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U kunt de wind niet veranderen. Maar hoe de zeilen staan,
bepaalt u zelf.
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Inleiding

Hangjongeren kunnen een ramp voor u zijn.

Durft u ze aan te spreken als u last van ze hebt? Hoe
doet u dat? Vroeger was dat niet moeilijk, de meeste
jongeren deden wat een volwassene zei. Maar die tijd is
voorbij. Als u nu niet ‘op uw woorden let’ kan dat verve-
lende gevolgen hebben. Mensen zeggen dan: Je kan te-
genwoordig niks meer zeggen of je hebt al een mes tussen je
ribben.

Hóe kunt u lastige jongeren effectief aanspreken op
hun gedrag? Daar gaat dit boek over. U zult veel voor-
beeldzinnen lezen maar het is belangrijk dat u uw eigen
stijl ontwikkelt, dan wint u aan kracht.

Ik probeer duidelijk te maken dat het bijna nooit ef-
fectief is als u als gewone burger ‘karategedrag’ ge-
bruikt. Dat leidt vaak tot een nóg ernstiger conflict.
Voor omwonenden en voorbijgangers is de hier be-
schreven ‘judoaanpak’ veel effectiever.

Hoe ik aan mijn kennis kom? Door goed te kijken naar
situaties op straat en naar mijn eigen angst om jonge-
ren aan te spreken. Ik heb ook gepraat met jongeren en
met succesvolle burgers, winkeliers, jongerenwerkers,
leraren, politiemensen, conciërges en badmeesters.
Verder heb ik veel trainingen gegeven over straatcul-
tuur en over het omgaan met hangjongeren. Ik kijk nog
met heel veel plezier terug op de trainingen voor buurt-
bewoners en winkeliers, o.a. in Amsterdam, Amers-
foort, Landgraaf, Staphorst, Utrecht en Werkendam.

9
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Er zijn overigens jongeren bij wie de tips uit dit boek
niet helpen. Het aantal hopeloze gevallen wordt door
jongerenwerkers geschat op 2 tot 4 procent. Dat zijn
jongeren met wie de politie ook geen raad weet. U kunt
daar als gewoon burger nog minder mee. Met de tips
uit dit boek kunt u de overige, laten we zeggen, ruim  
90 procent, van de jongeren wél beter bereiken.

Ik probeer het gedrag van hangjongeren te begrijpen, te
snappen. Het gaat me dus niet om begrip, het gaat me
geen enkel moment om goedpraten. Iets begrijpen is
voor mij iets heel anders dan er begrip voor hebben. Be-
grijpen is belangrijk, want pas als u en ik het hang- en
straatgedrag begrijpen, kunnen we er beter op inspelen.

Denkt u: Waarom moet ík dit eigenlijk lezen? Zij misdragen
zich toch? Ik kan goed begrijpen dat u dat denkt. Ik vind
ook dat ‘ze’ zich soms misdragen. Mij helpt dan het ge-
zegde: Ik kan de wind niet veranderen, maar hoe de zeilen
staan, bepaal ik zelf.

Ik hoor graag uw reacties,

Hans Kaldenbach
kaldenbach@telfort.nl
www.hanskaldenbach.nl

10
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Is dit boek iets voor u?

Nee !

Nee !

" Nee

" Nee

" Ja

" Ja

Zou u ‘uw’ hangjongeren
 eigenlijk wel willen ophan-
gen of neerknuppelen?

Wilt u problemen met
hangjongeren met wóórden
oplossen?

Bent u bereid om slim in te
spelen op wat bij korte
lontjes  effect heeft?

Verwacht u tips die áltijd
werken?

U bent nu te kwaad om
 verstandig te reageren.
ga u ontspannen.

U voelt wel voor een beetje
geweld.
kies een vechtsport.

U vindt dat misschien een
vorm van ‘aanpassing’.
koester uw koppigheid.

Helaas, die bestaan niet.
Dan zou er nu al geen hang-
groep meer zijn.
stop meteen met lezen.

Bent u tevreden als u 60%
meer bereikt?

" Ja

Uw leven is al moeilijk ge-
noeg en dat zal wel zo blij-
ven. Juist dit boek zal u
verschrikkelijk ergeren.
leg dit boek ver weg 

Bent u iemand die weinig
of niets kan verdragen?

" Nee

" Ja

Wilt u jongeren effectief
aanspreken?

léés dit boek!

Ja !

Ja !

Ja !
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Woord van dank
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Schoonbrood, Karina Schoonheim, Gilberto Slengard,
Jessica van Sluijs, Sandra Sluijter, Jurja Steenmeijer,
Brenda Striegel-Duwel, Jeroen van Veenendaal, Lies
Vos, Anja Wester, Lidewij Wolters, Hermanda Wort-
man en Sela Zorlu.

Actium, Adviesgroep Beke, Aedes, Archimedes Lera-
renopleiding, Cires, Doenja, Elan Wonen, Gemeente
Amersfoort, Gemeente Amsterdam, Gemeente Arn-
hem, Gemeente Landgraaf, Gemeente Rotterdam, Ge-
meente Utrecht, De Goede Woning, Hogeschool
Utrecht, Impuls, Interlink, Marienburggroep, Nije -
stee, Politie Den Bosch, Politie Haaglanden, Politie
Hollands Midden, Politieacademie Apeldoorn, Politie-
academie Zutphen, Raad voor de Kinderbescherming,
roc Amarantis, roc Eindhoven, roc Midden Neder-
land, Singelveste, svs, uwv.

13

Hangjongeren_9ed_115x200  15-11-12  16:09  Pagina 13



Hangjongeren_9ed_115x200  15-11-12  16:09  Pagina 14



I

Hang jongeren
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Herkent u deze klachten?

✓ Ze maken lawaai tot diep in de nacht.
✓ Ze gooien flessen kapot tegen je muur.
✓ Ze laten hun rotzooi liggen.
✓ Ze plassen vanaf de balustrade op het

winkelende publiek.
✓ Ze plassen door je brievenbus.
✓ Met de afstandsbediening zetten ze

vanbuiten de tv uit.
✓ Ze staan te schreeuwen in je portiek.
✓ Ze scheuren met hun scooter over de stoep.
✓ Ze vernielen je tuin.
✓ Ze vernielen je autospiegel en ontkennen dat

even later.
✓ Ze roepen ‘homo’ als je langsloopt.
✓ Ze schelden je uit voor hoer, slet, pot,

hoofddoek of bitch.
✓ Ze schelden je uit voor kankertrut en

tyfushoer.
✓ Ze schelden je uit om je keppeltje: kankerjood.
✓ Ze schelden je uit om je hoofddoek: terrorist.
✓ Ze beledigen je met geitenneuker,

kutmarokkaan, kankerturk*, kaaskop.
✓ Ze praten over je in een vreemde taal.
✓ Ze pesten kinderen omdat hun ouders

geklaagd hebben.
✓ Ze staan met een hele groep tegen de

voorruit van je huis.
✓ Ze spugen voor je op de grond.
✓ Ze slopen een wipkip in de speeltuin.
✓ Ze gooien expres een peuk voor je op de

grond.

16

* Dacht u dat alleen autochtonen worden uitgescholden? Een
leuk misverstand.

c

d

b
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✓ Ze vernielen hun buurthuis of hun hangplek.
✓ Ze steken een vuurtje aan in je portiek.
✓ Ze gooien stenen naar je auto en kijken dan

onschuldig.
✓ Ze intimideren zelfs jonge kinderen als je

ook maar íets van ze zegt.
✓ Ze proberen rotzooi te trappen met

voorbijgangers en de politie.
✓ Ze staan bedreigend in een fietstunnel.
✓ Ze staan dreigend voor de ingang van je

winkel.
✓ Ze bedreigen je als je niet doet wat ze willen.
✓ Ze zijn hondsbrutaal en van god los.

✓ Ze stelen in je zaak.
✓ Ze verkopen soft- en harddrugs.
✓ Ze breken in in auto’s.
✓ Ze dwingen kinderen hun mobieltje of hun

fiets af te geven.
✓ Ze eisen dat jongeren geld pikken van hun

ouders.
✓ Ze beroven voorbijgangers.
✓ Ze hebben vaak een mes, soms een pistool.

En gebruiken die.

Bovenstaande indeling komt globaal overeen met de indeling
in hinderlijke (b), overlastgevende (c) en criminele (d) groepen
op de volgende bladzijden.

17
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Vier groepen hangjongeren

In de opsomming op de vorige bladzijden werd het ge-
drag steeds ernstiger. Het is belangrijk dat u het ver-
schil ziet tussen soorten hanggroepen. U zou anders
kunnen denken dat alle hanggroepen crimineel zijn en
dan zou u ze op die manier tegemoet treden. 

Niet alle jongeren zijn op straat te vinden en boven-
dien zijn niet alle jongeren daar lastig. Er zijn vier groe-
pen jongeren op straat. Waar hebt u mee te maken? On-
derstaande indeling is gemaakt door Beke en wordt
door de politie in heel Nederland gebruikt.

A. Prettige hanggroepen*
Deze jongeren zijn de niet-hinderlijke hangers. Ze zijn
er, ze hangen en u hebt er geen last van. Naar deze groe-
pen wordt geen onderzoek gedaan.

B. Hinderlijke groepen
• Ze provoceren soms de voorbijgangers.
• Ze gebruiken alcohol en softdrugs.
• Ze zorgen voor geluidsoverlast.
• Ze plegen kleine vernielingen.

Deze groepen bestaan meestal uit jongeren uit hun eigen
wijk. De jongeren zijn meestal autochtoon, tussen 13-16 jaar,
vaak schoolgaand (veel vmbo) en hebben soms bijbaantjes.

18

* Het percentage prettige hanggroepen (a ) is onbekend. Van de
vervelende hanggroepen is 76 procent hinderlijk (b), 19 procent
is overlastgevend (c) en 5 procent is crimineel (d).
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C. Overlastgevende groepen
Deze groep doet alles wat de hinderlijke groep (b) doet,
ze doen het zelfs in sterkere mate. Bovendien geldt:
• Ernstige confrontaties met de politie.
• Ze gebruiken ook xtc en andere harddrugs.
• Er is sprake van openlijke geweldpleging.
• Er doen zich vaker mishandelingen voor.
• Ze plegen ernstige vernielingen.

Deze groepen bestaan meestal uit jongeren die uit verschil-
lende wijken komen. De groepen zijn vaak etnisch gemengd,
de jongeren zijn tussen 14-17 jaar. Ze zijn vaak werkloos, on-
der hen zijn veel schoolverlaters. De groepen zijn hecht.

D. Criminele groepen
Deze groep doet alles wat de overlastgevende groep (c)
doet, ze doen het zelfs in sterkere mate. Bovendien geldt:
• In deze groepen is sprake van zware geweldpleging.
• Professioneel handel in soft- en harddrugs.
• Veel wapenbezit. Overvallen met veel geweld.

In deze groepen zijn de jongeren tussen 12 en ruim 20 jaar. Ze
hebben zeer weinig schoolopleiding (hoogstens basisschool
of speciaal onderwijs), zijn etnisch gemengd of volledig al-
lochtoon. Vaak zijn ze werkloos. Er is een sterke structuur
met duidelijke leiders. Ze plegen hun misdrijven niet alleen
plaatselijk maar in het hele land.

Met de laatste groep, zeker met de harde kern daarvan,
kunt u als buurtbewoner niet veel.  Die groep is ‘voor de
politie’. Richt u zich liever op de ruim 90 procent van
de jongeren waar u wel invloed op kunt hebben.

19

Hangjongeren_9ed_115x200  15-11-12  16:09  Pagina 19



Vroeger was het inderdaad anders.
Wat u verwacht en wat u krijgt.

Voor het eerst in de wereldgeschiedenis accepteert een
groot deel van de jongeren niet meer dat ze op een 
– voor volwassenen – ‘normale’ manier op hun gedrag
wordt aangesproken. Ze verlangen of eisen dat ze door
bekende of onbekende volwassenen op een ‘respectvol-
le’ manier worden aangesproken.

Volwassenen zijn niet gewend aan deze realiteit. Ze
spreken jongeren vaak nog aan zoals dat vroeger kon,
toen de jeugd nog grotendeels het gezag van volwasse-
nen accepteerde. Tegenwoordig reageren veel jongeren
dan echter met een kort lontje.

Daarom moeten huidige volwassenen, of ze het leuk
vinden of niet, op hun woorden letten, ze moeten hun
woorden afwegen. Hun gewone manier van aanspre-
ken werkt niet meer. U bent er nu zelfs een boek over
aan het lezen! Zo raar is dat niet, veel jongeren pikken
de oude manieren niet meer.

Drie betekenissen van ‘respect’.

Van de jongeren boven de twaalf, dertien jaar is er nog
maar een klein deel (in de tekening groep i) dat pro-
bleemloos accepteert dat ze wordt terechtgewezen. Zij
vinden dat je in het algemeen een volwassene moet res -
pecteren. Dit is de gehoorzaamheidbetekenis van ‘res -
pect’.

De meeste jongeren zijn anders. Ze zijn niet onsym-
pathiek maar ze staan niet voor u op in de bus en spre-
ken u vaak niet met ‘u’ aan. Voor velen van hen is de si-

20

Hangjongeren_9ed_115x200  15-11-12  16:09  Pagina 20



tuatie in tekening ii de realiteit. Ze accepteren niet
meer dat u ‘boven’ hen staat als u hen aanspreekt. Als
volwassenen niet voldoende ‘respect’ inbouwen, dan
reageren ze ‘hufterig’. Ik wil gewoon, netjes aangesproken
worden. Hij is wel ouder maar hij moet niet denken dat hij
alles kan maken. Ik ben echt niet minder dan hij. Hij moet
niet denken dat hij meer is dan wij. Uw gezag moet, voor
hen, samengaan met respect. Dit is de gelijkwaardig-
heidbetekenis van ‘respect’.

Er is ook een kleine intimiderende groep die (soms
tijdelijk) vindt dat zij de baas is op straat, dat u voor hen
opzij moet gaan: groep iii. Zij willen ontzag. Zij eisen
in feite uw onderdanigheid. Zij zien de relaties als in te-
kening iii. Ik heb schijt aan gezag. Ze moeten me respect ge-
ven. Dit is de ontzag- of intimidatiebetekenis van ‘res -
pect’.

21

Als jongeren aangesproken worden op hun gedrag.
Drie uitgangsposities:

Respect géven = inschikke-
lijk zijn als ouderen iets
vragen

Regelacceptatie

Respect éisen = inschikkelijk-
heid eisen. 
Geen grenzen accepteren

Regeljeuk, regelafkeer

Respect = volkomen gelijkwaardig-
heid eisen. Geen dwang 
accepteren

Wie corrigeert moet aan 
5 voorwaarden voldoen: 
G.R.O.E.T.

i ii iii
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In de tekening ziet u de drie overtuigingen over gezag
en respect. Vanuit de jongeren gezien: de gehoorzaam-
heid- (i), de gelijkwaardigheid- (ii) en de intimidatie-
betekenis (iii). In de werkelijkheid ziet u uiteraard alle
tussenvormen.

Verreweg de meeste jongeren eisen tegenwoordig tota-
le gelijkwaardigheid (ii). Ze zijn daarin soms extreem
gevoelig. Ze accepteren zelfs geen flintertje ‘gezag’, ze-
ker niet van een onbekende volwassene die geen poli-
tieman of leraar is. En zelfs dan is er nauwelijks auto-
matisch gezag. Veel volwassenen ervaren deze eis van
gelijkwaardigheid alsof zij onderdanig voor jongeren
moeten buigen.

De hinderlijke en overlastgevende groepen vindt u
bij jongeren met overtuiging ii, de criminele groepen
bij overtuiging iii.

Aanspreken zoals dat vroeger normaal was

Wat gebeurt er als u jongeren aanspreekt op de manier
waarop dat vroeger normaal was?

Stel dat een groepje jongeren overduidelijk al een tijd
veel te veel lawaai maakt. U zegt geïrriteerd: Jongens, het
is nou wel mooi geweest, kunnen jullie daar nu eindelijk
eens mee ophouden?

U verwacht misschien dat ze het doen, maar ze pik-
ken uw geërgerde toon niet. Ze vinden uw toon te veel
van het type i. Ze vinden het gezag zonder respect.
Bij veel buurtbewoners, voorbijgangers en winkeliers,
maar ook bij politiemensen, leraren, conducteurs,
wijkgerichte ambtenaren e.a. wordt door dit ‘straatcul-
tuurgedrag’ het bloed onder de nagels vandaan gehaald.

22
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Wat krijgt u als u hen
aanspreekt?

‘Sodemieter op, ga een an-
der zitten te vervelen. We
doen helemaal niks. Je zit
alleen maar op ons te letten.
Heb je wat tegen ons?’

1 U krijgt géén ‘Sorry’

2 U krijgt vaak een ont-
kenning: We doen niks

3 Ze reageren boos, ver-
ontwaardigd

4 U krijgt: Jij zit altijd te
zeiken. U krijgt de
schuld. Dreigen

5 Vaak geen verandering
van gedrag. Demon-
stratief blijven staan

Kortom: U krijgt veront-
waardiging

Wat verwacht u als u hen
aanspreekt?

‘Sorry, u hebt gelijk, we gaan
wel ergens anders heen’

1 U verwacht: Sorry

2 Dat ze toegeven. U hebt
gelijk

3 U verwacht berouw en
spijt

4 U verwacht: We snappen
dat u er last van heeft

5 U verwacht beterschap.
We zullen het niet meer
doen.

Kortom: U verwacht een
verontschuldiging

Uit Respect! 99 tips voor het omgaan met jongeren in de straatcultuur.
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De goeie ouwe tijd?

Verlangt u terug naar ‘de goeie ouwe tijd’? In die goede
ouwe tijd konden volwássenen zich straffeloos hufte-
rig gedragen. Leraren konden toen onredelijk straffen.
Artsen en priesters konden zich misdragen. Agenten
konden over de schreef gaan. Vaders en ooms konden
incest plegen zonder dat de dochter werd geloofd. 

Elke tijd heeft blijkbaar zijn voor- en zijn nadelen. Het
hufterige gedrag van een deel van de jongeren is het na-
deel van de huidige tijd.

24
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Het woord ‘hangjongeren’

Ik gebruik het woord ‘hangjongeren’ met enige tegen-
zin omdat het ons denken kan vertroebelen. Dit woord
zet ons op een verkeerd spoor. De gevoelswaarde van
het woord is zo negatief dat we nauwelijks nog onbe-
vooroordeeld kunnen denken.

Zijn uw kletsende buren op straat hangburen?
Noemt u napratende kerkgangers hangchristenen?
Noemt u de leden van een zangkoor hangzangers?
Bestaat uw managementoverleg uit hangbazen?
Zijn pratende collega’s hangcollega’s?
Zijn buurtende moeders hangmoeders?
Zegt u: maar die kerkgangers en buurtende moeders halen
geen rottigheid uit? Dat is zo. De meeste hangjongeren
ook niet.

Gevestigden en nieuwkomers

De meeste hanggroepjongeren in Nederland zijn ‘blank’.
Lastige ‘blanke’ hanggroepen zijn vooral buiten de grote
steden te vinden. In de grotere steden valt het aandeel
kinderen van immigranten op. Zij roepen extra angst op
bij ‘blanke’ ouderen, vooral de jongens onder hen. Kin-
deren van zuidelijke immigranten zijn vaak expressie-
ver, feller en eerder aangebrand: hun eergevoel staat
vaak nog meer op spanning dan bij de ‘blanke’ jongeren
in de straatcultuur.

26
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Een winkelier over de Antillen
Ik ben een halfjaar in Curaçao geweest. Ik snap het gedrag
van die jongeren hier nu veel beter. Daar is iedereen buiten.
De mensen daar zijn veel luidruchtiger. Als iemand op een
terrasje zit dan roept hij luid naar de andere kant van het ter-
ras. In Nederland zou je dan opstaan en naar de andere kant
lopen. Ze vinden dat soort dingen daar helemaal niet storend
of luidruchtig. Ook luide muziek is doodnormaal. Op de An-
tillen praten ze nooit over hangjongeren. Iedereen is buiten,
dat is gewoon.

In alle ‘warme landen’ leven de kinderen vaker buiten.
Er is daar minder sprake van een binnenhuisleven zo-
als in Nederland. Vooral de kinderen uit arme, grote ge-
zinnen met kleine huizen leven buiten. In die landen is
het bovendien normaal dat kinderen, ook door onbe-
kende volwassenen, worden gecorrigeerd. En kinderen
laten zich daar corrigeren.

In Nederland is die sociale controle afwezig. Een deel
van de streng opgevoede, meestal allochtone jongeren
voelt zich niet gecorrigeerd en slaat daarom helemaal
door. Wat u in Nederland bij een deel van de allochtone
jongeren aan vervelend gedrag op straat ziet is hele-
maal geen ‘Antilliaans’ of ‘Marokkaans’ gedrag. Vraag
het maar aan oudere Antillianen of Marokkanen. Het is
doorgeslagen gedrag. U kunt het vergelijken met (een
deel van de) Urker jongeren die doorslaat als ze uitgaan
in Emmeloord. Of met een deel van de Veluwse dorps-
meisjes die ver over de schreef gaan als ze in de grote
stad gaan wonen.

27

Hangjongeren_9ed_115x200  15-11-12  16:09  Pagina 27



Eer en respect

Wat is het belangrijkste om te weten over de lastige
hangjongeren? Dat is dat hun ‘eergevoel’ continu op
spanning staat. Daarom eisen ze steeds uw ‘respect’.
Uw manier van aanspreken wordt algauw respectloos
gevonden. Uw manier van kijken (wat zit je naar me te
kijken?) of lachen (waarom lach jij, waarom lach jij naar
mij?) kan ook als een gebrek aan respect worden erva-
ren. Aanraken is, tijdens een conflict, het ergste wat u
kunt doen.

Zodra u op een hanggroep afstapt…

Zodra u op een hanggroep afstapt, sluit de groep zich
voor u af. Ze worden een eenheid tegen u. Ze voelen
wantrouwen. U bent van de verkeerde partij, de partij
van de zeurende autoriteiten, van de zeikerige volwas-
senen. Bovendien verstrakken ze. U kan niets ‘ver-
keerds’ doen of u krijgt de volle laag. Ze willen ‘respect’.
Of u het leuk vindt of niet: als u niet op een – voor hen –
respectvolle manier contact legt, dan gaat het mis. Dat
geldt óók voor de grote groep ii met de gelijkwaardig-
heidopvatting (blz. 22). Ze zijn daarin extreem macht-
gevoelig, vooral veel Marokkaanse jongens. Als ze voelen
dat u bóven ze gaat staan, dan gaat het mis. Dan voelen ze
zich in hun eer aangetast. Soms wordt dat gevoel van
‘eeraantasting’ overigens opzettelijk aangedikt om u te
intimideren. Soms reageren jongeren zo als ze geen ‘re-
spect’ voelen.

28
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Buurtbewoners en voorbijgangers zeggen vaak:

• Als je ze wil aanspreken op hun gedrag staan ze met -
een op scherp.

• Ze zullen nooit toegeven dat ze iets gedaan hebben.
• Ze kennen geen ‘nee’. Ze gáán maar door.
• Ze zijn extreem machtgevoelig.
• In een groep voelen ze zich sterk. Ze zijn veel redelij-

ker als ze alleen zijn.
• Ze zuigen, ze halen het bloed onder je nagels vandaan.
• Ze praten op een hondsbrutale, denigrerende toon

tegen je.
• Je wordt als vrouw vaak seksueel aangesproken en als

oud vuil behandeld.
• Ze pakken je precies op je zwakste punt.
• Ze eisen ‘respect’ maar geven dat zelf juist niet.
• Als je ze aanraakt reageren ze alsof je ze in elkaar

slaat.
• Ze zeggen meteen dat je discrimineert.
• Ze gebruiken gemakkelijk geweld.
• Je kan ze vaak niet pakken: ze weten precies tot hoe

ver ze kunnen gaan.
• Ze neigen naar ‘slachtofferisme’ als rechtvaardiging

van hun gedrag.

29

Rotterdam, twee flats, twee bankjes in het park
Voor twee grote flats staat bij elke flat een houten
bank in het park. Bij elk bankje, tot midden in de
nacht, een grote groep jongeren. De bewoners uit
beide flats hebben er flink last van. Bewoners van
een van de flats hebben ‘hun’ bankje ’s nachts in-
gesmeerd met een dikke laag kleverig dakrepara-
tiemateriaal. Dat gaat er letterlijk nooit meer af. Bij
die flat zijn daarna de problemen geëxplodeerd.
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Wat doen ze op straat?

Thuis is het shit en er is geen ruk op de tv

Verreweg de grootste groep heeft thuis gewoon niks te
doen. Thuis is het shit. Er is geen ruk op de tv. Ze zeiken daar
constant aan je kop. Daarom gaan ze naar buiten, op
zoek naar een beetje spanning en ontspanning. Een
deel van de jongeren is door de ouders naar buiten ge-
stuurd. Die jongeren hebben geen keuze, waar moeten
ze anders heen?

Sommigen staan er bij mooi weer ‘de hele dag’. Ande-
ren komen na school of na hun huiswerk of na de sport-
club voor een paar uur bij elkaar. Er zijn er die thuis ru-
zie hebben, daarom zijn zij liever buiten, maar dat is
niet bij iedereen zo. Er zijn er ook die altijd spijbelen:
school is saai en je moet er leren. Voor een klein deel is de
gang, de straatgroep, hun vervangende familie gewor-
den. Die hebben geen andere emotionele basis dan wat
de straat hun biedt. Het zijn vaak pubers. Ze zijn op
zoek naar een nieuwe identiteit. Ze willen een stoere of
sexy indruk maken. En vooral onverschilligheid uit -
stralen tegenover buurtbewoners zoals u. Ze staan op
te groeien.

