie dat gezag eenzijdig vanuit de politie
opgelegd wordt. Binnen elk kamp zijn gradaties te onderscheiden. Zo bevat het tweede
kamp agenten die vinden dat respect voor de politie vanzelfsprekend behoort te zijn en
stellen dat ze niets extra willen doen om hun gezag te ondersteunen, maar ook agenten die
benadrukken te weigeren zich ‘aan te passen’ aan mensen en manieren waar ze zich ‘niet
prettig’ bij voelen.
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5.2.2 Ervaringen met interactie

De interactie met de jongeren verloopt over het algemeen moeizaam. Juist omdat ze
veelvuldig met elkaar geconfronteerd worden op straat behoort contact met de jongeren
tot een dagelijkse realiteit voor de politieagenten. Een agent spreekt van “resistentie” voor
de aanwezigheid van de politie bij de jongeren. Verschillende agenten spreken van een
strijd tussen jongeren en de politie en van het vijandbeeld dat er bestaat bij de jongeren
van de politie:
“Er is een machtsstrijd gaande.”
“Ze denken dat ze de baas zijn op straat, ze zien ons als vijand.”
“[De] cultuur van jongeren onder elkaar is standaard tegen de politie.”
“De Afrikaanderplein-jeugd verafschuwt de politie en het uniform, je bent een
indringer voor hen.”
Eén agent geeft het voorbeeld van een groep jongeren die rotzooi maakt en de agent die
hen daarop aanspreekt: “Als je het normaal vraagt, dan krijg je een grote bek, is je gezag
ver te zoeken. Probeer je het op een andere manier, met grof taalgebruik, dan krijg je te
horen dat je zo niet mag praten.”
Een ander stelt dat er sprake is van een strijd met “zoveel incidenten dat de houding van
politiezijde steeds harder wordt en ook terugkomt van de jongeren uit naar de politie toe”.
De agent onderkent dan ook het gevaar van een negatieve spiraal, hoewel deze dit
enigszins nuanceert door te stellen dat er eerder sprake is van een strijd tussen individuele
agenten en de jongeren dan van een strijd tussen de politie en de jongeren. Toch wordt de
gemoedstoestand van een aantal agenten gekenmerkt door de uitspraak van één van hen:
“(…) het stadium van praten is voorbij. Al genoeg geprobeerd, is te ver gegaan, wij zijn de
baas en niet zij. Als je wil praten, prima, maar dan moet het van jou afkomen, niet van
mij.” Met name op het groepsgedrag van de jongeren bijten de agenten zich stuk. In de
wijk is er snel aanwas als zaken uit de hand lopen, een klein groepje kan snel aanzwellen
tot tientallen jongeren. Als jongeren individueel of in duo’s worden getroffen, valt er vaak
prima met ze te praten. In een groep gedragen ze zich echter anders en zijn ze erg
onberekenbaar. Een aantal agenten spreekt van “haantjesgedrag” waarbij de jongeren
elkaar continue proberen te overtreffen in woord en daad, ook naar de agenten toe:
“Opvliegend gedrag, praten alsof het lijkt alsof je ruzie hebt, snel op de tenen
getrapt.”
“Sport wie grootste bek heeft als politie komt.”
“In een groep doen ze gekke dingen, in groepsgedrag laten ze zich opnaaien.”
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De samenstelling van de groep draagt bij aan dit groepsgedrag. De aanwezigheid van
bepaalde jongens in de groep maakt dat de stemming een stuk vijandiger is. Tot die
jongens die de boel op scherp kunnen zetten, behoort ook de eerder genoemde top 5 van
overlastveroorzakers. Een aantal agenten spreekt van “meelopers” en “leidertjes”:
“Paar ratten erbij en je komt nauwelijks aan het woord, laten je niet
uitspreken.”
“Er zit een bepaalde hiërarchie in, sommigen die altijd aanstichter zijn van
problemen.”
“De jongeren gaan op gelijke manier met elkaar om maar is wel sprake van
hiërarchie, leiders worden geen geintjes mee gemaakt.”
Enkele agenten geven een beeldende beschrijving van de onderlinge verhoudingen in de
jongerengroep:
“Het lijkt wel of ik naar de apenrots in Artis zit te kijken. Kleintjes proberen
continu gunsten van groten te krijgen door stoer te doen. Stoeien, schoppen,
slaan, grote mond naar elkaar toe. Als er dan een agent bij komt, willen de
kleintjes dat nog meer doen.”
“Rangen en standen, mensen willen zich bewijzen, klusjesmannetjes, jongere
gastjes proberen zo bijdehand mogelijk te doen.”
Als de jongeren met agenten worden geconfronteerd dan maken de jongeren een
inschatting van hun kansen, “of er een mogelijkheid is dat je over je heen laat lopen of dat
je een confrontatie niet uit de weg gaat”. Een ander: “ze schatten in van ‘wie kunnen we
hebben?’ ” De agenten noemen rang, leeftijd en reputatie van de politiefunctionaris als
basis waarop de jongeren hen gezag toekennen:
“Ze kijken naar je schouder, alles met 1 streep is doelwit, die krijgen veel meer
voor de kiezen dan ouderen of mensen met meer strepen. Zijn makkelijk
doelwit om af te zeiken.”
“De jeugd kijkt wel hiërarchisch, zo schatten jongeren hun kans in, afhankelijk
van de rang, kijken ook naar persoon, gasten proberen je uit, hoe ver ze
kunnen gaan.”
“Ze kijken naar je strepen en bepalen dan hoe ze mensen aanspreken. Ze
bejegenen mij anders dan een surveillant of student. Tegen jonge agenten,
studenten en surveillanten zijn de jongeren onbeschofter, tonen minder
respect en proberen meer uit.”
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Eén van de agenten stelt dat het bike-team een ander imago heeft dan de gewone
wijkpolitie. Omdat het bike-team specifiek ingezet wordt voor vermindering van overlast
op straat en het feit dat deze daartegen hard optreedt, maakt dat het bike-team op meer
respect kan rekenen dan het reguliere wijkteam, aldus deze agent. In een gesprek met een
jongerenwerker komt het belang van rang bij gezagstoekenning ook naar voren. Deze stelt
dat de jongeren respect voor een agent hebben “(…) als ie een kroontje heeft”, daarmee
doelend op de rang van brigadier. Eén agent maakt de vergelijking met roofdieren: “Hoe
zwak is een dier, hoeveel strepen heb je?” Een uitspraak van een andere agent vult dit aan:
“Gasten weten wie wie is, bij de ene gaan ze verder als bij de ander, weten die jongens
feilloos.” Daarnaast weten de jongeren wat ze wel en niet mogen doen: “De jongeren zijn
lastig aan te pakken en dat weten de jongeren ook, maken ze gebruik van.” Reacties van
agenten op uitdagingen en andere nieuwtjes worden door de jongeren onderling uitvoerig
besproken:
“De jongeren weten veel over wat de politie doet en wat er in de wijk gebeurt,
invallen en dergelijke.”
“Verhalen gaan heel snel onderling.”
“Als je een keer een matpartij hebt gehad met die gasten en ze verliezen dat als
jongeren, dat vertellen ze tegen hun vrienden, zo van ‘voor hem moeten we
oppassen’.”
“Als er iets gebeurt, de hele straat weet het voordat collega’s het weten.”
De jongeren confronteren de agenten daar ook vaak mee, met verhalen over acties en over
optreden van collega’s. Agenten worden over het algemeen herkend door de jongeren,
enkelen stellen dat dat zelfs gebeurt als ze in burger zijn. Sommige agenten merken dat de
jongeren soms bewust met verhalen proberen de agenten tegen collega’s uit te spelen of
tegen andere partijen als het jongerenwerk. Dat komt ook omdat de jongeren verwachten
dat “de politie hen alles kan voorschotelen, dat alles wat ze willen geregeld kan worden,
clubhuizen, activiteiten”. “De politie wordt overal op aangesproken”, aldus een ander. Dit
circuit van verhalen kan negatieve gevolgen hebben voor bepaalde agenten en de politie
als geheel. Zo spreekt één agent over een collega die vanaf de eerste werkdag op de
onderzoekslocatie al problemen heeft met de jongeren. “[…] heeft elke keer achterstand,
heeft elke keer oorlog, moet elke keer de strijd aan op straat. Beeld van […] als boeman is
bijna niet uit te wissen”. Een andere agent zegt over zichzelf: “Ik sta altijd vooraan als er
iets aan de hand is. Als ik ze aan kan houden, dan doe ik dat en dat weten die gasten. Als
ik die groep dwars kan zitten en kan motiveren weg te gaan uit de wijk, doe ik dat en dat
wordt me niet in dank afgenomen”. Een andere agent stelt dan ook dat “de hele
wederzijdse relatie het lastig maakt om iets te bereiken, de jeugd is al zo gevormd door het
verleden”. Een volgende zegt dat “de wond nog moet helen”.
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5.2.3 Handelen in interactie

