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Voorwoord 
 
Toen ik vijf jaar geleden begon aan mijn opleiding Godsdienst Pastoraal werk, had ik niet kunnen denken dat ik op dit 
onderwerp zou afstuderen. De oorzaak hiervan vloeit voort uit mijn werk bij Youth for Christ. Naast de opleiding, 
begon ik vijf jaar geleden als vrijwilliger te werken bij The Mall. Al snel kwam ik erachter dat hier mijn hart ligt en ik 
graag meer betrokken wilde zijn bij het werk van The Mall. Ik was dan ook dankbaar dat ik voor mijn opleiding stage 
kon lopen bij The Mall. Dat leidde er uiteindelijk toe, dat ik als jongerenwerker aan de slag ben gegaan.   
Het werk bij The Mall stimuleerde mij om na te denken over een afstudeerproject. Ik heb echter lange tijd getwijfeld 
of ik dit onderzoek wilde doen. Voor mezelf zou dit wel eens confronterend kunnen zijn. Toen we in Gorinchem met 
The Mall startten, wisten we eigenlijk niet waaraan we begonnen. Om nu door middel van dit onderzoek terug te 
kijken, zou ik wel eens tot de conclusie kunnen komen dat we het eigenlijk niet zo goed doen. 
Toch heb ik er uiteindelijk voor gekozen om dit onderzoek te doen en ik moet eerlijk bekennen dat wij op diverse 
punten het jongerenwerk kunnen verbeteren. Het was voor mij een verrijking om verschillende dingen vast te 
leggen. 
Nu ik terugkijk, ben ik blij dat ik de mogelijkheden heb gekregen, om voor mijn opleiding Godsdienst Pastoraal werk 
aan de Christelijke Hogeschool Ede, dit onderzoek uit te voeren. 
 
De reden, dat ik er uiteindelijk voor gekozen heb om dit onderzoek te gaan uitvoeren, komt voort uit een gesprek dat 
ik samen met mijn collega had met een Marokkaanse jongen. Deze jongen had bij ons stage gelopen en kwam na zijn 
stage geregeld bij ons langs. Tijdens dat gesprek zei hij tegen ons: ``Ik wil een boek gaan schrijven´´. Ik vroeg aan hem 
waarover en hij antwoordde: ``Over de spanningen die er zijn in de samenleving tussen moslims en de autochtone 
bevolking en ik heb ook al een titel´´. Waarop ik vroeg wat de titel van zijn boek zou zijn. Hij antwoordde: ``Tussen 
hoop en vrees´´. 
Vervolgens benadrukte hij: ``Jongeren ervaren dat ze continu aangesproken worden op hun etniciteit. De ene groep 
leert hier mee leven en kleeft zich vast aan de hoop dat dit in de toekomst zal afnemen. Of dat zij een goede baan 
krijgen en er zo minder last van hebben, omdat ze goed voor zichzelf kunnen zorgen.  
Een andere groep kiest er voor om het vooroordeel dat er is zich toe te eigenen. De groep keert zich zo tegen de 
samenleving. En de vrees die er nu al is bij veel autochtonen, zal verder toenemen´´. 
 
Ik herkende veel in deze gedachtegang. Het afgelopen jaar kwam een jongen naar ons toe die zei: ``Als jullie er vier 
jaar geleden niet waren geweest dan had ik hier nu niet zo gezeten´´. Een tijd later sprak ik hem weer en hij zei, dat 
hij zijn MBO had afgerond en nu op het HBO zat. Ik raakte met hem in gesprek over alles wat er de laatste tijd over 
Marokkanen in de media naar voren was gekomen en vroeg hem, of hij nu hij op het HBO zit, er last van heeft dat hij 
Marokkaans is? Het antwoord raakte mij: ``Dagelijks heb ik er last van, waar ik ook naar toe ga en zelfs op school´´. Ik 
antwoordde: ``Maar hoe ga je daar mee om dan?´´ ``Ik leer er mee leven, want ik heb geen keus. Ik doe nu een 
Engelstalige opleiding en ik ga in het buitenland stage lopen. Als ik mijn opleiding heb afgerond, ga ik weg uit 
Nederland´´. 
Na dit gesprek had ik een leeg gevoel. De jongen ken ik nu al bijna vijf jaar en we hebben heel wat meegemaakt. Hij 
kiest er uiteindelijk voor om zelf wat van zijn leven te maken en ik hoop dat hij een voorbeeld mag zijn voor velen. 
Aan de andere kant baal ik dat hij uit Nederland wil vertrekken, omdat hij niet in deze samenleving wil leven. Hoe 
zijn leven verder ook loopt, ik hoop dat hij iets van de onvoorwaardelijke liefde van God heeft gezien in de relatie die 
wij met elkaar hebben. Want tussen de hoop op een goede toekomst en de vrees die er is richting Marokkaanse 
jongens weten wij dat er één God is, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, 
Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven. Maar niet iedereen bezit deze kennis.  
 

 
 
 
 
 

Anko Oussoren 
Juni 2008 
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Deel 1 Probleemstelling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je mag tegenwoordig hardop zeggen dat etnische jongeren zich crimineler 
gedragen dan hun Nederlandse leeftijd- en landgenoten. 

Je mag ook zeggen dat onze traditionele zachte aanpak van jeugddelinquenten 
bij deze groep geen effect sorteert,  

en het dus wat harder moet. 
Maar je moet er wel altijd in één adem bij blijven zeggen dat het de schuld is van 

de maatschappij en van niemand anders.1 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1  Jose van der Sman, Elsevier, 1991 
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1.1 Inleiding 
 
Anno 2007 is de multiculturele samenleving een feit. Een fors deel van de jeugd in grote en middelgrote 
steden is allochtoon. Berichten over Marokkaanse jongens die overlast veroorzaken, zijn de laatste jaren niet 
meer uit de media weg te denken.  
Marokkaanse jongens die overvallen plegen, meisjes aanraden, overlast geven op straat, klasgenoten 
bedreigen en betrokken zijn bij zinloos geweld. Het klinkt niemand meer vreemd in de oren.  
Werden deze Marokkaanse jongens in het verleden nog liefkozend gezien als ‘boefjes’, nu nemen 
verschillende personen veel scherpere woorden in hun mond. Marokkaanse jongens zijn hinderlijk en 
luidruchtig op straat aanwezig, ze laten hun brommers ronken tot laat in de avond, trekken met hun 
scooters sporen in het asfalt en ze intimideren passanten. Vanuit hun ‘’hangabri’s’’ laten ze aan iedereen 
weten: ‘’we vervelen ons’’1. 
Op straat is men dan ook wat minder begripvol geworden richting Marokkaanse jongens, sterker nog, er lijkt 
een verharding opgetreden naar twee kanten toe. De tolerantie naar elkaar toe lijkt afgenomen te zijn en 
heeft er voor gezorgd dat etnische groepen steeds vaker tegenover elkaar staan. 
 
In Venray werd bijvoorbeeld een Marokkaans meisje van negen in elkaar geschopt omdat ze Marokkaans 
was. (maart 2005) 
“Genoeg met de moslims”, zeggen ‘Lonsdale’ jongeren en ook dhr. Geert Wilders wil dat de ‘tsunami van 
islamisering van Nederland’ gestopt wordt. Hij wil dat alle kut-Marokkanen op de boot worden gezet naar 
Marokko, omdat ze daar tenminste wel fatsoenlijk gestraft worden. 
Als we iets verder terug gaan in de tijd dan zien we dat na het aantreden van Pim Fortuyn (die als eerste de 
islam als ‘achterlijk’ bestempelde), ’11 september’ en de moord op Theo van Gogh, allochtone moslims en in 
het bijzonder Marokkaanse moslims extra (negatieve) aandacht krijgen.  
 
Verschillende Marokkaanse jongeren reageerden dan ook op deze gebeurtenissen. In Ede gingen 
bijvoorbeeld Marokkaanse jongens op ’11 september’ spontaan een feestje bouwen, nadat de vliegtuigen de 
Twin Towers in waren gevlogen. 
Na de moord op Theo van Gogh werden kerken in brand gestoken en klonken op straat steunbetuigingen 
aan Mohammed B. Er zijn ook Marokkaanse jongeren die zich afzetten tegen de autochtone bevolking. 
Tekenend is dan ook de constatering dat veel Marokkanen de moord op Theo van Gogh afkeurden, maar dat 
ze wel vonden dat hij zijn liquidatie aan zichzelf te wijten had. 
Aan de andere kant moet ook gezegd worden dat, naar ik schat, de grootste groep Marokkaanse jongens 
deze opvattingen en reacties niet ten toon spreiden.  
 
Persoonlijk vind ik het dan ook niet verrassend dat een grote groep Marokkaanse jongens zegt, dat ze te 
negatief worden afgeschilderd in de media. Ze voelen zich miskend, onbegrepen en gestigmatiseerd. Ze 
eisen een zekere vorm van respect. Ze hebben het gevoel dat ze niet langer geaccepteerd worden door 
autochtone Nederlanders. 
Zij zeggen dat ze niet toegelaten worden tot discotheken en cafés. Verder zeggen ze o.a.: “We worden 
geconfronteerd met vooroordelen en worden gediscrimineerd op de arbeidsmarkt.” 
 
Kijken we nu naar de afgelopen 20 jaar, dan moeten we concluderen dat de problemen niet zijn afgenomen, 
maar eerder zijn toegenomen. Sterker nog, over geen enkele groep is zo negatief geschreven dan over ‘de 
Marokkaanse jongens’. Het probleem doet zich voor in (bijna) alle steden. Het is geen voorbijgaand 
verschijnsel.  
Door al de gebeurtenissen lijkt het alsof etnische achtergronden van jongeren een grote rol spelen. Toch is 
de vraag of etniciteit uiteindelijk het werkelijke probleem is. Goedwillende Marokkanen hebben er namelijk 
net als autochtone Nederlanders schoon genoeg van, dat er jongens zijn die de boel lopen te vergallen. 
 

                                                
1  Werdmölder, H. ‘Marokkaanse lieverdjes’, 2e druk, uitgevrij Balans Amsterdam, mei 2006 
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1.2 Aanleiding onderzoek  
 
Vanuit de media komen vaak negatieve geluiden over moslims naar voren. Vooral Marokkaanse jongens 
staan in de schijnwerpers. Als groep worden zij geregeld bestempeld als crimineel en als personen die de 
buurt terroriseren. Verder leeft er angst bij de autochtone bevolking voor radicalisering van moslims. Toch 
zijn de Marokkaanse jongens vaak veel beter geïntegreerd dan hun ouders, maar dit neemt niet weg dat de 
kloof tussen hen en de autochtone bevolking niet is afgenomen.  
 
Door de jaren heen zijn allochtonen in steeds grotere getale gaan behoren tot de doelgroep van het 
jongerenwelzijnswerk. Toch is er tot op heden weinig informatie verschenen over het omgaan met 
Marokkaanse jongens binnen het jongerenwerk. Vanuit mijn werk als jongerenwerker bij Youth for Christ 
(YfC) ben ik al vijf jaar betrokken bij het werk van The Mall in Gorinchem. Hierdoor heb ik veel contacten 
opgebouwd met Marokkaanse jongens.  
 
We zijn in Gorinchem in het najaar van 2002 begonnen met de visie van YfC en we namen als richtlijn, hoe 
Daniel de Wolf samen met Setkin Sies was begonnen in Rotterdam. We kwamen er echter al snel achter dat 
het werken onder Marokkaanse jongens wezenlijk anders is dan het werken met Antillianen waar ze in 
Rotterdam mee te maken hadden. Maar ook het geografische feit dat Gorinchem heel anders is. De 
afgelopen jaren hebben we redelijk geleerd hoe we met hen om kunnen gaan en zijn we er achter gekomen 
dat het werken met Marokkaanse jongens om een specifieke aanpak vraagt. 
 
Tijdens een conferentie in januari 2007 werd aan mij gevraagd of ik mijn kennis en ervaringen met 
Marokkaanse jongens kon verwerken in een afstudeerproject en daarbij een methodiekomschrijving kon 
schrijven. Met deze vraag in mijn achterhoofd ben ik aan de slag gegaan, totdat ik in september 2007 werd 
benaderd om te participeren in een kerngroep rond het werken met moslimjongeren.  
De vraag die daar naar boven kwam was om deskundigheid op het gebied van moslimjongeren te 
ontwikkelen en het vast te leggen. Hiervoor werd een werkgroep opgestart. Twee kerntaken die wij als 
werkgroep meekregen waren het volgen van relevante literatuur rond dit thema en een beknopte notitie 
samen te stellen met de does and dont’s rond het werken met moslimjongeren. 
Ook werd gevraagd of ik mij niet alleen wilde richten op het jongerenwerk van The Mall, maar ook algemene 
informatie kon geven over Marokkaanse jongens, zodat deze informatie breed gebruikt kan worden. 
Omdat ik in mijn werk voornamelijk Marokkaanse jongens tegenkom, heb ik er voor gekozen om de 
verschillende vragen die er leefden te verwerken in mijn afstudeerproject. Dit betekende concreet dat ik mij 
uiteindelijk richtte op Marokkaanse jongens. Waarbij ik de literatuur over Marokkaanse jongens volgde. En 
voor de stafconferentie een workshop heb georganiseerd, waar ik informatie heb gegeven over 
Marokkaanse jongens en een lijst met does and dont’s kon uitdelen. 
 
 

1.3 Probleemstelling  
 
Het is de missie van The Mall om jongeren veilige plekken aan te bieden, waar ze kunnen groeien in 
persoonlijk, geestelijk en maatschappelijk opzicht om zo een constructieve toekomst op te bouwen. The Mall 
motiveert jongeren om verantwoording te nemen voor hun eigen leven en hun omgeving. 
Dit wordt gedaan vanuit het verlangen om jongeren de liefde van de Vader te laten zien en te ervaren.  
In dit onderzoek wil ik dan ook kijken waar de mogelijkheden en de onmogelijkheden liggen voor het 
jongerenwerk van YfC|The Mall in het omgaan met Marokkaanse jongens en hoe dit het beste kan worden 
vorm gegeven. 
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Het centrale thema van dit onderzoek is: 
 

‘Wat kunnen christelijke jongerenwerkers vanuit een missionaire gedrevenheid voor perspectief 
bieden aan Marokkaanse jongens, zodat ze gestimuleerd worden om aan hun ontwikkeling te 
werken’. 

 
Om op dit thema in te gaan wil ik kijken naar de volgende specifieke onderzoeksvragen: 
 

a) Zijn de socialisatie, ontwikkeling en de culturele achtergrond van de jongens oorzaken van 
radicaliserend en delinquent gedrag? 

b) Hoe kan het jongerenwerk radicaliserend en delinquent gedrag tegengaan? 
c) Welke mogelijkheden zijn er voor het ‘expliciet christelijk’ jongerenwerk? 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Als ik spreek over delinquent gedrag, dan bedoel ik daarmee overlastgevend en crimineel gedrag van 
Marokkaanse jongens. 
 