Wie zijn het?

De meeste hangjongeren zitten gewoon lekker in hun
vel. Anderen zijn ongericht woedend op zichzelf en op
de maatschappij en zoeken een uitlaatklep voor hun
woede.

Het merendeel is gewoon gemiddeld intelligent maar

30
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er zijn ook zwakbegaafde en verstandelijk gehandicapte
jongeren bij aan wie u dat niet kunt zien.
Er zijn jongeren met een gewoon, een kort en een ex-
treem kort lontje. Hangjongeren zijn allochtoon en au-
tochtoon. Allochtone jongeren zijn vaak expressiever
en feller.
Sommigen gebruiken alcohol of drugs en reageren
daarom onvoorspelbaar.
Sommigen horen bij de vaste kern en voelen zich als
een vis in het water. Anderen doen schuchter of juist
fanatiek hun best om erbij te horen.
Ze hangen wat rond en meestal vervelen ze zich. Ze ho-
pen op een verzetje. Misschien gaat u daar voor zorgen.

Wat is een hangplek?
Een hangplek is een thuisplek.
Een hangplek is een blowplek.
Een hangplek is een praatplek.
Een hangplek is een handelplek.
Een hangplek is een versierplek.
Een hangplek is een contactplek.
Een hangplek is een verveelplek.
Een hangplek is een indrinkplek.
Een hangplek is een opgroeiplek.
Een hangplek is een verschuilplek.
Een hangplek is een imponeerplek.
Een hangplek is een afsprakenplek.
Een hangplek is een informatieplek.
Een hangplek is een ontmoetingsplek.
Een hangplek is een de-tijd-doden-plek.
Een hangplek is een plek zonder toezicht van ouderen.
…En dan komt u langs.

31
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Bij wie ging u vroeger belletje 
trekken?

Ik twijfel er niet aan dat u vroeger, net als ik, braaf was.
Maar misschien hebt u toch wel ooit belletje getrokken
of ander kattekwaad uitgehaald. Gedrag van onszelf
noemen we graag zo: ‘kattekwaad’. Het gedrag van an-
deren noemen we liever ‘overlast’.

Wat maakte dat u vroeger dóórging met het lastigval-
len van sommige mensen? Het antwoord kan misschien
helpen om de jongeren van nu te snappen. Heeft hun ge-
drag soms iets met ónze reactie te maken?

Bij wie blééf belletje trekken leuk?
Als mensen machteloos dreigden: Ik krijg je nog wel. Nou
eindelijk oprotten.
Als ze boos achter u aan kwamen maar geen schijn van
kans hadden.
Als u de volgende dag met een onschuldig gezicht
langs het huis fietste en de bewoners wantrouwig ke-
ken maar niks konden doen.
Als u ze met een stalen gezicht kon voorliegen dat u het
écht niet gedaan had.
Het kat-en-muisspel maakte het spannend.

Stel nou eens…
…dat de bewoners dagenlang totaal niet hadden ge -
reageerd…
…dat ze u vriendelijk hadden nagezwaaid…
…dat ze gezegd hadden: Kom nog eens langs. Blijf dan wat
langer. Je gaat zo snel weg…
…dat ze u op de thee hadden uitgenodigd…

32
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Bij welke leraren was pesten leuk?
Als ze ‘overal’ op ingingen.
Als ze kwaad werden en daarmee hun autoriteit verlo-
ren.
Als ze zwak waren en de klas kansen rook.
Als ze geen geintje konden verdragen.
Als ze probeerden de klas terug te pakken.
Als ze de directie erbij haalden.

33
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II

Twee stijlen van aan -
spreken: de karate- 

en de judoaanpak
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Uw stijl van aanspreken. 
1. De karateaanpak

Hoe kunt u jongeren aanspreken op hun gedrag? U hebt grof-
weg drie keuzes. Er zijn twee karatemanieren, beschadigend
(1) en niet-beschadigend (2) en u kunt de judomanier (3) ge-
bruiken.

U ziet dat iemand uw fiets steelt:
1. Hé, blijf met je poten van mijn fiets af!
2. (Krachtige stem, u pakt uw fiets vast:) Hé, Dit is mijn

fiets!
3. Joh je vergist je, dit is mijn fiets. (judo)

Iemand gooit papier op straat:
1. Hé, maak er niet zo’n troep van, hou die rotzooi bij je!
2. Meneer, zo wordt de straat vies!
3. Meneer, goeiemiddag, u laat iets vallen. (judo)

Een jongen plast tegen uw huis:
1. Laat dat man, vuilak, doe dat tegen je eigen huis, lul!
2. (Krachtige stem:) Meneer, ik woon hier en dit gaat ont-

zettend stinken!
3. Meneer, u kunt ook in het café verderop plassen. (judo)

1. De karateaanpak
In het bovenstaande is 1 en 2 karate. De derde variant is
judo. Bij de judostijl legt u contact, u biedt zelfs een
eervolle uitweg. De kans op een escalatie is dan klein. 
Bij de karatestijl gaat u tegen de ander in, u confron-
teert. Dat kan noodzakelijk zijn maar voor burgers is

37

Hangjongeren_9ed_115x200  15-11-12  16:09  Pagina 37



het soms riskant. U hebt gelukkig de keuze uit twee
soorten karate.

• AFKEERKARATE, beschadigend een grens
stellen.

De spontane manier van ingrijpen is vaak ‘karate uit af-
keer’, hierboven variant 1. In dat geval voelt* de jongere
dat u niet alleen zijn gedrág afwijst, maar ook hem als
persóón. Uw grensstellende opmerking wordt daar-
door meteen een gevecht: het gaat niet meer om het ge-
drag maar om wie de baas is: Wie ben jij dat jij dat tegen
mij zegt, ik ga van jou niet verliezen. Autochtone jongeren
noemen uw toon ‘denigrerend’, allochtone jongeren
‘discriminerend’. 
Het onderstaande is, afhankelijk van de intonatie, af-
keerkarate:

Wat doen jullie hier? Wegwezen, oprotten.
Nou moet het onmiddellijk afgelopen zijn.
Als ik je nog één keer zie, dan grijp ik je.

U geeft – in de ogen van de jongere – niet alleen een
grens aan, u wijst ook ‘respectloos’ de persoon af.
Waarschijnlijk hebt u alle reden om het te zeggen maar
op deze manier gaat het vaak mis.

38

* Ook als u dat niet zo bedoelt. Uw (bewuste) bedoeling komt he-
laas niet altijd goed over. Door intonatie, context en voorge-
schiedenis krijgen uw woorden soms een andere betekenis dan
u bedoelde.

Hangjongeren_9ed_115x200  15-11-12  16:09  Pagina 38



Het risico van afkeerkarate is groot
• Ze kunnen vaak beter zuigen en treiteren dan u.
• Ze hebben meer tijd dan u.
• Ze hebben niks te verliezen.
• Ze kunnen hun vriendjes bellen.
• Ze zullen misschien vuiler vechten dan u.
Als u niet oppast staan er twee korte lontjes tegenover
elkaar. 

• RESPECTVOLLE KARATE: niet-beschadigend
een grens stellen.

Als karate noodzakelijk is, let erop dat u alleen het ge-
drag afwijst, niet de persoon, hierboven steeds variant
2. Dat is veel effectiever maar vooral als u boos bent is
dat lastig, u moet er echt bij nadenken. Respectvolle

39

Een buurtbewoner, type afkeerkarate
Een rotjoch heeft een kras op mijn auto gemaakt. Ik
wacht af tot ik hem een keer tegenkom.
Hij staat ergens met zijn brommer. Ik ga naar hem toe.
Ik zeg: ‘Waarom doe je dat nou, klootzak, die auto van
me vernielen?’ 
Ik heb me voorbereid, ik heb een hamer bij me. Ik sla
zijn kilometerteller kapot. ‘Zo, nou wil ik de rekening
van die kilometerteller betalen als jij eerst de reke-
ning van mijn auto betaalt.’ Daarna liep ik weg.
Nooit meer iets van gehoord. Die heeft zijn lesje ge-
leerd.
In dit geval is het goed afgelopen. Meestal wint zo
iemand een ‘veldslag’ maar verliest hij de oorlog
die erna komt.
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karate is beheerste karate: het gaat u om de zaak, niet
om het kleineren van de ander. U zou het neutrale of
res pectvolle of niet-beschadigende karate kunnen noe-
men. 
U stelt duidelijk een grens en u wilt de ander niet ver-
nederen.
U bent beheerst, uw stem is beslist.
U spreekt met autoriteit, u laat niet met u sollen.
U gaat niet mee in de escalerende stijl van de ander, u
houdt de regie.

40

De troep thuisbezorgd
Het was elke zaterdagavond een smerige troep van de
patatbakjes, lege flessen en andere rotzooi. Ik ben een
redelijk rustig type. Maar dit vond ik echt te gek voor
woorden. Ik ging naar ze toe: ‘Jongens, ik beloof jullie,
als het vanavond weer zo’n rotzooi wordt, dan kom ik
het allemaal persoonlijk bij een van jullie thuisbren-
gen.’ Ik meende het.
De volgende zondagmorgen heb ik alles in een plastic
zak gedaan en naar het huis van een van die jongens ge-
bracht. ‘Meneer, uw zoon is gisteren vergeten deze zak
mee te nemen.’ 
Nooit meer last gehad.
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U (vrouw) loopt langs een groep jongens. Iemand
streelt uw bovenarm:
1. Hé, laat dat, klootzak. Durf je wel met je vriendjes erbij?
2.(met kracht) Dit wil ik niet! (doorlopen; niet glimla-

chen!* )
Bij de afkeerkarate (1) is de kans groot dat de jongen
stoer gaat doen. Hij kan niet afgaan voor zijn vrien-
den en komt achter u aan: Wat zei jij tegen mij, hoerrrr,
hoerrr.
In deze situatie zou ik geen effectieve judoreactie we-
ten. 

Jongeren steken op 30 december vuurwerk af.
1. Hé laat dat, dat is verboden, dat weet je toch!
2.Stop daarmee, dat is gevaarlijk, hier lopen kleine kinde-

ren! 
3. Joh, dat moet je niet doen. Als de politie dat ziet dan krijg

je een Halt-straf. (Dan moet je zo’n lullig hesje aan. Dan
schaam je je rot, man. En je raakt al je geld kwijt, je kan
toch veel beter…)

Samenvattend:
1. Afkeerkarate: stop tegen het gedrag én tegen de

persoon.
2.Neutrale karate: stop tegen het gedrag.
3. Judo: contact leggen om het gedrag te stoppen. Zie

het volgende hoofdstuk.

42

* Vrouwen verontschuldigen zich vaak voor het feit dat ze niet
aangeraakt willen worden. Sorry hoor, dit wil ik echt niet. Dat
verzwakt het grens stellen. Niet glimlachen, u ondergraaft
daarmee wat u zegt.
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N.B. Een grens aangeven door een vraag te stellen?
Waarom doe je dat nou?
Denk je dat een meisje dit leuk vindt?
Denk je dat je stoer bent?
Wie duidelijk een grens wil aangeven doet dat niet door
een vraag te stellen. Maak je grens duidelijk. Hou het
kort. 

Moeten we ze harder aanpakken?
Soms denkt u misschien: We moeten ze harder aanpak-
ken, dat zou veel beter zijn, karate is zo gek nog niet, al 
dat slappe gedoe. Doe dat alstublieft als experiment
één week met uw eigen kinderen of met uw partner.
Pik niks. Bijt van u af. Geef ze lik op stuk. Zero tole-
rance. U bent binnen een week van deze opvatting ge-
nezen.
Als buurtbewoner is het voor u van belang dat op de
lange duur het contact met de jongeren een beetje goed
blijft. U hebt ook in de toekomst met ze te maken. Dan
is de respectvolle karate of de judoaanpak een veel be-
ter alternatief.

Tot slot
Bijna altijd, ook elders in dit boek, wordt met ‘karate’
de afkeerkarate bedoeld. Voor u als burger heeft de af-

43

Dikke reet
Man tegen vrouw op een bankje: Ga eens opzij met
die dikke reet van je.
De vrouw: Je mocht willen dat je een wijf had met zo’n
reet.
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keerkarate bijna nooit een goed effect. Het loopt vaak
niet goed af. Probeer de respectvolle karate en nog veel
liever judo. 
Politiemensen moeten wel vaker de karatestijl gebrui-
ken (ik ga u hiervoor een bekeuring geven) en ook zij heb-
ben de keuze uit afkeerkarate of respectvolle karate. De
effecten daarvan zijn dan ook bij hen heel verschillend.

44
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Uw stijl van aanspreken. 
2. De judoaanpak

Bij judo wilt u ook dat de ander zijn gedrag verandert.
Maar u begint anders. U gaat níet meteen in tegen de
ander. U laat eerst merken dat u het gedrag ‘begrijpt’.
Daardoor wil de ander naar u luisteren. Pas dan zegt u
waar u last van hebt.

Een man schopt een vrouw in elkaar (2)
Ik, jonge vrouw, ga op Koninginnedag met vrienden
naar de grachten. De sfeer is ontspannen. Dan zien we
opeens een man een vrouw in elkaar schoppen. Hij
schopt echt overal, tegen haar benen, in haar buik en hij
trekt haren uit haar hoofd. Ze bloedt. Ik ben niet sterk.
Ik ga op hem af. Ik blijf op veilige afstand en ik schreeuw
een paar keer: ‘Vertel me, vertel me, wat heeft ze je ge-
daan?’ Ik had die zin toevallig in een cursus opgepikt. Ik
wist daarna niet wat me overkwam. Hij vertelde me
hijgend dat ze een hoer was, dat ze dronk, dat ze alle
mannen om de hals vloog, etc. Ik kon alleen maar knik-
ken en luisteren. Een van mijn vrienden heeft intussen
112 gebeld, een ander heeft de vrouw op de grond ver-
zorgd. De politie heeft ze later meegenomen.

U leest het goed: wat heeft zé je gedaan. Dat
klinkt als goedpraten maar dat is het niet. Ze
probeert op dat hoogemotionele moment con-
tact te krijgen zodat hij stopt met schoppen.

45
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Dit past niet bij mij
Zegt u: dit past niet bij mij? Dat klopt in het begin. Maar
u hebt ook ooit leren lopen, schaatsen en dansen. In het
begin ging dat ook houterig. Als u het wilt leren, dan
zal het door oefenen bij u gaan passen.

Winkeliers en andere ondernemers weten hoe zij het
beste met lastige klanten kunnen omgaan. Niet door
tegen hen in te gaan (karate) maar door eerst te luiste-
ren, ‘begrip’ te tonen, en daarna pas de eigen mening te
geven. Ook dat is in het begin onnatuurlijk.

Nog een paar voorbeelden.

De winkelier
Hij betrapt een klant die iets gestolen heeft.
Karate zou zijn: U hebt gestolen, u gaat mee naar achteren.
Judo is bijvoorbeeld: Goedemiddag, zou u mee naar achte-
ren willen komen, u bent vergeten iets af te rekenen.

De winkelier
Hij ziet een klant binnenkomen die vrijwel zeker al een
paar keer iets gestolen heeft.
Karate: Mevrouw, we hebben slechte ervaringen met u. We
laten u niet meer binnen.
Judo: Mevrouw, goedemorgen. Wilt u goed op uw spullen
letten, er wordt hier gestolen de laatste tijd.

46

Om contact te krijgen bedenkt ze hoe hij de si-
tuatie ziet: zij heeft hem iets aangedaan. De er-
varing is dat de agressie van de dader dan vaak
minder wordt.
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De buurtbewoner
Hij ziet dat een jongen zijn autospiegel van de auto
rukt.
Karate: Hé klootzak, laat dat. Zoiets doe je toch niet. Dat ga
je betalen.
Judo: Hé, goeienavond. Wat is er gebeurd, vertel eens, waar
ben je kwaad over? Je moet hartstikke kwaad zijn zeg, an-
ders doe je dat niet.
Natuurlijk moet hij betalen maar dat komt later. De
meeste mensen hebben, als ze de judoaanpak gebrui-
ken, meer kans dat het goed afloopt.

In de horeca
Er komt een moeilijke groep jongeren binnen.
Karate zou zijn: Jongens, geen gelazer vanavond, hè, anders
gaan jullie eruit.
Judo: Goedenavond heren, ik hoop dat jullie een leuke avond
hebben. Laten jullie me weten als ik iets voor jullie kan
doen?

47

Uitgescholden voor ‘aap’.
Een Marokkaanse man wordt elke keer als hij de
winkel van Albert Heijn in gaat door een groepje
jongeren uitgescholden voor ‘aap’. Het ergert hem
zo dat hij de winkel begint te vermijden.
Karate: Nou moeten jullie eens ophouden met dat racis-
tische gescheld.
Judo: Jongens, ik ga straks bananen kopen, zal ik voor
jullie ook een banaan meenemen? 
Hij deed het laatste. Hij is nooit meer uitgeschol-
den.
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Een buurtbewoonster die net beroofd is:
De vrouw, karate: Geef terug die portemonnee.
De jongen: Ik ga je steken, ik ga je steken!
De vrouw, judo: Dat zou ik vervelend vinden maar ik wil
eerst mijn portemonnee terug.

Een agent, na wekenlang overlast
Hij gaat zonder dat vooraf te melden naar het wijkcen-
trum. Hij gaat in uniform tussen de jongeren zitten.
Jongens, ik wil jullie kant van het verhaal horen. Wat is er
volgens jullie aan de hand? En ik wil alleen eerlijke dingen
horen, anders heb ik er niks aan.

Voor de deur van de woningcorporatie
Er ligt ’s ochtends vroeg een zwerver bij ons voor de
deur. Om hem heen liggen de bierblikjes. Ik vraag hem:
Ach meneer, wilt u uw biertje opdrinken en dan ergens an-
ders naartoe gaan. Wij gaan straks open… Ik kom over een
kwartiertje nog even kijken. Dan hoeft er geen politie bij te
komen, daar heeft niemand wat aan.

De winkelier
De winkelier ziet dat een jongen iets in zijn zak stopt. Ik
zou het niet in mijn zak stoppen, joh. Dan vergeet je het
 straks nog af te rekenen.

Humor

Bij judo is uw humor goud waard. Het schept een band
én echte humor ontspant. Bij humor is natuurlijk de
intonatie en de gezichtsuitdrukking van groot belang.
Belangrijk is ook wie het zegt. Wat bij de een humor is,
is uit de mond van een ander een belediging. Onder-
staande zinnen kunnen bij een verkeerde toon of mi-

48
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miek daarom een averechts effect hebben. Op de mo-
menten dat het onderstaande gezegd werd had het een
zeer goede uitwerking.

• Een vrouw loopt langs een hanggroep. 
Als je twintig jaar jonger was had ik je een beurt gegeven.
Ach jongen, was ik maar twintig jaar jonger.

• Jongens voelen zich in een winkel bekeken door de
winkelier.
De jongens: Loop je je soms te vervelen?
De winkelier: Ja, en dan kom ik altijd even kijken hoe het
met mijn klanten gaat.

• Tegen schoolkinderen in een winkel: Jongens, ik ga jul-
lie nog eenentwintig keer vertellen dat jullie met niet meer
dan met drie tegelijk naar binnen mogen.

• Ik kan je laten omleggen. voor O 100.
U: Dat is duur, hoor, mijn vrienden doen het voor niks.

• Homo!
Kan je dat zien dan?

• Je vindt me zeker een kutmarokkaan?
Nee hoor, hoogstens een beetje een kutpuber.

• Een vrouw wordt op straat nagesist. Ze draait zich
om en zegt vrolijk: Zien jullie katten hier?
Of: Loop je leeg?

• Wat een grote tieten!
Je moet wel blind zijn om dat niet te zien.

50
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• Hé ouwe.
Hé jonkie.

• Tegen een agent: Geef je die bon omdat ik buitenlander
ben?
Dat had ik nog niet gezien, meneer, maar daar krijgt u
 straks ook nog een bon voor.

Zie veel meer voorbeelden in hoofdstuk iv
‘Provocaties, scheldpartijen en bedreigingen’.

Karate of judo?
In alle beroepsgroepen komt u mensen tegen met een
voorkeur voor de karate- of voor de judovariant. Er
zijn karateagenten en judoagenten; karateleraren en
judoleraren; karateconducteurs en judoconducteurs;
karatejongerenwerkers en judojongerenwerkers en
ook karateburgers en judoburgers. Machotypes en
mensen uit macholanden hebben vaker een voorkeur
voor de karatestijl. Ook onzekere, jonge agenten en le-
raren gebruiken vaker de karateaanpak.
Naarmate u als burger minder ‘macht’ hebt, is de judo-
aanpak meer noodzakelijk. De karateaanpak zou im-
mers een averechts effect hebben. 
Zelfs een leraar kan bijvoorbeeld duidelijker grenzen
stellen in de klas dan op de gang en – nog minder – op
het plein. Om hetzelfde doel te bereiken is dan steeds
meer een judo-aanpak noodzakelijk. U hebt als burger
nóg minder macht.
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Voor de fijnproevers een samenvatting in vijf abcde-
woorden.

De overeenkomst tussen beide vormen van karate is
het confronteren.
De overeenkomst tussen respectvol karate en judo is de
nadruk op eerbehoud.

52

* Ben ik duidelijk geweest over het verschil tussen ‘begrijpen’ en
‘begrip hebben’? Begrijpen is snappen. Begrip hebben voor
iets, is het goedkeuren. Dat is iets heel anders. Juist als u geen
begrip hebt voor gedrag, juist dan is het van belang om het te
begrijpen. U kunt er dan beter op inspelen.

KARATE
Afkeer

Autoritair

Beschuldigen

Confronteren

Denigreren
Ergernis uiten

KARATE
Respectvol

Autoriteit

Besliste toon

Confronteren

Duidelijk 
Eerbehoud

JUDO
Verbindende communicatie

Accepteren van de persoon, niet
van het gedrag

Begrip* tonen voor de reden van
het gedrag

Contact houden tijdens aanspre-
ken

Duidelijk zijn over de overlast 
Eervolle uitweg bieden
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III

21 tips bij het 
aanspreken van 

jongeren met een 
kort lontje

Bij het aanspreken van korte lontjes zijn de volgende tips
van groot belang.

De tips zijn belangrijker naarmate in de groep het eer-
gevoel meer op spanning staat.

Dus: hoe korter het lontje, des te belangrijker de tips.
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Tip 1. Leg contact als er nog niets
aan de hand is

Jongeren kunnen meer van u hebben als ze u al een
beetje kennen, als u ook al eens normaal met ze gepraat
hebt. U bent dan minder de vijand. U vermindert zo
hun wantrouwen.

Dus: leg contact, juist als er met een groep jongeren
nog niks aan de hand is. Groet, maak een praatje.

Een echtpaar maakt een ommetje
Ze zien een groep jongeren bij een bruggetje staan
waar ze voorheen altijd langs liepen.
Laten we maar een andere weg nemen.
Of ze gaan erlangs: Goedenavond heren.

Een badmeester
Een badmeester ziet een groep jongeren binnenko-
men.
Hij kan denken: O, als daar maar geen ellende van komt.
En zich een beetje terugtrekken.
Hij kan er ook op afgaan. Hoi, heb je een nieuwe zwem-
broek. Toch wel een echte Björn Borg, hè, want anders gaat
dat koperen ringetje roesten als je het water in gaat.

De dochter ophalen in het uitgaanscentrum
U haalt uw dochter op na een late avond stappen. U
moet buiten wachten tot ze komt. Halfdronken jonge-
ren lopen om u heen.  Leuke avond gehad jongens? Was het
gezellig? Moet je morgen vroeg op? Dan wordt het een kort
nachtje.

55
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Een krantenbezorger
Er zitten vaak jongeren in een portiek. Ze doen van al-
les: gewoon kletsen, blowen, donderjagen etc. Ik zeg al-
tijd: Hoi jongens, alles goed? Ik kan me geen conflict per-
mitteren. Morgen moet ik er weer zijn. Bij sommigen
van mijn collega’s is dat wel eens uit de hand gelopen.

Een bejaarde met zijn rollator
In een bejaardenhuis is vrijwel iedereen bang voor een
hanggroep. Een bejaarde man met een rollator gaat
naar de groep toe. Jongens, is er iemand van jullie sterk? Ik
heb een schroevendraaier bij me. Kan iemand van jullie die
schroef onderaan voor me vastzetten?
Bij het weggaan: Opa, als er weer wat is dan kom je weer, hè?

Tip:
Zelfs als u eigenlijk wilt praten over overlast, dan nog
kan het verstandig zijn om eerst maar eens over iets
neutraals te beginnen. Koud aanspreken lukt zelden.

Tip:
Probeer namen te onthouden. Hoi Kees, hoi Mo. Dat
legt contact en, als ze later ooit rottigheid willen uit-
halen, weten ze dat u hen kent. U hebt ze dan uit de
anonimiteit gehaald.

56

Een praatje maken
Lekker weer, hè? Of: Is het niet koud, jongens?
Heb jij mij niet geholpen bij de Albert Heijn vorige
week? Zo, nieuwe scooter?
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Tip 2. Ga pas aanspreken als u rustig
bent. Wees relaxt.

Veel mensen durven pas op een hanggroep af te stap-
pen als ze kwaad zijn. Dat is jammer want dan zijn ze
niet meer in de stemming voor een praatje, voor een
compromis of voor gewoon redelijk overleg.