Wat betreft de aanpak van de interactie met jongeren door agenten zijn er parallel aan de
visies op gezag ook hier twee visies te onderscheiden. Enerzijds zijn er agenten die over de
interactie met jongeren spreken als “een kwestie van continu balanceren, goodwill
kweken, maar wel optreden als ze de wet overtreden”. Een volgende spreekt van “af en
toe iets voor ze uitzoeken en beloftes nakomen, wisselgeld creëren”. Daarbij gaat het om
het maken van contact, de eigen bekendheid bij de jongeren vergroten en uitleggen
waarom je aandacht aan ze besteedt. Naast aanspreken op gedrag en daar tegen optreden,
gaan de agenten uit deze groep ook vaak een gewoon praatje aan met de jongeren.
Wederzijds respect staat daarbij centraal:
“Ook al zijn het boeven, ook al hebben ze iets gedaan, ze toch normaal aan
blijven spreken.”
“Als je laat zien dat je normaal doet, dan doen zij dat ook. Een weerwoord is
dan altijd mogelijk.”
“[Het] zijn geen engeltjes, maar met de juiste aanpak werkt dat wel.”
“[Er zijn] een heleboel jongens die gewoon goed bezig zijn, [valt] gewoon mee
te praten, niet alles over één kam scheren. [Er] moet [een] knopje om te
draaien zijn in je kop, niet iedereen is verkeerd.”
“Oorlog voeren is niet slim, je kunt op een andere manier meer bereiken. [De
harde kern] moet echt keihard aangepakt worden, geen privileges meer. De
rest daar omheen moet dingen mee kunnen, subtielere aanpak.”
Er is geen sprake van een softe benadering, een agent stelt in bedekte termen dat “gezag
wordt uitgeoefend als de klant daarom vraagt”. Een ander stelt dat “ze echt wel een prent
krijgen als ze dingen niet goed doen, maar wel gewoon aardig zijn en vriendelijk
bejegenen. Als je dingen op een normale manier vraagt zonder je gezag te laten gelden
met macht, dan bereik je veel meer”. Deze visie is voornamelijk te herkennen bij
buurtagenten, wiens taak het is om contact te maken met de bevolking binnen hun
werkgebied. “Menselijkheid, beloftes doen, bereikbaar zijn, kennen en gekend worden,
onafhankelijkheid en empathie” zijn daarbij van belang, zo stelt een agent. Resultaat is dat
er “in persoonlijke omgang met de jongeren iets ontstaat, maar dat is heel breekbaar. De
ene dag maak je een praatje met ze, de andere dag zieken ze je”. Ook enkele andere
agenten die zich begaan voelen met de lokale jongeren behoren tot dit kamp.
Anderzijds zijn er agenten die op neutrale en open wijze de interactie ingaan, maar daarbij
heel nadrukkelijk het vervolg laten bepalen door de reactie van de tegenpartij. De reactie
van de ander wordt gepeild en is er sprake van vijandigheid of een botte reactie, dan
schakelt de agent ook over op een vijandiger toon om gedaan te krijgen wat hij of zij wil.
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Het ontvangen respect wordt daarbij gespiegeld:
“Als ik respectloos word behandeld, kaats ik de bal terug.”
“Bij jongeren pikken agenten het niet als ze het gevoel te krijgen dat de
jongeren over ze heen lopen.”
“Op een gegeven moment ben je het ook gewoon zat.”
Normale omgangsvormen zijn daarbij nog steeds het uitgangspunt, maar als er geen
respectvolle houding van de tegenpartij komt, dan zal de politieagent dat zelf ook niet
doen. Men probeert correct te blijven, zoals een agent het zegt: “Ik wil niet op
knikkerniveau komen, niemand aanspreken met ‘hé sukkel’ ”. Anderen hechten hier
minder waarde aan:
“Als ze een grote muil hebben, nog grotere muil daar tegenover zetten.
Inschatten, soms kan dat wel, soms niet.”
“Dat haantjesgedrag direct kleineren, gasten worden dan ook uitgelachen door
de rest. Een bijdehante opmerking maken werkt, dan denken ze van ‘nu wordt
onze eigen maat door die agent gepakt’.”
Deze visie wordt beleden door agenten van de reguliere wijkpolitie, die vaak stellen dat
kennen en gekend worden meer een taak is voor de buurtagent en zelf weinig kunnen of
willen investeren in de relatie met de jongeren: “Ik ben agent, geen buurtagent. Ik pak het
vuile werk op en dat levert een vervelend imago op.” Contacten tussen deze groep agenten
en de jongeren zijn vrijwel altijd in het kader van een overtreding of het aanspreken op
gedrag. Er wordt zelden gewoon een praatje gemaakt:
“Normaal praten met die gasten zal 9 van de 10 keer niet lukken, [ik] lig daar
niet wakker van. Ze negeren je gewoon (…), praten in het Turks of
Marokkaans om je heen. [Ik] zie ook het nut niet in van een sociaal praatje,
[dat] doe ik niet met potentiële cliënten, [het] interesseert me weinig hoe het
met die jongens op school gaat.”
“Niet te vriendelijk, ze moeten gewoon luisteren. Het zijn ratten, ik ga niet
gezellig een sigaretje met ze roken.”
“Iemand een bekeuring geven en dan de volgende dag weer normaal groeten,
gaat niet gauw gebeuren hier.”
Naast genoemde tweedeling in verschillende visies is er ook sprake van specifieke
individuele verschillen in aanpak tussen de collega’s onderling, iets waar de agenten
veelvuldig over spreken in de interviews. Het eerste dat genoemd wordt is dat iedereen
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een ander mens is, met een eigen persoonlijkheid, eigen achtergronden en eigen
individueel opgedane ervaringen als politieagent. Sommigen hebben daardoor meer
feeling dan anderen met jongeren en met menselijke interactie in het algemeen. Zo botsen
sommige collega’s meer dan anderen met jongeren, hebben “bij één stap in hun richting al
een probleem”. Dit wordt geweten aan een lagere acceptatiegraad voor het gedrag van de
jongeren en aan het moeilijk onderscheid kunnen maken tussen de goede en de slechte
jongeren. Er zijn dan ook collega’s “die uitgesproken negatief in de contacten met
jongeren staan”. Veel agenten geven aan moeite te hebben met het verschil in aanpak
onder collega’s, omdat het zo bij de jongeren aan duidelijkheid ontbreekt. Ondanks dat er
afspraken zijn gemaakt op het bureau over waar tegen wordt opgetreden en wat wel en
niet getolereerd wordt van de jongeren, blijven deze verschillen bestaan, aldus de agenten.