 

1.4 Doelgroep  
 
Dit onderzoek schrijf ik voor alle vrijwilligers, collega’s en stagiairs bij Youth for Christ die werken met 
Marokkaanse jongens. Het tweede en derde deel zou echter ook beschikbaar kunnen worden gesteld voor 
jongerenwerkers van andere organisaties. 
Ik heb er bewust voor gekozen om het ‘expliciet christelijke’ element van het jongerenwerk voornamelijk in 
het vierde deel te behandelen. Verder kan dit onderzoek mogelijk van waarde zijn voor de Christelijke 
Hogeschool in Ede.  
 
 

1.5 Beschrijving van de werkwijze 
 
Om de situatie rond Marokkaanse jongens in Nederland goed in beeld te krijgen en zo antwoord te kunnen 
krijgen op de onderzoeksvragen, is het van belang om de jongens goed te kennen. 
Ik wilde in eerste instantie informatie verzamelen om van daaruit conclusies, een methodiekomschrijving en 
aanbevelingen voor het jongerenwerk te schrijven. 
Het verzamelen van informatie was voor mij echter niet het belangrijkste. Ik wilde mij richten op de praktijk. 
Hierbij heb ik als doel om samen met mijn collega’s kennis te delen, om uiteindelijk met elkaar een goede 
methodiek te schrijven en betere manieren van handelen te vinden en deze uit te proberen. Ik heb mijn 
onderzoek dan ook geschreven in samenwerking met mijn collega’s.  

Socialisatie, ontwikkeling, culturele achtergrond 

Radicaliserend gedrag Delinquent gedrag 

Aandachtspunten & Methodiek jongerenwerk 

‘Expliciet christelijk’ jongerenwerk 
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Om informatie te verzamelen wilde ik methoden gebruiken die daarvoor geschikt zijn, zoals een 
literatuurstudie, interviews en observatie. Echter voordat ik daadwerkelijk aan mijn onderzoek begonnen 
was, was het voor mij al duidelijk dat interviews niet noodzakelijk zijn om gesprekken met de jongens te 
kunnen voeren en dat interviews soms erg moeizaam gaan. Sterker nog: jongeren zijn vaak huiverig van 
onderzoekers en mijn ervaring is dat ze zich niet snel laten interviewen en als ze zich wel laten interviewen, 
geven ze niet altijd op al de vragen een eerlijk antwoord. 
Het meest voor de handliggende was dan ook om veel tijd met de jongens door te brengen, goed te 
observeren en met hen in gesprek te gaan. Voor dit onderzoek heb ik dan ook geen gerichte interviews met 
jongeren gehouden, maar heb ik mij gericht op het observeren. 
 
In mijn veldwerk (schuin gedrukt) heb ik mij vooral gericht op Gorinchem, omdat ik daar werkzaam ben. 
Vanuit het jongerencentrum, waar ik al vijf jaar actief ben, deed ik samen met de jongens mee aan de 
activiteiten. Waar mogelijk probeerde ik gesprekken aan te gaan om zo de relatie met hen te verdiepen en 
informatie voor mijn onderzoek te krijgen. De uitdaging voor mij was vooral om ambulant werk 
(jongerenwerk op straat) te gaan doen. De eerste vier jaar was ik nauwelijks op straat werkzaam. In het 
begin was ik dan ook vooral passief aanwezig, maar nadat ik structureel aanwezig was op straat, begonnen 
de jongeren te wennen dat ik naast het jongerenwerk in het jongerencentrum ook op straat aanwezig was. 
Dit zorgde er voor dat ik mij meer kon mengen in gesprekken. 
 
In dit hoofdstuk heb ik beschreven waar mijn onderzoek over gaat. In hoofdstuk 2 heb ik enkele feiten en 
achtergronden weergegeven rondom Marokkaanse jongens. 
Door goed te kijken naar opvoeding, vrijetijdsbesteding, islam, opleiding, relaties en dergelijke, probeer ik 
een beeld te schetsen van wie ‘de Marokkaanse jongens’ zijn.  
De informatie die ik vanuit de literatuur verwerk, vul ik aan met de observaties vanuit mijn veldwerk. Ik sluit 
het gedeelte af door enkele conclusies te geven om zo onderzoeksvraag a: “Zijn de socialisatie, ontwikkeling 
en de culturele achtergrond van de jongens oorzaken van radicaliserend en delinquent gedrag?”, te kunnen 
beantwoorden.  
Toen ik dit gedeelte geschreven had heb ik het voorgelegd aan mijn collega’s en mijn (afstudeer) begeleider 
en zijn waar nodig aanpassingen aangebracht. Vervolgens heb ik de conclusies laten lezen door twee 
jongeren en hun om reactie gevraagd. Zij konden zich vinden in mijn conclusies en benadrukten twee 
punten: ‘sociaal isolement en de problematiek in het Midden-Oosten’. 
 
Met de conclusies vanuit hoofdstuk 2 ben ik mij vervolgens in hoofdstuk 3 inhoudelijk gaan richten op het 
jongerenwerk. Het uiteindelijke doel daarvan was om te komen tot een methodiekomschrijving met 
concrete initiatieven, die verder uitgewerkt kunnen worden. Hierdoor probeer ik een antwoord te krijgen op 
de onderzoeksvraag b: “Hoe kan het jongerenwerk radicaliserend en delinquent gedrag tegen gaan?” 
Diverse literatuur die verschenen is over methodiekomschrijving binnen het jongerenwerk heb ik gelezen. Ik 
bemerkte echter dat er weinig literatuur was te vinden over het methodisch werken met Marokkaanse 
jongens binnen het jongerenwerk en kwam er achter dat een specifieke methodiekomschrijving ook niet 
nodig is. Wel dient het jongerenwerk rekening te houden met diverse aandachtspunten. Deze 
aandachtspunten heb ik dan ook als vertrekpunt weergegeven, voordat de methodiek omschreven wordt.  
Voor de vertrekpunten en de methodiekomschrijving heb ik gebruik gemaakt van een publicatie van 
Stimulans: Marokkaanse Jongeren en overlast, ‘’Een bijzonder Marokkaans-Maassluise Aanpak’’. Geschreven 
door Drs. Abdelkader Salhi & Ilias Elhadioui 2007 en ‘’Hoeklijnen ambulant jongerenwerk’’ van Jan 
Schellekens.  
 
In hoofdstuk 4 komt dan tot slot naar voren wat christenen vanuit een missionaire gedrevenheid kunnen 
betekenen voor Marokkaanse jongens.  
In het vorige hoofdstuk ben ik ingegaan op de vraag hoe het jongerenwerk radicaliserend en delinquent 
gedrag tegen kan gaan. Eén element heb ik alleen nauwelijks genoemd en dat is het ‘expliciet christelijke 
aspect’. In de eerste hoofdstukken heb ik mij voor zover dit mogelijk is dan ook beperkt tot het ‘seculiere’ 
jongerenwerk. Mede op verzoek vanuit YfC heb ik deze onderscheiding aangehouden. 



Probleemstelling 
 

 
Tussen hoop en vrees 

10 

  

In dit hoofdstuk richt ik mij op de (on)mogelijkheden die er zijn voor het expliciete christelijke jongerenwerk 
van The Mall om zo een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag: “Welke mogelijkheden zijn er voor het 
‘expliciet christelijk’ jongerenwerk?” 
Als basis voor dit hoofdstuk heb ik gebruik gemaakt van een interne notitie van YfC over de bezinning op het 
werk onder moslimjongeren en het visiedocument van The Mall, om van daaruit vanuit de praktijk van mijn 
veldwerk mijn eigen visie en daarnaast de mogelijkheden die er zijn weer te geven. 
Dit hoofdstuk zal ik afsluiten door aandachtspunten, valkuilen en aanknopingspunten te geven voor het 
jongerenwerk van YfC|The Mall. Dit doe ik op verzoek van YfC, omdat de vraag leefde om een lijst te maken 
met does and dont’s rond het werken met Marokkaanse (straat) jongeren. Hierdoor geef ik in het kort vanuit 
mijn onderzoek de kernelementen van het jongerenwerk weer, aangevuld met punten uit de literatuur die ik 
voor mijn onderzoek heb gelezen. 
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Deel 2 Oorzaken van gedrag 
 

,,Ik zag veel mensen in mijn omgeving trouwen omdat het moest.  
Omdat er ergens in Marokko een of andere neef of nicht op hen zat te wachten. 

Omdat het tijd was.  
Trouwen, kinderen krijgen, klaar. Een zakelijke overeenkomst.  
Maar lang niet iedereen was gelukkig, ze bedonderden elkaar, 

huwelijken liepen stuk. 
 Ik had romantische gedachten over de ware liefde. Als het zo moest, 

ging ik liever eerst iets anders doen: 
schrijven, de wereld bereizen al is het daar nooit van gekomen. 

 Tot ik hem tegenkwam, bij café Wildschut in Amsterdam’’ 
,,We werden goede vrienden, we werden verliefd en toen zijn we getrouwd 

terwijl ik vrij wilde zijn  
en bovendien niet met een Marokkaan wilde trouwen. 

We hebben drie keer ja gezegd. 
 Eerst voor de Nederlandse wet, daarna voor de Marokkaanse wet 

en tenslotte was er nog een grote bruiloft voor vrienden 
en familie in Marokko. 

 Ik ben als maagd het huwelijk ingegaan,  
maar als hij het van mij had geëist, dan zou ik dat verwerpelijk hebben gevonden 

en niet met hem getrouwd zijn.  
Een man die zelf relaties heeft gehad mag van zijn aanstaande vrouw niet eisen 

dat ze maagd is gebleven. 
 Hij is getrouwd omdat hij van mij houdt. 

 Ik ben nog steeds heel erg verliefd op hem.  
We zijn gehecht geraakt. Er is bij ons allebei het besef dat we het alleen, zonder 

elkaar, niet zouden redden.  
Ik vind de gedachte aan overspel walgelijk. 

Een diepe zonde.  
Als dat gebeurt, is het afgelopen’’1. 

 
  

                                                   
1 Naima El Bezaz, Trouw 9-8-2003 
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2.1  Inleiding 
 
De sociale voorwaarden voor maatschappelijke integratie liggen volgens de Amerikaanse socioloog en 
onderwijskundige James S. Coleman in de driehoek die wordt gevormd door de gemeenschap, het gezin en 
de school. Als deze drie goed op elkaar aansluiten, dan leert het kind de normen en waarden van de 
samenleving. 
Bij Marokkaanse jongens in Nederland kunnen we echter spreken van een botsing van culturen op 
individueel niveau. Bijna elk Marokkaans kind leidt een dubbelleven: thuis en op straat. Zelf spreken de 
Marokkaanse jongens over die ‘levens’, Het saaie leven thuis, het drukke leven op school en het spannende 
leven op straat1. 
Fleur Jurgens2 geeft in navolging van andere onderzoekers en auteurs aan dat zij er vanuit gaat dat niet 
zozeer de culturele ‘ontworteling’ van Marokkaanse jongens van invloed is op hun gedrag, maar dat vooral 
een sterke culturele ‘bepaaldheid’ van invloed is op hun gedrag. Om deze standpunten helder te krijgen en 
om antwoord te krijgen op de vraag: “Zijn de socialisatie, ontwikkeling en de culturele achtergrond van de 
jongens oorzaken van radicaliserend en delinquent gedrag?”, is het goed om te kijken wie nu eigenlijk deze 
Marokkaanse jongens zijn en hoe hun gedrag wordt bepaald.  

 
 

2.2 Demografische gegevens 
 

De aanwezigheid van meer dan 315.000 Marokkanen in Nederland grijpt terug naar de immigratie van 
‘gastarbeiders’ in de jaren zestig en zeventig. In 1965 bevonden zich volgens het Centraal Bureau voor de 
statistiek (CBS) slechts 4500 personen van Marokkaanse nationaliteit in Nederland. Het ging uitsluitend om 
mannen en de verwachting was dat zij tijdelijk in Nederland zouden blijven en weer terug zouden gaan. Dit 
gebeurde echter niet en het overgrote deel liet in plaats daarvan hun familie overkomen naar Nederland. 
Toen in 1973 de officiële wetgeving van immigratie werd beëindigd, betekende dit dus niet het einde van de 
komst van Marokkanen naar Nederland. In 1980 was het aantal Marokkanen al toegenomen tot 72.000 en in 
1990 telde Nederland niet minder dan 168.000 Marokkanen. Daarbij moet dan wel gezegd worden dat het 
nationaliteitscriterium inmiddels plaats had gemaakt voor het herkomstcriterium. Marokkanen van 
Nederlandse nationaliteit, waaronder talrijke hier geboren kinderen, worden ook gerekend tot de groep 
Marokkanen. 
 
De eerste generatie neemt in aantal nog steeds toe, maar de toename van de tweede generatie is sterker. 
Deels is dit te verklaren uit huwelijken tussen Marokkanen van de eerste en tweede generatie en deels 
mogelijk uit een toename in het aantal huwelijken tussen ‘autochtonen’ en ‘allochtonen’. 
De Marokkaanse ‘derde generatie’ is nog steeds erg klein. Het gaat om kinderen van in Nederland geboren 
ouders met één of meer in Marokko geboren grootouders. Het CBS schat deze groep in 2005 op maximaal 
2000 personen3. 
 
Volgens het CBS zijn er anno 2005 ruim 15.000 Marokkaanse jongens in Nederland in de leeftijd van 14 – 18 
jaar. Meer dan 12.000 behoort tot de ‘tweede generatie’ allochtonen. Dat wil zeggen dat hun ouder(s) naar 
Nederland zijn gekomen, maar dat ze zelf in Nederland zijn geboren.  

 
 

2.3 Het land van herkomst 
 
Marokko is een land met veel contrasten in geografisch, etnisch en taalkundig opzicht. Marokko kent 
prachtige steden, oases en dadelpalmen, kleurrijke kashba’s, de Hoge Atlas met zijn fraaie sneeuwtoppen. 
Het is echter een land waar het verschil tussen arm en rijk groot is. Er is corruptie, vriendjespolitiek, 

                                                   
1
   Werdmölder, H. ‘Marokkaanse lieverdjes’, 2

e
 druk, uitgevrij Balans Amsterdam, mei 2006 

2
   Jurgens, F. ‘Het Marokkanendrama’, Amsterdam, Uitgeverij Meulenhof B.V. mei 2007 

3
  NIDI, Marokkanen in Nederland een profiel 2006 
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wantrouwen en onrecht. Sommige jongeren spreken zelfs van een gevangenis. De Arabisch sprekende elite 
maakt in de steden de dienst uit. Berbers die in de bergen wonen uit het noorden en het zuiden, zijn 
ondergeschikt. Berbers genieten een lage status.  
De Marokkanen in Nederland vinden hun roots in de Berber-sprekende gebieden in Marokko (70-80 
procent). In Marokko vormen zij een minderheid, maar in Nederland vormen zij de grootste groep 
Marokkanen.  
 