Een goede tip: wacht liever met aanspreken tot u wat
meer in balans bent. Probeer rustig te zijn, doe relaxt.
Als u kwaad bent wordt, hoe onredelijk ook, elke vorm
van geïrriteerdheid door de jongeren gezien als agres-
sie. Rust betekent voor veel jongeren dat het u om de
overlast gaat, dat u niet iets persoonlijks tegen ze hebt.

57

Ik ergerde me al een hele tijd
Ik ergerde me al een hele tijd. Ik kon het niet meer heb-
ben. Ik dacht, nou moet het afgelopen zijn. 
Dat liep fout af. Alsof ik in een fuik liep! Ze waren he-
lemaal niet onder de indruk van me. Ze zeiden dingen
zoals: ‘Ach man, fuck op; je kan mijn reet roesten; dat
boeit me niet, ach man, zout op.’ Ze begonnen ook
over mijn manier van doen:
‘Wat doe je opgefokt, man.
Wat sta je je daar nou druk te maken.
Hé, heb je het moeilijk op je werk of zo?
Heeft je vrouw je soms gestuurd?
Mocht je niet van je vrouw vannacht.’

Als je dat hoort, dan sta je wel raar te kijken.
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Uw grondhouding is dus belangrijk. Straal niet uit: Ik
heb het helemaal gehad met jullie. Probeer níet voor eens
en voor altijd duidelijk te maken dat het onbeschaafde
gedrag nu maar eens afgelopen moet zijn.

Straal rust uit: Jongens, als jullie hier rekening mee kun-
nen houden dan is het voor ons allemaal veel leuker. Tel tot
tien voor u iets gaat doen. U zou willen dat die jongeren
dat ook doen.

In de hal van een flat
In de hal van een flat spelen drie ongeveer achtjarige,
onbekende kinderen. Dat mag daar niet.
Jongens, goeiemorgen, willen jullie ergens anders gaan spe-
len?
Ze roepen in koor: Respect, respect, je moet respect geven.
Natuurlijk, heel veel respect, (u houdt vrolijk de deur
open) en gaan jullie nu buiten spelen?

Ga ze niet afzeiken, ook niet als u daar alle reden voor
hebt. U verliest het.
Rust geeft u ‘respect’.

Zelfs bij de mobiele eenheid…
Zelfs bij het optreden van de mobiele eenheid, en die
heeft veel meer macht dan u, is het vaak dezelfde agent
die er door jongeren speciaal uitgepikt wordt. Dus zelfs
als politiemensen als individu nauwelijks herkenbaar
zijn, stralen ze non-verbaal blijkbaar toch rust of on-
rust uit.

Voelt u zich grieperig?
Om jongeren ontspannen te kunnen aanspreken moet u
zich fit voelen. Voelt u zich koud en rillerig na een griep?
Zit u vandaag niet lekker in uw vel? Dan kunt u beter een
paar dagen wachten. Dan hebt u meer effect.
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Tip 3. Als u onbevooroordeeld bent,
bent u effectiever

Jongeren voelen het als u iets tegen ze hebt. Misschien
hebt u sowieso een hekel aan ‘jongeren’. Of u hebt voor-
al een hekel aan Antillianen, Hollanders of Marokka-
nen. In al die gevallen kunt u niet effectief zijn als u die
jongeren aanspreekt. Ze zien uw afkeer. Ze ruiken uw
antipathie.

Als u een hekel hebt aan Marokkanen of Turken, dan
voelt u misschien: Ik (Hollander) laat me niet in mijn eigen
land door zo’n Turk lastigvallen. U laat waarschijnlijk
merken dat u vindt dat dit ‘hun land’ niet is. Die bui-
tensluiting is voor vrijwel alle allochtone jongeren een
open zenuw. Als ze dat voelen, dan wordt het vaak oor-
log.

Als u een hekel hebt aan Hollanders, dan voelt u mis-
schien: Ze geven altijd ons (Marokkanen) de schuld en nou
pik ik geen ellende van zo’n stel bleekscheten. U straalt dat
dan uit. Die afkeer zal tot gevolg hebben dat u niet ef-
fectief bent als u die Hollandse jongeren gaat aanspre-
ken op hun gedrag.

Probeer uw afkeer en de onderliggende angst voor een
groep kwijt te raken. Soms helpt het als u contact zoekt
met een leuke Antilliaan, Hollander of Marokkaan. Die
zijn er ook.

Zegt u: Maar de cijfers zijn toch duidelijk? Allochtonen zijn
toch veel vaker crimineel? Dat klopt. Het gaat erom dat
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we vaak 100 procent van een groep kwalijk nemen wat 
15 procent doet. Dan gooien we iedereen op één hoop.

Vergelijk:
• Mannen zijn ongeveer zeven keer crimineler dan

vrouwen. Toch vindt u, gelukkig, niet álle mannen
crimineel.

• Vrouwen zijn absolute topscorer in één misdrijf: in
gif mengen. Toch zijn veel vrouwen in de keuken ge-
woon aan het koken.

Als we een beeld van iets heb-
ben, dan is het moeilijk dat an-
ders te gaan zien. Leest u nog
steeds: pas op voor de hond? Dat
staat er niet.

Lopen de lijnen
hiernaast horizon-
taal? Of schuin om-
hoog en om laag? U
kunt dat bijna niet
zien door de verwar-
rende extra infor-
matie, de blokjes.

U hebt een liniaal nodig om te geloven dat de lijnen
echt horizontaal lopen.

60

Pas op
voor de
de hond
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Tip 4. Soms is niets doen of zelfs 
buigen uw enige mogelijkheid

Dit vind ik het pijnlijkste onderwerp. Soms is niets
doen, slikken of zelfs buigen het beste omdat het voor
een burger de enige mogelijkheid is. De politie mag na-
tuurlijk nooit ‘buigen’, maar u bent burger. Dan hebt u
soms weinig andere keuzes dan te erkennen dat er een
overmacht is. Als u door een bewapende groep overval-
len wordt, dan kunt u gaan vechten maar ook dan bent
u na afloop uw geld kwijt en u brengt uw gezondheid in
gevaar.

Misschien vindt u het te eerloos om te buigen. Dan
kunt u ervoor kiezen om de bijbehorende risico’s te lo-
pen. Vooral machomensen hebben moeite met ‘slik-
ken’. Hun eer staat extra op het spel.

U kunt waarschijnlijk zelf beter niets doen als het om
een georganiseerde criminele groep gaat. Uw judo-
slimme woorden zorgen er echt niet voor dat ze stop-
pen met hun drugshandel. U kunt ook zelf beter niets
doen als u weet dat u in dit soort situaties onhandig
bent, te extreem wordt, te snel kwaad of te slap bent.
Ook op scholen is soms het beleid dat bepaalde con-
ciërges níet bij een conflict op de jongeren af mogen
gaan en bepaalde anderen juist wel.

Op straat
Twee sterke machojongens beschuldigen u ervan dat u
naar hun vriendin hebt gekeken. Het is niet waar maar
ze intimideren u. U bent geen macho type. Het voelt als
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buigen en dat is het ook: Sorry, ik wist niet dat het jouw
vriendin was. Hou het kort, ga vooral niet in discussie
en ga snel weg. U hebt geen andere keuze. Dit soort in-
timiderende macho’s pikken zelfs uw aankijken niet.

Buigen of slikken is pijnlijk. Het lijkt wel alsof we het
juist van jongeren moeilijk kunnen verdragen.

U kunt de politie bellen. U kunt 112 gratis bellen, ook als
u geen beltegoed hebt! 

Als de politie niet durft te komen omdat het ook voor
hen een ‘no-go area’ is? Dan bent u op dat moment
overgeleverd aan de terreur van de straat. Dan is er op
dat punt geen rechtsstaat meer, dan wint de straat het
van de staat.

62

De kapotgeslagen autoruit
Ik ben net even bij de Gamma geweest. Ik zag bij het
uitstappen al een zwerverstype staan, ik dacht nog…
Terug uit de winkel is mijn zijruit ingeslagen terwijl
er niks in de auto lag. Een stukje verderop staat die-
zelfde jongen nog. Hij móet het wel gedaan hebben
maar ik kan natuurlijk niks bewijzen. Ik ben kwaad,
ik voel: O nee, wat een ellende. En ik moet nog zoveel
doen vandaag.
Tegen de jongen roep ik: ‘Kom nou eens kijken, kom eens
kijken, moet je dat nou zien. Iemand heeft mijn zijruit
gemold. Heb jij misschien gezien wie dat gedaan heeft?’
Hij geeft niet toe, trouwens, geld heeft hij toch niet.
Maar misschien voelt hij wat hij heeft aangericht.
Dan doet hij het misschien een volgende keer minder
makkelijk.
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Tip 5. Soms helpt het om iets
 onverwachts te doen

Door iets onverwachts te doen doorbreekt u soms het
vervelende gedrag.

Denkt u: Is die schrijver nou helemaal van de pot gerukt?
Moeten we ze nog uitnodigen voor de barbecue ook? Dat hoeft
niet. Maar het heeft in dit geval uitstekend gewerkt. 

Fietsen in elkaar getrapt
U ziet dat een paar halfdronken jongens een fiets in el-
kaar trappen. U blijft op veilige afstand. Hallo, goeien-
avond. Ik zoek de bioscoop die moet hier vlakbij zijn.
Het is waar die nieuwe film van James Bond draait.
Het moet een heel goeie film zijn.
Weten jullie waar die film draait? Hij begint al om twaalf
uur.

63

Uitgenodigd op de barbecue
Toen ik zestien was, zat ik in een lastige hanggroep.
We haalden best wel veel rottigheid uit.
Heel onverwacht werden we op de buurtbarbecue
uitgenodigd. We dachten eerst nog, zullen we gaan of
niet gaan, maar we gingen. Daar hoorde ik voor het
eerst van een moeder met twee kleine kindjes hoeveel
last die van ons had. Eerlijk gezegd was dat nog nooit
tot me doorgedrongen. Het is daarna echt een stuk be-
ter gegaan.
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U leidt ze af. U haalt ze misschien uit hun agressie. 
U komt steeds weer met een nieuw onderwerpje. U roept
waarschijnlijk niet veel weerstand op.

Of:
Jongens, pas op hoor, er kan politie komen.
Of:
Vraag: Waar kan ik hier een krantje kopen? Hebben jullie
een vuurtje voor me?
Roep: Brand! 
Fluit! Zorg ervoor dat u altijd een fluitje in uw zak hebt.
(Tip, met dank, van de vader van Joes Kloppenburg,
slachtoffer van ‘zinloos geweld’.)

Op het muurtje voor uw huis
Het is midden in de winter. Er zit een groep jongens op
een muurtje voor uw huis.
Jongens jullie zitten hier al de hele avond. Daar krijg je toch
een kouwe reet van. Willen jullie een kussentje van me?

64

Grof uitgescholden
Ik (vrouw) werd vorige maand door zo’n groep onge-
looflijk grof uitgescholden. Ik wist niet wat me over-
kwam. Ik zal de woorden hier niet herhalen, dat was
echt te grof. Hoe het kwam weet ik niet, maar ik voel-
de me niet geïntimideerd. Ik was echt verontwaar-
digd. Ik zei: ‘Nou gaan jullie zo tegen mij tekeer ter-
wijl er hier in de flat een hoop mannen wonen met
zúlke spierballen. Kijk nou eens goed naar mij. Wat
kan ik nou? Ik ben maar een klein vrouwtje. En dan
doen jullie zo tegen mij. Ik vind dat jullie dat soort
dingen maar bij hen moeten doen.’
Het stopte, ze snapten het.
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Een machotype jongen komt op u af. Hij wil
vechten.
Joh, jij bent wel twaalf keer sterker dan ik.

Drie zakken chips
Op een avond vinden jongens op hun hangplek drie zak-
ken chips. Met een briefje erbij. Veel plezier vanavond.
Houden jullie het voor iedereen gezellig?

Een vrouw valt in slaap in het bos
Het is prachtig weer. Een vrouw is in het bos in het gras
gaan liggen. Ze heeft haar schoenen uitgedaan, haar
fiets ligt naast haar. Ze is langzaam weggedoezeld. Op-
eens ziet ze een ‘erg enge’ man gebogen boven zich
staan. O, ik ben vergeten dat ik mijn kinderen nog van de
crèche moet halen.
Ze wordt hierdoor opeens ‘moeder’. Alles gaat goed.

Achteloos de gestolen spullen afrekenen
U ziet iemand iets stelen in uw winkel. Bij de kassa re-
kent u het dubbele bedrag af van wat hij wel afrekent.
Als hij vraagt waarom de bon zo hoog is: Ik heb wat u in
uw jaszak hebt, ook meegeteld.

Een bekende veelpleger komt uw winkel binnen
Mevrouw, u bent vergeten een winkelmandje te nemen.

Een jongen slaat spiegels van auto’s stuk
Zeer onverwacht: Joh, ik wil iets weten. Wat maakt dat je
dat doet? Wat is er gebeurd? Alles goed?

Jongens voetballen steeds tegen uw garagedeur
Jongens, ik heb hier pylonnetjes, daar kan je een doel mee
maken.

65
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Tip 6. Groet. Geef soms een hand.
Leg positief contact.

Groeten lijkt heel onnatuurlijk als u jongeren wilt aan-
spreken, maar het is erg effectief. Vooral mensen die
boos zijn vergeten het vaak. Of ze slikken hun groet in.
U zult merken dat het aanspreken veel meer effect
heeft als u eerst ‘respectvol’ hebt gegroet.

Groeten is een noodzakelijk onderdeel van het tonen
van respect. Het is zelfs vaak waardevol als u een hand
zou geven, ook al lijkt dat misschien nog meer overdre-
ven. Jongeren geven elkaar ook vaak een hand. De ma-
nier waarop u dat doet moet voorspelbaar zijn. Steek
daarom uw hand al op twee meter afstand uit. Glim-
lach en loop rustig met gestrekte arm op iemand af:
Goeienavond.

Tip: Blijf na de groet even twee seconden stil, kijk.
Dan gaat ook de ander contact voelen.
Tip: Zeg liever niet als eerste woord: ‘Hé’. Veel jonge-
ren zullen reageren met: ‘Ik ben je hond niet’, of ‘Dat zeg
je maar tegen je hond.’

U denkt misschien weer: Dit is toch de omgekeerde wereld.
Zij misdragen zich toch? U hebt gelijk. Zij misdragen
zich. Het gaat er dus om wat van uw kant verstandig is
nu zij zich misdragen.

66
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Onderstaande conciërge heeft op het schoolplein even
weinig ‘macht’ als een gemiddelde burger op straat.

68

Een wapengevaarlijke jongen op het school-
plein
Een pedagogisch conciërge van een vmbo-
school ziet een jongeman, die niet op die school
zit, op het schoolplein rondlopen. Die jongen
woont in de buurt. De conciërge weet van de po-
litie dat deze jongen wapengevaarlijk is. Hij
loopt op hem af en geeft een hand. Goeiemorgen,
kan ik je helpen, zoek je iemand? … Je weet mis-
schien dat hier alleen leerlingen komen die op deze
school zitten, dat snap je wel. Anders hebben we geen
overzicht meer… Jij komt hier niet om kattenkwaad
uit te halen, dat zie ik wel, het gaat niet om jou…
Weet je… vroeger hebben we een keer meegemaakt
dat…
De jongen verlaat het schoolplein. Dit had bij
een andere aanpak, de aanpak die bij veel men-
sen als eerste opkomt, heel anders kunnen aflo-
pen.
Deze conciërge is niet gek. Ik ken hem. Hij laat
weinig passeren. Hij heeft wekelijks contact met
de politie. Bij onverbeterlijken trekt hij een dui-
delijke grens. Hij voorkomt heel veel escalaties.
Hoe beoordeelt u deze aanpak? Vindt u dat de
conciërge zich te veel aanpast of houdt hij juist
slim rekening met de straatcultuur?
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Een winkelier
Een winkelier kan contact leggen met een groep door
een jongen uit die groep in dienst te nemen. De jongens
zien dan: Hij heeft niks tegen ons.

U betrapt een insluiper in uw huis
U betrapt een insluiper. U wilt niet dat hij wegvlucht of
in paniek gekke dingen gaat doen. Als u luid zou
schreeuwen: Hé, klootzak, wat doe jij in mijn huis?, dan
brengt u hem in een agressieve houding of vluchthou-
ding en gaat hij misschien panieken.

Stel dat u niét wil dat hij wegvlucht. Zou u kunnen
zeggen: Goeienavond, mag ik u iets vragen? Kijk hem in-
tussen goed aan voor het signalement. Hou de regie.
Kijk hoe sterk hij is en wat uw kansen zijn. Blijf in ge-
sprek. Zou u dit kunnen zeggen: Ik begrijp dat u iets had
willen meenemen, maar mag ik u vragen de autosleutels te-
rug te leggen…* Maar wil niet te veel, u hebt al een prima
signalement.

Moet u voor de zesde keer in één week op een
groep af?
Als u niet sterk bent en geen ‘karate’ kunt gebruiken,
zeg dan met humor en overtuiging:
Goeienavond, jongens, daar ben ik weer.
Jullie zullen wel denken: we hadden hem vanavond nog niet
gezien…
Jongens, de hartelijke groeten van alle buren, en er is toch
nog iets…

Alles kan: u bent maar een gewoon burger. Uiteindelijk
is er de politie. Zoek ook steun bij het jongerenwerk, etc.

* Is dit te gek voor woorden? Haakt u af ? Wilt u uw autosleutels
terug?
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Als ze u negeren / de rug toedraaien
(Rustige, niet gekrenkte toon) Goeienavond, ik zie dat
jullie bezig zijn. Dat is niet erg. Ik kom jullie alleen maar vra-
gen om wat minder lawaai te maken / straks de spullen een
beetje op te ruimen. Tot ziens.
Of: Goeienavond, jullie hebben nu geen tijd…

Ik ken je moeder
Een Antilliaanse vrouw in Rotterdam ziet een Antilli-
aanse roofgroep op haar afkomen. Intuïtief doet ze
met een iets effectiefs. Ze stapt direct op een van de jon-
gens af: Ik ken je moeder. De jongens, verward, stoppen
meteen. Moeders zijn heilig, zie hoofdstuk v.
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Een foutparkerend kort lontje
Een zeer jonge vader haalt met de auto zijn kind
van school. Hij parkeert die elke dag op een smal
bruggetje waardoor hij de doorgang blokkeert.
Hij heeft al een paar vaders en moeders intimide-
rend uitgescholden.
Wat wel werkte? Een vader ging naar hem toe. Hij
gaf hem een hand. Dag meneer, mag ik u iets vragen?
Ik ben ook vader van een van de leerlingen op deze
school. Ik merk dat u erg uw best doet om de auto zo
kort mogelijk op de brug te laten staan... Het is toch
lastig omdat andere ouders er door willen...
De automobilist vertelde daarna hoe hij elke dag
onder tijdsdruk stond, hij begreep zelf ook dat
parkeren op het bruggetje niet kon en kwam zelf
met een oplossing.
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Tip 7. Begin als het kan met iets
 positiefs

Veel jongeren ogen stoer maar ze zijn tegelijkertijd
vaak kwetsbaar en zeer ontvankelijk voor uw compli-
menten. De meesten van hen horen nooit iets positiefs,
ze zijn overal afwijzing gewend. Dat verwachten ze ook
van u.

Daarom helpt het vaak om te beginnen met iets posi-
tiefs.
• Fijn dat jullie mijn patat waarderen. Zou ik jullie ook mo-

gen vragen om de tafel een beetje schoon achter te laten?
• Jongens, het plein was gisteren mooi schoon, maar van-

daag…
• Ik vind het fijn dat jullie voorzichtig op het (garage)dak

lopen, maar het dak gaat er toch kapot van.
• Hoi jongens, je zal wel denken daar heb je hem weer en het

was inderdaad minstens tien minuten rustig, maar weet
je, nu is het toch weer…
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Witte besjes tegen mijn raam
Het raam van mijn huis zit vol uit elkaar gespatte
witte besjes. Ik zie een paar jongens met zo’n gele
blaasbuis lopen. Ik kan nou wel kwaad worden maar
dat helpt ook vaak niet. Ik zeg: ‘Jongens, leuk dat jul-
lie lekker met die besjes aan het spelen zijn. Halen jul-
lie ze voorzichtig van die struiken af anders geven die
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U wilt iets bespreken met een hopeloze jongen. U komt
hem toevallig tegen. Tot zijn verbazing zegt u:
• Hoi, Kees, goed dat ik je zie…
• Hoi Rashid, fijn dat ik je tegenkom…

Door zo te beginnen, ook door uw rustige houding, laat u
zien dat u niet al bij voorbaar tegen ze bent, dat u niet be-
vooroordeeld bent, dat u openstaat in het contact. Jonge-
ren scannen dit in één seconde: is hij voor of tegen ons.

Een hond draait een drol op de stoep. De eigenaar
kijkt toe
Wat een lieve hond. Wat is dit voor soort? Mag ik hem aai-
en? Is dat familie van... ... ...
Als hij in het gras poept dan trappen er hier geen mensen in.

Ze rijden rondjes op de brommer.
U wacht tot u iemand apart ziet. Hoi, ken ik jou niet van
de Albert Heijn? Daar werk je toch? Nee, echt niet? Jij hebt
me vorige week toch geholpen toen ik de koffie zocht? Je zei
nog dat koffie ongezond was, dat was jij toch? O, nou, dan
lijkt die jongen daar sprekend op je. Leuke jongen trouwens.
Nu ik je toch spreek: als je vrienden op de stoep rijden dan ben
ik elke keer bang dat ze een keer een kind aanrijden. Wil je
dat misschien tegen ze zeggen? 
En daarna weggaan en niet op een reactie wachten!
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volgend jaar geen besjes meer. En zouden jullie willen
richten op dat verkeersbord, daar of op dat paaltje
daaronder? Dat is veel moeilijker en dan hou ik mijn
ramen een beetje schoon.’
Ik ben daarna meteen mijn ramen gaan schoonma-
ken. Het is niet meer gebeurd.
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Tip 8. Zeg dat u begrijpt dat…

U komt klagen. De jongeren staan op scherp. U komt in
hun wereld. Ze moeten u niet.
U hebt al gegroet maar er is meer nodig om contact te
krijgen. U moet de grond nog meer rijp maken zodat ze
straks uw klacht zullen horen.
Om dat te doen is het nodig dat u op de een of andere
manier zegt dat u begrijpt dat…
Kies uw eigen woorden:

• Ik vind het logisch dat jullie met elkaar willen praten.
• Ik weet dat jullie ergens anders ook al zijn weggestuurd.
• Ik snap dat de muziek voor jullie niet luid is.
• Ik begrijp dat jullie nog niet naar bed willen.
• Heren, ik zie dat jullie nog lang niet moe zijn, maar…
• Ik begrijp dat jullie muziek willen maken…
• Ik snap dat jullie willen voetballen (om twaalf uur 

’s nachts in de voetbalkooi).
• Ik snap dat jullie hier willen roken, maar…

U denkt nu misschien helemáál: Dit gaat me te ver. Ik ga
geen dingen zeggen die ik niet meen. U hebt gelijk, u hebt
helemaal geen begrip voor wat ze doen. Maar door te
zéggen dat u begrijpt dat… luisteren ze beter naar wat u
hun straks gaat zeggen.

Bovenstaande buurtbewoner bedoelt niet dat hij het er
echt mee eens is. Dit ‘snappen’ is een manier om con-
tact te leggen. Hij wil dat de jongeren naar hem zullen
luisteren. In radiotaal: De jongens stonden op ‘zenden’.
Langzaam komen ze op ‘ontvangen’, op luisteren te
staan.
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Meestal is het niet slim om te zeggen:
Ik begrijp dat jullie dit kattengejank écht mooi vinden,
maar… Ze voelen zich beledigd, afgewezen. U hebt een
hekel aan jongeren- of Arabische muziek.
Ik begrijp dat jullie geen zin hebben om thuis te zitten. Zeg
liever niets over thuis. Zie hoofdstuk v.
Ik snap dat het hangweer is. Of: …dat jullie willen kletsen.
Gebruik geen woorden die beledigend kunnen overko-
men.
Ik snap wel dat júllie morgen niet vroeg op hoeven, maar…
Ze horen uw minachting.
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Een hanggroep voor mijn winkel
Er staat al dagenlang een hanggroep voor mijn  Prima -
foon-winkel. Ik zie dat het publiek er met een bocht
omheen begint te lopen. Ik raak klanten kwijt.
‘Jongens, goeiedag. Ik zie dat jullie belangstelling
hebben voor mijn telefoons. Ik heb net de nieuwste
modellen binnen. Kom even binnen, dan laat ik jullie
wat zien.’

Natuurlijk snappen die jongens meteen dat de
winkelier last van ze heeft. Ze zijn niet gek. Toch
waardeerden ze blijkbaar de vriendelijkheid en
kon de winkelier daarna bijna achteloos zijn ech-
te punt naar voren brengen.
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Tip 9. Zeg wáár u last van hebt.

Het werkt beter als u concreet zegt waar u last van hebt.
Liever niet: Ik heb er last van…; Het stoort me dat…; Ik heb
er een hekel aan dat…; Ik vind het vervelend dat…
Het is effectiever als u zegt: …dan kan ik de tv niet horen;
…dan kunnen mijn kinderen niet slapen; Ik heb last van
hoofdpijn.