5.2.4 Beeld en begrip jongeren

Er is vaak veel onbegrip voor het handelen van de jongens:
“‘Er is niks voor de jongeren’, zeggen ze. Dat klopt, maar als er iets is,
verzieken ze het ook zelf.”
“Is het buurthuis hier dicht, dan pleuren ze 20 ramen in.”
“Waarom willen ze zo snel geld verdienen, in plaats van een studie doen en
daarna geld verdienen? Waarom kijken ze niet verder, alleen dit moment telt.
En waarom zijn ze zich niet bewust van het feit dat ze een voorbeeldfunctie
hebben, wat het effect is op hun broertjes en anderen? ”
Enkele agenten geven wel aan iets te begrijpen van de leefwereld van de jongens en de
buurt waarin deze opgroeien:
“Dat fatalistische kleurt hun beeld van de wereld. Jongens uit [de]
Afrikaanderwijk worden niet toegelaten op scholen door de slechte naam van
de buurt. De gevolgen zijn voor de politie.”
“De Afrikaanderwijk heeft een slechte naam en dat merken de jongeren met
sollicitaties, discriminatie is een verhaal, creëert een wegwerpgevoel bij
jongeren.”
De meeste agenten realiseren zich dat het probleem in de huidige vorm niet vanzelf
verdwijnt:
“Continue roulering van hangjongeren, broertjes en neefjes daarvan nemen het
over, zal altijd zo blijven, is een spelletje.”
“Generaties nemen dat over, werk politieagenten is dus nooit voorbij.”
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Bij expliciete navraag of agenten een straatcultuur herkennen, worden naast het al
besproken groepsgedrag ook andere elementen genoemd. Zo wordt gewezen op het
belang van status dat zich uit in “mooie kleren” en “gouden kettingen, vette auto’s en dure
mobieltjes”. Daarnaast is het “stoer als iemand in de bak moet of heeft gezeten”. Eén agent
spreekt van identificatie bij de jongeren met ‘Scarface’213 die zich uit in kleding en mutsen
met zijn beeltenis die de jongeren dragen. Eén agent met wat meer zicht op de groep
spreekt over een “uitgebreide begroeting”, een ritueel waarbij “niemand wordt
overgeslagen, ook al heb je elkaar daarvoor nog gezien”. Andere aspecten die deze agent
noemt zijn “intens lichaamscontact” dat zich uit in “hangen aan elkaar”, het feit dat de
jongeren “geweld niet schuwen” en dat ze “wantrouwig zijn tegen iedereen die niet bij
hun clubje hoort”.
Het grootste deel van de agenten is niet bewust bezig met deze achtergronden van de
jongeren. En als ze wel bewust inspelen op dingen als het groepsgedrag is daar geen
duidelijke lijn in te herkennen. Enkele agenten spreken de door hen geïdentificeerde
leiders bewust wel aan om zo “de rest ook mee te trekken. Als ik zeg ‘ga weg’ werkt dat
minder goed dan dat ik dat leidertje laat zeggen ‘ga weg’ ”. Anderen doen dat juist niet
omdat ze stellen dat het individueel aanspreken van leiders in een groep
“statusverhogend” werkt voor die leiders. Weer anderen stellen dat ze vaak mensen uit de
groep halen om hen aan te spreken, om gezichtsverlies voor deze jongeren te vermijden.
De weinige agenten die wel bewust inspelen op het straatgedrag van de jongeren zijn allen
agenten die vanuit de eigen achtergrond affiniteit met straatcultuur hebben. Zo is er een
agent die aangeeft dat de interactie met de jongeren “heel makkelijk” is: “Je moet het
initiatief bij de jeugd laten. Loop je erlangs en kijken ze weg, dan niet benaderen. Merkt
aan de houding van de jongens dat het kan of niet. (…) Ik ben wijkagent, ik werk hier in
deze wijk. Die jongens wonen hier 24 uur per dag, het is hun wijk, ik ben hier maar een
aantal uur per dag. Ik ben er voor de spelregels. Zij zijn de keyplayers, tot op zekere
hoogte is de wijk van hun, mits ze zich aan de spelregels houden. Ze mogen alles aan me
vragen, als ik geen antwoord weet, dan zoek ik het op. Dat moeten ze verdienen, als ze
zich aan de spelregels houden. Dat zie ik als onderdeel van mijn werk, de leefbaarheid
vergroten en ik neem daar ruim de tijd voor. Eerlijk zijn met die jongens en eerlijk blijven
staan daarin centraal.”
Een andere agent geeft aan vroeger zelf ook op straat te hebben rondgehangen en weet
van daaruit hoe negatief het beeld van de politie kan zijn onder hangjongeren. Die
achtergrond helpt deze agent enorm in het contact met de jongeren, “alles wat de
jongeren doen komt me bekend voor, niets nieuws meer voor me, zie meteen wat ze doen.
Ze worden milder tegenover me als ik laat zien dat ik ze begrijp. Die jongens hier hebben
verkeerde dingen gedaan, maar als je ze aanspreekt op het hier en nu, op wat ze doen, kun
je normaal met ze praten”. Deze agent stelt dat het bijhouden van contacten met de
Scarface is de naam van de hoofdpersoon uit de gelijknamige speelfilm uit 1983. Het verhaal draait om
een Cubaanse migrant die in de Verenigde Staten begint als kruimelaar in de kleine criminaliteit en
uitgroeit tot de grootste en succesvolste drugshandelaar van Miami. Scarface belichaamt de straatcultuur in
uiterlijk, taalgebruik en gedrag en is daarom een held binnen de straatcultuur: “All I have in this world is
my balls, and my word, and I don't break 'em for no one, you understand?”
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jongeren dan ook erg belangrijk is, omdat je daarmee de drempel verlaagt om met de
politie te praten: “Als ze je kennen, dan is het veel makkelijker voor ze.” Af en toe rookt
deze agent een sigaretje met de jongeren, “dat geeft de jongens ook het gevoel dat ze effe
een praatje kunnen maken, symboliseert pauze voor die jongens”. Op die manier komt de
agent ook aan informatie over het reilen en zeilen van de jongeren en andere dingen
waarover gesproken wordt. Met deze relaxte houding dwingt de agent respect af bij de
jongeren, maar de agent ondersteunt dit wel met een houding van “ik sta hiervoor, dit is
mijn werk, als je erbuiten treedt pak ik je”. De agent verklaarde dit met het verhaal dat hij
“dat zelf vroeger ook had met de eigen buurtagent. Die pakte je aan als je fout zat, maar
kwam wel in eigen tijd naar voetbaltoernooitjes”.
Eén geïnterviewde agent is “zelf ook een boefje geweest vroeger” en kan vanuit die
achtergrond de straatcultuur doorgronden. Over de omgang met de jongeren zegt de
agent:
“Als je respect [voor de jongeren] hebt, krijg je dat vaak terug. Mensen moeten
niet het gevoel hebben dat je ze naait, niet met ze spelen en uitdagen. Als je ze
gaat fokken, dan spugen ze je uit en pakken ze je. (…) Door je werk te doen als
agent, duidelijkheid, optreden als dat moet, vaak in de wijk zijn, vaak je
gezicht laten zien, ‘agent is zo en zo werkt ie’. Als ze je als persoon zien en zien
dat je doet wat je moet doen als agent, dan krijg je respect. Respect voor agent
met stok en hond weet en snapt iedereen, maar een wijkagent moet dat
verdienen. Tijd investeren, als je veel op straat bent en rond loopt, stroomt
alles vanzelf naar je toe: praatjes, informatie… Als ze je nodig hebben, hoor je
het wel. Maar wel oppassen dat ze je niet alleen als persoon zien, dan kun je
dat respect kwijtraken. Je blijft ‘meneer de politieagent’, je moet dat duidelijk
blijven herhalen.”
Een voorbeeld dat de agent hiervan geeft, is de ‘boks’. Dit begroetingsritueel, waarbij je de
rechtervuisten tegen elkaar ‘bokst’, gebeurt veelvuldig onder de jongeren, “maar daar
behoort een politieagent niet aan mee te doen. Een agent straalt normen en waarden uit,
jongens vinden dat je je verlaagt als je meedoet, omdat je ze op hun manier groet”. De
agent vervolgt dat het “afdwingen van respect een continu proces is, soms bouw je iets op,
heb je krediet verdiend door hulp te bieden. Je wordt continu getest, ze gaan je fucken.
Als je ze dan communicatief voor lul kunt zetten bij hun maten, dan krijg je respect”. Het
is daarbij wel van belang om niet “tekeer te gaan als agent” omdat dat “statusverhogend is
voor die gasten. Kost heel veel energie, als ik m’n dag niet heb, kom ik ook niet altijd met
een rake opmerking”. Over de collega’s stelt deze agent dat “mensen die de straatcultuur
niet kennen het vaak niet lukt met woorden, vallen dan direct terug op repressie, is niet
altijd nodig. Collega’s die niet straatwijs zijn, kunnen het ook. Communicatieve
vaardigheden maken het, ook Rotterdammer met z’n grote muil redt het. Duidelijkheid is
het allerbelangrijkste, niet over je heen laten lopen, zekerheid. Als je het [een keer] niet
hebt, dan [een] stapje terug en het je collega laten oplossen. Kijk naar hun interesses,
daarop inspelen, verdiep je in die jongens ook al zijn het ratten. Hou je vrienden dichtbij,
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maar je vijanden nog dichterbij. Als je weet hoe het werkt, dan heb je geen problemen”.
Deze drie agenten noemen een groot aantal dingen dat in verband kan worden gebracht
met uitspraken van andere agenten. In die zin bundelen de hierboven geciteerde agenten,
met name de laatste, de kennis die bij andere agenten slechts fragmentarisch aanwezig is.
Zo spreekt een aantal agenten over het belang van het kennen van de jongeren:
“Je krijgt meer respect als persoon dan als agent.”
“Bij sommige jongeren merk je dat als je ze kent het beter gaat.”
“Anonimiteit telt mee, als ze je niet kennen, lijkt wel of dat verschil maakt.”
Anderen wijzen op het belang van duidelijkheid en niet over je heen laten lopen, dat je
“sterk in je schoenen [moet] staan als je hier overeind wil blijven” en: “je moet je eigen
niet laten opfokken door die jongeren, niet uit de tent laten lokken. Blijf jezelf en laat je
niet provoceren.”
Eén agent wijst op de verandering die al waar te nemen is qua manier van aanspreken
door agenten, dat men zich realiseert dat alleen maar de harde confrontatie zoeken niet
werkt. Dat is lastig omdat dit volgens de agent een “automatisme is bij agenten om dingen
zo aan te pakken”. Een ander zegt in dit verband: “Als het eerste contact op straat niet
goed verloopt, dan is het afgelopen. (…) Het is lastig dat probleem bespreekbaar te maken
onder collega’s, moet daar net zoveel bij nadenken als in de interactie met jongeren op
straat. Lastig in de werkcultuur. Ik zit in een spagaat, moet collega’s steunen op de
werkvloer en sociale contacten aanhouden met jongeren. Ik wil m’n collega’s niet laten
afbranden.” Daar voegt deze agent aan toe dat “je zelf moet blijven nadenken, als je geen
onderscheid [tussen de goeden en de slechten] kunt maken, dan wegwezen bij de politie.
Tunnelvisie is funest”.
Wat betreft de interactie met de jongeren is er wederom sprake van twee kampen en
gradaties daarbinnen. Zo is er in het kamp dat wederzijds respect centraal stelt duidelijk
verschil tussen de mensen met kennis van de jongeren en de straatcultuur en zij die niet
over die kennis beschikken. Deze eerste groep bereikt wel degelijk iets in de interactie
met de jongens en hebben vele malen minder moeite in de interactie dan de agenten uit
het andere kamp. Maar de mensen met echte kennis over de straatcultuur kunnen gebruik
maken van de kenmerken ervan. Dat levert hen veel profijt op in de interactie met de
jongens en draagt bij aan een vermindering van de botsing in die interactie.