De grootste groep komt uit het Noordelijk Rifgebergte. 
Marokkaanse Berbers (uit het Rifgebergte) noemen 
hun volk doorgaans niet Berbers maar Imazighen, wat 
vrije mensen betekent4. Sommigen prefereren de 
naam Berbers omdat niet alle Berbervolken zichzelf 
'Imazighen' noemen.  
Eeuwenlang leefden Imazighen in armoede en 
overbevolkte gebieden en zijn ze de verschoppelingen 
van Marokko geweest. Door de Arabieren worden ze 
afgeschilderd als onbeschaafde boeren. Ze zijn een 
ander soort mens, spreken een onverstaanbare taal en 
hun gedrag is onbehouwen. 
Het is zelfs zo, dat de overheid Rifberbers heeft 
gestimuleerd om te migreren. Hierbij speelden 
economische factoren een rol, maar ook een reden 
was dat de makhzen5 afwilde van deze potentiële 
haarden van onrust.  

 
Van Imazighen is bekend dat ze elkaar wantrouwen. De samenleving in het Rifgebergte werd gedomineerd 
door list en bedrog. De rif is oorspronkelijk dan ook een verzameling van autonome stammen, ieder met een 
eigen territorium en door jarenlange vendetta’s met elkaar verbonden. Eeuwenlang leefden de stammen in 
permanente oorlog. Door de verscheidenheid aan talen, dialecten en oorlogen is er groot wantrouwen 
richting elkaar. Met list, bedrog en geweld hebben de Imazighen dan ook eeuwen geleefd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                   
4
   Prof. Dr.Harry Stroomer; ‘In de schaduw van het Arabisch’, rede uitgesproken op de Universiteit van Leiden op 8 oktober 2002 

5
   The governing elite in Morocco 

In Nederland kunnen we dit zien, doordat het voor hen moeilijk is om iets op te zetten en te 
organiseren. Marokkanen in Nederland zijn nauwelijks goed georganiseerd. In Nederland worden 
zij dan ook wel eens getypeerd als ‘los zand’.  
Ik merk dit in contacten met de jongens. Onderling is er wantrouwen en zijn ze snel jaloers. In 
Gorinchem verscheen enkele jaren geleden een boekje over ‘geslaagde’ Marokkanen1, waar de 
jongens uiterst negatief op reageerden.  
Een geslaagde mentor van Marokkaanse afkomst die veel jongeren begeleidde werd op het 
dartbord gehangen en vele pijltjes werden overmatig hard richting zijn hoofd geplaatst. Deze 
jaloerse houding zorgt ervoor dat ze elkaar onderling gaan tegenwerken. 
Ook tijdens een pooltoernooi wat wij organiseerden voor de jongeren kwam dit naar voren. Van 
gezonde strijd was geen sprake. De jongeren gunden elkaar de overwinning niet.  
We moeten dan ook niet denken dat de Marokkaanse gemeenschap een homogene groep is. Er is 
geen eenheid onder hen. Pas wanneer men geconfronteerd wordt met belastende feiten of als er 
een gezamenlijke vijand is, dan sluiten de gelederen zich en vormen ze een eenheid.  
Dit merk ik regelmatig. Geregeld gaan we voetballen met de jongens. Als de Marokkaanse 
jongeren onderling met elkaar gaan voetballen, dan zijn ze meestal egoïstisch bezig. Anders wordt 
het als er een team van blanke autochtonen voor hen staat. Dan gaan ze samenspelen. Trots en 
eer spelen dan een belangrijke rol en de gezamenlijke vijand zorgt ervoor dat ze samen proberen 
goed te voetballen. 



Oorzaken van gedrag 
 

 

Tussen hoop en vrees 
14 

 
Het wantrouwen van de Imazighen in Marokko is ook kenmerkend voor de eerste generatie Marokkaanse 
gastarbeiders en via de opvoeding kun je dit wantrouwen ook terug vinden in het gedrag van hun kinderen. 
Indirect zou dit kunnen betekenen dat de Marokkaanse cultuur criminaliteit voortbrengt. Dit gaat echter te 
ver. 
Naast het wantrouwen is er namelijk ook veel gastvrijheid, beleefdheid, hulpvaardigheid en hoffelijkheid. 
Een mooi voorbeeld hiervan was de film ‘Babel’ die begin 2007 te zien was in de bioscoop6. Daarin kwam 
duidelijk naar voren hoe gastvrij en behulpzaam Marokkanen kunnen zijn. Toch is het niet verstandig om de 
culturele achtergrond te negeren en of uit te vlakken. 
Marokkaanse-Riffijnse jongens staan (nog steeds) bekend als agressieve vechtersbazen. Ze hebben een hoog 
ontwikkeld eergevoel en ze willen met respect worden behandeld. Ze zijn oprecht en moedig. Ze staan 
bekend als uitstekende soldaten. 
Het is goed mogelijk dat de culturele gewortelde achtergrond van het Rifgebergte in Nederland een nieuwe 
impuls heeft gekregen7. Marokkaanse jongeren krijgen van huis uit mee dat er een wantrouwen is tegen de 
samenleving. Ze voelen zelf dat er een houding is van ‘wij’ tegen ‘zij’. De buitenwereld is tegen hen en wordt 
gezien als vijand. Zij zorgen ervoor dat ze geen kans krijgen op stageplaatsen en banen. Daarom keren ze zich 
van de samenleving af. Want waarom zou je iets met de samenleving hebben, als deze je niets te bieden 
heeft?  
 
 
 
 
 
 
Deze anti-Nederlandse houding moet geuit worden en waarom zouden ze dat niet doen, zoals ze vanuit hun 
cultuur gewend zijn. In het Rifgebergte had men lak aan regels en ze maakten hun eigen wetten en regels 
om hun recht te halen. In wezen zien we de houding die men toen had ook nu weer terug komen. Ze hebben 
lak aan de overheid, ontzettend veel moeite met gezag en zijn snel opstandig. 
 
Al eeuwenlang kent de Rifregio een traditie van verbouw en gebruik van cannabis of hennepproducten. Door 
de grote vraag vanuit Europa is de teelt explosief gestegen. Het is dan ook wel te begrijpen dat boeren 
gestopt zijn met het verbouwen van traditionele producten en overgestapt zijn cannabis en 
hennepproducten.  
Volgens officiële opgaven was in 2001: 120.000 hectare (180.000 voetbalvelden) bebouwd met hennep. 
Ongeveer vijf miljoen Riffijnen leven direct of indirect van de opbrengsten van kif8. Het is dan ook niet meer 
dan logisch dat de Rif als productiegebied van hasj, via migranten verknoopt is geraakt met Europa 
(Nederland). In de jaren tachtig en negentig nam menig gastarbeider bij zijn terugreis naar Nederland een 
hasjkoek mee9. Door de opbrengsten van de hasjteelt, maar ook door geldzendingen van migranten en 
terugkerende migranten10 is de Rif in dertig jaar tijd uitgegroeid tot één van de rijkste gebieden in Marokko. 
Sociaal en economisch zijn Marokko en Nederland aan elkaar verbonden geraakt. 
 
 

2.4 Islam 
 
Volgens artikel zes van de grondwet is de islam in Marokko staatsgodsdienst. Als we kijken naar de bevolking 
in Marokko dan is 98 procent moslim. Dit betekent niet dat iedereen zich op dezelfde manier moet 
gedragen. Of iemand een ‘goed’ moslim is, word niet bepaald door de eigen opvatting, maar vooral bepaald 

                                                   
6
  Babel, listen een film van Alejandro González Iňárritu, 2007  

7
  Contextueel werkende hulpverleners werken vanuit de visie dat iedereen onlosmakelijk met zijn familieleden en verleden verbonden is. Je wordt 

vooral gevormd door het gezin waarin je bent opgroeit en kenmerken, gedragingen, gevoeligheden en ook gebeurtenissen van de familie neem je 
mee. Ze worden doorgegeven van ouder op kind. http://www.koinonia.nl 

8
  In de volksmond wordt in Marokko cannabis sativa kif genoemd. 

9
   Werdmölder, H. ‘Marokkaanse lieverdjes’, 2

e
 druk, uitgevrij Balans Amsterdam 2006 

10
  Van de eerste groep Marokkaanse gastarbeiders is 70 procent teruggekeerd 

In gesprekken die ik met jongeren heb, komt dit ook naar voren. Er is veel achterdocht en er is een 
anti-Nederlandse houding. De Nederlandse samenleving krijgt de schuld van hun kansarme 
situatie.  

 

http://www.koinonia.nl/
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door de traditie en de publieke opinie. Wat wel en niet kan, wordt sterk bepaald door de sociale omgeving. 
De jaarlijkse ramadan zorgt er echter voor dat al de verschillende moslims met elkaar worden verenigd. 
 
Vrijwel alle Marokkanen in Nederland identificeren zich sterk met de islam11, en blijven dat ook doen, ook als 
zij al langer in Nederland wonen. Voor de meeste van hen is moslim-zijn een belangrijk deel van hun 
zelfbeeld en hun identiteit. 
Aanvankelijk bij de komst van de eerste gastarbeiders had men in Nederland geen idee dat deze migranten 
ook een andere religie zouden meenemen. Het geloof was in die tijd dan ook veel minder op de voorgrond 
aanwezig. Gedurende de jaren negentig kwam hier echter verandering in. Verschillende Marokkaanse 
jongens voelden zich niet thuis bij de bestaande organisaties en de landelijke koepels die er waren, maar ze 
wilden ook niet horen bij de autochtone Nederlanders. Een gedeelte van de tweede generatie ging op zoek 
naar de ‘echte’ islam. Een andere groep had veel minder moeite met de houding van de ouders en ze 
volgden de eerste generatie in tradities en geloofspraktijk.  
We kunnen dan ook net als in Marokko niet spreken van ‘de moslimjongeren’. Ook in Nederland zijn diverse 
stromingen en richtingen die bepaald worden door de sociale omgeving. Als we toch een indeling maken, 
dan kunnen we moslimjongeren in Nederland ruwweg indelen in vier groepen12: 
 
1. Jongeren die zich kritisch opstellen en een rechtleerse invulling geven aan het geloof. Ze ervaren de 

oudere moslims als te liberaal en zetten zich daar tegen af. Deze jongeren geven vorm aan een nieuw 
fundamentalisme. 

2. Loyale moslims; Deze jongeren stellen zich conformistisch op ten aanzien van het geloof. Ze volgen de 
oudere generatie in tradities en geloofspraktijk. 

3. Cultuurmoslims; Jongeren zijn wel trots op hun moslim-zijn, maar ze praktiseren hun geloof niet of 
nauwelijks en verdiepen zich ook niet in hun geloof. 

4. Als vierde is een groep te noemen die probeert vorm te geven aan een liberale islam die past in de 
Nederlandse context. 

 
Als we kijken naar de islambeleving van de jongeren, dan kwam W.A. van der Horst in zijn onderzoek ‘’kennis 
over en houding van Marokkaanse moslimjongeren tegenover het christelijk geloof’’13 tot de conclusie, dat 
het hebben van ‘een geloof’ door de meeste jongens als waardevol en ‘goed’ wordt gezien; enerzijds omdat 
het goed voor je is en anderzijds omdat het een te gehoorzamen plicht is. 
“Geloof in God” als losstaand gegeven is voor elk van de jongens iets wat heel normaal en ‘logisch’ gevonden 
wordt. Het niet hebben van een geloof wordt pas echt als vreemd en onbegrijpelijk ervaren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
11

  Drie procent beschouwt zich niet religieus, Phalet & Ter Wal, 2004.  
12

  Deijl, W. van der & Takken, H. ‘Hoop voor Moslimjongeren’, uitgeverij Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam 2005  
13

  Horst, W.A. van der onderzoeksrapport: ‘Wij hebben Allah, hun hebben Jezus Dat is toch normaal...?!’ januari 2006  

 In de praktijk komt echter lang niet altijd naar voren dat de jongens moslim zijn. Veel jongens 
belijden hun geloof slechts in geringe mate. Aan bepaalde voorschriften houden de jongeren zich 
wel, maar hier zijn ze erg selectief in. Op het gebied van drinken, roken en seksualiteit laten ze zich 
meegaan met de autochtone bevolking. Ook de kennis van hun geloof is bij velen beperkt. Ik werd 
er wel eens opgewezen dat ik een imam zou zijn voor de jongeren, omdat ik hen wees op bepaalde 
voorschriften en regels die in koran en de overleveringen staan. Het geloof van deze jongeren 
wordt dan ook wel omschreven als een ‘culturele identiteit’. 
In gesprekken die ik met jongeren heb, komt dit ook naar voren. Er is veel achterdocht en er is een 
anti-Nederlandse houding. De Nederlandse samenleving krijgt de schuld van hun kansarme 
situatie.  
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2.5 Opvoeding 
 
De gedachte in Nederland is dat de problemen die Marokkaanse jongens hebben hun oorzaak vinden in het 
feit dat er geen sociale controle is. Marokkaanse ouders kunnen geen toezicht uitoefenen op hun kinderen 
op straat. Dat zijn zij vanuit hun cultuur immers niet gewend. 
In Marokko let ‘de hele buurt’ op de jongeren, maar in Nederland ontbreekt de ‘Marokkaanse 
gemeenschap’. De redenering is dan dat in hun dorp van herkomst deze sociale controle wel aanwezig is.  
Maar als we kijken naar de situatie van Marokkanen in Nederland, dan zien we dat de wijken waar 
Marokkanen wonen, in wezen helemaal niet zo veel meer verschillen van het wonen in de dorpen in het 
Rifgebergte.  
Marokkanen wonen bij elkaar in de buurt. In diverse steden zie je verschillende wijken waar de populatie 
van Marokkanen hoog is. Ook in Gorinchem is dit het geval14. In die zin zou het kunnen zijn dat de sociale 
controle nog steeds aanwezig is of in ieder geval aanwezig zou moeten zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een aspect wat meespeelt bij de jongens, is dat de jongens absoluut geen gezichtsverlies kunnen of willen 
lijden. Dit wordt door de opvoeding gestimuleerd. Een veel voorkomend argument is dat iets wat je niet ziet, 
er ook niet is. Maar het gaat nog verder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ook politieagenten die Marokkaanse jongens aanhouden en meenemen naar het politiebureau, hebben de 
ervaring dat ze blijven ontkennen.  
De oorzaak hiervan is de gedachte dat als je iets toegeeft, je in wezen vernederd wordt. In groepen is dit 
bepalend en jongeren zullen dan ook nooit hun fouten toegeven als ze in een groep ergens aanwezig zijn.  
Ook de ouders gaan hier vaak in mee. Het gedrag van hun kinderen wordt vaak zo lang mogelijk ontkend. 
Het wordt zelfs vaak goed gepraat. Dit heeft te maken met het feit dat ze liever niet de vuile was buiten 
willen hangen. Voor alles willen ze de vrede en harmonie bewaren binnen de eigen gemeenschap. Als dit 
echt niet langer vol te houden is, dan wordt het probleem bedekt met wat we in onze samenleving ‘de 
mantel der liefde’ zouden noemen, maar waar in wezen trots en verzwijgen een rol spelen. 
 