• Jongens, ik snap best dat jullie met elkaar willen praten,
en ik weet dat jullie dáár ook al zijn weggestuurd. Alleen,
ik kan niet slapen en ik moet morgen vroeg op. Willen jul-
lie s.v.p. een stukje verderop gaan staan?

• Jongens, ik snap dat jullie ’s avonds wat willen drinken.
Maar er ligt hier ’s morgens vaak glas op de grond en er spe-
len dan kleine kinderen. Die kunnen zich bezeren aan dat
glas. Als er iets breekt, zouden jullie het willen opruimen?

• Jongens, ik begrijp dat jullie je bal willen terughebben. De
pest is alleen dat als jullie op die garagedaken lopen dan
gaan die stuk en dan moet ik het laten repareren. Dat kost
me een hoop geld. Dus doe me een lol…

Dus eerst begrip tonen, dan concreet zeggen waar u
last van hebt en daarna pas uw verzoek.
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Tip 10. Maak ze tot helper, 
vráág medewerking.

Probeer de jongens in de rol van helper te brengen.
Maak er gebruik van dat elk mens graag serieus geno-
men wil worden.

Voorbeelden
• Jongens, als ik hier een doos neerzet voor de lege flessen, en

jullie doen die erin, dan neem ik die doos morgenochtend
mee. Zouden jullie dat willen doen?

• Zou jij je vrienden willen vragen of ze…
• (In de bus.) Jongens, vertel eens, ik wil al heel lang iets
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Mijn ouders werden geterroriseerd
Mijn ouders wonen in Amsterdam. Ze hadden veel
last van een groep Marokkaanse jongens die con-
stant op hun vensterbank tegen het raam ging zit-
ten. Mijn ouders durfden bijna de deur niet meer uit. 
Vorig jaar ben ik op een zondagmiddag naar Amster-
dam gegaan om met die jongens te praten. Ik ben bij ze
gaan zitten. Ik heb ze gewoon verteld wat ik van mijn
ouders hoorde. Hoe bang die zijn. En ik heb goed ge-
luisterd naar hun kant van de zaak. Ik heb ook ge-
zegd: Willen jullie me helpen dat mijn ouders zich
weer gelukkig gaan voelen?
Dat gesprek heeft hoogstens twintig minuten ge-
duurd. Ik kan het nog steeds haast niet geloven, maar
de hele ellende is nu al meer dan een jaar voorbij.
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weten: waarom gaan veel jongeren eigenlijk vaak áchter
in de bus zitten?

• (In een winkelcentrum.) Jongens, jullie staan hier vaak.
Als jullie eens zien dat we een raampje hebben laten open-
staan, willen jullie ons dan waarschuwen?

Misschien denkt u weer: Het moet niet gekker worden. Zij
misdragen zich en ík moet ze het gevoel geven dat ik hún no-
dig heb. Wilt u uw gelijk halen of effect bereiken?

Ergens anders voetballen?
Jullie kunnen toch ook ergens anders voetballen? NÉÉ
Verderop kan toch ook? NÉÉ
Ze verzetten zich tegen uw adviezen, úw oplossingen.
Probeer eens: Jongens, willen jullie me helpen? Is er ergens
een andere plek waar jullie kunnen voetballen?

‘Zeggen’ of ‘vragen’?
U wilt iemand in een groep iets zeggen maar u vindt
het moeilijk hem in de groep aan te spreken. Proeft u
het verschil tussen de volgende twee zinnen?
• Goeienavond, joh. Zou je even willen meekomen? Ik wil je

wat zeggen.
• Goeienavond, joh. Zou je even willen meekomen? Ik wil je

wat vragen.
Jongeren vinden de laatste zin respectvoller. Als u ze
vráágt komen ze in de positie van helper. Dan voelen ze
ruimte. Ze laten zich niks zeggen.

Voetballen tegen uw garagedeur
Hoi, willen jullie deze pylonnetjes hebben om er een doel
mee te maken? Van wie van jullie krijg ik ze terug als jullie
klaar zijn? Van jou? ok. Veel plezier, hè!

77
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Tip 11. Kwetsende taal werkt niet.

Misschien gaat u jongeren pas aanspreken als u opge-
fokt bent. Jammer, dan wordt u misschien kwetsend.
Ook als u alle recht hebt op boosheid en afkeer, het
wérkt niet.

Vaak gehoorde woorden met een negatief effect:
Rotzooi, troep, puinhoop, rondslingeren, asociaal, verloe-
derd, achterbuurt, teringzooi, gekrijs, beestenbende, zwij-
nenstal, ellendelingen, etters, etterbakken, tuig, geen opvoe-
ding gehad, in je eigen land, thuis toch ook niet, je moeder je
dat geleerd, etc.

Altijd / allemaal / nooit. Overdrijven
Altijd die rommel. Altijd die klereherie. Het is altijd hetzelf-
de. Jullie kunnen nooit eens normaal doen. Kan het nou nooit
eens… Jullie zijn allemaal hetzelfde. Jullie zijn er gewoon op
uit om… Iedere keer doen jullie… Constant dat geblèr… De
hele dag… Al honderd keer gezegd…

Zeg liever niet:
…dat jullie hier willen kletsen. Zeg liever …praten.
…dat jullie hier willen hangen. Zeg liever …staan.
…klereherie. Zeg liever … muziek.

Zeg niet: Dat is toch niet normaal zoals je tegen me praat.
Zeg liever: Als je tegen me schreeuwt, voel ik me bedreigd.
Als je ‘trut’ tegen me zegt, kan ik niet meer goed naar je luis -
teren.
De toon waarop u het zegt is van groot belang. Spreekt
u hen aan vanuit afkeer of voelt u verbondenheid met
de jongeren terwijl u hen aanspreekt? Zij voelen feil-
loos het verschil.
78
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Tip 12. Wees echt, niet nep.

Jongeren ruiken het als u ‘nep’ bent. Wees liever grof
recht door zee dan onecht.

Als ik (de schrijver) zou zeggen: Wat een mooie brommer,
dan ben ik onecht, want brommers interesseren me
niet.

Als ik aan een hanggroep zou vragen: Waar luisteren
jullie naar?, dan ben ik nep, want dat interesseert me
niet. Ik zou ook niets verder kunnen vragen als ik ant-
woord krijg. Ze voelen dat ik er alleen maar op uit ben dat
ze de radio uitzetten.

Maar als u het zegt, is het misschien wel echt. En ook
dat voelen ze.

Bent u het type om te zeggen: Jongens, zijn jullie lekker
aan het chillen? Kunt u zeggen: Hé, waar zijn de chickies
vanavond? Bent u het type om te zeggen: Hé pik, ik geef
jou respect, dan moet je mij ook respect geven. Zeg het als
het echt is.

79
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Tip 13. Wacht niet af tot ze het doen.

U spreekt een jongere aan op zijn gedrag en daarna
wacht u misschien zijn reactie af. U wacht onbewust
waarschijnlijk tot hij u ‘gehoorzaamt’ of zich excuseert.
Niet doen! Het is nutteloos. Het werkt vaak averechts.

Als ze roepen ‘Hoer!!, Hoer!!’
U zegt: Joh, denk je dat meisjes dat leuk vinden? Of: Denk je
dat je zo een meisje kan versieren? Wacht daarna géén reac-
tie af, loop gewoon door. Of verwacht u dat hij zal zeg-
gen: U hebt gelijk, zo gaat dat natuurlijk niet? Forget it!

Er plast een jongen tegen uw pui
Goedenavond, u kunt ook daar tegen die boom/in het wijk-
centrum/in het café verderop plassen. En dan niet afwach-
ten of hij het doet! Dóórlopen. Het is voor hem te ver-
nederend om toe te geven als u daar op wacht.

Iemand gooit een lege chipszak op de grond
Joh, je kan hem ook verderop weggooien. Of: Daar verderop
is een vuilnisbak. Of: Er valt per ongeluk iets op de grond.
Niet wachten of hij het opraapt.

Vuile schoenen op de bank
Een jongen zit in de trein met zijn vuile, natte schoe-
nen op de bank. Joh, je vergeet dat je schoenen de bank lelijk
kunnen maken. Of (krantje neerleggen): Je bent vergeten
er een krantje onder te leggen. En daarna níet blijven kij-
ken of hij zijn voeten er op doet.

Een luide beller in de stiltecoupé
Meneer, u vergeet dat dit een stiltecoupé is. En weggaan.

80

Hangjongeren_9ed_115x200  15-11-12  16:09  Pagina 80



Tip 14. Negéér de ontkenning.

U bent waarschijnlijk geneigd een ontkenning tegen te
spreken. Niet doen. Het wordt onvruchtbaar welles-
nietes. Hebt u het duidelijk gezien? Dan is een veel be-
tere aanpak: de ontkenning negeren en daarna gewoon
zeggen waar u voor kwam.
De ontkenning is vaak een mix van gezichtsverlies, pa-
niek, gewoonte, tarten en bluf. Daar handig mee om-
gaan vereist enige oefening.

Ze gooien rommel op de grond
U ziet ze rommel op de grond gooien. Jongens, rapen jul-
lie dat even op?
De jongens: Dat hebben we niet gedaan. Dat lag er al. Dat
hebben andere jongens gedaan.
Weet ik wel jongens, raap het toch even op als jullie straks
weggaan. Daarna doorlopen.

Opruimen? Maar dat hebben wij niet gedaan!
Weet ik, doe het even voor mij als je wilt.
Maakt niet uit wie het gedaan heeft…
Daar gaat het niet om…
Dat doet er niet toe…
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Na een ontkenning, uw eerste impuls:
Ik heb het toch gezien. Ik ben toch niet gék. Ik ben toch
niet blínd. Ik heb toch ogen in mijn hoofd.
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Hebben jullie hier tegen de muur zitten plassen?
Nee, zulke dingen zouden wij nooit doen.
U: Natuurlijk niet, wat een smerig gezicht.
En doorlopen.

Hebben jullie hier spullen meegenomen?
Nee, hoe kom je daarbij?
U: Leggen jullie het straks weer even terug?
En daarna weglopen!

Een ruit ingeslagen
U ziet een jongen een ruit inslaan. Hij schrikt dat u op-
eens vlakbij bent. Dat heb ik niet gedaan.
U zegt: Natuurlijk niet. Hoe komt het nou dat je dat gedaan
hebt, joh?
Of meteen: Zijn je ouders verzekerd? Dan hoef je dat niet
zelf te betalen.
Of: Heb je geld bij je? Dat kost € 150.
U kunt de ontkenning soms voorkomen. Vraag niet óf
ze het gedaan hebben als u het duidelijk gezien hebt. Of
zeg dat ándere jongens het waarschijnlijk gedaan heb-
ben. Of leg eerst contact voor u over de rommel begint.

Iemand loopt met uw gestolen fiets
U: Hé, dat is mijn fiets, die is vorige week gestolen!
De dief: Hij is van mij, ik heb hem net gekocht.
U: Joh, dan hebben ze je een gestolen fiets verkocht. Loop
even met me mee naar het politiebureau.

Een burenruzie over geluidsoverlast.
Hoe kom je daarbij? Ik zet mijn muziek nooit hard.
Oké, (laten we naar de toekomst kijken). Hoe kunnen we er-
voor zorgen dat… in de toekomst…

82
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Tip 15. Ga niet mee in zijpaden

Deze jongeren zijn er een meester in om u op een
zijpad onderwerp te krijgen. Ze leiden u af van waar u
het over hebben wil en weten op die manier te winnen.
Dit is een sociale handigheid die u op uw luchtige mo-
menten misschien zou kunnen waarderen.

Er staan onbekende jongens en meisjes in de hal van
uw flat. U zegt meteen: Wat doen jullie hier? Zij voelen
zich gekleineerd.
• Hé, waarom al die vragen?
• Is dit hier soms een politiebureau?
• Ben jij hier de baas?
• Wie is jouw baas eigenlijk?
• Ik mag toch staan waar ik wil?
• Dit is toch een democratie?

• Moet ik een Turk gehoorzamen?
• Wie denk je dat je bent? Ik ben in mijn eigen land.
• Ben ik soms minder dan jij?
• De manier waarop je naar me kijkt. Dat zijn racisten-

ogen; je bent racist, ik ken die blik.
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Halverwege een van deze zijpaddiscussies ziet u
er opeens de belachelijkheid van in. U zegt: ‘Jon-
gens, wat kunnen jullie geweldig lullen, jullie hadden
leraar moeten worden. Daar zijn er te weinig van. En
dan verdienen jullie meteen een hoop. Echt, zoals jul-
lie kunnen praten, jullie kunnen ook zó de politiek in.’
Vergeet niet daarna op uw onderwerp terug te
komen.
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• Van de anderen mogen we hier wel staan.
• Is het omdat ik allochtoon ben?
• Wat doe je gestrest vandaag.
• Ben je soms ongesteld?
• Iedereen heeft toch belasting betaald voor dit ge-

bouw?
• Gisteren waren hier anderen en toen zei niemand

wat.
• Waar staat dat? Er hangt hier geen bordje waar dat op

staat.
• Moeten wij dan buiten in de regen staan?
• Laat jij je kinderen in de winter ook buiten?
• Zeg je dit ook tegen je eigen kinderen?
• Hé, je bent mijn vader niet!

In dit soort zijpaden gaat het de jongeren om het win-
nen. Ga er liever niet in mee. Of denkt u dat een gesprek
over democratie, discriminatie of belastinggeld zinvol
is? Dus: snel terug naar het onderwerp waar u voor
kwam.

Hou het kort.
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Tip 16. Bied een eervolle uitweg. 

Bij het aanspreken van jongeren is uw ondertoon nog
belangrijker dan de letterlijke woorden die u gebruikt.
Probeer u steeds bewust te zijn van uw ondertoon.

Is het: Het moet nou maar eens afgelopen zijn. Het is altijd
dezelfde ellende met die gasten. U hebt dan het contact
verbroken. Wat u zegt heeft waarschijnlijk weinig ef-
fect omdat ze uw afkeer voelen.

Er is ook een andere ondertoon mogelijk: Ik blijf in
contact terwijl ik je aanspreek op je gedrag. Ik wil ander ge-
drag, ik wil niet jou als persoon kapotmaken.

Diefstal in een winkel
Een jongen heeft gestolen uit een winkel. De winkelier:
Ik begrijp best dat je dat mobieltje wilde hebben maar ik hoop
dat je ook heel goed begrijpt dat ik je nu even een hele tijd niet
meer in mijn winkel wil zien. Deze winkelier veroordeelt
het gedrag, niet de persoon. En hij denkt aan zijn spul-
letjes. Hij geeft een winkelontzegging mee.

Fiets gestolen
Een buurjongen heeft een fiets gestolen. De fiets is
door toeval teruggevonden.

De buurvrouw: Ik snap dat je de fiets wilde lenen. Maar
dan moet je hem wel weer terugbrengen. En ik wil trouwens
dat je dat voortaan niet meer doet zonder dat je het me eerst
vraagt.

85
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Proef deze zinnen eens
Spreek ze vooraf een paar keer voor uzelf uit. Ga ze niet
letterlijk overnemen, dan wordt u een karikatuur. Ver-
ander ze zodat ze bij u gaan passen.
• Jongens, kan het zijn dat een van jullie per ongeluk…
• Hebben jullie misschien iemand gezien die het meegeno-

men heeft?
• Hoi, andere jongens hebben hier allemaal glas op de grond

gegooid…
• Joh, er steekt een fles rum uit je jaszak, als ik hem zie moet

ik het aangeven.
• Als u iemand aanspreekt: Ik zeg dit tegen iedereen, het

gaat niet om jou.

Voelt u het verschil tussen:
• Ga zitten.
• Wil je gaan zitten, ik doe het ook, dan kunnen we be-

ter met elkaar praten.
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Veren met mijn oude eend
Ik kom ’s avonds laat uit mijn werk. Het is al don-
ker. Ik zie een stel jongens bij mijn auto. Ze zijn be-
zig met het omhoog en omlaag veren van mijn oude
eend. Ik heb gelukkig op mijn werk ook met dit
soort jongens te maken. Je moet ze te vriend houden
anders gaat het mis. Ik zeg: ‘Jongens, als jullie nog
iets dieper veren dan kan hij omvallen hoor. Een
eend is heel zwak, hij is van bordkarton en ik heb er
heel hard voor gewerkt.’ Ze stoppen ermee. Ik houd
altijd mijn hart vast in zo’n situatie maar het is me
weer gelukt.
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Ik maak me zorgen
Opvallend vaak heeft het een goed effect als u de jon-
gens laat voelen dat u zich bij hen betrokken voelt. Veel
van hen horen dat niet vaak. Vooral allochtone jonge-
ren en vooral de Marokkaanse en Antilliaanse jongeren
zijn ontvankelijk voor deze aanpak. Het is een warm-
bloediger, emotionele aanpak.
Ik maak me zorgen over je…
Weet je, daar komt ook voor jou een hoop narigheid van…

Glas opruimen
U wilt dat ze het glas op de grond opruimen. Jongens, ik
ruim alvast een paar grote stukken op. Anders trappen de
kleine kinderen daar morgen in. Door zelf te beginnen
met opruimen, maakt u het hun makkelijk om het, als
u weg bent, ook te doen*.

U krijgt een vals briefje van twintig euro
Joh, die is vals, ze hebben je genept.

Een jongen fietst op de stoep
U zegt: Joh, je vergeet te bellen. Ik zag je bijna niet.
Of: Ik schrik, ik botste bijna tegen je op.

Gevaarlijk stoer rijden met een scooter
De jongen: Ik kan goed rijden, ik heb hem echt onder con-
trole. U zegt: Jij kan goed rijden, dat zie ik wel. Maar kleine
kinderen zien geen gevaar. Als jij het doet, doen anderen het
ook, die kunnen niet zo goed rijden als jij. Ga dáár hard rij-
den, rem in deze straat even af, dan kan je daar weer hard.

87

* Hoor ik een lezer grommen: Is die schrijver nou helemaal gek ge-
worden? Ik denk dat ik u wel snap maar ik verzeker u, het bo-
venstaande werkt goed.
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Tip 17. Aanvaard een compromis

We maken eerst even dit (voetbal)spelletje af, dan gaan we.
Oké?

We blijven nog tien minuten, oké?

We zullen het de volgende keer opruimen.

We zetten de muziek wel wat zachter. Is het zo goed?

Als de muziek na twee minuten weer op volle sterkte
staat, dan hebt u geen keuze. Weer opnieuw proberen.
Was het leven maar eenvoudiger. Ook in tweede en der-
de instantie helpt kwaad worden zelden. 

Probeer dit eens voor de afwisseling. Breed lachend
naar de jongens toe lopen: Jongens, ik kom jullie alweer
lastigvallen.

88

Plassende hangjongeren in het portiek
Sandra heeft last van hangjongeren in haar por-
tiek. Het stinkt er regelmatig naar urine. Ze zoekt
een manier om er iets over te zeggen zonder dat
het gaat escaleren. Ze is ook bang.
Ze wacht een toevallig moment af. Als ze de post
uit de brievenbus haalt, ziet ze een van de jon-
gens uit de groep. Ze zegt zoiets als: Hallo, goed
dat ik je zie; mag ik jou wat vragen? Ik zie dat je
vrienden hier wel eens komen om een sigaretje te ro-
ken. Dat is prima, maar de laatste tijd wordt er hier
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Sandra zou liever willen dat de jongens helemaal weg-
gingen maar ze begrijpt dat dat niet zal lukken. Ze ac-
cepteert het compromis.

Luide muziek in uw portiek
U komt thuis. In uw portiek zitten jongelui. U herkent
de muziek van Michael Jackson.
Hoi jongens, willen jullie hem na Michael Jackson uitzet-
ten? Ik ga over tien minuten slapen.

Kent u de oude uitdrukking nog? Wie het onderste uit de
kan wil halen, krijgt het deksel op zijn neus.

Jongens, maken jullie niet te veel rommel?

89

in de portiek geplast. Dat stinkt zo, weet je? Als je de
jongens ziet die dat doen, zou je dan willen vragen of
ze dat niet meer willen doen? Het is echt erg onfris. Ik
wil ook niet dat de buren de politie of de woningcor-
poratie gaan bellen, daar komt alleen maar ellende
van.
Na dit gesprek is er niet meer in de portiek ge-
plast.
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Tip 18. Vergeet niet te bedanken

Jongens bedankt hè.
Jongens, bedankt voor de medewerking. Veel plezier.

Door te bedanken voor de medewerking toont u ‘res -
pect’ voor het feit dat de jongeren hebben meegewerkt.
U neemt ze serieus.

Geef ze misschien een hand. Is het echt oké? Daardoor
wordt het een soort contract. U verankert de afspraak.

Bedank alleen als u voelt dat het geen sarcastische trap
na is. Ook niet als u denkt dat uw ‘dank je’ kleinerend
overkomt.

90

Zitten op een stang in mijn winkel
Een groepje jongens zat hier vaak op een stang in de
winkel. Die zit met bouten vast in de grond maar na
verloop van tijd komt die toch iedere keer weer los te
zitten. Ik stuurde ze er steeds af maar na een paar uur
zatten diezelfde jongens er weer. Tot ik het anders
probeerde. Ik zei: ‘Jongens, ik wil iets weten. Iedere
keer vraag ik om van die stang af te gaan en dat doen
jullie. Maar een dag later zitten jullie er weer op. Mis
ik nou wat? Ik wil het echt gewoon weten.’ Toen ont-
stond er een gewoon goed gesprek. Ze zeiden dat ze het
gewoon lekker vonden. Ik zei dat ik bang was dat die
stang ging loszitten. Ik heb ze van harte bedankt voor
het goede gesprek. Dat vonden ze leuk om te horen. Ik
heb ze er nooit meer op zien zitten.
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Tip 19. Ga niet achteraf nog uw ge-
lijk halen

Zeg niet achteraf:

• Hè, hè, dat hadden jullie toch wel eerder kunnen doen?
• Als jullie nou meteen meegewerkt hadden…
• Zie je nou wel dat het zo veel beter is?
• Dit hadden jullie toch zelf ook wel kunnen bedenken?

Misschien wilt u alsnog ‘opvoeden’. Probeer het maar
niet op deze manier. Ze hebben schijt aan u.
U maakt dan alsnog het contact kapot door wat ze uw
‘superioriteit’ noemen. Gewoon vriendelijk bedanken
en verder niets. Alles wat u wilt zeggen kunnen ze zelf
ook wel bedenken.

91

Kutmarokkaan

Een jongen van een jaar of twaalf zei op straat ‘kut-
marokkaan’ tegen me. Ik wilde dat hij sorry zou zeg-
gen. Dat deed hij niet. Zijn vader keek raar op toen ik
aanbelde. Hij vond gelukkig dat ik gelijk had.
De jongen verontschuldigde zich half: ‘Oké, ik had het
niet moeten zeggen.’ Toen zei ik: ‘Als je dat nou met -
een gezegd had.’ Ik wist op hetzelfde moment dat dat
stom van me was. Ik wilde een beetje winnen. Ik had
gewoon ‘dankjewel’ moeten zeggen.
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Tip 20. Overlast van gróte groepen?

Het werkt meestal averechts om op een grote groep af
te gaan. Zeker als er een hoop lawaai is van scooters en
muziek. Zijn ze ook nog een beetje dronken en aan de
drugs? Wees verstandig. 

Helpt dit u?
Spreek liever iemand van de groep, liefst de leider, aan
als u hem ‘toevallig’ alleen ergens ziet. In de groep kun-
nen ze immers niet afgaan voor hun vrienden. 
Joh, je vrienden maken soms een hoop lawaai, zou jij willen
vragen of...?
Anderen hebben hier allemaal flesjes op de grond gegooid,
wil jij vragen of ze die heel willen laten? Er lopen hier mor-
gen kleine kinderen…

Probeer een overlastafspraak te maken als er nog maar
een of twee van de groep aanwezig zijn.

Vraag jongerenwerkers om ernaar toe te gaan.

Waarschuw de politie. Besef dat u als individu niet alles
kan. Ook een politieagent kan niet alles. Die heeft soms
ook de mobiele eenheid nodig. En zelfs die kunnen niet
alles oplossen.

Besef dat elk mens - knarsetandend -  soms dingen
moet accepteren. Probeer uw levensvreugde niet te
verliezen. Dan wordt u ook een zuur mens voor uzelf en
uw familieleden. Dan bent u alles kwijt.

92
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Tip 21. Nieuwe tips tot slot

Praat in ‘we’ taal
We willen toch allemaal dat dit een leuke buurt is?
Jullie vinden het toch ook prettig als er geen ruiten ingegooid
worden?
Joh, pas op, als de politie dat ziet, daar kan je last mee krijgen.

Ga schuin staan
Raar maar waar. Het maakt verschil uit of u recht te-
genover de jongeren gaat staan of een beetje schuin.
Recht tegenover ze staan geeft vaker een meer confron-
terend gesprek.
Kunt u dit nauwelijks geloven? Waar gaat u thuis of op
uw werk zitten bij een echt moeilijk gesprek? Als u
erop uit bent om het vreedzaam op te lossen, dan kiest
u vaker voor een hoek van 45 of 90 graden, een schuine
positie.

De reden éérst noemen, daarna uw wens
Dat mag niet. Dat is gevaarlijk. Effectiever is: Dat is ge-
vaarlijk, daar kunnen kleine kinderen in trappen.
Willen jullie weggaan? Ik wil slapen. Effectiever is: Ik kan
niet slapen, willen jullie weggaan?
Ruim die rotzooi op, dat is toch geen gezicht. Effectiever
is: Dat ziet er zo slordig uit. Willen jullie het opruimen?