5.3 Categorisering interactie met jongeren

Uit de verhalen van de agenten komt een beeld naar voren van een vaak moeizame
interactie met de Marokkaanse jongens, van een continue strijd die in woord en daad
uitgevochten wordt op straat. In deze paragraaf haal ik uit de verhalen van de agenten de
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inzichten die ik volgens de vier beïnvloedende factoren uit het model zal categoriseren. Ik
begin met de culturele codes, omdat op dit niveau de botsing plaats vindt. In die codes
komen de culturele perceptie, identiteit en context tot uiting welke ik in de subparagrafen
erna zal behandelen. Het complete model staat weergegeven in figuur 4.
Model van subculturele interactie

Figuur 4

5.3.1 Culturele codes

In hoofdstuk 3 heb ik gesteld dat de culturele codes onder de Marokkaanse jongens zijn
gestoeld op onderling wantrouwen en hiërarchische verhoudingen. Daarnaast wordt
gecommuniceerd in straattaal.
De agenten wijzen op een aantal zaken dat hiermee verband houdt. Om te beginnen
wordt gewezen op de grote mond en het opvliegende gedrag van de jongeren naar de
politie toe. De jongeren zijn erg brutaal en dit gedrag neemt toe naarmate bepaalde
jongeren aanwezig zijn, jongeren die meer aanzien hebben en hoger op de hiërarchische
ladder staan binnen de groep. De aanwezigheid van deze jongens versterkt dus het brutale
gedrag van de jongeren naar de politie toe. Een interessant gegeven is dat de jongeren ook
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met een hiërarchische blik naar de agenten kijken. Het lijkt er dus op dat de jongeren
dezelfde criteria hanteren naar agenten toe als binnen hun eigen groep wat aanzien
betreft, zeker gezien het feit dat ook de reputatie van een agent meetelt.
Vanuit de politie vormt gezag de belangrijkste culturele code voor de politie. Sociale
vaardigheden, non-verbaal gedrag en het uniform zijn de middelen voor een agent om
gezag neer te zetten.
In de antwoorden van de agenten komt de hele mix van gronden van politiegezag naar
voren. Alle agenten leggen een direct verband tussen gezag en interactie, stellen dat ze
met hun handelen gezag af willen dwingen. Omdat gezag prominent in hun werk in de
Afrikaanderwijk naar voren komt, realiseren de agenten zich dat dat vanuit eigen
handelen voort moet komen. Duidelijkheid in optreden en een open houding worden
genoemd als belangrijkste component van dit handelen. Sociale vaardigheden zijn dus het
voornaamste middel voor alle agenten om gezag neer te zetten. Alleen als dit nodig is,
worden andere middelen ingezet.
Er zijn twee visies op gezag en interactie te onderscheiden onder de geïnterviewde
agenten. Eén groep ziet gezag als een proces van geven en nemen. Deze groep noemt
daarbij (haast letterlijk) het dilemma ‘betrokkenheid versus distantie’, om aan te geven dat
het een continu balanceren is tussen contact maken en repressief optreden in de interactie
met de jongeren. Wederzijds respect staat voor deze groep centraal in die interactie. De
andere groep benadrukt meer de repressieve kant van gezag, het uitdelen van bekeuringen
en hard en rechtlijnig optreden. Expliciet wordt daarbij gezegd dat ze niet van plan zijn
zich aan te passen aan de jongeren, dat de jongeren dat dienen te doen. Ook deze agenten
beginnen de interactie met een open houding en een neutrale insteek, maar als dan de
grote mond van de jongeren volgt, spiegelen de agenten dit en gaan mee in de verbale
strijd. Na reactie op de grote mond van de jongens ontstaat dan de botsing.

5.3.2 Culturele perceptie

Voor de Marokkaanse jongens is de politie de vijand en deze wordt dan ook met
wantrouwen tegemoet getreden. In de onderzoekswijk is dat niet anders. Elk incident
voedt het vijandbeeld en het wantrouwen van de jongeren. Dit wordt versterkt door het
geruchtencircuit dat er bestaat. Gebeurtenissen op straat worden onderling uitgewisseld.
Ook de eigenschappen van individuele agenten worden besproken, wat negatieve
gevolgen kan hebben voor bepaalde agenten. Als een agent eenmaal niet goed ligt, is het
lastig van dit imago af te komen en zal de agent hier voortdurend mee geconfronteerd
worden. Agenten die goed liggen, worden echter ook besproken en deze kunnen vaak
individueel wat van het wantrouwen wegnemen bij de jongeren.
Voor de politie vormen de Marokkaanse jongens een grote bron van frustratie en ze
worden dan ook met wantrouwen benaderd. De twee kampen die ik onderscheid,
verschillen duidelijk in attitude tegenover de jongens. Het eerst genoemde kamp wil in
gesprek met de jongeren blijven, ondanks dat deze van alles uitspoken. Daarbij stellen
deze agenten dat je heel bewust onderscheid moet blijven maken tussen de goede en de
slechte jongens. Er bestaat ook wel enig zicht op de achtergronden van de jongeren bij de
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agenten en enkele agenten hebben relatief goed contact met jongeren uit de groep. De
agenten uit het tweede kamp zijn helemaal klaar met de jongeren en vinden dat er eerst
iets vanuit de jongeren moet veranderen, willen de agenten een stapje extra zetten. Vanuit
deze groep is er weinig kennis over de specifieke achtergronden van de jongeren en
contact vindt alleen plaats in het kader van handhaving en aanspreken op gedrag.
Bij beide kampen bestaat er evenveel onbegrip over het gedrag van de jongeren, waarom
ze dingen doen en ze zich gedragen zoals ze zich gedragen. Wel wordt er over het
groepsgedrag en over ‘leidertjes’ gesproken, maar hier wordt niet bewust of consequent op
ingesprongen. Slechts enkele agenten hebben vanuit de eigen achtergrond individueel
kennis over straatcultuur en het gedrag dat daarbij hoort. Ze hebben naar eigen zeggen
veel profijt van deze kennis in hun omgang met de jongeren. Andere agenten noemen wel
bepaalde uitingen van straatgedrag en kunnen hier heldere beschrijvingen van geven,
maar ze doen hier niets mee, juist omdat echte achtergrondkennis ontbreekt.
Alle agenten stellen veel last te hebben van de verschillen in aanpak tussen de agenten
onderling. Het gebrek aan duidelijkheid en uniform optreden bemoeilijkt het voor het
eerste kamp om een goede relatie op te bouwen met de jongeren en voor het tweede kamp
om consequent repressief op te treden. Er is sprake van een cirkel die zichzelf in stand
houdt. Zeker bij het tweede kamp leidt dit tot grote frustratie, omdat zij telkens met hun
optreden weerstand oproepen bij de jongeren en elke keer strijd moeten voeren. De
continue strijd voedt hun wantrouwen jegens de jongeren. Het eerste kamp heeft echter
ook te maken met frustratie, omdat hun goede bedoelingen verdwijnen in de ‘schade’ die
het tweede kamp aanricht.