In sommige gevallen wordt het gedrag van Marokkaanse jongens dus niet afgekeurd. De reden die hier 
achter kan zitten is dat de ouders geregeld onverschillig staan tegenover de Nederlandse samenleving. Maar 

                                                   
14

  CBS, Gemeente op maat, Gorinchem 2005 

Ik ben van mening dat dit zo is. Een voorbeeld hiervan maakten we mee toen één van onze 
jongerenwerksters een foto had gemaakt van enkele meiden op een meidenavond die we 
organiseerden. Toen de foto getoond werd aan een oudere broer reageerde deze erg afkeurend. 
Zijn zus mocht niet op een foto, zodat iedereen haar kon zien. De foto mocht absoluut niet 
opgehangen worden. De familie-eer werd aangetast als anderen deze foto zouden zien.  
Zo zouden er nog meer voorbeelden te noemen zijn, maar wat er in wezen gebeurde is dat de 
oudere broer voor sociale controle zorgde. Als meisjes iets doen wat tegen de familie-eer ingaat 
dan weten ouders het vaak erg snel en wordt er ook vaak tegen opgetreden. Het probleem bij 
jongens is alleen dat zij ontsnappen aan deze vorm van controle. Meiden worden strak gehouden, 
maar jongens zijn vrij om te doen wat ze willen. De sociale controle is er dus wel, maar richt zich 
meer op de meiden. 

 

Ik heb meegemaakt dat ik jongens iets zag doen wat ze niet mochten doen, maar toch bleven ze 
ontkennen toen ik hen op hun gedrag aansprak, zelfs als zij wisten dat ik het had gezien. Het 
gebeurt dan ook geregeld dat jongeren al beginnen met het ontkennen van gedrag, terwijl ik nog 
niet eens weet dat er wat gebeurd is.  
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in de meeste gevallen komt het doordat de machtsverhoudingen in het gezin 
verstoord zijn. Ouders staan vaak machteloos tegenover hun zonen.  
Veel Marokkaanse jongens hebben het thuis voor het zeggen, zij bepalen wat 
er gebeurt. Een oorzaak hiervan is dat jongens als kind vaak hun zin krijgen en 
als kleine ‘prinsjes’ worden behandeld. Daardoor groeien ze op zonder grenzen. 
In plaats van dat ze gewezen worden op hun fouten, worden ze juist door hun 
moeder verwend.  
De moeder houdt er vaak een geïsoleerd bestaan op na en de vaders hebben 
vaak ook hun greep op de jongens verloren, ook al zijn veel jongens wel bang 
voor hun vader. De vraag die je zou kunnen stellen is in hoeverre het criminele 
gedrag van Marokkaanse jongeren terug valt te voeren op de gezinssituatie.  
Er moet namelijk ook gezegd worden dat het met een grote groep Marokkanen 
juist heel goed gaat. Ongeveer een kwart stroomt inmiddels door naar het 
hoger onderwijs15.  
 
Om het voorgaande goed te begrijpen is het goed om naar de gezinssituatie van Marokkaanse jongens te 
kijken. In de Nederlandse gezinnen is de taakverdeling tussen de man en de vrouw de afgelopen honderd 
jaar verschoven. Honderd jaar geleden was het gewoon dat de vrouw thuis voor de kinderen zorgde en de 
man werkte voor het geld en onderhoud van het gezin. Hierin is in de meeste Nederlandse gezinnen 
verandering gekomen.  
Kijken we nu naar een ‘normaal’ Marokkaans gezin, dan zien we dat deze verdeling nog sterk terugkomt, al 
komt ook daar de laatste jaren enigszins verandering in16. De moeder is verantwoordelijk voor de opvoeding, 
terwijl de vader de gezinsautoriteit kan zijn. De moeder is minister van binnenlandse zaken en de vader 
minister van buitenlandse zaken17. 
 
De moeder heeft een belangrijke rol in de opvoeding. Zij zorgt voor het eten, de kleding van de jongeren en 
het huishouden. Als je aan Marokkaanse jongens vraagt wat ze van hun moeder vinden dan ontvangt ze veel 
respect en wordt er aangegeven dat zij ontzettend belangrijk is.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toch moet het ‘respect’ aan de moeder wel ingekleurd worden volgens de term ‘gehoorzamen als ze het 
kunnen zien of weten’.  
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  CBS, Webmagazine, maandag 1 maart 2004, 10:00 
16

  Pels, T. ‘Respect van twee kanten’, uitgeverij Koninklijke van Gorcum 2003 
17

  Deijl, W. van der & Takken, H. ‘Hoop voor Moslimjongeren’, uitgeverij Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam 2005 

Geregeld merk ik dat ‘moeder’ (Yemesch) de oorzaak is van flinke ruzies. Een slecht woord over 
‘moeder’ en je kunt klappen verwachten. Ik liep een keer samen met een vrijwilliger over straat en 
een jongere probeerde mij op een leuke manier beet te nemen, waarop de vrijwilliger naast mij zei: 
‘’Ga je moeder pesten”. Ik hoorde eerst niet wat hij zei, maar de jongere werd helemaal wild en 
wilde hem slaan, zodat ik een idee kreeg van wat hij had gezegd. Ik kon hem tot kalmte brengen en 
we zijn maar snel doorgelopen. 

 

Mijn collega heeft eens een jongere midden in de nacht (lees ochtend) thuisgebracht en hij kreeg 
toen een genadeloze preek van de moeder van de jongere te horen en de jongere was erg bang. De 
volgende dag is mijn collega bij haar langs geweest en heeft met haar gesproken. Sindsdien is de 
band met de jongere verbeterd. 
De mogelijkheid dat wij met zijn moeder konden praten benauwde hem als hij weer eens iets deed 
wat niet mocht en dan bood hij al snel zijn verontschuldiging aan. Hij had er alles voor over als we 
het maar niet aan zijn moeder zouden doorgeven. Zijn gedrag veranderde niet echt, maar hij had 
wel de angst dat wij het door konden geven aan zijn moeder en dan zou de jongen in zijn eer 
worden aangetast. 
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De vader heeft als gezinshoofd de taak gekregen om de familie-eer te beschermen. Dat maakt hem 
verantwoordelijk voor het gedrag van zijn vrouw en kinderen. Zijn reputatie staat op het spel wanneer zijn 
dochter rookt, met jongens praat, of van huis is weggelopen, wanneer zijn zoon is opgepakt door de politie, 
wanneer er wordt geroddeld over zijn echtgenote. ‘Hoe meer een man in staat is ‘’zijn ondergeschikte’’ in de 
hand te houden, des te meer respect, gezag en aanzien hij geniet in de gemeenschap18. 
 
Je toont respect aan je ouders als je in hun bijzijn geen dingen doet die niet mogen, maar als je buiten op 
straat bent en niemand binnen de Marokkaanse gemeenschap er last van heeft, dan is het geen probleem 
om de normen en waarden te overtreden. Zo lang de familie-eer niet in gevaar komt is er niks aan de hand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als de jongens tien zijn (sommige zeggen zelfs acht jaar), moeten ze ineens zelfstandig zijn. Ouders gaan er 
dan vanuit dat de jongeren volwassen zijn. Hierdoor moeten zij zelf ontzettend veel uitzoeken en oplossen. 
In wezen krijgen ze een enorme verantwoording. De verantwoording kunnen ze als puber echter niet 
dragen. Om dit te camoufleren doen ze zich groter voor dan dat ze in wezen zijn.  
 
 
 
 
 
 

Een tekenend voorbeeld hiervan is het 
chaotisch verlopen duel tussen Jong 
Oranje en Jong Marokko (22 mei 2007) dat 
gewonnen werd door jong Marokko maar 
na afloop compleet uit de hand liep. Jong 
Marokko had de wedstrijd gewonnen en 
honderden Marokkaanse fans bestormden 
het veld, gooiden met stoeltjes en 
hoekvlaggen en sloopten ook andere 
onderdelen van het stadion, zoals doelen 
en reclameborden. Toen het Wilhelmus 
weerklonk, zorgden talloze Marokkanen 
voor een fluitconcert. En telkens als Ismaïl 
Aissati, die bij Oranje meespeelde, aan de 
bal was werd hij met hoon overladen. 
Burgemeester Vreeman van Tilburg 

constateert in het NRC Handelsblad van 23 mei19 dat hij iets van ‘’wrok’’ jegens Nederland en 
‘’verbitterdheid’’ proefden bij de Marokkaanse jongeren. Oud profvoetballer Mohammed Allach geeft aan 
dat de jongeren een duidelijk politiek statement wilde neerzetten. De jongeren voelen zich niet 
geaccepteerd, niet vrij, maar achtergesteld en geïsoleerd in buurten en op scholen. Daarnaast zegt Henk 
Groenevelt (Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme) dat het vooral chauvinisme is. Een uiting van 
vreugde of frustratie. Ze reageren heel emotioneel. Ze gedragen zich in wezen niet anders dan Nederlandse 
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  Werdmölder, H. ‘Marokkaanse lieverdjes’, 2
e
 druk, uitgevrij Balans Amsterdam 2006 

19
  NRC Handelsblad 23 mei 2007, Oranje mijdt Marokko vijf jaar 

Zelf heb ik meegemaakt dat jongeren tegen mij zeiden: ‘ik rook niet in het bijzijn van mijn ouders, 
maar ik ga om de hoek een sigaretje roken, zodat mijn ouders het niet kunnen zien’. Zo toon ik aan 
hen respect. 
De straat, een uitgaansgelegenheid of het jongerencentrum wordt dan ook gezien als een 
mogelijkheid om de boel om te draaien. Hier kunnen zij respect krijgen. Met andere woorden: hier 
kunnen zij de baas zijn. 

 

In gesprekken merk ik dit goed. Onder Marokkaanse jongens heerst veel onzekerheid. Ze zijn op 
zoek naar hun identiteit. Dit vinden ze vaak in een groep. Maar door een gebrek aan begrenzing 
thuis, vindt dit zijn weerslag buiten het huis.  
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voetbalvandalen. Hij wil de rellen niet bagatelliseren, maar ook niet overdrijven. ‘’Dit is geen puur 
hooliganisme; ze hebben geen rivaliserende fans aangevallen’’20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouders hebben er vaak geen besef van wat er allemaal speelt. Het is zelfs zo dat ouders vaak afhankelijk zijn 
van hun kinderen21. Veel ouders spreken de Nederlandse taal niet of nauwelijks, zodat kinderen veel voor 
hen moeten vertalen. Dit gaat echter lang niet altijd goed. Zeker niet als deze jongens dan misdrijven plegen 
en de politie thuis langskomt. Als aan de ouders niet in hun eigen taal, die ze verstaan, verteld wordt wat er 
aan de hand is, dan gebeurt het vaak dat ouders geen idee hebben wat er echt aan de hand is.  
Ook wordt het jongeren toegestaan (of krijgen ze van huis uit mee), dat ze niet de waarheid moeten 
spreken. Zoals ik al eerder schreef, proberen de jongens zich groot te houden. Wat je niet ziet is ook niet 
gebeurd en dat proberen jongeren vaak zo lang mogelijk vol te houden. Dit is iets wat kenmerkend is voor de 
cultuur in het Rifgebergte en het lijkt wel of de jongens dit gecontextualiseerd (over hebben genomen) 
hebben in de Nederlandse samenleving. 
 
Een aspect wat hierin meespeelt is dat Marokkaanse ouders vaak een autoritaire opvoedkundige stijl 
hebben. Deze opvoedkundige stijl past echter niet heel goed in onze samenleving. In onze tijd en 
samenleving die geïndividualiseerd is en democratisch is opgebouwd past een opvoedkundige stijl waarin 
kinderen leren om zelfstandige keuzes te maken en eigen verantwoording te dragen. Belangrijk is namelijk 
dat jongeren ontdekken en zich ontwikkelen waarom je iets doet en dat daar over gepraat wordt.  
Een belangrijk onderdeel van de opvoeding is dat moreel gedrag wordt aangeleerd. Wat zijn normen en 
waarden. Dit doe je niet door autoritair op te treden. Dan creëer je alleen wenselijk gedrag en dat zal 
uiteindelijk ook niet werken.  
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  NRC Handelsblad 23 mei 2007, Stadion is podium voor frustraties 
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   Jurgens, F. ‘Het Marokkanendrama’, 1e druk, uitgeverij Meulenhoff 2007 

Wat in Tilburg gebeurde is iets wat ik verschillende keren heb meegemaakt. De jongens weten niet 
hoe ze van iets moeten genieten. Ze winnen de wedstrijd met 2-0, maar weten niet hoe ze dat 
moeten vieren en dan doen ze maar waar ze goed in zijn en dat is op een uitbundige manier feest 
vieren, dat wil zeggen het veld op gaan en het een en ander slopen!  
Maar al kijk je ook naar de verschillende foto’s en filmpjes die zijn gemaakt dan zie je ook dat de 
meeste jongens helemaal geen kwaad in de zin hebben (uitzonderingen daargelaten), maar dat ze 
een manier zoeken om hun vreugde te uiten. Door een grote mond op te zetten, macho en 
provocerend gedrag te vertonen, proberen ze zich groter voor te doen dan ze zijn. Zo proberen ze 
een feestje te bouwen. De kans is dan ook groot dat de enige manier is waarop ze geleerd hebben 
om met hun emoties om te gaan, geuit wordt door geweld te gebruiken.  

 

Ook wij werken met bepaalde regels en uiteindelijk worden jongeren geschorst als ze zich niet aan 
de regels houden. Dit is in wezen een autoritaire manier van leiding geven. De vraag die wij wel 
eens stellen is of de jongeren zich alleen maar van hun wenselijke kant laten zien onder toezicht. 
Onder toezicht gedragen ze zich, maar valt het toezicht weg dan gedragen ze zich weer 
grenzeloos. Toch is er één groot verschil met de thuissituatie. Bij ons komen de jongeren vrijwillig. 
Ze hoeven niet te komen en kunnen gaan als ze dat willen. De praktijk leert dat als we nu jongeren 
eruit sturen ze vaak dezelfde dag nog terugkomen om hun excuus aan te bieden al is de vraag dan 
vaak wel of dat dit gemeend is of puur uit eigen belang is. Maar dat jongeren hun excuus 
aanbieden vinden wij al erg belangrijk. 
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Marokkaanse opvoedingscultuur 
 

 Gericht op rolvervulling; 

 Gezagsstructuur; 

 Schaamtegevoel bijgebracht; 

 Eergevoel, respect, plicht; 

 Scheiding en rolpatroon seksen; 

 Gericht op leven in gemeenschap; 

 Tijd voor mensen; 

 Inspanningen gericht op eerbaarheid. 
 