Praat zacht.
Ga eens extra zácht te praten als u iets van ze zegt. U
maakt daarmee duidelijk dat u niet wilt imponeren en
dat niet iedereen het hoeft te horen. Het effect is vaak
groot.

94
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Samenvattend, uw checklist

Effectief aanspreken zit in het letterwoord g.r.o.e.t.

g. Groet. Misschien geeft u zelfs een hand.
r. Rust. Straal rust uit. Ga alleen aanspreken als u

rustig bent.
o. Open. Wees onbevooroordeeld. Dat maakt u

veel effectiever.
e. Eervolle uitweg. Gun ze een eervolle uitweg.

Het zijn net mensen.
• Dus: Liever niet in de groep aanspreken.
• Dus: Zeg dat u begrijpt dat…
• Dus: Vráág om medewerking. Maak ze tot helper.
• Dus: Suggereer dat ánderen het gedaan hebben.

t. Thanks. Bedank voor de medewerking.

U spreekt de jongeren dan aan zoals u misschien een
keurige man in een net pak zou hebben aangesproken.
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Luide Arabische muziek
Twee Hollandse vrouwen zitten in de trein. Er ko-
men tien Marokkaanse jongens om hen heen zit-
ten. Luide Arabische muziek uit hun radio.
De vrouwen: Jongens, wij vinden die muziek niet mooi
maar we doen een weddenschap. Als jullie het Wilhel-
mus kunnen zingen dan blijft die muziek aan, anders
gaat hij uit. Ze konden het Wilhelmus niet zingen.
De muziek ging uit. De rest van de reis hebben ze
samen veel gepraat en veel lol gehad.
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Superkorte samenvatting

Wilt u een samenvatting van de judo aanpak die nóg kor-
ter is? Het gaat steeds om contact leggen en een eervolle
uitweg bieden.

Op het bankje voor uw huis:
Welkom op mijn bankje. Willen jullie alle spullen weer mee-
nemen?

De snackbarhouder ziet dat er mayonaise is gemorst:
Heeft het gesmaakt? Vergeten jullie de mayo niet?

96

Vieze schoenen op de bank
In de trein zit een jongen schuin tegenover me met
zijn vieze natte schoenen op de bank. Hij geniet.
Hij heeft oordopjesmuziek en swingt met zijn hele
lichaam. Ik weet niet of hij me kan horen. Ik glim-
lach naar hem, want het is wel een lollig gezicht.
Ik buig me voorover en ik zeg luid: Mooie muziek?
Mooie muziek?
Met een duim omhoog zegt hij glunderend: Top-
pie, toppie.
Ik zeg: Joh, je vergeet dat je schoenen de bank lelijk
kunnen maken.
Hij gebaart: oké en haalt zijn schoenen van de bank.
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Een vuurwerkbom in mijn brievenbus
Ik woon in Utrecht in een keurige wijk; er wonen hier
veel tweeverdienende ouders met opgroeiende kinde-
ren. Op een decemberavond kreeg ik een vuurwerkbom
in mijn brievenbus. In de hal lagen alle ruiten eruit. Al-
lemaal! Buiten in het donker zag ik een groep lachende
jongens weglopen. Tegelijkertijd kwam een van mijn
kinderen hevig geschrokken naar beneden. Die moest
natuurlijk eerst gerustgesteld worden. En we hebben
ook gauw 112 gebeld, maar toen waren de vogels allang
gevlogen.
Als je kinderen hebt, kan je op zo’n vuurwerkbom ex-
tra woedend reageren. Ik dacht: juist omdat ik kinde-
ren heb, moet ik heel goed nadenken.
Ik heb met iedereen gepraat: met de politie, jongeren-
werkers, de gemeente, met de scholen, om te kijken hoe
we de betrokkenheid in de wijk konden vergroten.
Want daar gaat het uiteindelijk om. Er zijn hier veel
jongeren die te oud zijn om bij hun ouders op de bank te
zitten, maar nog te jong om uit te gaan. Voor die groep
is hier in de wijk niets te doen. Die jongens vervelen
zich en hangen rond. Dan doen ze soms gekke dingen.
Samen met enkele anderen heb ik een bewonersinitia-
tief opgezet om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren.
We hebben onder andere in het najaar met ruim 75 men-
sen, onder wie veel jongeren, op de Natuurwerkdag
5000 bollen geplant. De vermoedelijke daders waren er
ook bij. Zo creëer je iets gezamenlijks, de perkjes waar
die bollen staan zullen ze niet vernielen.
We hebben elkaar op een positieve manier leren ken-
nen.
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IV

Provocaties, scheldpartijen
en bedreigingen
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Provocaties

De jongens vervelen zich en hopen op een verzetje.
Daarom roepen ze ‘hoer’, ‘homo’, ‘kankerjood’, ‘geiten-
neuker’, ‘terrorist’, ‘Osama bin Laden’, ‘kankerturk’,
‘kutmarokkaan’ en andere beledigingen. Ze hopen dat
u reageert.

U wilt niet voor dit alles uitgemaakt worden. Maar u
hebt niet veel keus als u alleen bent en zij in een groep
staan. U weet bovendien dat ze het alleen maar leuk
vinden als u zou reageren.

Als onderstaande provocaties u koud laten, dan is er
niets aan de hand. Bij welke provocatie slaat u op tilt?
Wat zijn úw kwetsbare punten?

a. Provocaties over uw menselijke waardigheid
Met andere mensen heb ik nooit last, met jou altijd.
Je bent gewoon een slaafje van je buren, weet je.
Jij moet voor mij tegen die buren zeggen, dat…
Jij kan gewoon niks beters dan hier te lopen zeiken.
Je bent een loser, weet je dat?
Je bent gewoon mislukt als mens.
Voor een nikker doe ik dat niet. Jullie staan dicht bij de apen,
wist je dat?
Als jij dood was zou niemand je missen.
Krijg de kanker, kankertrut.
Je discrimineert, je hebt een hekel aan ons.
Ze zijn jou/je ouders vergeten te vergassen in de oorlog.
Je bent een bounty*, weet je.

101

* Een bounty is weliswaar bruin vanbuiten maar blank, wit van-
binnen. Scheldwoord.
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Zeg je niks omdat ik zwart ben?
Nu durf je niet, hè, nu je moslimvriendjes er niet bij zijn.

b. Provocaties over uw lichaam, seksualiteit
Jij met je dikke kont.
Je hebt nog geeneens tieten.
Ben je soms ongesteld?
Volgens mij krijg je niks klaar bij je vrouw.
Je lijkt wel een manwijf, ben je lesbisch of zo?
Ik zou met zo’n lijf niet naar buiten durven.
Ik zou geen man weten die jou hebben wil, nog niet voor niks.
Hé, homo.
Hé, hoer, hoeveel kost je. Is het goedkoper als we allemaal ko-
men?

c. Provocaties over politiek en geloof
Je hebt gewoon een achterlijk geloof, man.
Over tien jaar is de islam de baas en dan moet jij een hoofd-
doek om, weet je dat?
Over tien jaar zijn wij hier de baas en dan gaan alle islamie-
ten eruit.
Binnen vijf jaar slopen we alle moskeeën hier in de stad.
Jullie vechten in Afghanistan wel tegen onze mensen.
Dat jullie Israël steunen komt omdat jullie een schuldgevoel
hebben uit de oorlog.
In Israël durven jullie wel, hè?
Jij met je achterlijke keppeltje.
Wat heb jij nou voor een achterlijke soepjurk aan.
Moet je dat hoofddoekje om van je vader?

U bent kwetsbaar als u zich aangevallen voelt. Jongeren
in de straatcultuur pakken u vaak feilloos bij uw zwak-
ste punt. Die ruiken ze. Ze gaan bovendien veel verder
dan jongeren uit de burgerlijke cultuur. Die sociale

102
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vaardigheid is hun overleving. Probeer bij uw ‘kwets-
bare onderwerpen’ rustiger, minder raakbaar, meer in
balans te komen. Dat maakt u minder kwetsbaar bij
jongeren met een straatcultuur.

Het bovenstaande kan ernstig en dreigend zijn als het
om een criminele hanggroep gaat. In dat geval heeft
 reageren vaak een averechts effect. Hoe pijnlijk ook:
niets doen is dan soms het enige wat een gewone bur-
ger kan doen. De meeste jongeren willen echter alleen
een beetje afleiding en daarom provoceren ze u. Ze ho-
pen dat u reageert, bijvoorbeeld door kwaad te worden
of door terug te schelden.

Karatereacties

U kunt ervoor kiezen om mee te gaan in hun provoca-
tie. Zij doen karate, ik doe karate. Dat hopen ze, want dat
spel kennen ze. In die stijl kunnen de jongeren win-
nen.
• U kunt bijvoorbeeld terugschelden: Snotaap, wie ben

jij wel niet dat je...
• U kunt zeggen dat u het onbeschaafd vindt dat ze er -

over beginnen of u ongesteld bent.
• U kunt zeggen dat u er niet van gediend bent dat…
• U kunt zeggen dat ze blijkbaar geen waarden en nor-

men geleerd hebben.
• U kunt zeggen dat ze blijkbaar geen opvoeding heb-

ben gehad.
• U kunt zeggen dat ze te stom zijn om naar school te

gaan, etc.
Alleen als u heel krachtig bent en de ander zwak kunt u
dit ‘winnen’. Deze jongeren kunnen meestal veel beter
schelden en treiteren dan u.

103
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U kunt ook naar de politie gaan en proberen aangifte te
doen wegens belediging of discriminatie. Meestal is dat
een lange weg. Bovendien gaat het dan over die aangifte
weer escaleren. Vaak zult u achteraf ontevreden zijn.
Maar het is een mogelijkheid.

Judoreacties

U kunt de provocerende opmerkingen soms het beste
negeren. Onderstaande zinnen helpen u misschien als
u niet wilt terugschelden en ook niet gekwetst wilt ach-
terblijven.

Ik vind een aantal van onderstaande reacties overi-
gens geen ‘goede’ reacties. Maar het is het beste wat
mensen in dit soort situaties gezegd hebben. Op deze
manier is het minste wat u bereikt dat u ‘ongeschon-
den’, met opgeheven hoofd verder kan. Kies uw eigen
woorden. Let op uw intonatie, blijf in contact.

• Met andere mensen heb ik nooit last.
Oké, dan ben ik blijkbaar de enige.
Daar ben ik blij mee.

• Je bent gewoon een slaafje van je buren, weet je.
Jij wilt geen slaafje zijn en ik ook niet. Ik kom omdat…

• Je discrimineert.
Dat is niet mijn bedoeling maar het kan zijn dat ik dat
soms doe. Als ik dat écht doe, dan wil ik het horen.

• Ik zou je wel willen neuken.
Pech voor je. Waar ik voor kom, is…
Ah joh, dan ben je morgen niks meer waard.
Ik ben te duur voor jou.

104
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• HOERR!!
Ze hopen dat u reageert. Wilt u daaraan meewerken?
Bijna altijd is gewoon doorlopen het beste. Besef: ze
hebben het niet tegen u persoonlijk.
Passen dit soort opmerkingen bij u?

Meisjes vinden het niet leuk als je dat zegt.
Joh, ik had je oma kunnen zijn.
(Lachend): Joh, dat kost je minstens € 200. (Die heb ik
bij me.) Nee, ik wil geen beginneling.
(Nee joh,) dat is niks voor mij. 
Ik doe het alleen uit liefde, ik doe het niet voor geld.
Ik ben helemaal niet stoer.
Ik heb liever dat je u tegen me zegt.
Beter een hoer dan een slet, die krijgt er tenminste voor
betaald.
(Om u heen kijkend:) Waar. Waar??

• Ik praat niet met hoeren.
Mooi zo, ik ben lerares. Ik kom voor…

• Grote tieten!! Grote tieten!!
Ben je jaloers? Of: Je bent jaloers dat jij die niet hebt.
Of: Goed gezien. Of: Dat is een c-cup, mijn wereldcup.

• Lekker kontje. Lekkere tieten.
(Doorlopen en blij kijken): Vind ik ook.
Mooi, hè?

• Voor een nikker doe ik dat niet.
Misschien wil je het doen omdat ik niet kan slapen.

• Wat heb jij een dikke poten!
Ja, en ze lopen lekker.
Mooi, hè?

105

Hangjongeren_9ed_115x200  15-11-12  16:09  Pagina 105



• Ben je soms ongesteld?
Ja, en ik ben inderdaad niet in een goeie stemming.
Nee, jij? Beroerd gevoel, hè, doe maar kalm aan.

• Ik zou met zo’n lijf niet naar buiten durven.
Ja, ik lig lekker stevig op de weg.
Jongens, ik heb niks anders in de aanbieding.

• Ben je lesbisch of zo? Ben je homo?
Dat zou me niks uitmaken; waar ik voor kom is…
Ja, jij ook? Waar ik voor kom is…
Misschien is dat wel leuk, maar waar ik voor kom is…

• Homo!
Kan je dat zien dan?
Ik ben er blij mee.
Dat zou niet leuk zijn voor mijn vrouw.

• Sissen ze u na? Maken ze smak/zoengeluidjes?
U gaat op een van de jongens af. Vertel eens, lukt dat
nou ooit? Is er wel eens een vrouw geweest die je zo kon
versieren?

• Over tien jaar is de islam hier de baas. Dan moet jij
een hoofddoek dragen.
Weet je dat islam vrede betekent?
Mag ik dan bij jullie thuis het Suikerfeest komen vieren?

• Krijg de kanker, kankertrut.
Ik snap dat jullie het vervelend vinden dat ik langskom…
Je kan niet weten dat mijn moeder vorig jaar aan kanker is
overleden. Dus wat je nou zegt komt wel erg hard aan.
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• Binnen vijf jaar slopen we alle moskeeën hier in de
stad.
Ben je wel eens binnen geweest? Wil je kijken?
Ik wil wel een keer met je over de islam praten, maar nu
gaat het me om…

• Jullie vechten in Afghanistan wel tegen onze mensen.
Ja, vreselijk, ik ben het ook niet eens met die oorlog. Of:
Ik wil ook geen oorlog maar weet je dat de taliban onder-
wijs voor meisjes verbieden? En dat wil ik ook niet.

• Jij met je achterlijke keppeltje.
Dat hoort bij mijn geloof. Ik kom voor de brommers die…

• Moet je dat hoofddoekje om van je vader?
Ik wil het daar best eens over hebben. Ik kom nu omdat…

• Hé schatje. Terwijl u doorloopt:
Bedankt. Mijn dag is weer goed.
Bedankt voor het compliment. Dat heb ik al jaren niet
meer gehoord.

Pas op! In het bovenstaande schuilt een gevaar: dat u te
slim wilt overkomen. Dan wilt u te veel ‘bijdehand’ zijn,
dan bent u ‘nep’. Het is daarom belangrijk dat u bij bo-
venstaande reacties niet probeert te winnen, dan zou
het toch nog een vorm van karate worden, verbaal kara-
te. Blijf tijdens uw judoreactie ‘respectvol’ in contact.
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Uitgescholden worden

Hoe u letterlijk zou kunnen reageren, staat in de vorige
paragraaf. Er is nog een tiental belangrijke aandachts-
punten.

Uitgescholden worden kan voor u buitengewoon ver-
nederend zijn. Voor de jongeren is het een vorm van kat-
tekwaad. Besef daarom dat ze het níet tegen u persoon-
lijk hebben. Ze roepen dit soort dingen tegen iedere
vrouw, tegen iedereen die allochtoon is, een keppeltje
draagt of er niet-macho uitziet. U voelt het persoonlijk
maar dat is het voor hen niet. Dat besef kan uw kwetsing
misschien verminderen.

• Loop door, fiets door in hetzelfde tempo, ook als u
iets zou zeggen. Ga niet stilstaan!

• Loop rechtop. Maak u sterk. Profileer u niet als prooi.
• Kijk de groep kórt aan. Kijk zonder afkeer of minach-

ting. Kijk neutraal of vriendelijk, knik misschien
kort.

• Als u ‘dag’ of ‘hoi’ zegt, doe het licht vriendelijk, met
weinig emotie. Loop door!

• Ga niet in discussie. Dit soort gesprekken zijn macht-
spelletjes.
Dit is een vrij land.
We mogen zeggen wat we willen.

• Blokkeren ze uw doorgang en bent u vrouw? Raak ze
niet aan met uw lichaam. Dat geeft te veel seksuele
spanning. Glimlach overtuigend: Heren, ik zou er
graag door willen. Of: Heren, zouden jullie me respect wil-
len geven?
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• Maak op tijd duidelijk waar uw grens ligt. Laat u niet
aanraken. Ga ervan uit dat ook zij snappen dat aanra-
ken niet normaal is. Als u lichamelijk bedreigd
wordt, móet u van zich afbijten.

• Tip: Oefen thuis voor de spiegel in ‘overtuigend
grenzen stellen’: Laat dat; je komt niet aan me; dat wil
ik niet; laat me los! Hier heb ik slechte ervaringen mee,
daar kan jij niks aan doen maar dit wil ik absoluut niet.

• Is het naroepen wel een belediging? Op de Antillen
en in Zuid-Europa is het volkomen normaal om
vrouwen na te fluiten of te sissen. Ssssss, hé sweety, hé
beauty! Het is een bewijs van mannelijkheid om dat te
doen. Vrouwen vinden dat soms lastig maar het is
ook een prettig bewijs dat ze in de smaak vallen.
Zuid-Europese vrouwen missen het nafluiten soms
in Nederland: Zit mijn haar soms niet goed vandaag, ze
hebben de hele dag nog niet naar me gefloten.*

• Wanneer loopt u gevaar?
* Als ze erg dicht bij u komen.
* Als ze opgejut worden door hun vrienden.
* Als ze tegen u aan botsen of tegen u aan geduwd

worden.
* Als u niet reageert nadat ze u hebben aangeraakt.

Als ze over uw arm mogen strijken, dan denken ze
dat u alles goedvindt. Accepteer geen aanrakingen.

* Als ze drank of drugs gebruikt hebben.
* Als ze de weg helemaal blokkeren, als ze u geen en-

kele ruimte meer geven.
* Als dit alles zou gebeuren op een stille weg, in een

verlaten fietstunnel, etc.
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Bedreigingen

Voorbeelden:
Ik maak je dood, ik maak je af.
Ik ga je steken.
Ik weet waar je woont. Ik weet waar je huis woont.
Heb je kinderen? Hebben ze nog naar je gelachen vanmor-
gen?
Als jij de politie gaat bellen, vermoord ik je.
Vorig jaar zei iemand dit ook tegen mij. Die zit nou in een rol-
stoel.
Zal ik jouw gezicht eens verbouwen? Dat wordt dan wel een
complete make-over!
Zit niet op zo’n vunzige manier naar me te kijken.
Ik ga zeggen dat je aan me gezeten hebt.
Weet je wat jij verdient? [gebaar met hand: snel snijge-
baar langs de keel]
Ik verbouw met mijn vriendjes je hele winkel als je dat doet.
Als we jou een keer in de stad tegenkomen…

Is het wel een bedreiging?
In alle talen bestaan uitdrukkingen die – letterlijk ge-
nomen – doodsbedreigingen zijn maar die in die taal,
in die samenlevingen weinig betekenen.
In het Nederlands bestaat: Ik kan je wel wurgen. Ik kan je
wel vermoorden. Je kan doodvallen. Stik. Sterf. Barst. Krijg
de tering. Val dood. Je kan ploffen. Je gaat voor de bijl. Ne-
derlanders begrijpen onmiddellijk dat dit niet letterlijk
genomen hoeft te worden.
De uitdrukking ‘Ik maak je dood’ wordt in het Arabisch
van het ‘gewone volk’ regelmatig gebruikt, zowel door
vaders als door moeders. Het betekent niet veel meer
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dan ‘neem me serieus, je moet naar me luisteren’*.
Soms betekent het dus weinig als het tegen u gezegd
wordt.
Het Surinaams kent me o kierie (uitspraak: mokierie, let-
terlijk: ik maak je dood), dat ook niet veel meer bete-
kent dan een terloops ‘hou er eens mee op’.
Het Turks en het Arabisch kennen: Ik breek je benen. Het
Turks: Ik haal de ziel uit je lichaam. Het Koerdisch: Ik
hang je op aan je darmen. Uitdrukkingen die allemaal
geen serieuze betekenis hebben.

Bedreigingen en schelden
Veel jongeren zeggen: bedreigen is gewoon een vorm
van schelden. Jullie denken dat je het altijd letterlijk
moet nemen. Dat is niet zo. Bedreigen is gewoon schelden.

Wanneer moet u een ‘bedreiging’ serieus nemen?
Bij ‘bedreigingen’ hebt u altijd de keuze of u het als een
gevaarlijke bedreiging opvat óf dat u het (in het begin)
als niet-serieus afdoet. Wanneer kan u een bedreiging
het beste serieus nemen?
Neem een bedreiging serieus:
• Als vrienden hem opjutten.
• Als hij er een paar dagen later op een koele manier de

bedreiging herhaalt.
• Als de bedreiging komt van een criminele straat-

groep voor wie geweld normaal is.
• Als de zus of de moeder of het geloof is beledigd (spe-

cifiek voor migrantenjongeren).
• Besef dat een deel van de kansloze, vaak verslaafde

Antilliaanse jongeren een mes bij zich heeft en die
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makkelijk gebruikt als hun ‘rèspèt’ (Papiaments voor
‘respect’) geschonden is.

Als u denkt dat het een serieuze bedreiging is: probeer
snel weg te komen. U kunt naar de politie gaan.

Karate
U kunt op een karatemanier op bedreigingen reageren.
Dit leidt voor een burger echter vaak tot een verdere es-
calatie.
• Ik heb er geen zin in om door jou bedreigd te worden.
• Dit is een bedreiging. Als je het nog een keer zegt, ga ik naar

de politie.
• Ik laat me absoluut niet door jou (door een snotjong zoals

jij) bedreigen.
• Dat was de eerste en de laatste keer dat je dat tegen me kan

zeggen.
• Ik weet niet wie je denkt die je voor je hebt, maar dit pik ik

niet.

Judo
U kunt ook op een judomanier op bedreigingen reage-
ren. Dan komt de situatie (nog) niet op scherp te staan.
U houdt dan nog even contact. U kunt ook starten met
judo en misschien overschakelen naar karate. Anders-
om lukt nauwelijks.
• Ik maak je dood.

Ik zie dat je kwaad bent. 
Dat is meteen zo definitief.
Dat kan je maar één keer doen, joh, en dat geeft een hoop
ellende.
Ik vind dat mensen ook van jouw fiets af moeten blijven.

113

Hangjongeren_9ed_115x200  15-11-12  16:09  Pagina 113



• Ik weet waar je woont.
(Ik ook.) Waar ik voor gekomen ben, is…

• Heb je kinderen?
Ja, die zijn heel belangrijk voor me. Wil jij later kinderen?
Goed dat je me daaraan herinnert. Ik ga ze straks uit school
halen.

• Als jij de politie gaat bellen, vermoord ik je.
Weet je, als je dat doet, dan ga je naar de gevangenis. Ik wil
helemaal niet dat jij in de gevangenis komt.

• Als we jou een keer in de stad tegenkomen…
Jongens, maak het niet zo ongezellig. Ik wil het met jullie
hebben over…

• Vorig jaar zei iemand dit ook tegen mij. Die zit nou in
een rolstoel.
Je meent het, je bent écht woedend.

• Zit niet op zo’n vunzige manier naar me te kijken.
Ik kijk naar je ogen, wat heb je prachtige ogen.
Wat heb je een mooie ketting. Waar heb je die gekocht?

Bij veel bedreigingen kan misschien:
Ik kan wel tegen een geintje, maar jij lijkt het wel echt te me-
nen. 
Volgens mij ben je echt bloedserieus. 
Je gaat toch niet een zwakke vrouw als ik bedreigen.
Jij bent veel sterker dan ik. Jij bent wel tien keer sterker dan
ik. Jij kan wel zes man tegelijk aan.
Joh, ik schrik van je. Je maakt me bang.
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V

55 aandachtspunten bij het
aanspreken van jongeren

met korte lontjes
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1 Vechten, vluchten, verstijven… of verbinding
zoeken, contact leggen?

Als mensen met agressie geconfronteerd worden, heb-
ben ze vaak één standaardreactie. Ze vechten, ze vluch-
ten, of ze verstijven.

Wie geneigd is tot vechten slaat, als hij zich aange-
vallen voelt, meteen terug, lichamelijk met zijn vuis-
ten of alleen met woorden. Dat zijn de mensen die ge-
neigd zijn tot ‘woordenkarate’. Anderen vluchten weg,
kruipen in hun schulp en zijn geneigd toe te geven en
in te binden. Weer anderen verstijven als ze aangeval-
len worden. Zij zijn op dat moment tot niets in staat.

Elk van deze reacties kan waardevol zijn. Ik leg de na-
druk op verbinding zoeken, contact leggen als een vierde
waardevolle mogelijkheid.

2 Autoriteit zijn en autoritair zijn

Het is belangrijk om op een ontspannen manier maar
ook ‘met autoriteit’ naar een groep toe te gaan. Die rus-
tige zelfbewustheid is vaak effectief. Dan hebt u een
prettige uitstraling en uw woorden hebben kracht. Wie
op een slappe, angstige of smekende manier hetzelfde
zegt, heeft geen enkel effect.