5.3.3 Culturele identiteit

In de onderzoekswijk komen beide culturele identiteiten duidelijk tot uiting in de
voortdurende strijd tussen de jongeren en de agenten. Het straatgedrag en de overlast die
dit vaak veroorzaakt, maken dat de politie dient in te grijpen, als instrument ter sociale
controle. Dit ingrijpen wordt door de jongeren beschouwd als een ‘tegenclaim’ van de
politie op de openbare ruimte en maakt de politie tot een indringer in hun territorium.
Het verzet van de jongeren tegen de indringers staat lijnrecht tegenover de territoriale
claim die de politie legt op haar werkgebied.
Omdat de politie de jongeren vrijwel altijd in groepen aantreft, wordt zij geconfronteerd
met groepsgedrag van de jongeren en het feit dat de jongeren geen gezichtsverlies willen
leiden ten overstaan van hun groepsgenoten. Iedere agent reageert hier anders op, wat
voor de jongeren weinig houvast biedt in de omgang met de agenten en ook voor de
agenten onderling voor problemen kan zorgen. Agenten stellen sowieso dat de omgang
met jongeren per individu of in tweetallen makkelijker is dan met groepen, vanwege het
al genoemde groepsgedrag.
Als een situatie uit de hand dreigt te lopen, zal de politie zich als één blok opstellen. Dat
zorgt er enerzijds voor dat het groepsgedrag van de jongeren versterkt wordt en anderzijds
dat er een gezamenlijke harde aanpak vanuit de politie gehanteerd wordt. Daarin is geen
ruimte meer voor agenten die wel op goede voet staan met de jongeren en wel goed met
hen om kunnen gaan.
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5.3.4 Culturele context

De sfeer van de interacties met de politie wordt bepaald door de aard van de situatie en
welk optreden van de politie verwacht wordt. De interactie met Marokkaanse jongens
geschiedt in een vijandige sfeer, omdat de politie vaak controlerend of ordehandhavend
op moet treden tegen de jongeren. Die vijandige sfeer wordt nog eens versterkt door het
verwachte gedrag van de jongens onderling dat wordt gekenmerkt door de nadruk op
competitie en het verwerven van respect. In de onderzoekswijk uit zich dat in onderling
haantjesgedrag, waarnaar door agenten wordt verwezen met de metafoor van een
‘apenrots’ en ‘roofdier’-gedrag. Het haantjesgedrag richt zich echter ook op de politie en
uit zich in het provoceren en uitdagen van hen. Dit staat haaks op wat politieagenten
verwachten van de burger, namelijk dat ze met respect bejegend worden. Het lijkt erop
dat de jongeren dezelfde instelling verwachten van de politie als het op het verwerven
van respect aankomt als de jongens onderling van elkaar verwachten. De jongens testen
elkaar voortdurend uit en met de juiste reactie daarop kunnen de jongeren respect
verdienen. De jongens testen de politie op dezelfde wijze uit en vinden dat agenten op die
wijze respect moeten verdienen. Als agenten hier op in gaan, kan dit leiden tot escalatie.
Met de reactie van de politie wordt de door de jongens verwachte afwijzing door de
buitenwereld bewaarheid. Interessant is dat de jongens ondanks deze afwijzing toch hoge
verwachtingen koesteren van de politie ten aanzien van hulp bij het realiseren van sociale
activiteiten en dergelijke. Omdat de jongeren en de politie veelvuldig met elkaar
geconfronteerd worden op straat is er sprake van resistentie onder de jongeren voor de
aanwezigheid van de politie, het is in die zin ‘gewoon’ geworden om contact met agenten
te hebben. Bij bestaande sociale relaties op groepsniveau is er dus sprake van veelvuldig
contact, maar op individueel niveau is er alleen tussen enkele agenten en jongeren
contact.

5.4 Analyse handelen politieagenten

Na de categorisering van de inzichten uit de ervaringen van de agenten, ben ik
toegekomen aan de analyse van het handelen van deze agenten. Ik let daarbij met name
op het individuele handelen van agenten, op hun eigen stijl van werken. De notie van
verschillende ‘politiestijlen’ zoals ik deze in paragraaf 4.4.1 noem, vormt het uitgangspunt.
Door te kijken of er wat betreft de omgang met jongeren uit de straatleefstijl sprake is van
verschillende stijlen onder de geïnterviewde politieagenten kan ik uitspraken doen over
welke mogelijkheden bieden om de botsing met de jongeren te verminderen. In paragraaf
2.6 spreek ik van het kanaliseren van de contrasterende codes en de manier van handelen
van de individuele agenten bevindt zich op het niveau van de culturele codes van de
politie. Daarmee kan een agent bewust invloed uitoefenen op het verloop van de
interactie en het verminderen van de botsing daarin.
In bovenstaande bespreking van de ervaringen van de agenten spreek ik over twee
kampen binnen de groep geïnterviewde agenten. Enerzijds is er een kamp dat politiegezag
ziet als een wederzijds proces, iets dat gecreëerd moet worden in de interactie met de
jongeren. Deze interactie vormt een balans tussen afstand bewaren en toegankelijk zijn.
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Afstand bewaren is nodig om te kunnen optreden als dat nodig is en toegankelijkheid
maakt dat er contact is met de jongeren. Wederzijds respect staat centraal. Af en toe een
dolletje maken met de jongens moet kunnen. Dit kamp doet nadrukkelijk moeite om een
neutrale dan wel positieve blik op de jongens te houden en onderscheid te maken in de
goeden en de slechten.
Het andere kamp ziet vooral de repressieve kant van gezag. Optreden en op je strepen
staan horen daarbij. Gezag is iets dat aanwezig behoort te zijn en als vanzelfsprekend dient
te worden geaccepteerd door de jongeren. Enige extra inspanning vanuit de politie om dit
gezag te creëren, is daarin onwenselijk. In de interactie met de jongeren verwachten de
agenten dan ook met respect behandeld te worden. In reactie op het uitdagende gedrag
van de jongeren laten deze agenten zich vaak meeslepen in de escalatie. Ze accepteren
nagenoeg niets van de jongens.
In beide kampen identificeer ik twee typen agenten. Het gaat hier nadrukkelijk om
ideaaltypen op basis waarvan gerichte aanbevelingen te doen zijn, niet om etiketten
waarmee agenten in de praktijk kunnen worden ingedeeld in categorieën. Onder mijn 16
geïnterviewde agenten bevinden zich er ook die in geen van de vier categorieën zouden
vallen. Deze zouden als neutraal kunnen worden gezien of vallen in twee categorieën
tegelijk. Ik onderscheid de ervaringsdeskundige, de welwillende, de gefrustreerde en de
boeman.

5.4.1. De ervaringsdeskundige

Dit type agent heeft vanuit de eigen achtergrond of vanuit persoonlijke interesse affiniteit
met jongeren en hun straatgedrag. De agent handelt bewust naar die kennis in de
interactie met de jongens. In reactie op het gedrag van de jongeren dolt deze agent
gewoon mee en neemt het alleen als ze echt te ver gaan serieus en legt dan uit waarom
iets wel of niet door de beugel kan. Dit levert de agent respect op van de jongeren en stelt
de agent in staat politiewerk naar de jongeren toe op relatief soepele wijze af te handelen.
Net als voor alle andere agenten is dit een continu proces dat veel energie kost, maar dat
leidt dus wel tot resultaat.

5.4.2 De welwillende

Dit type agent staat positief in de contacten met de jongeren en benadert hen met nadruk
open en eerlijk. In reactie op het gedrag van de jongeren reageert de agent door het stellen
van vragen, waarom de jongens zich gedragen zoals ze zich gedragen. Deze open houding
wekt verbazing bij de jongeren en levert de agent respect en krediet op. Doordat deze
agent investeert in het contact met de jongeren en zo een bekend gezicht wordt, vormt dit
een hulpbron bij het afhandelen van politiewerk en verloopt dit vaak ook op relatief
soepele wijze. Echt kennis over straatcultuur heeft deze agent niet en kan daar dus ook
niet naar handelen.

5.4.3 De gefrustreerde

Dit type agent laat zich meeslepen in het uitdagende gedrag van de jongeren. De
voortdurende confrontatie die dit oplevert, maakt dat de agent gefrustreerd raakt in het
contact met de jongeren. Deze agent voelt er weinig voor nog te investeren in de band
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met de jongeren en bekijkt agenten die dit wel doen met enig wantrouwen. De agent pikt
niets van de jongens en staat dan ook negatief in de contacten met hen. De interactie
escaleert vaak. Daarbij krijgt deze agent weinig van de jongens gedaan en loopt contact
met hen vaak uit op verbaliseren.

5.4.4 De boeman

Dit type agent ligt erg slecht bij de jongeren en heeft op basis van reputatie en incidenten
uit het verleden in elke interactie met de jongeren een achterstand die goed gemaakt moet
worden. Soms lukt dit, maar vaak wordt juist dit type agent uitgekozen door de jongeren
om flink uit te dagen en ontstaat weer een incident. Deze agent heeft het daardoor erg
zwaar in de interactie met de jongens. Frustratie ligt niet meer aan de oppervlakte bij deze
agent, er is eerder sprake van berusting, hoewel de voortdurende spanning die deze agent
ervaart tijdens de interacties zelf wel tot frustratie en emotionele reacties kan leiden.