Een ander nadeel van de autoritaire opvoedkundige stijl is dat deze er vanuit gaat dat er een bepaalde 
(gesloten) gemeenschap is. In wezen kunnen we dit een ‘wij-cultuur’ noemen. Dit staat echter tegenover de 
individualistische maatschappij waarin wij nu geacht worden te leven. Jongeren leren zo niet zelfstandig te 
denken en leren zo ook niet goed hoe ze verantwoording moeten dragen. Hierbij moet wel gezegd worden 
dat deze wij-cultuur wel bestaat uit kleine eilandjes. Voor de buitenwereld lijkt er vaak een eenheid, maar in 
wezen zijn het losse eilandjes die wenselijk gedrag naar de buitenwereld wil vertonen. Er is veel achterdocht 
en de vuile was wordt niet buiten gehangen.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6 Seksuele relaties en huwelijk 
 
Tot 2004 was in Marokko de sharia22 van kracht met betrekking op het familie- en huwelijksrecht. Dit hield in 
dat mannen gemakkelijk van hun vrouw konden scheiden en dat ze haar gemakkelijk konden verstoten. 
Vrouwen daarintegen moesten naar de rechter gaan. Ook had dit consequenties in Nederland. Vrouwen die 
in Nederland scheidden, konden in Marokko moeilijk (geen) erkenning krijgen. Sinds de wetgeving in 2004 is 
hier verandering in gekomen23: 
 

 De huwelijksleeftijd is verhoogd van vijftien naar achttien jaar, wat heel erg helpt tegen het 
uithuwelijken van jonge meisjes. Dwanghuwelijken komen in Marokko heel veel voor.  

 Een voogd is ook niet langer verplicht bij het sluiten van een huwelijk. Hierdoor staat de vrouw volledig 
in haar recht om met de partner van haar keuze te trouwen. Voorheen zou ze dat niet gekund hebben 
zonder toestemming van haar vader, broer of oom. 

 De gehoorzaamheidsplicht aan de man is afgeschaft. 
 Een echtscheiding kan nu zonder veel moeite ook aangevraagd worden door de vrouw.  

 
De consequenties van de veranderde wetgeving is ook van belang voor Marokkanen die in Nederland 
wonen. Een huwelijk dat is gesloten in Nederland is nu ook rechtsgeldig in Marokko. Voorwaarde is wel dat 
twee moslims getuige waren bij de huwelijkssluiting. Dit betekent dat je in theorie niet nog eens hoeft te 
trouwen op het Marokkaanse consulaat in Nederland, wat voorheen wel het geval was. Een ander aspect is 
dat Marokkaanse vrouwen in Nederland het recht hebben op alimentatie en omgang met de kinderen. 
Toch blijkt dit in de praktijk nog lang niet altijd zo te werken. Hanna Ajarai geeft in een column voor de 
Nederlands Islamitische omroep (26-06-2007) aan dat dit in de praktijk nog lang niet zo eenvoudig is en dat 
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  Sharia is het Arabische woord voor de islamitische wet of de wet van God en betekent letterlijk 'weg naar de bron'. 
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  http://www.nioweb.nl/nio?waxtrapp=iffuwCsHcSjRhICwFbG 

Westerse opvoedingscultuur  
 

 Gericht op persoonlijke ontplooiing; 

 Verantwoordelijkheidsgevoel; 

 Persoonlijk schuldbesef aangeleerd; 

 Eerlijkheid, integriteit, persoonlijk succes; 

 Gelijkheid seksen; 

 Leven met anderen minimaliseren; 

 Mensen van de klok; 

 Prestaties zijn belangrijk. 
 

Ook in ons werk in het jongerencentrum en op straat merken we dit.  Marokkaanse jongens lijken 
voor de buitenwereld vaak een eenheid, maar er hoeft maar iets te gebeuren en de eenheid valt 
weg. Onderling is er veel ruzie en geven ze elkaar vaak de schuld van problemen die er zijn.  

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Arabisch
http://nl.wikipedia.org/wiki/Islam
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wet
http://nl.wikipedia.org/wiki/God_%28monothe%C3%AFsme%29
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men vaak niet bereid is mee te werken op de ambassade. Maar het belangrijkste aspect is dat veel 
Marokkanen in Nederland zich (nog) niet hebben aangepast aan de wijzigingen die zijn doorgevoerd door de 
koning Mohammed VI van Marokko. 
 
Als we kijken naar Marokkaanse jongens dan valt namelijk op dat zij vaak een verwrongen beeld van 
seksualiteit hebben. Thuis worden ze strak gehouden, moeten ze voldoen aan verschillende regels, maar de 
Nederlandse maatschappij laat het tegenovergestelde zien en horen.  
Jongens nemen in de praktijk dan ook vaak de vrijheid om met seksualiteit te experimenteren, ook al staat in 
de koran dat mannen net zo goed als vrouwen als maagd het huwelijk dienen in te gaan. In de praktijk wordt 
dit echter nauwelijks opgevolgd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een belangrijk aspect is de manier waarop gekeken wordt naar het huwelijk. Naima El Bezaz gaf het in haar 
artikel in Trouw aan. Ze zag mensen in haar omgeving trouwen omdat het moest of omdat er ergens een 
neef of nicht zat te wachten. Het zijn dan ook vaak verstandshuwelijken die worden afgesloten. Huwelijken 
komen voort uit nut. Liefde speelt geen rol. Dit kan grote gevolgen hebben. 
Huwelijken waar liefde niet de basis is, kunnen leiden tot huwelijken waar intimiteit nauwelijks een rol 
speelt. In de documentaire ‘Linda en Ali: Twee werelden binnen vier muren’, komt dit goed naar voren24. 
Linda en Ali zijn wel uit liefde met elkaar getrouwd, maar in gesprekken die zij met elkaar hebben en met 
anderen blijkt dat dit in de moslimwereld een moeilijk aspect is. Er wordt vaak getrouwd vanwege 
solidariteit, maar niet uit liefde. Een ander aspect wat niet vergeten moet worden is als neven en nichten 
samen in het huwelijk treden, het geboorteafwijkingen tot gevolg kan hebben. Onderzoek naar deze 
geboorteafwijkingen zijn niet of nauwelijks gedaan. Toch zijn er nu deskundigen die voorzichtig concluderen 
dat het hoge aantal zwakbegaafden en het feit dat veel Marokkaanse scholieren in leerwegondersteunend 
en praktijkonderwijs belanden, hun oorzaak vinden in deze huwelijken. 
 
De visie die Naima El Bezaz heeft op huwelijk en seksualiteit wordt niet gedeeld door iedere Marokkaan. Uit 
onderzoek van Naamane-Guessous, (1994) blijkt dat de helft vindt dat liefde aan de basis van een huwelijk 
moet staan, voor de andere helft is het huwelijk de basis waaruit de liefde voortkomt.  
Verder gaf Naima El Bezaz aan, dat zij het verwerpelijk vond als haar vriend perse een vrouw wilde die 
maagd zou zijn. Hier zitten de meeste Marokkaanse jongens niet mee, al komt het nog steeds wel voor25. Het 
probleem zit hem meer in het feit dat vrouwen in Nederland ‘te’ modern en ‘te’ assertief zijn. Marokkaanse 
mannen zijn gewend om gezag te hebben en dit dreigt verloren te gaan als er getrouwd wordt met 
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  Documentaire uitgezonden op 04-07-2007 België 1/ één 
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  Uit onderzoeken blijkt dat behoud van maagdelijkheid tot het huwelijk nog steeds het ideaalbeeld is. Onderzoek naar de seksua liteit bij Marokkaanse 
vrouwen in Nederland (Mouthaan & De Neef, 1992)(in: Bartels,  1993) toont dat het maagdelijkheidideaal in Nederland in een nog duidelijkere en 
meer expliciete vorm aanwezig is dan in Marokko. De onderzoekers brengen dit volgens Bartels (1993) in verband met de migratie. Ongehuwde 
Marokkaanse vrouwen in Nederland gaan wel seksuele contacten aan, maar blijven daarbij toch voldoen aan het ideaal van maagdelijkheid door niet 
tot de coïtus over te gaan. Deze groep gebruikt geen anticonceptie omdat ze ervan uitgaan dat zij het nog niet nodig hebben. Dr. P. Meurs 
SEKSUALITEITSBELEVING EN PERSPECTIEF OP MAN/VROUW RELATIES BIJ MAROKKAANSE MIGRANTENVROUWEN juni 2004 

Marokkaanse jongens hebben vaak een beeld van Nederlandse meisjes dat ze beschikbaar zijn en 
het liefst seks willen. Daardoor bestaat de kans dat ze snel over grenzen heen stappen. Zelf heb ik 
dit zien gebeuren in het eerste jaar dat we in Gorinchem open waren. We gingen wel eens naar 
het zwembad met een groep Marokkaanse jongens. Dit ging op de één of andere manier altijd wel 
verkeerd. De jongens probeerden daar diverse contacten aan te gaan met meisjes die daar niet 
altijd even positief op reageerden en vaak kregen ze ruzie met andere (autochtone) bezoekers.  
Na een jaar wilden we weer met elkaar naar het zwembad gaan, maar geen enkele jongere kon 
mee. Wat bleek? Bijna heel de groep was de toegang geweigerd i.v.m. ongewenst gedrag 
voornamelijk richting meisjes. 
Vrouwen worden vaak gezien als object. In gesprekken met jongeren komt dit ook naar voren. Een 
jongere zei eens tegen mij, nadat ik hem had gevraagd of hij zijn vriendin nog zou zien vanavond: 
“Nee, kheb haar gister nog geloosd’’. Met andere woorden ik heb gisteren nog seks met haar 
gehad en verder interesseert het mij niet zo veel. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Mohammed_VI
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Nederlandse vrouwen, maar ook tweede generatie vrouwen zien velen als een probleem, omdat deze vaak 
ook assertief en modern zijn. Vaak zijn ze hoger opgeleid, presteren en integreren ze beter26. Dit is de reden 
dat veel Marokkanen er voor kiezen om een partner uit het land van herkomst te halen. Meestal worden 
echter religieuze redenen genoemd. 
Maar naast het al eerder genoemde argument speelt ook een economische factor een grote rol. Trouwen 
met een Nederlands-Marokkaanse partner geeft bestaanszekerheid, zeker ook voor de Marokkaanse 
achterban. Bedraagt een gemiddelde bruidsprijs in Marokko ongeveer 3000 à 4000 euro, voor een in 
Nederland wonende partner is men bereid een bedrag van 20.000 euro neer te leggen27.  
Veel huwelijken met ‘importpartners’ lopen echter uit op een echtscheiding. Uit het feit dat dit vaak in het 
vierde huwelijksjaar gebeurt, zou kunnen worden afgeleid dat het in deze gevallen gaat om 
schijnhuwelijken28. 
Kijken we naar de cijfers, dan blijkt dat onder de eerste generatie moslims het percentage dat hun partner 
uit het buitenland haalt, ligt op 68 procent (vrouwen 66%). Onder de tweede generatie is dit percentage 
gemiddeld 51 procent (vrouwen 58%)29 en onder de jongeren geeft één op de tien aan het belangrijk te 
vinden om een partner uit het land van herkomst te halen. Of de overige negen een in Nederland 
opgegroeide partner trouwen, zal de toekomst moeten leren. In de praktijk blijkt namelijk dat de partner 
nog steeds uit het land van herkomst wordt gehaald30.  
Wel moet gezegd worden dat uit onderzoek van het CBS blijkt dat er in 2007 een forse daling aan het 
optreden was, van het aantal mannen dat een bruid ‘haalt’ uit het land van herkomst. De mogelijke oorzaak 
hiervan werd gezien in het feit dat de huwelijkswetgeving met betrekking tot huwelijksmigratie in Nederland 
in 2004 is gewijzigd, maar ook het feit dat Marokkaanse jongens het huwelijk uitstellen31. In 2009 zien we 
echter weer een stijging optreden en zien we dat er uiteindelijk weinig is veranderd. 
Een neveneffect van de vele ‘importpartners’ is dat er iedere keer opnieuw een aanwas naar Nederland 
komt die moet integreren en waarbij iedere keer dezelfde problemen ontstaan en overwonnen moeten 
worden. Opnieuw is er een taalachterstand en geven Marokkaanse ouders hun kennisachterstand door op 
hun kinderen. 

 
 

2.7 Nederland – Marokko 
 
In vergelijking met de eerste generatie is er sprake van een veranderd perspectief. Voor de meeste ouderen 
is teruggaan geen vraag maar een vaststaand gegeven, ook al wordt de feitelijke beslissing uitgesteld en zal 
van uitstel wel eens afstel kunnen komen.  
Onder jongeren daarintegen is steeds meer het besef aan het doordringen dat zij zich voor hun toekomst in 
Nederland moeten gaan oriënteren32. Toch blijkt uit onderzoek dat de meeste Marokkanen zich meer 
Marokkaan voelen dan Nederlander33. Dit geldt vooral voor de eerste generatie en de laagopgeleide 
Marokkanen.  
Toch zullen de meeste Nederland niet verlaten, ook al is bij de emigratie van Marokkanen de laatste jaren 
een lichte stijging te zien34. In 2004 hebben 1600 Marokkanen van de eerste generatie en bijna 1000 
Marokkanen van de tweede generatie Nederland verlaten.  
Ongeveer driekwart van de Marokkaanse jongeren wil of denkt niet terug te gaan (Eén op de zes jongeren 
heeft overigens nog niet over deze vraag nagedacht).  
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  NIDI, Marokkanen in Nederland een profiel 2006 
27

  Hooghiemstra, E. ‘Trouwen over de grens. Achtergronden van partnerkeuze van Turken en Marokkanen in Nederland’, CSP,  Den Haag 2003 
28

  Na drie jaar en een dag komt de partner in aanmerking voor een zelfstandige verblijfstatus.  
29

  CBS, bevolkingsstatistieken 2005 
30

  NIDI, Marokkanen in Nederland een profiel 2006 
31

  In 2004 is bepaald dat de man of vrouw die een huwelijkspartner uit het buitenland wil halen ouder moet zijn dan 21 jaar en minimaal 120 procent 
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De redenen die worden genoemd om voorgoed in 
Nederland te blijven zijn divers. ‘Het bevalt goed in 
Nederland’ wordt door bijna de helft van de jonge 
Marokkanen genoemd.  
Maar ook werk, familie en geen toekomst in het land 
van herkomst zijn argumenten die relatief vaak worden 
genoemd. Eén derde van de Marokkaanse jongeren wil 
in Nederland blijven, omdat ze geen binding hebben met 
Marokko. De cultuur in het land van herkomst zegt hen 
weinig. Dit is op zich niet verwonderlijk. De meeste 
Marokkanen in Nederland zijn Imazighen en die 
identificeerden zich van oorsprong al minder met de 
Marokkaanse staat. Veel Marokkaanse jongeren voelen 

zich dan ook niet zo zeer Marokkaan. Ze voelen zich in de eerste plaats moslim. 
 
Veel Marokkaanse ouders voelen geen binding met Nederland en hebben nauwelijks contact met de 
samenleving. Sommige ouders geven de samenleving zelfs de schuld van hun problemen. Net als vroeger in 
het Rifgebergte protesteren ze tegen de samenleving. Dit zorgt er voor dat ouders hun kinderen niet 
stimuleren om zich in te zetten voor de samenleving en om zich te houden aan de regels. Ze werken zelf 
eerder mee aan het tegenovergestelde. De kans dat Marokkaanse jongens gewelddadig verdrag gaan 
vertonen, wordt dus mede veroorzaakt door de opvoeding thuis. Als aan de jongens geen positief voorbeeld 
wordt gegeven dan kunnen zij dit niet opvolgen. Een casus waar ik op gewezen werd is de volgende: 

 
‘’Achmed is iemand die steelt. Dit doet hij op een plaats waar zijn vader heeft gewerkt. Hij vindt dat 
zijn vader daar niet goed behandeld is en vindt zo dat hij een reden heeft om te stelen. Hij gaat daar 
de boel even rechtzetten. De vader is eerst boos als hij hoort wat Achmed heeft gedaan, maar als hij 
uitgelegd krijgt wat zijn zoon gedaan heeft, omhelst hij hem en is hij niet boos meer. Achmed wil 
erkenning van zijn vader en dit is uiteindelijk goed gegaan’’. 