Een autoritaire houding is iets heel anders. Die werkt
bij jongeren boven de tien jaar nauwelijks nog. Wie au-
toritair is wil bóven de jongere staan. Zodra jongeren
dat voelen, gaat het mis.
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3 Aankijken

Vooral bij hanggroepen van het criminele type is aan-
kijken soms al een oorlogsverklaring. De man die in
Rotterdam Brian doodde (2006) zei later tegen de rech-
ter: Hij keek me vies aan. Dat was zijn enige rechtvaardi-
ging. Aankijken en soms lachen (waarom lach je tegen
mij, zit je me te dissen?) kan bij de ergste korte lontjes al
een explosieve reactie geven. U hoeft niet weg te kijken
maar kijk kort. En kijk vooral zonder minachting of af-
keer. Kijk neutraal of licht vriendelijk. U kunt een kort
‘hoi’-hoofdknikje maken.

4 Aanraken

Aanraken wordt tijdens een conflict met hangjongeren
vaak gezien als een oorlogsverklaring. In hun opvat-
ting is degene die als eerste aanraakt begonnen, díe is
de schuldige. U denkt misschien dat degene die begint
met dreigen, begonnen is. Of wie begint met schelden
of met agressieve armgebaren. In de straatcultuur van
de hangjongeren is dat alleen maar buitenkant, show,
dat zijn alleen maar woorden. Aanraken, dát is de
grensovergang. Zelfs als u – in een conflict – de ander
voorzichtig even aanraakt, ook dan bent u begonnen.
Raak me niet aan! Raak me niet aan! Je moet van me afblij-
ven, weet je?

5 Wijzen

Als u boos bent wijst u misschien naar hen met uw vin-
ger. Wát u ook bedoelt, u kunt agressie verwachten.
Wat wijs jij? Wat zit jij te wijzen? Doe die vinger weg, man.
Je moet oppassen, weet je. Wijzen wordt vaak ervaren (en
gebruikt) als een variant van aanraken.
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6 Het eerste contact leggen

Als u iemand voor het eerst aanspreekt, houd rekening
met zijn wantrouwen. Stel niet meteen vragen zoals:
Hoe heet je, woon je hier, kom je hier vaker, zit je hier op
school e.d. Dan reageert hij waarschijnlijk alsof u van de
politie bent. U kunt beter starten met Wat een lekker
weertje. Eindelijk weer eens zon. Wat is het hier mooi gewor-
den, hè? Dat zijn opmerkingen waar geen antwoord op
nodig is.
Of u begint met: Weet jij waar tegenwoordig het postkan-
toor is? … tot hoe laat de winkels open zijn? Is dit de trein
naar…? Weet jij of deze trein stopt in…? U hebt hém dan
nodig, u maakt hem een beetje belangrijk. 
U neutraliseert hiermee zijn wantrouwen. Daarna kunt
u hem gemakkelijker ergens op aanspreken.

7 Ze zijn anders in de groep dan als u alleen met
ze bent

Jongeren willen niet afgaan in de ogen van hun vrien-
den. (U ook niet.) Zij kunnen in de groep veel moeilijker
iets toegeven dan als u alleen met ze bent. Veel moeilij-
ke jongeren blijken heel redelijk te zijn als u apart met
ze praat. In de groep moeten ze stoer doen. Het is daar-
om vaak slimmer om te proberen iemand apart te spre-
ken. Maar zelfs dan moet u er rekening mee houden dat
de jongere zich, terug in de groep, niet aan ‘de afspraak’
houdt.

8 U staat er niet alleen voor

Denk niet te veel dat de politie, de wijkagent, al uw pro-
blemen kan oplossen. U kunt ook contact leggen met het
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jongerenwerk, met straathoekwerkers, de woningcorpo-
ratie, met de wijkgerichte ambtenaren van de gemeente,
met wijkplatforms, de school, het buurthuis, etc.

U kunt ook met een aantal buren afspraken maken.
In sommige buurten hanteren mensen een sneeuwbal-
telefoonlijst. Als er iets aan de hand is, wordt eerst x ge-
beld, daarna y, etc.

Winkeliers kunnen gebruikmaken van de solidariteit
van medewinkeliers.

9 Buurtpreventieteams

Het is belangrijk dat een buurtpreventieteam door de
jongeren niet als vijand wordt gezien. U bent er voor ie-
dereen. Kijk wat u voor de jongens kan betekenen. Jon-
gens, willen jullie ons waarschuwen als er een brommer gesto-
len is? Dan kunnen we erop letten of we die ergens zien staan.
Als er een bankje in de brand gestoken is: Jongens wat
vervelend, dit is jullie plek…
Schakel de jongeren in als dat kan: Jongens, als jullie hier
iets (rommel) aan zouden willen doen, wat zou je ons dan
aanraden? Nodig ze uit om mee te lopen met uw buurt-
preventieteam, het zijn net mensen!

10 Samen eropaf. Als u snel hulp moet
inschakelen.

Stel dat er iemand door een groepje wordt afgetuigd. 
U wilt iets doen maar de overmacht is groot. Als u iets
zou doen, ga er dan niet alleen op af. Mobiliseer om-
standers, maar alleen als u inschat dat dat verstandig
is. Meneer, dit kan niet, dit kunnen we niet laten gebeuren,
kom mee, kom helpen! Dit kunnen we niet laten gaan.
Meneer, als dat uw dochter was… Doordat u iemand per-
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soonlijk aanspreekt gaat die zich vaak verantwoorde-
lijk voelen. U haalt omstanders uit hun verlamming.
En vergeet niet iemand de politie te laten bellen: Meneer
belt u 112, nu meteen, alstublieft!!

Ook als er een kind verdrinkt en u kunt niet zwem-
men, zeg tegen iemand: Meneer, ik kan niet zwemmen,
springt u! Kunt u zwemmen, mevrouw? Ik niet. Springt u
alstublieft.

11 Alleen of samen op een groep af? Als u zich
kunt voorbereiden.

Als u samen op een groep jongeren afgaat: spreek af
wie het woord doet. Het gaat vaak fout als beiden zich
ermee bemoeien. De toon en de woorden van u beiden
zal verschillend zijn en dan proberen ze u tegen elkaar
uit te spelen.

12 Wel of niet jongeren in de groep aanspreken?

Als u op een groep afgaat richt u dan, na een algemene
groet, zoveel mogelijk op één persoon, het liefst kiest u
de informele leider. Het gevaar bestaat anders dat u on-
rustig steeds weer met een ander praat en niets bereikt.
U voelt zich dan als een havik die in een groep spreeu-
wen geen enkele spreeuw te pakken krijgt.

13 Hoe aanspreken? Vanuit verbondenheid.

Het komt hierop neer: als u effect wilt hebben, corrigeer
vanuit verbondenheid. Reageer met behoud van hun eer.
Spreek ze zo aan dat ze hun eigenwaarde, hun eer mogen
behouden. Ze voelen dan dat u ze niet in de grond wilt
boren. Niet dat ze dan meteen doen wat u wilt, maar het
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is wel een voorwaarde. Let erop of u hen aanspreekt van-
uit afkeer of vanuit verbondenheid. Reageer zonder
sneer. Corrigeer als een heer. Dan bereikt u meer.

14 Als vrouw eropaf?

Vrouwen denken soms dat alleen een man effectief kan
aanspreken op gedrag. Dat is niet zo, hoewel een vrouw
in het begin vaak minder gezag heeft. Daar staat tegen-
over dat een vrouw minder agressie oproept. Belangrij-
ker dan het man-vrouw-zijn is het feit of de vrouw con-
tact weet te leggen en overtuigt. Bereid u voor op: Wij
luisteren niet naar hoeren.

U kunt zeggen: Dat komt goed uit, ik ben verkoper in een
winkel. Waar ik voor kom, is…

Zie het hoofdstuk over beledigingen.

15 ‘Waarom’…

Waarom staan jullie hier? Waarom doen jullie dat?
Waarom heb je dat gedaan?

Door het woord ‘waarom’ voelt de ander zich ter ver-
antwoording geroepen. Hij voelt zich beschuldigd. Het
woord floept eruit voor u er erg in hebt. Zoek andere
woorden.
• Hoe komt het dat…
• Wat is de reden dat…
• Waardoor komt het dat…

16 Je vrienden verraden?

In een stad in het noorden van het land staat al maan-
den een groep van 50 jongeren in een winkelcentrum.
Onlangs (2011) roofde een van hen een klein kluisje uit
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een supermarkt. Hij zette hem achterop zijn fiets en
reed ermee weg. Iedereen moet het gezien hebben. Nog
steeds (nu, drie maanden later) heeft niemand uit de
groep de naam van de dader genoemd. Deze ervaring is
algemeen. Je gaat niet je maten naaien. Wie dat doet heeft
geen leven meer. Wat vaak wel mogelijk is dat u de jon-
gens ertoe brengt dat ze elkaar corrigeren. Jongens, als je
toevallig degene kent die… willen jullie vragen of… Als u
een band hebt lukt dat misschien. 
Mensen uit de Randstad aan wie ik dit verhaal vertel
denken vaak dat het om Marokkanen ging. Dat was niet
zo. De groep bestaat voor honderd procent uit blanke
noorderlingen.

17 Ze zullen never nooit bekennen

Jongeren zullen niet makkelijk toegeven. Zie het sche-
ma ‘wat u verwacht en wat u krijgt’ (in hoofdstuk i).
Omgaan met ontkennende jongeren is topsport. Mis-
schien kunt u de volgende zinnetjes proberen:

• Jij bent niet gek en ik ben niet gek, hoe gaan we dit oplos-
sen?

• We weten allebei wat er gebeurd is, wat ga je nu doen?
• Andere jongens hebben hier rotzooi gemaakt. Willen jullie

hun vragen of…
• Kan jij me helpen om die spullen terug te vinden?
• Hoe kan je voorkomen dat je iemand slaat? (In plaats van

Heb je het gedaan?)
• Hoe kwam dat nou dat je opeens ging slaan? (I.p.v. Heb je

het gedaan?)

Zie over liegen en bekennen: Respect! 99 tips voor het om-
gaan met jongeren in de straatcultuur.
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18 De leider en de meelopers

U zou eigenlijk de leider moeten aanspreken. Over-
tuig hem. Probeer hem voor u te winnen. Als u hem
mee hebt… De andere jongeren hebben veel minder
speelruimte om hun gedrag te veranderen zonder zijn
instemming. De leider is bovendien vaak een wat in-
telligenter en sociaal slimmer type. Daardoor is hij op-
geklommen in de hiërarchie. De meelopers doen het
vuile werk. Die meelopers, soms vanaf acht jaar, moe-
ten bovendien hun positie in de groep nog waarmaken.
Juist zij kunnen zich daarom zo extreem misdragen.

19 Wie is de leider?

Het is moeilijk om te ontdekken wie de leider is want
die wil meestal onzichtbaar blijven. Soms staat de lei-
der apart als een veldheer en laat zijn meelopertjes het
vuile werk doen. In andere gevallen staat hij juist voor-
aan te vechten, hij voert dan zijn troep aan. De leider is
soms te achterhalen door erop te letten naar wie geke-
ken wordt als er een besluit genomen moet worden.

20 Hand geven

Bij vrijwel alle Arabieren (Marokkanen, Egyptenaren
e.a.) kunt u, meteen na het geven van de hand, even met
uw rechterhand uw linkerborst aantikken. Uw groet
wordt er letterlijk tien keer effectiever door. U zegt ei-
genlijk: Ik draag je een warm hart toe, ik respecteer je, ik
heb het beste met je voor. Zowel mannen als vrouwen
kunnen dat doen. Het heeft niets met de islam te ma-
ken, het is een culturele gewoonte. Doe het vooral als u
met de ouders van jongeren gaat praten. Bij jongeren
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kan het soms ook maar ze zullen u wel even gek aankij-
ken.

21 Als ze geen hand willen geven

U zou eigenlijk best een hand willen geven maar u bent
bang dat zij uw uitgestoken hand zullen weigeren. Dat
gebeurt minder vaak dan u denkt. Meestal zijn de jon-
geren verrast. Uw vriendelijk uitgestrekte hand heeft
namelijk een grote zuigkracht. En zelfs als u geen hand
terugkrijgt… Uit ervaring blijkt dat, zelfs als ze u geen
hand geven, uw vriendelijkheid een goed effect heeft.
Ze kúnnen vaak niet zo snel omschakelen van stugheid
naar contact. U hebt door het willen geven van een
hand dan toch op lange termijn de relatie verbeterd.

22 Meisjes in hanggroepen

Veel mensen verwachten van meisjes beschaafder gedrag
dan van jongens. Dat valt tegen. Gemiddeld gaan meisjes
in hun agressie verder door het lint dan jongens. Bij
meisjes hoopt zich namelijk vanbinnen vaak veel agres-
sie op. Meisjes roddelen over elkaar en zijn jaloers als een
vriendje wordt afgepikt. Ze sluiten elkaar buiten en blij-
ven vaak na maanden nog boos over een oude frustratie.
Die opgehoopte agressie kunt u over u heen krijgen.

Meisjes schelden, gillen en sarren vaak feller dan jon-
gens. Ze gaan nóg verder over grenzen heen. Ze schel-
den ook persoonlijker: Jij met je scheve bek, jij met dat vet-
te lijf van je. Als ze vechten? Meisjes bijten, krabben en
trekken u de haren uit het hoofd. Ze zijn bovendien als
ze vechten door de buitenwereld, zeker door mannen,
veel moeilijker te stoppen. Als u als man alleen bent:
raak ze liever niet aan. U bent niet de eerste man die een
proces aan zijn broek krijgt: Je hebt aan me gezeten.
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23 De moeder

Bij – vooral – allochtone jongeren is het beledigen van de
moeder het ergste wat hen kan overkomen. Het zou
respectloos zijn als ze dat zouden laten passeren. Alle-
daagse Nederlandse gezegden kunnen daarom onver-
wacht een zeer scherpe uitwerking hebben.
• Doe je dat bij je moeder thuis ook?
• Heeft je moeder je dat zo geleerd?
• Heb jij thuis geen opvoeding gehad?
• Joh, ga je moeder pesten.

Absoluut niet gebruiken, tenzij u oorlog wilt. Ook bij
autochtone jongeren wordt de gevoeligheid rond ‘je
moeder’ sterker.

24 De islam

Het straatcultuurgedrag van sommige islamitische jon-
geren heeft niets met de islam te maken. Zowel ‘de’ Neder-
landse cultuur als ‘de’ islam veroordelen het straatcul-
tuurgedrag scherp. Dit gedrag wordt wel veroorzaakt
door het feit dat veel ouders opgegroeid zijn in arme over-
levingsculturen en totaal geen aansluiting hebben ge-
vonden bij de hedendaagse cultuur. Het type opvoeding
in die beide werelden is totaal verschillend. Een deel van
deze jongeren groeit o.a. hierdoor op met ‘chaos’ in het
hoofd: er ontstaat geen duidelijk intern richtsnoer. Die
‘plattelandse’ ouders  en hun kinderen zouden het ook niet
gered hebben in de grote steden van hun vroegere land.

Over de hele wereld komt een deel van de kinderen
van arme immigranten op een kansloos zijspoor te-
recht. Dan liggen spijbelen en kleine of grote crimina-
liteit helaas vaak in het verlengde.
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25 Je discrimineert

Soms vinden allochtone jongeren oprecht dat u discri-
mineert en misschien bent u (blanke burger) inder-
daad meer kortaf tegen allochtone jongeren. Dan heb-
ben ze gelijk. Probeer dat af te leren want u wordt veel
effectiever als u onbevooroordeeldheid uitstraalt. 
U kunt, als u iemand beter kent, zeggen: Ik wil niet dis-
crimineren maar misschien doe ik het wel. Wil je me laten
weten als je vindt dat ik het doe? Als u serieus probeert
niet te discrimineren, dan raakt die beschuldiging u
minder. Maar als u zelf twijfelt…

Vaak wordt ‘je discrimineert’ door jongeren gebruikt
om de burger of winkelier uit balans te halen. U kunt
dat dan het beste negeren. Ga het dan niet tegenspre-
ken. Negeer het. Praat verder alsof het niet gezegd is en
blijf bij uw punt.

26 Je bent een verrader van je eigen volk

Allochtone jongeren proberen soms onder iets uit te
komen door een beroep te doen op etnische loyaliteit.
Als u allochtoon bent en jongeren aanspreekt op hun
gedrag, dan zult u horen:
• Je bent een verrader van je eigen volk, weet je.
• Je gaat toch niet doen zoals de blanken.
• Je bent een bounty, man, je bent niet meer een van ons.

U kunt zeggen: Jongens, ik wil rustig wonen en ik wil ook
dat de buurt een beetje netjes is.

27 Waar kom je vandaan?

Misschien wilt u een allochtoon meisje vriendelijk vra-
gen waar ze vandaan komt. U verwacht Marokko te ho-
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ren, maar ze zegt ‘Amsterdam’. Waarschijnlijk wordt ze
zelfs boos. Ze hoort in uw vraag dat u vindt dat ze hier
niet thuishoort. Ook als u het uit interesse vraagt, ook
dan kan het verkeerd overkomen. Je bent pas echt ergens
thuis als ze niet meer vragen waar je vandaan komt.

28 Een hekel krijgen aan een héle etnische groep

Wie een hekel krijgt aan álle buitenlanders* gooit alle
allochtone jongeren op een hoop. Dan worden ze alle-
maal aangekeken op het gedrag van een deel van hen.
Ze voelen zich dan allemaal vijandig bekeken op straat.
Ze voelen zich niet meer welkom. Ze krijgen nog min-
der kans op een baan en worden wantrouwig. Ze wor-
den minder open. Uw afkeer vergroot dan hun afkeer
en andersom. Wie een hekel krijgt aan alle autochtone
Nederlanders wordt ook niet gelukkig. 
We vergeten dan dat de meeste autochtone en allochto-
ne jongens en meisjes een normale gezellige wereld
willen. Ze willen gewoon huisje, boompje, beestje. 
Daarom is het is veel verstandiger om gezamenlijk te-
gen álle criminaliteit en overlast te zijn, van wie dan
ook, en alleen de ellendelingen aan te pakken. 
Stel dat in een gezin de ouders een hekel hebben aan
één kind. Dat kind wordt buitengesloten, gewan-
trouwd, tegengewerkt, tweederangs behandeld, etc.
Hoe ziet zo’n gezin er na vijf jaar uit? Zo’n toekomst
moeten we niet willen.
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* Het zijn natuurlijk helemaal geen ‘buitenlanders’. Dat taalgebruik is
buitensluitend. De groepen die vooral in het oog springen zijn Marok-
kaanse en bijv. Antilliaanse Néderlanders. In immigratielanden met
veel ervaring weten ze beter hoe ze nieuwelingen kunnen opvangen.
Ze heten daar ‘Italian Americans, Dutch Australians of Morroccan
Canadians.
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29 Hoofddoek, hoofddoekje

U wilt interesse tonen en u vraagt: Waarom draag je een
hoofddoekje? Het kan gebeuren dat de ander kwaad
wordt over het verkleinwoord hoofddoekje. Zij vindt
het dan respectvoller als u ‘hoofddoek’ zegt.

Herkent u deze gevoeligheid niet? Hebt u ook een
vrouwtje thuis? Vindt u Limburgs ook zo’n leuk taaltje.
In het verkleinwoord wordt vaak minachting gevoeld,
ook als u dat niet bedoelt.

30 ‘Jullie, in jullie land’

Het beschuldigende woord ‘jullie’ is vooral fataal als
het door een autochtoon gezegd wordt tegen alloch -
tone jongeren. De jongeren voelen dat u een wij-zij-
 tegenstelling maakt. Wij zijn beschaafd, jullie weten je
niet te gedragen.

Veel allochtone jongeren ervaren het volgend type
zinnen als discriminatie:
• Dat doe je maar in je eigen land.
• Zoiets doen we hier niet.
• Bij ons doen we dat anders.
• Jij bent een goede Marokkaan. (In het compliment zit de

afwijzing van zijn groep.)
• Ik ken (er meer van) jouw soort.

Zijn in uw besef allochtone jongens ónze jongens? Ho-
ren ze er gewoon bij? Dat straalt u uit. Als ze er voor u
gewoon bij horen, dan bent u effectiever in het aan-
spreken.
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31 ‘Over tien jaar is de islam hier de baas’

Ik heb het idee dat sommige mensen echt bang worden
als ze dit horen. Alsof het ook maar enigszins realistisch
zou zijn. Moslims in Nederland zijn, en blijven, ook
over vijftig jaar, sterk in de minderheid. Ze hebben bo-
vendien geen enkele behoorlijke machtspositie en zijn
onderling sterk verdeeld. De opmerking ‘Over tien jaar
zijn wij hier de baas’ lijkt voor mij op een kleuter die zegt:
Pas maar op, ik haal mijn broer, die heeft een grote hond.

Bovendien: er is niets mis met de islam. Er is iets mis
met gewelddadigheid en haat zaaien.

32 Spanningen in het herkomstland?

Dreigt er een oorlog in het Midden-Oosten, dreigt er
een inval in Iran of Noord-Irak? Besef dan dat een deel
van de jongeren daardoor meteen extra onder span-
ning staat. Vooral als Nederland of de vs vecht tegen
hun herkomstland. Zij kunnen dan tijdelijk veel min-
der verdragen, zeker van een buitenstaander.

33 Je móet

Gaat u door het lint als jongeren ‘je moet’ tegen u zeg-
gen? Logisch, maar het kan neutraal bedoeld zijn.
Vooral allochtone jongeren gebruiken het vaker omdat
in hun herkomsttaal ‘je moet’ soms de betekenis heeft
van ‘ik wil’. Bij oudere Surinamers kan iedereen dat ver-
staan: Geef me die pen. Haal water voor me uit de keuken.
Tegen immigranten wordt bovendien vaak het woord
‘moeten’ gezegd: Je moet naar dat loket, je moet morgen om
halftien hier zijn.

In veel harde overlevingsculturen is ‘moeten’ nor-
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maal taalgebruik, bijvoorbeeld ook op het vroegere
Groningse platteland: Moet je koffie? Je moet dat effe voor
me doen. Dat had geen dwingende betekenis maar een
vriendelijk uitnodigende. Bij allochtone jongeren is
het soms normaal taalgebruik, soms is het uitdagend
kijken hoe ver ze met u kunnen gaan.

34 Naar de ouders toe?

Het kan waardevol zijn om op de ouders af te stappen.
Wat zou het fijn zijn als u hen altijd al normaal gegroet
hebt. Dan hebt u meer kans op succes. Een deel van de
ouders (allochtoon en autochtoon) reageert zoals hun
zonen: Bemoei je met jezelf. Ga een ander lopen te vervelen.
Sodemieter op, anders…

Als u contact opneemt met allochtone ouders, be-
denk dan dat ze vaak nóg minder dan autochtone ou-
ders besef hebben van het onbeschofte gedrag van hun
kinderen op straat. Thuis zijn diezelfde kinderen im-
mers vaak gehoorzaam.

Bij contact met traditionele allochtone ouders zult u
vaak met de váder contact hebben. Bij oudere mensen
is een indirecte stijl vaak effectief. Ga naar binnen, doe
uw schoenen uit, u bent immers gast. Neem wat meer
tijd voor een inleidend praatje. Vraag bijvoorbeeld wie
de oude mensen zijn op een fotootje dat aan de wand
hangt. En dan:
• Alle ouders willen dat hun kinderen zich netjes gedragen.
• Ouders weten soms niet wat hun kinderen buitenshuis

doen.
• Soms zijn kinderen thuis anders dan op straat.
• Ik maak me zorgen over sommige kinderen, dat ze met de

politie in aanraking komen.
• Ik heb wel eens gehoord dat de jongens daar aan de meisjes

zitten.
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Een traditionele vader zal dat vrij zeker tegenover u
ontkennen. Dat doet mijn zoon niet. Negeer de ontken-
ning, ga niet tegenspreken. Dat geeft gezichtsverlies.
Uw boodschap is allang duidelijk. Hij zal er zijn zoon
op aanspreken.

35 Waarom is het lontje van allochtone jongeren
vaak korter?

Allochtone jongeren, vooral jongens, hebben een nóg
korter lontje dan autochtone straatcultuurjongeren
omdat ze zich nóg vaker geminacht voelen, nóg vaker
afwijzende blikken voelen op straat en nóg vaker voe-
len dat hun godsdienst gewantrouwd wordt. Ze zijn
vaak nóg armer en kunnen zich nóg minder permitte-
ren. Ook armoede vernedert. Ze worden ook vaker ge-
weigerd in de disco en bij het zoeken van een baan.
Daar krijgen mensen een kort lontje van. De gevolgen
van dat alles krijgt u soms over u heen.

36 Ik heb het je netjes en beleefd gevraagd

Buurtbewoners zeggen soms: Ik heb het je netjes en be-
leefd gevraagd. In dat ‘netjes en beleefd’ zit vaak een
soort ingehouden koude woede. Het is ongeduld-taal.
Heel begrijpelijk maar dat maakt het juist agressief.
Boosheid is een gerecht dat je koud moet opdienen.

37 Blijf uw ergernis de baas

Ergernissen, ook al zijn ze reëel, kunnen zo worden op-
geklopt en uitvergroot dat u er niet mee kunt leven.
Voor bijvoorbeeld vliegtuiglawaai geldt hetzelfde.
Door er veel aandacht aan te geven, groeit de ergernis.
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Juist als het erg is: blaas het niet nog verder op. Als u
weet dat de hangplek tóch blijft: zorg dat de ergernis
niet boven uw hoofd groeit. U hebt dat ook een beetje
zelf in de hand.