5.5 Conclusie

Uit de weergave van de situatie ter plekke blijkt dat individuele agenten een grote invloed
hebben op de interactie met de jongeren. Met hun handelen dragen zij bij aan het verloop
en de uitkomst van de interactie. Soms verloopt de interactie zonder problemen en krijgen
de agenten gedaan waar ze voor kwamen. Op andere momenten escaleert de interactie en
kan er een botsing tussen de jongens en de politie ontstaan. Deze botsing overschaduwt
daarmee vaak de aanleiding van het contact tussen agenten en jongens en draagt bij aan
een verdere verslechtering van de verhoudingen tussen de jongens en de politie in het
algemeen. Ik heb laten zien dat de botsing, zoals deze vanuit de culturele kenmerken van
beide partijen naar voren lijkt te komen, in de praktijk precies zo plaats vindt. De notie
van vier typen agenten die in die praktijk zijn geïdentificeerd, kan bijdragen aan een
vermindering van de botsing tussen politieagenten en jongens uit de straatleefstijl. Dat
vormt dan ook de kern van het volgende hoofdstuk, waarin ik antwoord geef op mijn
centrale vraag.

- 77 -

Hoofdstuk 6 – Conclusies en aanbevelingen

Na de categorisering en analyse van beïnvloedende factoren in hoofdstuk 5, kan ik
antwoord gaan geven op mijn centrale vraag. Dat zal ik in dit hoofdstuk doen. Aan de
hand van de antwoorden op de deelvragen kom ik stapsgewijs tot het uiteindelijke
antwoord op de centrale vraag. Ter afsluiting volgt een aantal aanbevelingen.

6.1 Botsing

De botsing tussen politie en straatculturen kan gezien worden als een botsing tussen twee
subculturele leefstijlen. In de interactie daartussen ontstaat een botsing. Interactie en
subculturele leefstijl zijn twee begrippen die nauw met elkaar samenhangen. In een
subculturele leefstijl ligt een interpretatiekader besloten waarmee naar de wereld gekeken
kan worden en dat biedt een individu houvast in de interactie met anderen in die wereld.
De subculturele leefstijl heeft dus grote invloed op de manier waarop een individu zich
opstelt in de interactie met anderen. Een subculturele leefstijl wordt daarnaast levend
gehouden door het menselijk handelen. In dat menselijk handelen wordt de subculturele
leefstijl gereproduceerd. In interactie, die wordt vormgegeven door het menselijk
handelen, worden wederzijds boodschappen en betekenissen uitgewisseld en krijgt een
subculturele leefstijl dus vorm.
Er is een aantal factoren van invloed op de interactie tussen subculturele leefstijlen: de
fysieke omgeving, de culturele context, de culturele identiteit, de culturele perceptie en de
culturele codes. Inzicht hierin kan bijdragen aan een vermindering van de botsing tussen
verschillende subculturele leefstijlen. Als de interactie tussen deze leefstijlen gestimuleerd
kan worden, biedt dat mogelijkheden voor het beheersen van de botsingen ertussen.

6.2 Openbare ruimte

De openbare ruimte vormt de fysieke omgeving waarin de botsing plaatsvindt. Deze
openbare ruimte kan gezien worden als een plek waar mensen uiting geven aan hun
subculturele leefstijl. Daar worden mensen dus ook met andermans subculturele leefstijl
geconfronteerd.
Als gevolg van een aantal ontwikkelingen is de openbare ruimte fysiek en sociaal gezien
veranderd. Er is een zekere vergroving van de openbare ruimte opgetreden. Het gedrag
van mensen in de openbare ruimte is veranderd en dat draagt bij aan de botsingen tussen
individuen en hun leefstijlen. Mensen nemen figuurlijk gezien veel ruimte in deze
openbare ruimte in en houden er weinig rekening met anderen. Om dit op te vangen, is
sociale controle nodig. Er is door de sociale vergroving echter enerzijds een gebrek aan
onderlinge (informele) sociale controle ontstaan en anderzijds een allergie bij de burger
voor formele sociale controle door een derde partij. Dat maakt de positie van een
politieagent in de Nederlandse samenleving dus onderhevig aan erosie van zijn of haar
gezagspositie en heeft consequenties voor het werk van de politie op straat. Ook op de
straatculturen is de vergroving van invloed. In probleemwijken komen de fysieke en
sociale vergroving samen. Door de specifieke achterstandssituatie waar deze wijken zich
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in bevinden, kan de vergroving leiden tot het ontstaan van een straatcultuur, als
overlevingsmechanisme van bewoners om zich in het openbaar te bewegen in de buurt.

6.3 Botsing vanuit kenmerken leefstijl

Straatculturen kenmerken zich door gedrag in de openbare ruimte waarbij het afdwingen
van respect centraal staat. Dat kan door het ten toon spreiden van bravouregedrag,
dreiging en geweld. Gezagsdragers vormen een natuurlijke vijand voor jongeren uit de
straatleefstijl, omdat deze de ‘normale’ samenleving vertegenwoordigen. Daartegen
verzetten de jongeren zich, mede omdat zij zich voelen afgewezen door deze samenleving.
Men is trots op de eigen geografische en etnische afkomst, wat zich vaak uit in territoriale
claims op de openbare ruimte van de woonbuurt.
Genoemde kenmerken gelden nadrukkelijk voor Marokkaanse jongens die zich in
groepen op straat begeven in de Nederlandse probleemwijken. De onderlinge omgang
tussen de jongens bestaat uit competitie en het verwerven van respect. Wantrouwen en
hiërarchische verhoudingen staan daarin centraal. De straatgroep is bepalend voor de
identiteit van de jongens en ook de openbare ruimte is daar vrijwel letterlijk mee
verbonden. Dat is namelijk de plek waar de jongeren uiting geven aan hun straatgedrag.
De politie kenmerkt zich door de nadruk op interactie met de burger bij het politiewerk
op straat. Met het uniform en een groot aantal sociale vaardigheden kunnen agenten deze
interactie vorm geven. Gezag vormt de kern van het politieoptreden en politieagenten
verwachten dan ook dat de burger hen de status toedicht van ‘baas op straat’ en met
respect tegemoet treedt. Onderlinge solidariteit en territoriumdrift vormen een belangrijk
element van de identiteit van een politieagent, evenals de individuele politiestijl van een
agent en de rol van de politie in de samenleving als instrument ter sociale controle.
Bij het invullen van beschreven kenmerken van beide subculturele leefstijlen in het
model van subculturele interactie blijken de vier overgebleven invloedsfactoren (culturele
context, culturele identiteit, culturele perceptie en culturele codes) botsende elementen te
bevatten die tot uiting komen in de interactie tussen politieagenten en jongeren uit de
straatleefstijl. Die zal ik hier kort op een rij zetten.
De sfeer van de interacties met de jongens is vaak vijandig. Binnen de groep jongens ligt
de nadruk op onderlinge competitie en het verwerven van respect door bravouregedrag en
het uitdagen van elkaar en derden. Omdat interacties met politieagenten vaak
spanningsvol zijn, zeker als controlerend of ordehandhavend opgetreden moet worden
door agenten, is dit voor de jongens een uitgelezen mogelijkheid om binnen hun groep
respect te verwerven door de politie uit te dagen. Politieagenten verwachten echter van
de burger dat deze hen met respect tegemoet treedt en reageren als dat niet gebeurt. Het
uitdagende gedrag van de jongens wordt als weinig respectvol gezien en de reactie van de
politieagent hierop creëert vaak een keten van acties en reacties. Zo ontstaat de botsing.
In die botsing ligt een identiteitsconflict besloten en daarin ligt de kern van de botsing. De
identiteit van de jongens wordt vrijwel volledig bepaald door hun straatgroep en daarmee
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ook door de straat op zich. De jongens claimen de openbare ruimte om een podium te
creëren voor hun straatgedrag en houden die claim in stand met dat gedrag. Ook bij de
politie wordt de identiteit bepaald door hun groep en de openbare ruimte. Er is namelijk
sprake van een groot solidariteitsgevoel onder agenten en in hun werk leggen ze ook een
claim op de openbare ruimte. De politie oefent haar werk uit in een bepaald werkgebied,
is verantwoordelijk voor de openbare orde daar en treedt op basis van die territoriale
verdeling op tegen individuen en groepen die de openbare orde verstoren. De politie is
daarmee een instrument ter formele sociale controle in de samenleving. Deze rol en de
territoriumdrift van de politie staan lijnrecht tegenover het gedrag van de jongens in de
openbare ruimte. Jongeren uit de straatleefstijl accepteren de gezagspositie van waaruit de
politieagent handelt niet. Op individueel niveau speelt de individuele ‘politiestijl’ van een
agent een rol, de manier waarop een agent zijn of haar werk bekijkt en in de praktijk
handelt. Deze politiestijl bepaalt dus deels de reactie van agenten op het uitdagende
gedrag van de jongeren, naast de automatische reflex in te gaan tegen de claim op de
openbare ruimte en het uitdagende gedrag van de jongens.
Omdat er sprake is van een identiteitsconflict is de perceptie die beide partijen van elkaar
hebben verre van positief. Men treedt elkaar met wantrouwen tegemoet, met vanuit de
Marokkaanse jongens een vijandbeeld van de politie en vanuit de politie het beeld van
deze jongens als een grote bron van frustratie.
De culturele codes van de jongens worden bepaald door onderling wantrouwen en
hiërarchische verhoudingen waarbij voornamelijk in straattaal de boodschap wordt
overgebracht. Voor de politie worden de culturele codes bepaald door gezag, dat de kern
vormt van het politieoptreden en met het uniform en de sociale vaardigheden van een
politieagent gestalte krijgt. Op het niveau van de culturele codes komen de drie overige
elementen tot uiting en hier ontstaat de botsing. Het niet accepteren van de gezagspositie
van de politieagent uit zich in het uitdagende gedrag van de jongens, dat een reactie
vanuit de politieagent oplevert en leidt tot een escalatie van de interactie.