 
Hier kun je verschillende dingen over zeggen. We kunnen ons afvragen of Achmed’s argument enige grond 
heeft, maar de reactie van de vader vind ik tekenend als deze zijn zoon omhelst. Van nature praten 
Marokkanen niet over hun problemen, maar proberen ze het zelf op te lossen. Dit probeert Achmed ook te 
doen door de boel even recht te gaan zetten en uiteindelijk krijgen Achmed en zijn vader wat ze willen. De 
familie eer is gered en ze hebben zich verzet tegen de ‘boze buitenwereld’. 
 
Dit is een beeld wat leeft bij veel Marokkaanse jongens en dat zorgt voor strijd. De jongens zijn een 
voorbeeld van een zoektocht naar identiteit. Ze moeten gevoelsmatig kiezen tussen Marokko en Nederland. 
Marokkaanse jongens leven dan ook in twee werelden tegelijkertijd. Op zich hoeft dit overigens geen 
probleem te zijn. In wezen is dit waar het bij integratie om gaat. Proberen maatschappelijk mee te doen met 
behoud van je eigen identiteit.  
Het probleem zit hem meer in het feit dat er een kloof is tussen de eerste en tweede generatie Marokkanen 
én tussen Marokkaanse en autochtone Nederlanders. 
Marokkaanse jongeren integreren langs sociaal-culturele wegen en dat doen ze succesvol. Ze spelen 
doorgaans als kind buiten en raken zo vertrouwd in de samenleving. Ze spreken vaak Nederlands en hebben 
vaak Nederlandse kennissen. Vraag maar wat ze graag willen, dan klinken meestal de volgende antwoorden: 
‘mooie vrouw, veel geld en een dure auto’. Dit succesvol integreren heeft alleen tot gevolg dat volgens de 
maatstaven van de eerste generatie de tweede generatie jongeren steeds verder vervreemd raakt van hun 
wortels in Marokko. Tot zo ver klinkt het alsof er richting autochtonen geen vuiltje aan de lucht is.  
Vaak gaat het ook goed totdat de Marokkaanse jongens de basisschool verlaten en doorstromen naar het 
voortgezet onderwijs.  
Daar zijn verschillende autochtone jongeren die hen zien als ‘buitenlanders’. Ook al zijn de jongeren geboren 
en getogen in Nederland.  
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Uit onderzoek van TNS NIPO, blijkt dat 36 procent van de bevolking negatief tegenover moslims staat. Uit 
onderzoek van Refl!ts35 bleek hoe de meerderheid van de reformatorische jongeren negatief staat tegenover 
allochtonen in ons land. Bijna driekwart is van mening dat er in Nederland te veel buitenlanders zijn36. Sinds 
de moord op Pim Fortuyn is in Nederland de ‘Geest uit de Fles’ concludeert hoogleraar maatschappelijke 
opvoeding Micha de Winter. Volgens hem mag je nu eindelijk zeggen wat je denkt37. Dit zie je terug bij 
autochtonen, maar ook bij allochtone jongeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8 Opleiding 
 
Het opleidingsniveau van de Marokkanen is laag vergeleken met autochtone jongeren, maar ook vergeleken 
met andere etnische groepen. Het stijgt echter snel, met name door de tweede generatie. Vrouwen zijn bij 
Marokkanen nog steeds lager opgeleid dan mannen, maar zij halen hun achterstand vrij snel in. De 
Marokkanen liggen in dit opzicht aanmerkelijk achter op andere bevolkingsgroepen (SCP/WODC/CBS, 205, 
p.169). Dit is een erfenis van de onderwijssituatie in het herkomstland.  
De jongeren die geheel of grotendeels in Nederland zijn opgegroeid, hebben veel meer onderwijs gevolgd. 
Toch is ook bij de Marokkaanse jongeren van 20-24 jaar nog 30 procent niet in bezit van enig diploma, terwijl 
nog eens 37 procent een diploma bezit dat niet hoger reikt dan vbo of mavo38. Dit houdt in dat deze 
jongeren niet in bezit zijn van een zogenoemde startkwalificatie voor de arbeidsmarkt en dat hun 
perspectieven op deze markt dus ongunstig zijn. 
De grote hoeveelheid immigratie van huwelijkspartners beïnvloedt deze cijfers niet positief. Als we deze 
groep namelijk niet meenemen, dan blijkt dat een groot gedeelte van de jongeren wel succesvol is. Zij 
hebben ten opzichte van hun ouders een enorme sprong vooruit gemaakt. 
Toch neemt niet weg dat er een aanzienlijke groep is die vroegtijdig het onderwijs verlaat. Dit zijn overigens 
ook vaak de jongeren met gedragsproblemen. 
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  Onderzoek TNS Nipo gehouden onder ouderen en jongeren, dit zou (deels) het grote verschil kunnen verklaren, 2007! 
37

  Kooijman, H. ‘Een groep apart?’, NIZW Jeugd, Utrecht, Uitgevrij SWP, Amsterdam 2005  
38

  CBS, EBB, ’00-’01, (vbo en mavo nu vmbo) 

Ik heb gemerkt dat Marokkaanse jongens zich niet laten afblaffen en zich niet in mindere posities 
laten drukken. Zij eisen hun recht op gelijkwaardige posities in de maatschappij op en schelden en 
vechten terug. Dat het dan niet altijd gaat om puur etnisch geweld doet er dan niet toe. Op straat, 
in het uitgaansleven en in jongerencentra, gaan de conflicten tussen Marokkaanse jongens en 
autochtonen voornamelijk om macht. De etnische achtergrond wordt vaak als aanleiding gebruikt 
om de boel te laten escaleren. Het is vaak niet de oorzaak. 

 

Jongens die succesvol zijn op school danken dat gewoonlijk niet aan hun ouders. De ouders van 
succesvolle jongens hebben dezelfde herkomst en lage sociaal-economische positie als de ouders 
van de jongens die het niet redden op school. Het wekte bij mij iedere keer verbazing op als ik weer 
eens bij een diploma uitreiking was van een aantal Marokkaanse jongens. Vaders ‘schitteren’ door 
afwezigheid en een enkele moeder en soms een vader was aanwezig bij de uitreiking. Toen ik hier 
over aan het praten was met een Marokkaanse medewerker binnen onze organisatie zei hij, dat 
dit normaal is. ‘’School is iets voor de jongeren zelf, daar hebben ouders niks mee te maken’’. De 
oorzaak hiervan ligt in feit dat de waarden (dat wat belangrijk wordt gevonden) van de 
Marokkaanse cultuur  totaal anders zijn dan de waarden van de autochtonen cultuur. Het is zelfs 
precies het tegenovergestelde. 
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Waarden Marokkaanse cultuur 
 

1. religie 
2. respect ouders/ ouderen 
3. trouw aan familie 
4. gehoorzaamheid 
5. gastvrijheid 
6. goede manieren 
7. hulpvaardigheid 
8. eigen taal goed spreken 
9. goede schoolopleiding 
10. eerlijkheid 
11. zelfstandigheid 
12. zelfvertrouwen 
13. goed Nederlands spreken 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
De belangrijkste factor is de hulp en 
ondersteuning die sommige jongeren 
krijgen van oudere broers, zussen en van 
leeftijdsgenoten. Personen uit het eigen 
netwerk van de jongeren geven advies, 
praktische hulp en begeleiding. Zij 
stimuleren de jongens om door te zetten 
en verder te studeren39.  
Een factor die hierbij meespeelt, is het 
veranderde perspectief. Al eerder 
vermelde ik dat het merendeel van de 
jongeren aangeeft dat ze in Nederland 
willen blijven. Dit zorgt er voor dat ze 
bewust worden van het feit dat het 
belangrijk is om een toekomst op te 
bouwen in Nederland en dat diploma’s hiervoor nodig zijn. 
 
Marokkaanse kleuters arriveren in het basisonderwijs met een achterstand (bijvoorbeeld op taalkundig 
gebied). Door de jaren heen wordt deze achterstand voor een gedeelte ingehaald, maar aan het einde van 
het basisonderwijs is de achterstand nog steeds aanzienlijk. Dit resulteert in lagere adviezen voor het 
vervolgonderwijs. De gemiddelde Marokkaanse cito-score rechtvaardigt dan ook nog geen advies boven de 
mavo-plus. Dit in tegenstelling tot de berichten die in de media in het voorjaar van 2007 te horen waren, dat 
aan Marokkanen een te laag advies wordt gegeven. De verklaring die gegeven wordt door NIPO is dat de 
achterstand te wijten is aan de taalvaardigheid van de ouders. De arbeidsmigranten en de echtgenoten die 
later kwamen hadden nu eenmaal weinig scholing achter de rug. Het feit dat Marokkaanse kinderen vooral 
scholen bezoeken met een hoog allochtonenpercentage is volgens het jaarrapport van integratie 
(SCP/WODC/CBS) niet van invloed op hun achterstand. Het feit dat deze ‘zwarte’ scholen in de statistieken 
achterlopen ligt namelijk niet aan het onderwijs, maar meer aan de samenstelling van de leerling populatie. 
 
De positie van Marokkaanse jongens in het voortgezet onderwijs weerspiegelt grotendeels de achterstand 
die zij in het basisonderwijs al vertonen. Deelname aan het voortgezet onderwijs wil echter niet zeggen dat 
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  Crul, M. ‘De sleutels tot succes; over hulp, keuzes en kansen in de schoolloopbaan van Turkse en  
Marokkaanse jongeren van de tweede generatie’ uitgeverij Het spinhuis, 2000 

Waarden autochtonen cultuur 
 

1. zelfstandigheid 
2. zelfvertrouwen 
3. goede schoolopleiding 
4. goed Nederlands spreken 
5. eerlijkheid 
6. hulpvaardigheid 
7. respect ouders/ ouderen 
8. goede manieren 
9. trouw aan familie 
10. gehoorzaamheid 
11. gastvrijheid 
12. religie 
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de opleiding wordt afgesloten met een diploma. Het schoolverzuim is nog steeds relatief hoog. Ook is het 
aantal allochtone jongeren dat leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) volgt hoog. Het lwoo is een 
onderdeel van het vmbo, gericht op leerlingen die extra individuele begeleiding nodig hebben. Het gaat om 
bijna 30 procent Marokkaanse leerlingen in het derde leerjaar van het vmbo40.  
Volgens het SCP valt de hoge schooluitval bij allochtonen gedeeltelijk toe te schrijven aan het feit dat zij in 
verhouding tot hun schoolprestaties te hoog worden geplaatst in het voortgezet onderwijs. 
 
Na het voortgezet onderwijs melden bijna alle jongeren (die hun diploma hebben gehaald) zich voor verder 
vervolgonderwijs. Meer dan de helft stroomt door naar het MBO. Ongeveer 21 procent kiest voor het HBO 
en 6 procent gaat deelnemen aan het WO. Dit lijkt een reden voor optimisme, maar in de praktijk blijkt dat 
niet iedereen een diploma haalt en dat de meerderheid van leerlingen op het MBO het laagste niveau 
volgt41. Dit niveau biedt echter niet een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt. 
 
In Marokko wordt de school gezien als een verlengstuk van de opvoeding thuis. Op school moet je net als 
thuis respect, discipline en gehoorzaamheid tonen. Ook in Nederland heeft deze gedachte lang 
gedomineerd. De laatste dertig jaar is hier verandering in gekomen. De kerk als gezaghebbend instituut is 
verdwenen en de zuilenmaatschappij is zo goed als omgevallen. Het accent is nu komen liggen op 
vertrouwen, eigen initiatief en mondigheid. Daarbij is de functie van leraar gedevalueerd. Er is 
gelijkwaardigheid ontstaan tussen leerling en leerkracht. De formele omgang tussen leerling en leerkracht is 
bijna volledig verdwenen. Een belangrijk aspect hierbij is dat er een verschuiving is opgetreden van 
kennisreproductie naar zelfsturing. De functie van de leerkracht is veranderd van een meer autoritaire rol 
naar een begeleidende rol. 
Marokkaanse jongens hebben moeite met een dergelijke schoolcultuur. Marokkaanse ouders geven dan ook 
geregeld de scholen de schuld van het probleemgedrag van hun kinderen. Daarom zien verschillende ouders 
het ook noodzakelijk om hun kind naar een islamitische school te sturen. 
 
 

2.9 Sociaal-economische positie 
 
Allochtonen hebben een achterstand op de arbeidsmarkt. Ze hebben gemiddeld een lagere 
arbeidsparticipatie, een hogere werkeloosheid en een lager inkomen dan autochtonen. Ook zijn Marokkanen 
vaak werkzaam aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Meer dan 60 procent van de werkzame 
beroepsbevolking is werkzaam op een laag niveau. 
 
Onder Marokkanen is de werkloosheid sinds 2001 meer dan verdubbeld. Bij alle andere groepen niet-
westerse allochtonen is de werkloosheid sinds 2001 veel minder sterk gestegen. Doordat Marokkanen de 
enige groep zijn van wie de werkloosheid sterk blijft stijgen, is de werkloosheid van Marokkanen in 2004 het 
hoogst van alle allochtonen42. De netto arbeidsparticipatie43 van Marokkanen, nam tussen 1995-2002 toe 
van 29 naar meer dan 45 procent, maar zakte daarna terug naar 37 procent. De redenen die hiervoor 
gegeven worden zijn: 
 

 de Marokkaanse groep telt veel werklozen en arbeidsongeschikte; 
 weinig vrouwen die participeren en; 
 veel jongeren zijn nog schoolgaand44.  

 
Jongeren (15–24 jaar) zijn vaker werkloos dan gemiddeld. De verschillen in werkloosheid tussen allochtone 
en autochtone jongeren zijn echter minder groot dan onder oudere personen. In 2004 zijn Marokkaanse 
jongeren tweemaal zo vaak werkloos als autochtone jongeren. Alle Marokkanen (15–64 jaar) zijn echter 
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  NIDI, Marokkanen in Nederland een profiel 2006 
42

  NIDI, Marokkanen in Nederland een profiel 2006 
43
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44

  NIDI, Marokkanen in Nederland een profiel 2006 



Oorzaken van gedrag 
 

 

Tussen hoop en vrees 
27 

viermaal vaker werkloos dan alle autochtonen. Ook onder Arubanen, Antillianen en Turken zijn de 
werkloosheidsverschillen onder jongeren minder groot45. 
 