38 Als uw kind zijn mobieltje moest afgeven

Stel dat uw zoon of dochter haar mobieltje of zijn fiets
moest afgeven aan een groep grote sterke jongens. De
psychische gevolgen bij het slachtoffer kunnen groot
zijn: angst, schrikachtigheid, straatangst, slaapstoor-
nissen, verlamming. U zit als vader of moeder ook met
uw machteloze woede. U moet uw kind opvangen. Ver-
geet niet te benadrukken: Wat goed van je dat je niet bent
gaan vechten. Wat knap dat je rustig bleef! Fijn dat je alleen
je mobieltje kwijt bent.

39 U kunt verhuizen

U kunt verhuizen om de ellende te ontvluchten. Soms is
dat inderdaad een oplossing: u maakt een frisse start.
Geen conflict, geen overlast, alles vredig en mooi. Maar
er verandert niets als u zelf een deel bent van het pro-
bleem. U neemt immers altijd uzelf mee. Het kan zijn
dat u in de nieuwe gemeente iets vergelijkbaars gaat
meemaken. Kleine overlast is overal en u gaat daar mis-
schien op dezelfde manier op reageren. Dan komt u van
de regen in de drup. Dus voor u gaat verhuizen, kijk sa-
men met anderen goed naar de oorzaak van het conflict.

40 Hoe ernstig is de overlast?

Hoe ernstig is de overlast? Gooi niet alle ergernis op
één hoop.
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• Is het gedrag Onprettig? Dan kunt u erover gaan pra-
ten of het misschien gedogen.

• Is het gedrag Onbehoorlijk? Ga in gesprek of gedoog
het.

• Is het Onaanvaardbaar? U gaat erop af. Doe dat ver-
standig: er zijn al genoeg slachtoffers van zinloos ge-
weld.

• Is het gedrag Onwettig? U kunt de politie bellen.

Deze vier o-woorden helpen u om gradaties in uw erger-
nis aan te brengen. Ik ontleen ze aan Kees Schuyt.

41 De politie bellen

Als u de politie belt (wijkagent, buurtregisseur) bent u
in de ogen van de jongeren een verrader. Ze kunnen
het beter niet weten. Als u gewoon aangifte doet, ko-
men die jongeren uw naam te weten. Hun advocaat
heeft immers inzage in het dossier waar uw naam in
staat. Sommige agenten zijn bovendien slordig en ver-
tellen wie er gebeld heeft. Dat kan vervelende gevolgen
voor u hebben. (Zie voor mogelijkheden hoofdstuk
vii.)

Er zijn gemeentes waar de politie het beleid heeft dat
ze niet automatisch komen maar u vragen wat u er zelf
al aan gedaan hebt. Wees daarop voorbereid.

42 Aangifte doen

Zelfs als er merkbaar niets met uw aangifte gebeurt,
dan nog telt het aantal meldingen mee in het jongeren-
beleid van uw gemeente. Bij ernstige overlast: melden.
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43 Zichtbaar foto’s van jongeren maken

Er zijn drama’s ontstaan door burgers die dachten dat ze
een hanggroep ‘straffeloos’ konden fotograferen. Als u
het doet, doe het absoluut ongemerkt. Ga ook niet in het
zicht van de jongeren de politie bellen of dat, bluffend,
zogenaamd doen. U kunt een hoop ellende over u heen
krijgen. Zie de juridische vragen in hoofdstuk vii.

44 Zelf jongerentaal gebruiken? Popiejopie-taal?

Het is belangrijk dat u contact krijgt met jongeren,
maar ga niet dingen als ‘chillen’ zeggen. Dat is hun taal.
U maakt zich belachelijk. Ga ook niet in de groep po-
piejopie doen als u een enkele jongere een beetje kent.
Door in een groep vriendschappelijk tegen hem te
doen, moet hij wel afstand nemen van u, van de wereld
van volwassenen. Hij kan u in het openbaar onver-
wacht hard afvallen.

45 Hoe imponeren de jongeren u?

Wat doen ze waardoor het hun lukt om u bang te ma-
ken? Wat doen ze waardoor u letterlijk binnen twee se-
conden geïntimideerd bent? Ik wil u aanraden daar
goed naar te kijken. Dat kan uw angst echt verminde-
ren. Wat doen ze?
• Ze maken zich groter. Ze gaan breed staan.
• Ze doen hun hoofd licht achterover.
• Ze doen een pet op en een capuchon over hun hoofd.

Ze worden zo ‘onzichtbaar’.
• Ze komen dicht bij u staan, té dichtbij.
• Ze praten door u heen: ik ga je temmen, hou je bek.
• Ze kijken u niet aan. Ze gaan staren vlak boven uw

135

Hangjongeren_9ed_115x200  15-11-12  16:09  Pagina 135



ogen. Staren is machtsuitoefening. U ziet hun lege
blik. Op andere momenten priemen ze recht in uw
ogen.

• Ze verlagen hun stem. Daardoor komen ze nors, ge-
voelloos, onaanraakbaar over.

• Ze gaan sneller en staccato praten: Wat? Wat? Wat ga
jij uitleggen? Bewijs! Bewijs! Vaak knikken ze dan snel
na elkaar, schoksgewijs met hun hoofd omhoog en
naar achteren.

• Ze benadrukken (ook autochtone jongeren) de Ma-
rokkaanse s-klanken. Wat seg jij? Wat seg jij? Wat ga jij
me seggen, vriend? Als ik geen respect krijg, ga ik het ook
niet geven, weet je.

• Ze praten luider.
• Allochtone jongeren zeggen tussendoor snel dingen

in hun ‘eigen’ taal.
• Hun hand- en hoofdbewegingen worden fel. De wij-

zende vinger priemt veel feller dan u verwacht.
• Ze zullen u vaak niet aanraken. Pas op dat u dat niet

in een reflex doet! Dan bent u begonnen. Zie ‘aanra-
ken’.

Het is belangrijk dat u een manier vindt om hierdoor
minder geïmponeerd te raken. Een manier is om te
proberen het na te doen, uiteraard thuis voor de spie-
gel. Heel misschien kunt u ooit op een ontspannen mo-
ment een jongen vragen: Joh, hoe doe je dat toch, wil je me
dat leren? Hoe lukt het je dat je in één seconde een ander ge-
zicht krijgt waardoor iedereen bang voor je wordt?Wil je het
eens voordoen?

46 Een prullenbak is niet cool

Een jongerenontmoetingsplek (jop) moet niet te don-
ker zijn en niet te licht. Als die onder een lantaarnpaal
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is, kunnen ze snel het donker opzoeken. Het liefst wil-
len ze wel kijken maar niet gezien worden. Een prullen-
bak is niet cool, tenzij je die gebruikt om een vuurtje in
te stoken.

47 Drank en drugs

Bij dronken mensen is het vaak het beste om rustig
naar ze te luisteren, hoe onzinnig hun verhaal ook is.
Gaat het goed met je? Heb je je bezeerd? Zal ik een taxi bel-
len? U spreekt uw zorg uit. Gebruik concrete taal en een
dichtbije warme toon. Praat en beweeg rustig. Soms
kun je ze met zachte dwang je wil opleggen als je ze
maar niet provoceert. Maar drank en drugs kunnen
jongeren ook onvoorspelbaar maken. Hou daar reke-
ning mee. U kunt niet meer rekenen op het gewone,
voorspelbare gedrag. Uw redelijke woorden hebben
soms geen effect of een ave rechts effect. Soms worden
jongeren ijzersterk door de drugs. De beste tip: besef
dat ze onvoorspelbaar kunnen reageren.

Tip: Als er meerdere jongeren zijn, probeer een
vriend aan te spreken die niet dronken is. Probeer hem
verantwoordelijk te maken. Joh, is dat jouw vriend? Pro-
beer hem alsjeblieft rustig te maken. Hij gaat nu echt te ver.
Daar krijgt hij last mee. Kan jij hem naar buiten brengen?

48 Impotent klagen

U zult merken dat er nogal wat mensen zijn die blijk-
baar over jongeren wíllen klagen. Ze zoeken geen op-
lossing. Ze zijn tevreden met klagen dat tot niets leidt:
impotent klagen. U hoort daar vaak zelfbeklag in, en
boosheid over de autoriteiten die niets doen.

Wie vruchtbaar klaagt, zoekt naar reële mogelijkhe-
den in de situatie zoals die is.

137

Hangjongeren_9ed_115x200  15-11-12  16:09  Pagina 137



49 Meedoen met afzeiken?

U wilt misschien meedoen met de dissende, jennende
opmerkingen van de jongeren. In het algemeen: niet
doen. Het dissen (disrespect geven, afzeiken, plagen,
jennen) is aan strakke regels gebonden. Ook onder jonge-
ren loopt het soms verkeerd af. Het gaat er niet alleen om
of u ad rem genoeg bent, nog belangrijker is of u er vol-
doende bij hoort om de opmerkingen te mogen maken.

50 Namen noemen

Misschien vraagt u jongeren hoe ze heten. In veel jon-
gerengroepen is het algemeen gebruikelijk om niet de
echte naam te noemen. Jongeren gebruiken onderling
vaak bijnamen, die ook nog kunnen wisselen. U kunt
zeggen: ik hoef je echte naam niet te weten, zeg maar hoe ik
je moet noemen, dan kan ik tenminste wat tegen je zeggen.

51 Probeer het individu te zien

Kijk eens minder naar ‘de groep’. Probeer individuen te
zien. Als u in een groep uw buurmeisje herkent of een
jongen die u gisteren ook al zag, dan wordt de groep
daar vaak minder bedreigend van.

52 De Mosquito

Een ‘Mosquito’ is een apparaat dat vervelende geluids-
trillingen geeft die jongeren kunnen horen. Ouderen
horen dat geluid (meestal) niet. Jongeren gaan meestal
na verloop van tijd weg. Ook als het werkt: de jongeren
voelen zich (weer) verjaagd. Waarschijnlijk krijgen an-
deren de ergernis daarover over zich heen.

138
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53 Militair taalgebruik

Misschien zet uw taalgebruik u op een verkeerd spoor:
Hangjongeren aanpakken. U bedoelt waarschijnlijk
overlast aanpakken. Of: overlast verminderen.
Op een groep afgaan. U bedoelt waarschijnlijk: naar een
groep toe gaan.
Hangjongeren. U bedoelt waarschijnlijk: jongelui.
Straatterreur. U bedoelt: ernstige overlast.
Ze de waarheid zeggen. Hopelijk bedoelt u: contact met
ze leggen; zeggen waar u last van hebt.
Sommige woorden brengen u in een houding van af-
keer of agressie. Gebruik ze voorzichtig.

De groepscultuur doorbreken. Vruchtbaarder is om te
proberen gebruik te maken van, het benutten van die
groepscultuur.

Woorden als ‘stadsmarinier’ en ‘stadscommando’ lei-
den misschien tot onbedoeld spierballengedrag. 
Bent u gericht op overlast bestrijden of op de wijk leuker,
gezelliger, leefbaarder maken?
Uw taalgebruik kan onbewust uw denken in een be-
paalde richting sturen.

54 Beroofd in het getto

In beschrijvingen van de getto’s in de vs wordt door in-
siders met klem aangeraden om mee te werken als u be-
roofd zou worden. Tenzij u de aanvaller(s) wilt laten
merken dat beroven onbeschaafd is. U zult dan zonder
portemonnee en minimaal met messteken naar het
ziekenhuis moeten. Als u er onbeschadigd van af wilt
komen, ga ervan uit dat de overvaller bewapend is en
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gespannen. Ga er dan van uit dat hij vindt dat hij recht
heeft op uw geld. U bent in zijn territorium. Als de
overmacht duidelijk is, is daarom het advies:
• Werk mee met de beroving. Zeg bijvoorbeeld: Oké, ik

geef je mijn portemonnee, doe me geen pijn alsjeblieft.
• Kijk de man niet in de ogen! Hij wil anoniem blijven.
• Doe vriendelijk zodat omstanders zullen denken dat

u een vriend ontmoet.
• Werk mee als hij, om omstanders te misleiden, u na

afloop een hand of een lichte omhelzing wil geven.

U kunt dit advies zien als lafheid of als vakwerk: als de
enige mogelijkheid om in het getto onbeschadigd aan
een overval te ontsnappen. Maar het kost me moeite om
deze realiteit te erkennen.* U en ik kunnen echter wei-
nig anders dan dit knarsetandend ‘accepteren’.

Ook winkeliers in Nederland wordt geadviseerd om
bij een overval ‘mee te werken’.

55 Een leerzaam zijpad. Ondervragingstactieken
in de Tweede Wereldoorlog.

Misschien twijfelt u er toch nog aan of judo effectief is.
Leerzaam is dan te bedenken dat de beste Ame rikaanse
ondervrager in de Tweede Wereldoorlog Sherwood Mo-
ran was, een man die nooit geweld gebruikte. Hij had
oprecht belangstelling voor de Japanse krijgsgevange-
nen die hij ondervroeg. En tegelijkertijd wilde hij na-
tuurlijk zo veel mogelijk informatie uit hen te halen.
Zelfs de geharde Japanse krijgsgevangenen gaven hem

140

* Elijah Anderson, The Code of the Street, blz. 125 e.v. Jongeren die
dit weten hebben vaak twee portemonnees bij zich. Een wegge-
borgen met het uitgaansgeld, de andere in hun zak voor het ge-
val ze overvallen worden.
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die. Hij deed het door hun op een gepaste manier ‘res -
pect’ te tonen. Zie: http://home.comcast.net/~drmo-
ran/home.htm.

De topondervrager aan Duitse kant hanteerde dezelf-
de methode. Van Hanns Scharff werd gezegd dat hij zelfs
nooit zijn stem verhief bij het ondervragen van Ameri-
kaanse krijgsgevangenen. Zie:
http://www.merkki.com/new–page–2.htm. Gewoon goo -
gelen op ‘Sherwood Moran’ of ‘Hanns Scharff ’ werkt ook.

Martelen (de karatestijl bij het ondervragen) is niet
alleen immoreel, het hoeft blijkbaar ook niet.

141
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VI

18 granaten in een 
conflictgesprek met 

korte lontjes
Bij de meeste jongeren hebben de hiernavolgende ma-
nieren van  aanspreken, boven aan de pagina, het effect
van een granaat. Kijk of u dat ook vindt.

Hoe korter het lontje, des te explosiever de granaat.

Ik ga er steeds van uit dat de jongeren u serieuze over-
last geven. Ze misdragen zich dus echt. Juist daarom is
het voor u belangrijk om er verstandig op te reageren.

Een belangrijke vraag is: wilt u gelijk hebben, of wilt u uw
doel bereiken?
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Granaat 1

WEES NOU EENS REDELIJK.

KAN JE NIET 
GEWOON DOEN? 

KAN JE NIET 
NORMAAL PRATEN?

Mogelijk effect:
De ander hoort: je bent niet normaal, je bent onredelijk, etc. Hij
voelt afwijzing, degradatie, disrespect. U maakt bovendien
niet duidelijk waar u last van hebt. U zegt niet wat u niet ‘nor-
maal’ vindt.

Past dit bij u?

Bedoel je… 

Klopt het dat je… 

Ik kan niet naar je luisteren als je
zo luid praat, als je lul tegen me
zegt, me een hoer noemt.

145
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Granaat 2

HOU JE RUSTIG!

KAN JE EFFE RUSTIG 
WORDEN.

DIMMEN!

Mogelijk effect:
Het woord ‘rustig’ (je moet rustig blijven) werkt vrijwel altijd
averechts. In een conflict worden jongeren er juist ónrustig
en opstandig door. Ze dimmen dan juist helemaal niet. Ze
voelen kritiek. U wilt de baas zijn.

Vaak wordt het erger. Ik moet helemaal niks; ik bepaal zelf wel
wat ik doe!

Past dit bij u?

Vertel, wat is er gebeurd?

Het komt goed, vertel eens…

Ik zie dat er wat is, vertel eens…

146
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Granaat 3

WAT DOE JIJ DAAR?!

HÉ, KOM JIJ EENS 
EFFE HIER!

HÉ, WAT ZIT JIJ DAAR 
TE DOEN?

Mogelijk effect:
Als iemand iets vernielt of steelt, dan brengt u hem met bo-
venstaande woorden in een vluchthouding. Hij gaat mis-
schien ook panieken.

Hij kan voelen: Betrapt, woede, paniek. Ik moet de mindere
zijn. Disrespect. Verzet, hakken in het zand.

Past dit bij u?

Goeienavond, mag ik je wat 
vragen?

Hallo, ik zie dat je mijn autospiegel
stukmaakt. Wat is er gebeurd, joh?
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Granaat 4

DOE NIET ZO OPGEFOKT.

DOE NIET ZO 
OVERDREVEN.

STEL JE NIET ZO AAN.

Mogelijk effect:
De woorden ‘opgefokt’ en ‘overdreven’ zijn veroordelende
woorden. De ander voelt zich afgewezen, hoort kritiek. Hij
voelt zich in de grond getrapt. Gebruik andere woorden.

Past dit bij u?

Ik zie dat je kwaad bent,

Vertel me, wat is er gebeurd?

Ik zie dat dit belangrijk voor je is.
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Granaat 5

DIT WAS DE LAATSTE
KEER.

IK GA JE DIT GEEN TWEEDE 
KEER ZEGGEN.

Mogelijk effect:
Dit zegt u alleen als u het goed zat bent. Dit is het toppunt
van uw woede. Dit is een ultimatum. Het werkt echter be -
dreigend. U zet het contact op scherp. U weet al: ik ga het nog
drie keer zeggen. U verliest uw geloofwaardigheid.

Past dit bij u?

Ik wil dat je echt hoort wat ik nu ga
zeggen.

Het is belangrijk voor je dat je
hoort/begrijpt…

Ik ga het je nóg eenentwintig keer
zeggen. 149
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Granaat 6

DAT MAG HIER NOU 
EENMAAL NIET.

JIJ MOET JE NET ALS 
IEDEREEN AAN DE REGELS 

HOUDEN.

Mogelijk effect:
U legt niet uit wat het nut van die regel is. Zelfs als dat volko-
men duidelijk is: het helpt als u het uitlegt.

Daar heb je ze weer met hun regels. Hun regels zijn altijd tegen
mij, tegen ons soort mensen. 

Past dit bij u?

We willen dat de buurt netjes blijft
zodat iedereen zich prettig voelt.

Wij kunnen onze spullen niet in de
gaten houden, als…
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Granaat 7

HEB JIJ EEN PROBLEEM?

HEB JE ERGENS 
EEN PROBLEEM MEE?

HEB JE HET MOEILIJK?

Mogelijk effect:
Het woord ‘probleem’ is voor jongeren vaak kwetsend en de-
graderend. Niemand heeft graag problemen, dat is zwakte.
Ik heb helemaal geen probleem, heb jij soms een probleem? De an-
der voelt intimidatie en superioriteit in uw woorden.

Past dit bij u?

Goeiemorgen, kan ik je helpen?

Joh, is er wat, vertel eens…

Ik zie dat je boos bent, is dat 
omdat…?
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Granaat 8

ZO DOEN WE DAT 
HIER NIET.

BEN JIJ DAT THUIS ZO 
GEWEND?

IN NEDERLAND DOEN WE
DAT ANDERS.

Mogelijk effect:
Degraderend. Beschadigend. Kwetsend. Vooral bij allochto-
ne jongeren zeer schadelijk voor het zelfrespect. Ze voelen
zich door ‘hier’ en ‘in Nederland’ buitengesloten, uitgesto-
ten. U kunt een ernstige reactie verwachten.

Past dit bij u?

Willen jullie me helpen zodat…

Het is veel leuker als je…

Jij wilt toch ook dat…
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Granaat 9

HEEFT JE MOEDER JE DAT
ZO GELEERD?

DOE JE DAT BIJ JE MOEDER
THUIS OOK?

DAT DOE JE MAAR BIJ JE
MOEDER THUIS.

Mogelijk effect:
Dit is de granaat met het sterkste effect. U hebt de moeder
beledigd. Vooral voor allochtone jongeren is dit ongeveer de
ergste belediging die mogelijk is.

Past dit bij u?

Willen jullie me helpen zodat…

Jongens, hier kan je last mee 
krijgen.

Jij wilt toch ook dat…
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Granaat 10

DIT DOEN JULLIE 
NOU ALTIJD.

HET IS ALTIJD DEZELFDE
ELLENDE MET JULLIE.

Mogelijk effect:
Vernederend, stigmatiserend. Bij allochtone jongeren is dit
‘jullie’ dubbel schadelijk voor het eigenwaardegevoel. Dit
wij-zij-taalgebruik verkrampt hun hart. Door uw ‘altijd’ voe-
len ze zich in de grond getrapt.

Past dit bij u?

Je doet het nu, gisteren deed je het
ook.

Ik vind dit niet goed van je, dit kan
niet.

Wat je nu doet, valt me echt tegen.
154
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Granaat 11

NOU MOETEN
JULLIE EENS 

GOED NAAR ME 
LUISTEREN.

Mogelijk effect:
Vernederend, stigmatiserend. Ze voelen uw superieure vin-
gertje. Verzet, hakken in het zand. Ze zullen hierna álles doen
maar niet naar u luisteren.

Het is ergenis-taal.

Past dit bij u?

Heren, kan ik het ergens met jullie
over hebben?

Er is iets wat ik belangrijk vind…

Jongens, willen jullie met me
meedenken?
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Granaat 12

HEB JE ME BEGREPEN?

HEB JE ME NOU EINDELIJK
BEGREPEN?

IK ZAL HET JULLIE NOG
EENS UITLEGGEN.

Mogelijk effect:
Kleinerend. Woede over uw superioriteit. U roept een heel
diep verzet op. Ze voelen zich gedist (met disrespect behan-
deld).

Past dit bij u?

Jij bent niet gek. Volgens mij 
hoef ik je dit eigenlijk helemaal
niet te zeggen.
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Granaat 13

DOE NIET ZO 
ONBESCHAAFD.

JE WEET TOCH WEL HOE
HET HOORT?

Mogelijk effect:
De ander hoort dat u hem onbeschaafd vindt. Hij voelt zich
gedegradeerd tot een dier. Hij voelt zich totaal, als mens ver-
worpen. Wijs liever op het specifieke gedrag. En leg uit.

Past dit bij u?

Door de glasscherven kunnen kin-
deren zich bezeren.

Als je aan een meisje zit, kan ze we-
kenlang niet slapen.

Die man moet nu hard werken om
dat te laten repareren. 157
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Granaat 14

JOUW GEDRAG BEVALT ME
HELEMAAL NIET!

WAT VIND JE NOU ZELF
VAN JE GEDRAG?

Mogelijk effect:
Het woord ‘gedrag’ hebben ze al veel te vaak gehoord. In een
conflict is het woord ‘gedrag’ bijna altijd een granaat. In ‘be-
valt me niet’ horen ze hooghartige schrijftaal.

Past dit bij u?

Ik vond het gisteren veel leuker
toen je…

Ik word bang van je als je zo fel
naar me wijst… als je zegt: ‘Ik
maak je dood.’
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Granaat 15

GA ONMIDDELLIJK VAN
DAT DAK AF.

IK WIL DAT HET NÚ 
AFGELOPEN IS.

OPZOUTEN NU!

Mogelijk effect:
De ander voelt een ultimatum. Hij weet dat het een krachte-
loos ultimatum is. Hij voelt het als een teken van zwakte en
denkt: Dit gaat leuk worden, die is zich lekker aan het opfokken.
U verliest het. U maakt zich belachelijk.

Past dit bij u?

Als jullie op dat dak lopen dan 
krijgen we lekkages.

Dit is echt gevaarlijk: zo kan het
huis in brand vliegen.

159
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Granaat 16

HÉ, KLOOTZAK, GORE
SCHOFT DIE JE BENT! LUL!

VUILE TERINGLIJER!

Mogelijk effect:
Dit is een zuiver voorbeeld van karate met woorden. U bent
aan het stoom afblazen. U hebt waarschijnlijk geen oog meer
voor het effect van uw woorden. 

Past dit bij u?

Jongens, stop alsjeblieft. 
Dit is  gevaarlijk. Hier kunnen 
jullie last mee krijgen. Als de
 politie dit ziet…
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Granaat 17

ALS JULLIE NIET OPHOU-
DEN, DAN…

WACHT MAAR AF ALS 
JULLIE DOORGAAN.

Mogelijk effect:
De jongeren weten dat u geen feitelijke macht hebt. U bent
gewoon buurtbewoner. Dan is dit krachteloos dreigen en
bluffen en dat weten ze. 

Past dit bij u?

Zwijg liever in plaats van dit 
soort bluffende dingen te 
zeggen.

161
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Granaat 18

WAT ZIT JE NOU TOCH TE
ZIEKEN, MAN?

SODEMIETER NOU TOCH
EENS OP.

Mogelijk effect:
Dit vinden die jongeren prachtig. Sensatie! Ze voelen uw
briesende boosheid. Ze weten dat u verliezen gaat en waar-
schijnlijk gelooft u er zelf ook niet meer in. Uw ondertoon is
die van een krachteloze klager.

Past dit bij u?

Heren, mag ik jullie wat vragen?

162

Uit: H. Kaldenbach Hangjongeren, 99 tips voor buurtbewoners en
voorbijgangers. Prometheus, Amsterdam 2011.
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VII

Juridische vragen, voor
buurtbewoners, winkeliers

en ondernemers
Ik ben geen jurist maar ik heb me wel goed laten infor-
meren. Om begrijpelijke redenen aanvaard ik geen en-
kele verantwoordelijkheid voor de eventuele onjuist-
heid van onderstaande antwoorden.

Omwille van de leesbaarheid heb ik gewone taal ge-
bruikt. Ik gebruik bijvoorbeeld niet ‘opsporingsambte-
naar’ maar ‘politie’, ook als dat misschien niet altijd
hetzelfde is.
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Juridische vragen, voor buurtbewo-
ners

Mag je meppen als iemand je dochter heeft aangerand?
Nee, in een rechtsstaat mag alleen de rechter een straf
opleggen. Met andere woorden: eigenrichting is niet
toegestaan.