6.4 Botsing in de praktijk

In de praktijk komt het beeld van de botsing uit de vorige paragraaf duidelijk terug. Een
aantal dingen valt op met betrekking tot de invloed van de straatleefstijl van de jongens.
Het uitdagende gedrag van de jongeren neemt toe wanneer bepaalde jongens aanwezig
zijn die hoog in de groepshiërarchie staan. Hun aanwezigheid maakt dat anderen zich
meer willen bewijzen en de politie is daarvan het slachtoffer. De groepshiërarchie heeft
daarmee direct effect op de interactie. De jongeren bezien elkaar niet alleen vanuit de
groepshiërarchie, het lijkt erop dat zij de politie ook met een hiërarchische blik bekijken.
Agenten met een hogere rang of met een goede reputatie naar de mening van de jongeren
kunnen op meer respect rekenen dan andere agenten met een lagere rang of een minder
goede reputatie.
Daarbij lijkt het ook alsof de jongeren van agenten verwachten dat deze op dezelfde wijze
als de jongens onderling respect afdwingen bij de jongeren. Met onderling haantjesgedrag
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testen de jongens elkaar uit en met het haantjesgedrag naar de politie toe proberen ze de
agenten uit te testen. Gaan agenten hier al te serieus op in, dan is escalatie een feit.
De perceptie bij de jongens van de politie is in de basis al negatief, maar wordt gevoed
door incidenten, gebeurtenissen en contacten met de politie. Deze worden onder de
jongeren uitvoerig besproken en verworden zo tot lokale folklore, tot het lokale
straatgeheugen. Dit straatgeheugen is van grote invloed op de interactie tussen agenten en
de jongens op straat. Het straatgeheugen wordt opgebouwd door het geruchtencircuit dat
er onder de jongeren bestaat en zo verspreiden verhalen over er wat er op straat gebeurt
zich snel in de buurt en onder de jongens.

6.5 Invloed handelen politieagenten

De kenmerken van de politie komen naar voren in het handelen van de agenten. De
invloed van dit handelen op de interactie is groot. Ik heb op basis van de interviews met
agenten vier verschillende stijlen benoemd, met elk een eigen effect op de botsing met de
jongens.
De boeman en de gefrustreerde zijn twee stijlen die een negatieve invloed hebben op de
interactie met de jongeren. De boeman ligt erg slecht vanwege incidenten uit het verleden
en is daardoor verworden tot doelwit nummer 1 van de jongens. De gefrustreerde draagt
met zijn of haar reactie bij aan een voortdurende escalatie van de interactie.
De welwillende en de ervaringsdeskundige hebben een positieve invloed op de interactie
met de jongens. De welwillende is nieuwsgierig naar de achtergronden van het gedrag van
de jongens en deze investering levert krediet op bij de jongeren. De ervaringsdeskundige
heeft vanuit de eigen achtergrond of vanuit persoonlijke interesse kennis van de
straatcultuur en kan de kennis daarover inzetten in de interactie met de jongens.
Individuele agenten hebben daarmee een grote invloed op de interactie. Zij die bereid zijn
in contact te treden met de jongeren en af en toe iets van het uitdagende gedrag van de
jongeren door de vingers zien, hebben minder problemen dan agenten die star en serieus
ingaan op het gedrag van de jongeren. Agenten die ook nog eens beschikken over
achtergrondkennis met betrekking tot de straatcultuur waar de jongeren toe behoren,
hebben daar veel profijt van.
De verschillende stijlen zorgen voor veel onduidelijkheid bij de jongens. Iedere agent
handelt anders en het duurt even voordat de jongeren weten hoe een bepaalde agent
handelt, voordat dit handelen is opgeslagen in het straatgeheugen. Ook voor de
politieagenten zelf leidt het gebrek aan een gezamenlijke aanpak tot problemen. Het werk
van ‘positieve’ agenten wordt bemoeilijkt door het handelen van de ‘negatieve’ agenten en
vice versa. In combinatie met het gedrag van de jongens die iedere mogelijkheid tot
escalatie benutten om respect af te dwingen, leiden de incidenten die daaruit volgen tot
een harde aanpak van de politie en een algehele verslechtering van de verhoudingen
tussen de politie en de jongeren. Zo staat de politie dan als uniforme groep tegenover de
groep jongeren en is er aan beide zijden geen ruimte meer voor ‘positieve’ contacten.
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6.6 Beantwoording centrale vraag
Op welke wijze kunnen politieagenten bijdragen aan een vermindering van de botsing
tussen de politie en straatculturen in de openbare ruimte?
Als agenten in hun handelen meer rekening houden met de achtergrond van de
straatcultuur van jongeren kan naar een vermindering van de botsingen in de interactie
met deze jongeren toegewerkt worden. Uit de empirie blijkt dat agenten die zich in de
jongens verdiepen niet alleen meer contact met hen hebben, maar ook gebruik kunnen
maken van hun kennis over de straatcultuur om de interactie vorm te geven en hun
politiewerk daarmee af te handelen. Daarnaast kan inzicht in het eigen gedrag en de eigen
culturele kenmerken van de politie, met name in de botsende elementen daarin wat
betreft de interactie met jongeren uit de straatleefstijl, bijdragen aan een vermindering
van de botsing. Bewuste kennis over de eigen achtergrond ontbreekt bij de meeste
agenten en daar lijkt al helemaal niet naar te worden gehandeld. Als de agenten inzicht
wordt geboden in de botsende elementen in zowel hun eigen leefstijl als die van de
jongens kunnen deze agenten daar vervolgens bewust naar handelen en zo bijdragen aan
het kanaliseren van de contrasterende elementen, zodat de kans op escalatie in de
interactie met de jongens verkleind wordt.
Agenten dienen zich verder bewust te zijn van de manier waarop zij zelf in de interactie
staan en het effect daarvan op het verloop van de interactie met de jongeren. Als agenten
weten naar welk van de geïdentificeerde vier typen agenten zij neigen in hun handelen,
kunnen zij op basis daarvan inschatten hoe de jongens op hen zullen reageren. Die
uitgangspositie is bepalend voor het verloop van de interactie met de jongeren en inzicht
hierin kan bijdragen aan een vermindering van de botsing met de jongens.

6.7 Aanbevelingen

Deze aanbevelingen zijn afgestemd op een politieorganisatie waarvan de agenten op lokaal
niveau veelvuldig in contact komen met jongeren uit de straatcultuur en waar veelvuldig
sprake is van botsingen. Deze aanbevelingen zijn weinig relevant voor agenten die nooit
met jongeren uit de straatcultuur geconfronteerd worden. Ik sluit daarmee aan bij de
aanbeveling van Adang e.a. om training en opleiding van agenten af te stemmen “op de in
het werkgebied benodigde competenties”.214

6.7.1 ‘Straatcommunicatie’ agenten

Agenten dienen in staat te worden gesteld de interactie met jongeren uit de straatcultuur
vorm te geven zonder escalatie te veroorzaken. Kennis en toepassing van de kennis over
straatculturen kan daarbij helpen. Het gaat om straatcommunicatie door agenten, waarbij
rekening gehouden wordt met aspecten van de straatcultuur.215 Inspelen op het
Adang, Kop, Ferwerda, Heijnemans, Olde Nordkamp, De Paauw & Van Woerkom, 2006
Kistenkas gebruikt dit begrip als benaming voor “locale communicatievrijheid, voornamelijk aan of op de
openbare weg” in zijn juridische boek Vrije straatcommunicatie uit 1989. Het gaat over uitingsvrijheid en
wildplakken in de openbare ruimte. Vanzelfsprekend vul ik het begrip op een andere manier in.