De lage arbeidsparticipatie zorgt ervoor dat veel Marokkaanse ouders nauwelijks een dagbesteding hebben. 
En wat veel voorkomt is dat de vader van het gezin vaak heel de dag thuis zit en naar de televisie zit te 
kijken, biddend en keuveld doorbrengt in de moskee of een vaste klant is van koffie- en theehuizen. Dit alles 
komt niet echt motiverend en stimulerend over op jongeren. Een ander aspect wat meespeelt is dat door de 
hoge werkeloosheid het aantal uitkeringen in de Marokkaanse bevolkingsgroep aanzienlijk is. Dit betreft 
echter niet alleen de oudere werknemers die in de jaren zestig en zeventig naar Nederland zijn gekomen en 
nu arbeidsongeschikt zijn, maar ook tweede generatie Marokkanen. In 2003 kreeg 10 procent van de tweede 
generatie een uitkering46. 
 
Doordat veel Marokkaanse gezinnen niet een bijzonder goede economische positie hebben, zie je ook dat de 
meeste gezinnen in kleine (huur) woningen leven. Daarbij moet gezegd worden dat Marokkaanse gezinnen 
gemiddeld groter zijn dan autochtone gezinnen. In de gezinnen is het geboortecijfer de afgelopen jaren dan 
wel gedaald, maar het is nog steeds het hoogst van alle etnische groepen47. 
Gemiddeld genomen hebben Marokkaanse huishoudens dus minder besteedbaar vermogen. En doordat de 
gezinnen groter zijn levert dit een ongunstiger beeld op. Het gemiddelde inkomen is dan ook maar 69 
procent in vergelijking met autochtone huishoudinkomens.  
 
 

2.10 Vrijetijdsbesteding 
 
Marokkaanse families brengen hun vrije tijd graag buiten door. Uit onderzoek van Jókövi (2000) naar het 
vrijetijdsgedrag van Marokkaanse Nederlanders in Rotterdam en Amsterdam, blijkt bijvoorbeeld dat ze zeer 
veel gebruik maken van stadsparken. Deze uitstapjes staan vaak in het teken van drinken, praten en 
barbecueën. Voorzieningen in de open lucht die wat verder van huis liggen, zoals strand, duinen en bos, 
worden echter minder vaak bezocht door Marokkanen in vergelijking met autochtone Nederlanders. 
Marokkaanse Nederlanders maken aanzienlijk meer gebruik van de in de stad aanwezige 
recreatievoorzieningen dan van de buiten de stad gelegen voorzieningen (Rijpma et al, 2004). Alhoewel de 
tweede generatie Marokkanen wel steeds dichter in de buurt komt bij de autochtone bevolking. 
 
Autochtone jongeren zijn relatief vaak lid van een sportvereniging, in tegenstelling tot Marokkaanse 
jongeren. Precies het tegenovergestelde geldt voor sporten met familie of vrienden: Marokkanen sporten 
vaak in dit verband (Crok et al, 2002). Allochtone Nederlanders beoefenen dan ook veel vaker een sport in 
teamverband dan autochtone Nederlanders.  
 
Onder Marokkanen zijn het vooral de mannen die aan sport doen (53% van de mannen, tegenover 13% van 
de vrouwen). Maar daarbij moet wel gezegd worden dat de eerste generatie allochtonen nauwelijks 
sportten, in tegenstelling tot de tweede generatie.  
Marokkanen gaan vooral sporten om binnen een vertrouwde omgeving met mensen uit de eigen groep om 
te gaan. Dit heeft er dan ook toe geleid dat het aantal Marokkaanse voetbalclubs de laatste jaren aan het 
toenemen is. Bij jongens zijn voetbal, fitness en vechtsporten favoriet. Veel jongeren spelen dan ook voetbal 
op straat. (Verheggen & Spangenberg, 2001)48.  
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2.11 Marokkaanse jongens en de straatcultuur 
 
Jongeren die in Nederland in groepen 
rondhangen en overlast veroorzaken in de 
omgeving zijn geen nieuw verschijnsel. 
Jeugdoverlast is echter in veel steden en dorpen 
ergernis nummer één geworden. Uit onderzoek 
van actualiteitenprogramma ‘Een Vandaag’ 
(21.000 ondervraagden) blijkt dat circa 20 
procent van de Nederlanders ernstige overlast 
rondom het huis ervaart en bang is voor 
hangjongeren. Een kwart hiervan overweegt te 
verhuizen. Zes procent heeft dit reeds gedaan49. 
Vaak is criminaliteit, meer nog overlast, 
gerelateerd aan het gedrag van jeugdgroepen op 
straat. In het bijzonder blijken vooral 
Marokkaanse jongens groepen te vormen, die 
veelvuldig botsen met buurtbewoners en winkeliers. Ze zijn zoals eerder aangegeven oververtegenwoordigd 
in de politiestatistieken. Maar wat is nu straatcultuur en over wie gaat het?  
 
Jongeren in de straatcultuur hebben zich afgewend van de hoofdstroom in de samenleving. Ze hebben de 
overtuiging dat je gezagsdragers niet kunt vertrouwen. In het algemeen verzetten ze zich tegen gezag van 
bijvoorbeeld ouders, ouderen, docenten, politie. Ze voelen zich niet verbonden met de grote samenleving of 
met school.  
Dit alles wil niet zeggen dat iedereen die leeft in de straatcultuur met elkaar te vergelijken is. Je moet goed 
kijken wat er aan de hand is. Niet iedere hanggroep is een jeugdbende. Het gedrag van personen en groepen 
varieert. Sommige groepen hangen gewoon rond en doen geen vlieg kwaad, andere groepen richten zich 
meer op criminele feiten. Belangrijk is dan ook dat elke groep zijn eigen aanpak verdient. 
 
Als we proberen te achterhalen wat de motivatie is van jongeren die in de straatcultuur leven om asociale en 
criminele feiten te plegen, dan blijkt dat het merendeel van de jongeren dit doen uit drang om te 
experimenteren, om grenzen te verkennen, omdat het stoer is of om ergens bij te horen. De groepsdruk, het 
streven om aanzien en respect te krijgen, zowel van vrienden als voorbijgangers, spelen een grote rol. Naast 
het machtsgevoel is ook het bestrijden van verveling een belangrijke drijfveer.  
 
Op zich is dit alles niet nieuw en vreemd. Diverse onderzoeken geven aan dat bij het ouder worden de 
meeste jongeren hun aandacht weer verleggen naar de serieuze zaken van het leven en neemt het 
normovertredende gedrag automatisch af. Toch is hiermee niet alles gezegd. Als we ons specifiek richten op 
Marokkaanse jongens dan moet er meer gezegd worden. Veel Marokkaanse jongens groeien op in een 
straatcultuur en voor hen spelen twee belangrijke elementen een rol: 
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Voor Marokkaanse jongens zijn hun vrienden erg belangrijk. Hun vrienden zijn belangrijker dan 
hun vader. Ze brengen veel vrije tijd door buitenshuis. Ze hebben een voorliefde voor het 
beoefenen van sport en ze bezoeken graag disco’s en cafés. Ook een belangrijke vrijetijdsbesteding 
is het hangen op straat. Vanuit hun culturele achtergrond in Marokko is dit heel normaal. In 
Nederland is dit echter minder vanzelfsprekend en wordt een groep Marokkanen die op straat 
staat, al gauw als bedreigend ervaren. Vaak is hier echter geen reden voor.  
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 Jongeren in het algemeen kunnen kiezen bij welke groep ze willen horen. Daarbij is men bewust dat een 
keuze voor een bepaalde groep afwijkt van de hoofdstroom in de samenleving. Veel Marokkaanse 
jongens kunnen echter niet kiezen, of worden er op gewezen dat ze anders zijn. En waar dit in de praktijk 
niet zichtbaar wordt, ervaren vele Marokkaanse jongens dit wel zo. Voor hen is het dus geen keuze zoals 
dat voor vele autochtone jongeren in de straatcultuur wel het geval is. 

 Als tweede speelt het zoeken naar respect en waardigheid. ‘Normaal’ krijgen mensen die leven in de 
’burgerlijke’ cultuur op verschillende manieren respect. We kunnen hierbij denken aan hun levenstijl, 
huis, baan, positie, etcetera. Dit wordt vaak gezien als ‘normaal’ en er wordt vaak niet eens over 
nagedacht. Er wordt pas over nagedacht als iemand een keer respectloos wordt benaderd of behandeld. 
Als iemand echter een tekort aan respect krijgt, dan wordt dit sterk ervaren en gaan er gelijk alarmbellen 
rinkelen. Iemand wil respect, krijgt het niet, terwijl hij dit wel nodig heeft.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een belangrijk aspect is hoe Marokkaanse jongens het woord respect invullen. Volgens het online 
woordenboek van Van Dale50 betekent respect: ‘eerbied uit hoogachting of angst’. Marokkaanse jongens 
geven hier echter een eigen invulling aan. Respect is vooral het recht van de sterkste. In het gezin, maar ook 
buitenshuis (school e.d.) moeten de jongeren respect geven, maar ze ervaren dat ze zelf geen of nauwelijks 
respect terug krijgen. Respect wordt dus gekoppeld aan macht. Respect is aan de ene kant iets wat je moet 
verdienen en aan de andere kant is het iemand zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Respect heeft voor velen van hen dan ook niets te maken met rekening houden met anderen. Respect houdt 
in dat je iemand bent, dat anderen ontzag voor je hebben, of dat anderen bang voor je zijn. Op straat 
verwerf je dan ook respect door een grote mond, een machohouding, lef en provocerend gedrag. Het gaat 
om ‘hier ben ik’, ‘accepteer me zoals ik ben’ en ‘kijk eens wat ik durf’51. Deze kijk op respect zorgt er dan ook 
mede voor dat jongeren er niet tegen kunnen als ze in het openbaar worden gecorrigeerd.  
Trees Pels52 concludeert dat respect eerder als een recht geldt dan als een plicht en krenkingen van de 
eigenwaarde leiden dan ook vaak tot conflicten. De grens tussen assertiviteit en agressief gedrag wordt 
hierdoor gemakkelijk overtreden.  
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Ik heb de afgelopen jaren gemerkt dat hier een probleem zit wat moet worden aangepakt. Het 
probleem is dat als iemand geen respect krijgt in zijn omgeving, hij er zelf voor gaat zorgen dat er 
respect gegeven wordt. Veel Marokkaanse jongens ervaren dat zij worden afgewezen in de buurt, 
op school en op andere plekken. Hierbij speelt de negatieve beeldvorming die er is over 
Marokkanen een grote rol en de jongens zijn hier erg gevoelig voor. Een ander aspect wat 
meespeelt is de opvoeding die de jongens krijgen. Zoals eerder vermeldt worden ze autoritair 
opgevoed. 
Trees Pels1 concludeert dan ook dat er een verband bestaat tussen de harde vaderhand en de 
ontlading op straat. Juist de kleinering in het gezin zorgt er voor dat de jongens hun ontlading 
zoeken op straat. Ik herken deze conclusie in de contacten die ik met de jongens heb. 
Het is dan ook belangrijk om te weten, hoe Marokkaanse jongens in de straatcultuur naar respect 
kijken.  

 

Ik kan me nog herinneren dat ik met de jongeren aan het voetballen was en twee keer een 
doelpunt maakte. Een paar jongeren kwamen toen naar mij toe om mij een hand te geven en 
daarbij zeiden ze: ‘nu verdien je pas respect’. Voor hen was het belangrijk dat ik iets gedaan had of 
gepresteerd had. Ik heb er dan ook ruim twee jaar over gedaan om enig respect te verwerven.  
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2.12 Eer en schaamte 
 
Woensdag 4 juli ’07, kreeg ik, zoals iedere woensdag, van één van de jongeren het NRC-Handelsblad. Op de 
voorpagina stond een grote koptekst: ’Hij wilde haar niet doden, maar kon de druk niet aan’. Eerwraak 
verdwijnt niet door integratie. Vrouwen die verwesteren riskeren in sommige gevallen te worden gedood 
om de familie-eer te redden. De vrouw die vermoord was, zou de eer van de familie hebben aangetast door 
van hem te willen scheiden. De man wilde haar echter niet doden, maar kon de grote druk van de omgeving 
niet langer aan. Hoewel het hier om een Turks gezin gaat is het ook tekenend voor de Marokkaanse cultuur. 
Een paar dagen eerder konden we immers in de krant lezen dat in Delft een Marokkaanse man zijn vrouw 
met een mes om het leven bracht. 
In aansluiting op 2.11 waarin gekeken is naar de straatcultuur en waar ‘respect’ een grote rol speelt is het 
goed om een stap verder te gaan. Willen we het gedrag van de jongens goed begrijpen, dan moeten we 
kennis nemen van de begrippen ‘eer’ en ‘schaamte’. 
Het gedrag van een individu wordt niet zozeer bepaald door wat hij er zelf van vindt, maar eerder door wat 
anderen er van denken. 
Als we kijken naar de Nederlandse (westerse) samenleving dan valt op te merken dat eer en schaamte 
vrijwel verdwenen zijn uit het publieke domein. In landen rond de Middellandse Zee speelt eer echter een 
centrale rol.  
De goede reputatie van de man staat op het spel wanneer zijn dochter geen maagd meer blijkt te zijn, 
wanneer er geroddeld wordt over zijn echtgenote, door het onhandelbare gedrag van zijn zoon, door een 
dochter die van huis is weggelopen of door afvalligheid van het geloof. Hoe meer een man in staat is ‘zijn 
ondergeschikten’ in de hand te houden, des te meer respect, gezag en aanzien verdient hij in de 
gemeenschap53.  
 