Mag je slaan als je door iemand uitgescholden wordt?
Nee, dat mag niet. Eigenrichting is niet toegestaan. De
rechter zal waarschijnlijk vinden dat uw reactie (slaan)
niet in verhouding staat tot de aanleiding (het schel-
den).

Kan je iemand aangeven als hij je uitscheldt of zijn middel-
vinger opsteekt?
Bij schelden etc. kan u, of de ander aangifte doen van
‘eenvoudige belediging’ (art. 266 Sr). Daarbij moet uit-
drukkelijk een ‘verzoek tot vervolging’ worden gedaan,
omdat het een zogenaamd ‘klachtdelict’ is. Dat bete-
kent dat u bij de aangifte (bij de politie) uitdrukkelijk
moet aangeven dat u wilt dat de dader vervolgd wordt.
De rechter bepaalt of het een belediging is en/of er een
veroordeling volgt.

Als u zelf gaat terugschelden, kan de ander naar de
rechter gaan!

Mag je terugslaan als de ander begonnen is met slaan?
Alleen als er sprake is van een noodweersituatie mag een
burger geweld gebruiken. Als iemand al heeft geslagen
is er niet per definitie sprake van een noodweersituatie.

165
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Maar als de persoon wéér, dus een tweede keer, wil slaan
zal er vaak wel sprake zijn van zo’n situatie en kan de bur-
ger gepást geweld gebruiken als verdediging. Een burger
mag dus niet (terug)slaan als de ander één klap heeft ge-
geven en niet van plan is nog een tweede keer te slaan.
Het is aan de burger om aannemelijk te maken dat er
sprake was van noodweer. Dit kan bijvoorbeeld gebeu-
ren door een getuigenverklaring.

Voor de rechter zijn de begrippen proportionaliteit
en subsidiariteit van groot belang.

Proportionaliteit: Stond het toegepaste geweld in ver-
houding tot het aangedane geweld. Als u iemand met
een honkbalknuppel slaat, is dat voor de rechter waar-
schijnlijk een te zware reactie als de ander u een schop
onder uw achterste heeft gegeven.

Subsidiariteit: Was er iets anders, iets minder ernstigs
mogelijk? Had u bijvoorbeeld kunnen weglopen en de
politie bellen?

Kan je overlast, vernielingen, etc. melden en zelf anoniem
blijven?
Iedereen kan anoniem het politiebureau bellen. Als de
klacht ernstig is wordt er, ondanks de anonimiteit toch
vrij zeker iets mee gedaan. U kunt ook Meldt Misdaad
Anoniem bellen: 0800-7000 (geen kosten). mma wil
wel zo concreet mogelijk feiten, namen en plaatsen en
data weten, zodat zij de melding aan de regiopolitie
kan doorgeven.

Als u zich openlijk meldt en er wordt een meldings-
formulier opgemaakt, dan staat uw naam daarin. Als er
van een strafbaar feit een proces-verbaal wordt opge-
maakt staan de gegevens van getuige en/of aangever
daarin. Bij kleine delicten is het dan vrijwel onmogelijk
om anoniem te blijven. Anoniem getuigen is alleen bij

166
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uitzondering in grote zaken mogelijk.
Meestal zal de advocaat van de tegenpartij uw naam

lezen. Overigens blijkt de angst voor represailles veel
groter dan de feiten rechtvaardigen.

Is de politie verplicht om te komen als u belt?
De politietaak is omschreven in artikel 2 van de Politie-
wet. Daar zal de politie zich als regel aan houden. Als
het feit waarover de politie gebeld wordt serieus is, zal
er vrijwel zeker altijd een reactie volgen. Afhankelijk
van de prioriteit leidt dit tot een snelle, minder snelle
of geen reactie.

Wanneer noem je iets overlast of is dat persoonlijk?
Overlast is een persoonlijke beleving. De politie zal
meestal pas reageren op een overlastmelding als dit
gaat over een strafbaar feit. Dat kan ook een gering feit
zijn uit de Algemene Politieverordening (apv).

Hoe moet je iemand juridisch uit je huis of je portiek weg-
sturen?
Een burger moet tweemaal duidelijk zeggen dat de an-
der vertrekken moet. De formulering doet er niet toe
maar moet wel duidelijk zijn. Ik wil dat u weggaat. Ga
mijn huis uit. Verdwijn uit mijn huis. Als de persoon na de
tweede vordering niet weggaat, maakt deze zich waar-
schijnlijk schuldig aan huisvredebreuk (artikel 138 Sr).
Dit geldt voor het huis, tuin, portiek en voorpad. Zie in
de volgende paragraaf een klein verschil bij een winkel-
verbod.

167
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Mag je als burger iemand aanhouden, vasthouden als je die
ziet stelen of vernielen?
Iedereen en dus ook een burger mag een verdachte op
heterdaad aanhouden (art. 53 Sr). Daarna moet die bur-
ger de verdachte zo snel mogelijk overdragen aan de
politie. Heterdaad betekent dat het feit ontdekt wordt
op het moment dat het begaan wordt. Als de burger de
verdachte een dag later ziet dan mag die burger hem
niet aanhouden.

De zogenaamde heterdaadsituatie bestaat dan niet
meer. Zelfs de politie mag het dan pas doen in opdracht
van de officier van justitie of er moet een dringende
noodzaak zijn om het zonder diens bevel te doen (art.
54 WvSv).

Mag je bijvoorbeeld een touw gebruiken of tie wraps* om ie-
mand vast te houden?
Iemand mag worden aangegrepen of vastgehouden.
Een ingrijpend middel (touw of tie wraps) mag niet
worden gebruikt als er een minder ingrijpend middel
mogelijk was (het subsidiariteitsbeginsel). In de mees-
te gevallen zullen minder ingrijpende mogelijkheden
bestaan. Er bestaat daarom reëel een risico dat de rech-
ter het als niet-toegestaan beoordeelt. Dat heeft voor de
aanhoudende burger niet altijd consequenties maar
voor de aangehoudene kan het in zijn/haar voordeel
werken in de opgelegde straf.

168

* Hardplastic strookje met kartelrand. Daarmee kunnen de be-
nen of armen snel worden samengebonden.
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Mag je in het schuurtje van een buurman kijken of je gesto-
len fiets daar staat?
Als iets vanaf de openbare weg waarneembaar is, is dit
toegestaan. Het is ook toegestaan vanuit een ander ge-
bouw waar iemand rechtmatig verblijft. Als echter
zonder toestemming de tuin of het schuurtje wordt be-
treden, ligt dit anders. Veelal zal het dan om een on-
rechtmatige handeling gaan die in bepaalde gevallen
zelfs strafbaar is (art. 138 Sr; huisvredebreuk). Als het
schuurtje of de garagebox niet afgesloten is en u doet
alleen de deur open om te zien of uw fiets daar staat, is
dat op het randje van toelaatbaarheid. U betreedt de be-
sloten plaats dan immers net niet.

Mag je je gestolen fiets terugstelen? Mag je die uit de han-
den rukken van de dief?
Een fiets terugstelen is niet toegestaan. Dit zou zelfs
diefstal kunnen zijn, namelijk als de persoon van wie
de fiets wordt teruggestolen de fiets in een fietsenwin-
kel heeft gekocht. Die is dan nieuwe eigenaar (‘bezitter
te goeder trouw’) van de fiets geworden.

Het ligt anders als u uw fiets ‘gewoon’ op straat onaf-
gesloten tegenkomt. Dan kunt u de fiets meenemen en
dit melden aan de politie.

Als iemand ziet dat zijn fiets wordt gestolen, kan de
eigenaar wel proberen dat te stoppen. Eventueel kan
daarbij met een beroep op noodweer de fiets uit de han-
den van de dief worden gerukt.

Het gebruik van meer geweld is niet aan te raden,
omdat noodweer strikte eisen stelt aan proportionali-
teit (gepast geweld) en subsidiariteit (de minst ingrij-
pende oplossing kiezen). In dat soort gevallen is het be-
ter om de politie te bellen en de dief in het oog proberen
te houden.
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Mag je ten onrechte zeggen dat je van de politie bent?
Nee, dat mag niet (art. 435b Sr).

Mag je als burger vanuit je eigen huis foto’s nemen van jon-
geren op straat?
Ja, dat mag.

Mag je je woning met een permanente camera beveiligen en
die tevens op een hangplek richten?
Een burger mag een camera richten op zijn eigen huis
en mag ook ‘een meter’ van de stoep in beeld hebben.
Het aantal meters wordt waarschijnlijk binnenkort wet-
telijk verruimd. Het doel moet echter zijn het bewaken
van het eigen huis. Een hangplek zal in principe zo niet
in beeld mogen komen.

Mag je als burger jongeren op straat fotograferen?
Het is toegestaan ‘uit de losse hand’ te fotograferen. Als
het toestel echter ergens is ‘aangebracht’, dan moet dat
voor het publiek duidelijk staan aangegeven. Bijvoor-
beeld als het toestel is verstopt in een tas waarin een
gaatje is gemaakt of aan een muur is vastgezet. Zie art.
441b Sr. Vaak staan er ook verboden op dit gebied in de
Algemene Politieverordening. Raadpleeg de betreffen-
de apv in uw gemeente. Vaak zal ook privacywetgeving
van belang zijn. Raadpleeg daarvoor www.cbpweb.nl of
neem contact op met het College Bescherming Per-
soonsgegevens.

Mag een burger vanaf de weg foto’s maken van de binnen-
kant van andermans huis?
Ja, dat mag. Maar niet stiekem van personen die zich in
een woning bevinden (art. 139f Sr).
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Mag de politie foto’s maken van jongeren als deze niet ver-
dacht zijn?
Nee, dat mag de politie niet. Burgers mogen dat wel, zie
hiervoor.

Mag een burger foto’s van hangjongeren aan de politie ge-
ven?
De politie weet vaak niet welke jongeren zich precies
op welke plek bevinden. Bovendien kennen ze de na-
men niet altijd. Burgers hebben meer ruimte om ‘zo -
maar’ foto’s te maken.

De politie mag wel gebruikmaken van foto’s die door
burgers aangeleverd worden, zelfs als die foto’s on-
rechtmatig zouden zijn gemaakt (Blauw, politietijd-
schrift, 2007). De politie mag hier echter niet vooraf
aan hebben meegewerkt. De rechter zou het gebruik er-
van dan afkeuren.

Mag je een geluidsopname maken van een gesprek zonder
dat de ander dat weet?
Dat mag alleen als je zelf ook deelneemt aan dat ge-
sprek. Als de persoon die het gesprek opneemt niet zelf
aan dat gesprek deelneemt of in opdracht van een van
de deelnemers het gesprek opneemt, zal dit vaak straf-
baar zijn (art. 139a/139b Sr). De opnamen kunnen echter
toch vaak in een strafproces worden gebruikt. Dit kan
alleen als de politie hier niets mee te maken heeft ge-
had. De politie mag u hier niet toe aangezet hebben
(geen sturing).

Mogen jongeren alcohol drinken op straat? Mogen drugs?
Drugshandel?
Jongeren onder de zestien mogen sowieso geen alcohol
kopen. Of mensen mogen drinken op straat hangt af
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van de plaatselijke regels. Raadpleeg de Algemene Poli-
tie Verordening. Vaak is drinken op straat verboden.
Als er sprake is van overlast, zal dit vaak strafbaar zijn
ingevolge het Wetboek van Strafrecht.

Bezit van drugs en handel in drugs is verboden. Be-
paalde handel in softdrugs en het in bezit hebben van
een kleine hoeveelheid softdrugs worden gedoogd,
maar dan mogen deze geen overlast veroorzaken.
Neem bij overlast contact op met de politie.

Mag iemand van zes jaar midden in de nacht op straat zijn?
Dat is niet verboden.

Kan aan mensen een gebiedsverbod worden opgelegd?
Ja, dat kan. Op grond van bepalingen uit de Gemeente-
wet kan de burgemeester, beperkt, een kortdurend ge-
biedsverbod afgeven. Er is wetgeving in de maak om de
mogelijkheden uit te breiden. Ook een samenscho-
lingsverbod, wijkverbod of straatverbod is mogelijk.

Kan een woningcorporatie een straatverbod eisen?
Ja, dat is in het verleden al eens met succes gebeurd, in
Hardenberg. Bepaalde mensen mogen dan niet meer in
een bepaalde straat komen. Overigens betrof het hier
de overlast door een voormalige huurder van een wo-
ning tegenover de nieuwe huurder.

Heb je recht op huurvermindering als een hanggroep het
‘woongenot’ verstoort?
Een lastige vraag. U hebt daar sowieso alleen kans op als
de overlastjongeren huren bij dezelfde verhuurder als
u, bijvoorbeeld bij dezelfde woningcorporatie. De over-
last kan dan vallen onder de ‘gebrekenregeling’. Een
voorwaarde is ook dat het om ‘substantiële’ overlast
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gaat en dat de tekortkoming ‘toerekenbaar’ is aan de
verhuurder. Een huurder mag in dat geval verwachten
dat de verhuurder voldoende zijn best doet om het
woongenot te garanderen. Mocht blijken dat de ver-
huurder geen of onvoldoende actie onderneemt tegen
de overlastveroorzaker, terwijl hij wel de mogelijkheid
heeft om op te treden, dan is in beginsel een vordering
tot huurvermindering mogelijk (artikel 207 jo. 257, lid 1,
boek 7 van het Burgerlijk Wetboek). Om huurverminde-
ring te krijgen moet de huurder de rechter inschakelen,
hij mag niet zelf zijn huur verminderen.

Als de overlastgever echter een ‘derde’ is, die dus niet
huurt bij dezelfde verhuurder, dan is het voorgaande
niet van toepassing. De verhuurder kan dan immers
niets aan de overlast doen.

Heeft een hanggroep gevolgen voor de huurpuntentelling?
Het woningwaarderingstelsel is een onderdeel van het
Huurprijzenrecht Woonruimte. Voor de kwaliteits -
beoordeling van woonruimte gelden aparte punten-
stelsels. In het stelsel voor zelfstandige woonruimte
worden punten toegekend voor de kwaliteit van de
woonruimte en voor o.a. de woonomgeving. Hierin
staan ook zgn. aftrekpunten voor omgevingsfactoren.
Er is echter geen aftrek mogelijk voor overlast door
hangjongeren. Wel bijv. voor verkeerslawaai.
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Juridische vragen, voor winkeliers
en ondernemers

Mag een winkelier camerabeelden maken in zijn winkel?
Ja, als dat in de winkel duidelijk is aangegeven. Het fil-
men of fotograferen moet in overeenstemming zijn
met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Mag een winkelier camerabeelden richten op een hangplek
vlak bij de zaak?
Nee, de winkelier mag zijn camera alleen richten op
zijn pand en op ‘een meter’ daarbuiten. Dit aantal me-
ters wordt waarschijnlijk binnenkort verruimd om
jongeren te kunnen filmen nog vóór ze hun bivakmuts
opdoen. Het doel moet zijn het beveiligen van het
pand. De winkelier is immers niet verantwoordelijk
voor het toezicht op straat.

Mag de winkelier de camerabeelden aan het eigen personeel
laten zien?
Ja, dat mag.

Mag de winkelier foto’s van veelplegers aan collega’s stu-
ren?
Ja, dat mag. En dat gebeurt al. Winkeliers mogen die
foto’s sturen naar collega’s maar er mogen geen namen
en adressen bij omdat die niet nodig zijn voor de her-
kenbaarheid van de persoon. Ook de politie stelt foto’s
van veelplegers ter beschikking van winkeliers.
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Mag een winkelier foto’s van dieven in de kantine ophan-
gen? Met hun namen erbij?
In de kantine mogen foto’s van stelende klanten wor-
den opgehangen. Ze mogen niet bij de kassa hangen
omdat ze dan ook voor het publiek zichtbaar zijn. Er
mogen, ook in de kantine, geen namen of adressen bij
staan omdat dat voor de herkenbaarheid van de betrok-
kenen niet nodig is.

Mag een winkelier iemand weigeren in de zaak? Hoe moet
je juridisch iemand wegsturen?
Ja, onder bepaalde omstandigheden mag een winke-
lier mensen weigeren. Bijvoorbeeld iemand die gesto-
len heeft. Het winkelpersoneel zegt tweemaal duide-
lijk dat de persoon moet weggaan. De formulering
doet er niet toe maar moet wel duidelijk zijn. Ik wil dat
u weggaat. Ik wil dat u mijn winkel verlaat. Ga weg uit de
zaak. Als de persoon na de tweede vordering niet weg-
gaat, maakt deze zich waarschijnlijk schuldig aan het
strafbare feit van art. 138 Sr (o.a. huisvredebreuk).

De winkelier zal vaak een schriftelijke ‘winkelontzeg-
ging’ meegeven. Zo’n winkelverbod geldt (soms voor
een gróep winkeliers: een Collectieve Winkel Ontzeg-
ging, CWO) voor een beperkte tijd, bijvoorbeeld voor
drie maanden. In de periode van het winkelverbod
hoeft het personeel die klant slechts eenmaal te zeggen
weg te gaan. Het is huisvredebreuk als hij dan niet gaat.

Mag een winkelier groepen weigeren? Allochtonen, asiel-
zoekers, blanken, zigeuners?
Een winkelier is vrij zelf huisregels op te stellen, bin-
nen de grenzen van de wet. Discriminatie is strafbaar.
Het weigeren van bepaalde bevolkingsgroepen is daar-
om niet toegestaan.
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Mag een winkelier jongeren weigeren? Volwassenen?
Maximaal drie scholieren toelaten?
Een hele groep weigeren is niet toegestaan. Het maxi-
maal toelaten van drie scholieren is op het randje. Als
die jongeren een beroep zouden doen op leeftijdsdis-
criminatie is het oordeel aan de rechter.

Mag een winkelier jongeren ‘wegjagen’ met geluid?
Ja, dat mag. De winkelier mag klassieke muziek* draai-
en of gebruikmaken van het zgn. Mosquito-geluid. Uit
een kastje dat opgehangen wordt komt dan een hinder-
lijke hoge pieptoon die vooral voor jonge mensen sto-
rend is. Een Mosquito heeft een kortetermijneffect.
Voor jongeren betekent het: alweer een plek waar we niet
mogen komen. Ze gaan weg, maar extra geërgerd.

Mag winkelpersoneel (gestolen) spullen terugpakken als de
dief nog in de winkel is?
Bewijstechnisch is het, voor diefstal, makkelijker als
de dief de winkel heeft verlaten, omdat het dan duide-
lijk diefstal is. Dat laatste moet bewezen worden voor-
dat een veroordeling voor diefstal kan volgen. Pas als
de ‘dief ’ de kassa is gepasseerd is het aannemelijker dat
er diefstal is gepleegd. Onder bepaalde omstandighe-
den is het niet nodig dat iemand de winkel heeft verla-
ten, bijvoorbeeld als de gestolen spullen in een daar-
voor geprepareerde jas of tas zijn verborgen.

Mag een winkelier een dief achter in de zaak vastbinden tot
de politie komt? Een prop in zijn mond steken als hij gilt?
Dat laatste gaat veel te ver. Vastbinden waarschijnlijk
ook. De politie is meestal binnen tien minuten aanwe-
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zig. Een ingrijpend middel mag alleen worden ge-
bruikt als er geen minder ingrijpend middel mogelijk
was (het subsidiariteitsbeginsel; zie bladzijde 158). In
de meeste gevallen zullen minder ingrijpende moge-
lijkheden bestaan. Er bestaat daarom reëel een risico
dat de rechter het onrechtmatig vindt. U kunt een foto
maken van de dief, die doorgeven aan de politie en col-
lega’s en erop rekenen dat de man later wel elders opge-
pakt wordt.

Mag een winkelier iemands tas onderzoeken? Of iemand
fouilleren?
Dit zou in huisregels opgenomen kunnen worden,
maar kan toch niet worden afgedwongen. Ook het
doorzoeken van de tas dus niet. Alleen de politie (de
overheid) mag de tas doorzoeken en fouilleren. De win-
kelier kan een klant die niet wil dat zijn tas doorzocht
wordt wel aanhouden op verdenking van diefstal. De
winkelier mag ook de tas in beslag nemen en aan de po-
litie geven voor onderzoek (art. 95 Sv).

Heeft een bord met VERBODEN TOEGANG, ART. 461 SR rechts-
kracht tegen hangjongeren?
Ja, maar een dergelijk bord moet betrekking hebben op
iedereen. Het mag zich niet beperken tot een bepaalde
groep. Een dergelijk bord heeft uiteraard alleen rechts-
kracht op eigen grond. Een winkelier mag die borden
zelf kopen en ophangen. Toestemming van de politie is
niet nodig.

Mag een winkelier medewerkers die gestolen hebben op een
lijst zetten en die verspreiden?
Ja, dat gebeurt al. Er is een ‘frauderegister detailhandel’
waarin dat geregeld is. Het is een private afspraak van
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ondernemers. Een medewerker mag alleen op de lijst
worden gezet als deze ontslagen is en als er aangifte is
gedaan bij de politie.

Hoe maakt een ondernemer afspraken met de politie?
Via het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen voor Winkeliers’
werken politie, ondernemers en de gemeente samen.

Kan een ondernemer bij overlast huurvermindering eisen?
Straatoverlast kan in een winkel leiden tot verminde-
ring van inkomsten, de klanten blijven immers weg. De
juridische positie van de huurder van een winkelruim-
te is zwakker dan die van de huurder van een particu-
liere woning. Het huren van woonruimte valt voor een
groot deel onder ‘dwingend recht’.

De gebrekenregeling, waar overlast onder valt, is bij
verhuur van winkelruimten ‘regelend recht’. De huur-
overeenkomst kan dus afwijken van hetgeen hierover
in de wet geregeld is.
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Waar dit boek niet over ging…

…dat de tolerantie ten opzichte van jongeren de laatste
jaren minder lijkt te worden. Veel volwassenen noe-
men steeds sneller iets ‘overlast’.

…dat een deel van de jongeren zich uitgekotst voelt.

…dat voor een deel van de jongeren de straat hun enige
familie is. Alleen daar nog voelen ze verbondenheid,
bescherming en steun. Zonder die straatfamilie zou-
den ze letterlijk onbeschermd en weerloos zijn.

…dat het pleidooi voor een strenge opvoeding heilloos
is. We hebben op straat juist vaak last van kinderen die
thuis te strak gehouden worden. Die voelen op straat
geen grenzen meer.

…dat in de toekomst de politie steeds minder zal ko-
men bij een melding van overlast. De politie zal zich
meer op criminaliteit concentreren.

…dat veel jongeren niets te verliezen hebben. Ze heb-
ben vaak geen diploma en geen hoop op een goede toe-
komst. Ze hebben ook nauwelijks steun van thuis.

…dat veel foute jongens zich opvallend goed gedragen
als ze een baan krijgen, dus belangrijk worden, dus
zich serieus genomen voelen.

…dat de term judo eigenlijk fout is. De vergelijkbare
vechttechniek is ‘aikido’, maar dat woord kent bijna
niemand. Karate moet eigenlijk ‘kickboksen’ zijn.
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…dat er in sommige wijken wel kleuterspeelplaatsen
met wipkippen worden gebouwd maar geen opvang-
plekken voor hangjongeren. Voor boekenlezers wor-
den wel bibliotheken gebouwd en voor kunstliefheb-
bers musea.

…dat justitie na een delict veel sneller tot vervolging
zou moeten overgaan. Voor veel jongeren is een perio-
de van zes maanden na een delict een eeuwigheid.

…dat het geven van gevangenisstraf alleen niet werkt.
Alleen met een goede therapie in de gevangenis en een
goede reclassering erna, komen de jongeren beter uit
de gevangenis dan ze erin gingen.

…dat een goede remedie tegen hangen en vervelen een
levensdoel is. Bijna elk willekeurig levensdoel, een in -
strument willen bespelen, een studie, een sport, etc.
houdt mensen op het rechte pad.

…dat zelfbeheersing in onze samenleving vaak ouder-
wets gevonden wordt. Jongeren die niet hebben ge-
leerd hun impulsen te beheersen, laten ons dagelijks
hun korte lontjes zien.

…dat ook allochtone jongeren ónze jongeren zijn.

…dat dit boek gaat over autochtone en allochtone
hangjongeren en dat een aantal lezers waarschijnlijk
vooral de allochtone hangjongeren op het netvlies
heeft.
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Respect! 99 tips voor het omgaan
met jongeren in de straatcultuur.
30ste druk.
isbn: 978 90 446 0706 2

Een absolute must voor leraren,
 jongerenwerkers, politiemensen en 
hulpverleners.

Machomannetjes, 99 tips om de
straatcultuur terug te dringen uit
uw school.
4de druk.
isbn: 978 90 446 1813 6

Voor docenten en directies die struc-
tureel het straatcultuurgedrag wil-
len verminderen. Ook direct bruik-
baar in andere organisaties.
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Een schip hoeft zijn koers maar een paar graden te ver-
leggen om in een andere haven aan te komen.

Act Normal! 99 tips for dealing
with 
the Dutch. 
13de druk (vertaling).
isbn: 978 90 446 0820 5

Doe maar gewoon. 99 tips voor het
 omgaan met Nederlanders. 
43ste druk!
isbn: 978 90 446 0183 1

Vrolijk en degelijk; een goede inlei-
ding 
in cultuurverschillen; veel onver-
wachte eyeopeners.
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