214
215
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groepsgedrag, rekening houden met gezichtsverlies en de reacties van jongens daarop en
het straatgeheugen gebruiken om een positiever beeld van de politie bij de jongens te
creëren, kunnen elementen van die straatcommunicatie vormen. Agenten zouden
scholing moeten krijgen in deze kennis, waarbij agenten van het type
ervaringsdeskundige een zeer waardevolle rol kunnen spelen.
Interessant is dat ik met deze aanbeveling aansluit bij wat Van den Brink voorstelt ter
verbetering van het handelen van professionals.216 Mijn aanbeveling veronderstelt dat
agenten zich verbeteren op de drie de punten die hij noemt: een langdurige en betrokken
aanpak van de interactie met de jongeren is nodig, waarbij deze interactie opgevat kan
worden als een spel van geven en nemen op basis van wederzijds respect. Hoewel ik het
niet eens ben met de visie van Van den Brink liggen onze oplossingen toch dicht bij
elkaar. Ik draag daarmee onbewust bij aan het beschavingsoffensief dat hij voor ogen
heeft.

6.7.2 Gezamenlijke aanpak interactie

De verhoudingen tussen jongeren en agenten worden nu veelal bepaald door het handelen
van individuele agenten. Omdat er geen sprake is van een gezamenlijke aanpak ontbreekt
het zowel agenten als jongeren aan duidelijkheid en is de kans op escalatie door
onevenwichtig optreden vanuit de politie groot. Daarom dienen deze verhoudingen
minder afhankelijk te worden van het individuele handelen van agenten en dient er een
gezamenlijke aanpak te komen. Handelingsregels in de vorm van een bejegeningsprofiel
specifiek voor jongeren uit de straatcultuur zouden hierbij kunnen helpen. Ook een
langdurige inzet van dezelfde agenten in een bepaald werkgebied kan hieraan bijdragen,
zodat de jongeren kunnen wennen aan de gezichten van de agenten en deze agenten de
jongeren ook kunnen leren kennen.

6.7.3 Gedifferentieerde inzet huidige agenten

Het is van belang het huidige effect op de botsing van de vier politiestijlen onder ogen te
zien. Met name de agenten die de interactie negatief beïnvloeden, verdienen extra
aandacht. Zo zou de boeman enige tijd in de luwte kunnen worden geplaatst om verdere
escalatie te voorkomen. Ook de gefrustreerde dient snel inzicht te worden geboden in het
effect van zijn of haar handelen op de botsing en de verhoudingen met de jongeren in het
algemeen. Tijdelijke inzet van meer ervaringsdeskundigen kan leiden tot een
vermindering van de botsing, totdat het kennis- en handelingsniveau van de
gefrustreerden op peil is gebracht.

6.7.4 Meer inzicht in beleving jongeren

Er zou onderzoek gedaan moeten worden naar de beleving van de interactie door
jongeren uit straatculturen. Wellicht dat dit geplaatst kan worden binnen het kader van
de Beke-methode.217 Deze categorisering wordt nu door de politie gebruikt om
hanggroepen in kaart te brengen en zou wellicht uitgebreid kunnen worden met de vraag
216
217

Zie figuur 2 in paragraaf 2.5.
Zie paragraaf 3.4.1
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of er kenmerken van een straatcultuur te zien zijn bij een hanggroep. Zo ja, dan verdient
deze groep specifieke aandacht en een specifieke aanpak zoals geformuleerd onder
aanbevelingen 1 en 2. Er kan aandacht worden besteed aan het effect van de aanpak op de
interacties met de jongeren en naar ervaringen daarmee van de jongeren zelf worden
gevraagd.

6.8 Slot

Hoewel voor dit onderzoek specifiek naar één casus is gekeken wat betreft de ervaringen
van agenten in de interactie met jongeren uit de straatcultuur, kunnen mijn bevindingen
en aanbevelingen ook van waarde zijn voor andere situaties waar agenten in contact
komen met dergelijke jongeren. Mijn uitgebreide literatuuronderzoek ondersteunt dit,
omdat onderzochte praktijksituaties uit andere studies grote gelijkenis vertonen met de
door mij onderzochte praktijksituatie. De verwachting is dat op basis van die onderzoeken
vergelijkbare conclusies te trekken zijn over het effect van het handelen van agenten op
de botsing met jongeren uit de straatcultuur.
Met mijn bevindingen en aanbevelingen kunnen botsingen zoals gegeven in het voorbeeld
in paragraaf 1.1 in de toekomst verminderd en wellicht zelfs voorkomen worden. De
noodzaak daartoe acht ik groot. Gezien het feit dat de probleemwijken in Nederland niet
snel volledig zullen verdwijnen, blijven er jongeren uit de straatcultuur bestaan. Daardoor
zal de politie geconfronteerd blijven worden met straatgedrag. Omdat de politie ook de
aangewezen instantie zal blijven die optreedt als bewaker van de openbare ruimte, dient
de politie in staat te worden gesteld om te kunnen gaan met straatgedrag. Dit onderzoek
biedt inzicht in de achtergronden van de botsing tussen de politie en de straatcultuur en
levert daarmee een bijdrage aan een verandering in het handelen van agenten in de
interactie met jongeren uit de straatcultuur. Daarmee heb ik eveneens bijgedragen aan het
proces van sociaal heroveren vanuit de overheid en het verstevigen van de greep van de
overheid op de stedelijke werkelijkheid.
Wetenschappelijk gezien is met dit onderzoek een poging gedaan de lacune die bestond in
de kennis omtrent de interactie tussen politie en straatculturen op te vullen. Ik denk dat
ik daarin geslaagd ben. Enerzijds heb ik de kennis uit de literatuur over politie, jongeren
en straatcultuur op een rij gezet. Anderzijds heb ik de inzichten daaruit in een model
geplaatst om te kijken welke invloed deze hebben in een praktijksituatie. Met dat model
heb ik de door mij onderzochte praktijksituatie geanalyseerd en zo
handelingsmogelijkheden voor agenten gevonden die een agent in praktijksituaties in
staat kan stellen botsingen te verminderen. Een lacune die ik met dit onderzoek echter
niet heb kunnen opvullen, is het gebrek aan kennis over de beleving van jongeren uit de
straatleefstijl van de interactie tussen hen en agenten. Daarom mijn aanbeveling om hier
verder onderzoek naar te doen.
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“Tunnelvisie is funest.”

Geïnterviewde agent
Juli 2006
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Bijlage 1 – Vragenlijst interviews agenten
Naam / leeftijd / sekse
Opening
Hoe lang bij de politie?
Jaren straatervaring? Altijd in deze wijk?
Huidige functie en taken?
Welk team?
Eerste indruk wijk?
Probleemgebied?
Antipathie jegens agenten?
Eerste indruk jongeren?
Gezag
Waar denk je als eerste aan bij gezag?
Ben je bewust bezig met gezag?
Met welke middelen probeer je dit af te dwingen? (Wat doe je als iemand niet
gehoorzaamt?)
Welke gezagsgronden komen terug in je werk?
Interactie op straat
Hoe gedraag je je op straat? Standaardmethode?
Hoe verloopt de interactie met de jongeren? Aard van contacten?
Gebruik je bewust sociale vaardigheden?
Bejegen je jongeren anders dan andere mensen?
Kennen de jongeren je? Hoe lig je bij de jongeren?
Wat verwachten de jongeren van je? En de buurt? Ben je daarmee bezig?
Spelen ervaring en training een rol?
Merk je verschil tussen jou en je collega’s? Waarin? Waardoor?
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Voel je je onderdeel van deze wijk? Identificeer je je met de mensen en hun problemen?
Heb je contact met netwerk en / of sleutelfiguren?
Straatcultuur
Zie je specifieke gebruiken en gedragingen van jongeren op straat? Ben je daar bewust
mee bezig en / of handel je daarnaar?
Is er een pikorde bij de jongeren? Maak je daar gebruik van?
Is er sprake van geruchtencircuits onder de jongeren?
Afsluiting
Zijn er barrières in de interactie met jongeren die politiewerk bemoeilijken? Denk je dat
hierin kansen liggen?
Zijn er bepaalde dingen die je niet snapt met betrekking tot het gedrag van de jongeren?
Heb je behoefte aan kennis erover?
Ben je hoopvol voor de toekomst?
Heb je nog andere vragen of opmerkingen?

- 98 -