Schaamte speelt dus een grote rol. In het woord schaamte (hisma of hesumiya) zit dan ook alles wat 
Marokkanen belangrijk vinden. In het Rifgebergte is schaamte niet los te zien van eer. Het verwerven van eer 
en aanzien, het geëerd worden is de belangrijkste waarde in de Marokkaanse samenleving. Dit wordt 
aangeduid met het begrip sjaraf. Sjaraf. Men kan eer hebben door afstamming of eer verwerven door 
gedrag en houding.  
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In gesprekken met jongeren heb ik dit ook gemerkt. Toen ik net als jongerenwerker was begonnen 
ging ik publiekelijk nog wel eens in discussie. Dit deed ik dan vaak op de plaats waar iets gebeurd 
was. Vaak waren er dan andere jongeren bij. Dit zorgde er altijd voor dat het conflict groter werd, 
omdat ik de jongen in het bijzijn van de ander terecht sprak. Hierdoor gaf ik hem in zijn beleving 
geen respect. Afgaan in het bijzijn van zijn vrienden is funest. De ‘grote boze’ buitenwereld is al 
tegen hen gekeerd en als ik dan ook nog in het openbaar probeer te corrigeren dan krijg je heibel. 
Je kunt deze jongeren niet zomaar aanspreken en hen op regels en formele feiten wijzen. Ze 
nemen je dit vaak persoonlijk kwalijk. 
Ook moet je te allen tijde proberen hen niet aan te raken. Een lichte aanraking kan er voor zorgen 
dat een jongere helemaal doordraait. Een aanraking leidt dan ook vaak tot een escalatie van het 
conflict. De reden die hier achter zit is dat hun ‘eer’ niet mag worden aangetast.  
Verder is mij op straat opgevallen dat Marokkaanse jongens worden aangesproken door politie 
ook al is er niets aan de hand. Samen met mijn collega stond ik eens te praten met een paar 
jongeren toen er een agent naar ons toekwam en zei: ‘Kunnen jullie doorlopen, want je mag niet 
samenscholen’. Hier werd een groep Marokkaanse jongens die met elkaar aan het praten waren 
gelijkgesteld aan een groep jongeren die overlast veroorzaken. De jongens vatten dit op als een 
vorm van macht en voelen dat ze geen respect krijgen. Hier reageren ze vaak heftig op, omdat zij 
vinden dat de straat hun domein is en dat zij daar respect moeten krijgen.  
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Eer is geen individuele kwestie maar vooral een familieaangelegenheid. Als een lid van de familie zich 
misdraagt, verliest niet alleen hij of zij aan eer, maar ook de hele familie. Verlies aan eer heeft 
schande/schaamte (‘hisma’) tot gevolg en maakt een reactie noodzakelijk. 
Niet reageren wordt gezien als erkenning van het verlies aan eer en heeft daarom nog verder verlies tot 
gevolg. Gedrag dat waardering oogst is: betrouwbaarheid en oprechtheid, niet roddelen, behulpzaam, 
barmhartig, vergevingsgezind en gastvrij zijn.  
Het begrip ‘hisma’ heeft niet alleen een negatieve betekenis. Het is ook te vertalen met ‘bescheidenheid’, 
‘ontzag’, ‘gepastheid’. Hisma zorgt ervoor dat mensen beleefd tegen elkaar zijn en elkaar niet in 
verlegenheid brengen54. 
Dit betekent overigens niet dat Marokkaanse jongens in het geheel geen schuldgevoelens kennen. Al is het 
dan vaak zo dat de jongens toch hardnekkig blijven ontkennen terwijl alle feiten op schuld wijzen (Woella, ik 
zweer jou dat ik het niet gedaan heb). 
Marokkanen kennen echter wel degelijk morele opvattingen. Ze hanteren begrippen als zonde, fout, verwijt, 
berouw en geweten. Waarheid en leugen spelen een belangrijke rol. 
 
Er zijn echter grote verschillen tussen Marokkaanse jongens in Marokko en in Nederland. De Nederlands 
jongens hebben mooie kleren en zien er vaak verzorgd uit, terwijl de jongens in Marokko er minder ‘gelikt’ 
uitzien. Het belangrijkste verschil is echter dat de jongens in Marokko over het algemeen veel beleefder en 
behulpzamer zijn.  
Opvallend is dat er in Marokko tamelijk negatief tegen de Nederlands-Marokkaanse jongens wordt 
aangekeken. Ze zijn ‘gespeend van ‘hisma’, ze betonen geen respect, gedragen zich beschamend. 
Bartels concludeert dat niet de schaamtecultuur, maar eerder een tekort aan schaamte Nederlands-
Marokkaanse jongeren ertoe brengt om een delict te ontkennen. Marokkaanse ontkennende verdachten zijn 
niet teveel blijven hangen in de cultuur van het land van herkomst, maar juist te weinig daarin 
gesocialiseerd. Ze tonen te weinig schaamte. Ouders die gesocialiseerd zijn in Marokko geven aan dat dit 
komt door de Nederlandse samenleving. De samenleving in Nederland zorgt er voor dat zij minder last 
hebben van schaamte. Dit stemt overeen met de criminaliteitscijfers van de eerste generatie. Die is veel 
minder dan die van de tweede en derde generatie. 
 
 

2.13 Criminaliteit en radicalisering; enkele feiten 
 
Lange tijd was het in Nederland een taboe om de criminaliteit onder etnische groepen aan de orde te 
stellen. Daders werden in het verleden vaak als slachtoffer gezien. Maar recent verschenen onderzoeken en 
boeken laten vooral zien, dat de daders gestraft moeten worden en dat minder gekeken moet worden naar 
de omstandigheden.  
Door alles wat er in de afgelopen 20 jaar is gebeurd is dit ook wel te begrijpen. Uiteindelijk kunnen we niet 
langer ontkennen dat er een probleem is bij Marokkaanse jongens. Al wil ik voorafgaand aan al deze feiten 
wel gezegd hebben dat de meerderheid van de Marokkaanse jongens niet voor problemen zorgt. 
 
In het wetenschappelijke debat ging het lange tijd om de vraag: ‘Zijn Marokkaanse jongens in vergelijking 
met andere groepen meer of minder crimineel?’  
Veel onderzoeken waren er voor nodig om er achter te komen dat dit inderdaad het geval is. Een belangrijke 
conclusie van één van de onderzoeken was, dat migratie van kansarmen vaak leidt tot een verhoogde 
criminaliteit bij de tweede generatie migranten. Naarmate het met de tweede generatie economisch beter 
gaat neemt de criminaliteit in de regel binnen twee generaties af55. 
 
Vaak is criminaliteit, maar meer nog overlast, gerelateerd aan het gedrag van jeugdgroepen op straat. In het 
bijzonder blijken Marokkaanse jongens groepen te vormen, die veelvuldig botsen met buurtbewoners en 
middenstanders. 
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Marokkaanse jongens zijn dan ook sterk oververtegenwoordigd in de politiestatistieken. Deze groepen 
hebben echter geen strakke structuur, geen leiders of bindende regels voor leden.  
Dat neemt niet weg dat het feit dat zulke groepen zich gevormd hebben, de problematiek weerbarstiger 
maakt. Individuen zijn vaak wel aanspreekbaar, maar het omgaan met groepen vraagt om een heel andere 
aanpak56. 
In 1997 verscheen de nota Criminaliteit in relatie tot de integratie van etnische minderheden. In deze nota 
werd een relatie gelegd tussen het grote aandeel van etnische minderheden in de criminaliteit en de 
gebrekkige integratie in de Nederlandse samenleving57. De criminaliteit van Marokkaanse jongeren was vijf 
tot zes keer hoger als onder autochtone leeftijdsgenoten. In de inleiding stelt de commissie vast, dat in het 
gecoördineerde integratiebeleid, de aandacht vooral is uitgegaan naar het bevorderen van integratie en 
participatie van etnische minderheden. Er is hierop veel vooruitgang geboekt, concludeert de commissie, 
maar wellicht is er te weinig aandacht besteed aan negatieve ontwikkelingen bij groepen die de aansluiting 
dreigen te missen.  
 
Aan de hand van politiecijfers wordt het aantal 
criminele Marokkaanse jongens op 10.000 
geschat. Het precieze aantal zal zeker hoger zijn 
omdat cijfers worden geregistreerd op basis van 
geboorteland58. 
De huidige populatie van de Marokkaanse 
jongens is voor het merendeel in Nederland 
geboren, zodat verdachten met een 
Marokkaanse achtergrond in de regel als 
Nederlander staan geregistreerd. Marokkaanse 
jongens met een dubbele nationaliteit geven bij 
een aanhouding vrijwel altijd de Nederlandse 
nationaliteit op. Misdaadcijfers zijn daarom 
steeds moeilijker te herleiden tot een bepaalde 
etnische groep59.  
Pas in 2005 is een databestand het Herkenningsdienstsysteem (HKS) beschikbaar gekomen, waarin etnische 
identificatie van de tweede generatie mogelijk is60.  
 
Uit het HKS blijkt dat criminaliteit sterk samenhangt met leeftijd en geslacht. Vooral mannen in de leeftijd 
van 18-44 jaar staan geregistreerd als verdachten. Ook hier scoren de Marokkanen het hoogst. Zij komen het 
meest in aanraking met politie.  
Hier moet wel bij gezegd worden dat normaal gesproken bij allochtonen de verdachten-percentages van de 
eerste generatie hoger liggen dan van de tweede generatie. De percentages van verdachte Marokkanen 
(overigens ook van Turken) laten een ander beeld zien. De tweede generatie staat vaker geregistreerd als 
verdachte. 
Toch geldt, voor de eerste generatie Marokkanen, dat de kans om als verdachte geregistreerd te staan 
vanwege het plegen van een misdrijf toch nog ruim drie keer zo groot is als voor autochtonen. Bij de tweede 
generatie Marokkanen van wie beide ouders in het buitenland geboren zijn, is de kans gegroeid naar bijna 
vier keer zo veel. 
 
Rekening houdend met andere achtergrondkenmerken naast de bovengenoemde herkomst-groeperingen, 
zijn ook personen met de volgende kenmerken vertegenwoordigd in de verdachtenpopulatie: mannen, 
eenpersoonshuishoudens en uitkeringsafhankelijken. Daarnaast is het ook een feit dat tot en rond het 
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twintigste levensjaar het risico om verdachte te zijn stijgt, om vervolgens bij het ouder worden weer af te 
nemen61. 
 
Toch moet na al de cijfers gezegd worden dat in absolute zin, het grootste gedeelte van de jeugdcriminaliteit 
nog steeds voor rekening komt van jongens die in Nederland zijn geboren. 
Hierbij is wel van belang dat niet alle hinderlijke misdaad wordt geregistreerd en getallen niet alles zeggen. 
Het probleem is namelijk niet alleen misdaad die geregistreerd wordt, maar ook zichtbare en hinderlijke 
criminaliteit, antisociaal, agressief en provocerend gedrag. 
 
De aanslagen van 11 september 2001 betekenden een keerpunt in de internationale politieke verhoudingen. 
De gevolgen daarvan hebben zich inmiddels afgetekend.  
Een internationale dreiging vanuit uiteenlopende radicaalislamitische hoeken kenmerkt momenteel de 
westerse samenlevingen.  
Europa en ook Nederland zijn met geweld geconfronteerd, zoals bij de aanslagen in Madrid en de moord op 
Theo van Gogh. Rekrutering van vooral allochtone Nederlandse jongeren voor de gewapende 
radicaalislamitische strijd (jihad) is in Nederland eerder een trend dan een incident gebleken.  
Dit heeft tevens het vraagstuk van achterblijvende integratie van bepaalde minderheden en 
radicaliseringstendensen onder hen op de politieke agenda gezet62. Kortom, het keerpunt op internationaal 
vlak heeft een duidelijke neerslag op de situatie in Nederland gekregen. 
 
Al sinds het midden van de jaren negentig zijn er aanwijzingen dat Nederlandse moslimjongeren in 
toenemende mate openstaan voor moslimfundamentalisme. Na de aanslagen op ’11 september’ en de 
moord op Theo van Gogh zou het draagvlak voor radicalisme in Nederland groter zijn geworden. 
 
De terreur in Nederland heeft echter niets met Al Qaída te maken, zo melden verschillende deskundigen in 
een uitzending van het actualiteitenprogramma Zembla in februari 2005, maar met een gewelddadige 
variant van de islam die jonge boze moslims in Nederland oproept om te moorden. De kern van het 
probleem is maatschappelijk, zo meent AIVD-directeur Sybrand van Hulst63. 
 
Verder werden ook in de genoemde uitzending van Zembla, een aantal Marokkaanse jongens geïnterviewd. 
Zij wonden er geen doekjes om. Sinds ’11 september’ en ‘Van Gogh’ hebben Nederlanders het gemunt op de 
islam en zijn aanhangers. Op de vraag of de islam groeit als je het geloof zwart maakt, knikken ze dan ook 
heftig ja: ‘Dan trek je juist naar elkaar toe’. Moslimjongeren zijn gevoelig voor radicalisering.  
 
In het universiteitsblad Folia stond dat rechtenstudent/ cabaretier Ewout Jansen volgens de moskee dood 
moest, omdat hij grapjes maakte over moslims. Toen aan Jean Tillie64 gevraagd werd of we daarvan moesten 
schrikken antwoordde hij: ‘Niet in de zin dat nu plotseling alle moslims radicaal zijn. Maar je moet er iets 
mee. Je kunt het niet laten passeren’. ‘Het behoort tot de mogelijkheden dat een dergelijke opmerking 
omgezet wordt in daden’65. 
 
In toenemende mate blijkt dat het aantal Marokkaanse leerlingen dat geen binding heeft met Nederland 
toeneemt. Hoewel het grootste gedeelte van de Marokkanen het gebruik van geweld voor politiek-
ideologische doeleinden afkeurt, blijkt een hele grote groep hier wel gevoelig voor te zijn. Verontrustend is 
dan ook dat vele moslimjongeren zich niet thuis voelen in de Nederlandse maatschappij. Zij voelen zich 
uitgesloten en zien geen toekomstperspectief. 
 
Als we over radicalisering spreken, dan is het goed om helder te hebben wat hier nu precies mee bedoeld 
wordt. Radicalisering gaat namelijk verder dan een keer een boekje lezen of een website bezoeken waarin 
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een verwerpelijke boodschap wordt verkondigd. Ook een goedkeurende uitspraak over een terroristische 
aanslag is nog geen teken van radicalisering. 
 
Volgens de AIVD-nota ‘Van Dawa tot Jihad’ (AIVD, december 2004) omvat radicalisering drie componenten: 

 De ontwikkeling van opvattingen en activiteiten gericht op vergaande veranderingen en zelfs 
omverwerping van het maatschappelijke en/of politieke bestel, waarbij zo nodig buitenwettelijke 
methoden, met inbegrip van geweld, worden gebruikt; 

 Het aanvaarden, in toenemende mate, van verreikende persoonlijke en maatschappelijke gevolgen van 
deze opvattingen en activiteiten; 

 De ontwikkeling van een algehele houding van compromisloosheid en van tendensen om de confrontatie 
te zoeken met diegenen die in de weg staan. 

 
Radicalisering is dus het proces van toenemend radicalisme bij een persoon, waar de bereidheid groeit om 
zelf dergelijke diep ingrijpende veranderingen van de samenleving en de democratische rechtsorde 
(eventueel op ondemocratische wijze) na te streven en/of te ondersteunen, dan wel anderen daartoe aan te 
zetten66. Het is echter vooral een zoektocht naar de identiteit waarbij de betrokkene het risico loopt te 
blijven hangen in een radicale religieuze opvatting over wie hij is of moet zijn. In deze fase kan de 
betrokkene door begeleiding en adequate interventies worden geholpen bij de vorming van zijn identiteit en 
het worden van een volwaardige, participerende burger van de samenleving. De AIVD kwam tot de volgende 
definitie van de radicale islam: 
 

Het politiek-religieus streven om, desnoods met uiterste middelen, een samenleving tot stand te 
brengen die een zo zuiver mogelijke afspiegeling is van hetgeen men meent dat gesteld wordt in de 
oorspronkelijke bronnen van de islam. 

 
Zij concluderen verder dat de radicale islam bestaat uit vele stromingen, bewegingen en groeperingen die 
weliswaar aan elkaar verwant zijn (vooral wat de geloofsbeleving en antiwesterse sentimenten betreft), 
maar zeer verschillende opvattingen kunnen hebben over de doelen en middelen. Van de radicale islam 
kunnen dan ook diverse vormen van dreiging uitgaan, waarvan terrorisme er één is.  
Naast radicaalislamitische organisaties en netwerken die zich toeleggen op de jihad (in de betekenis van 
gewapende strijd) tegen het Westen, staan andere die ‘dawa’ (uitdragen van radicaalislamitische ideologie) 
centraal stellen67, terwijl sommige groeperingen en netwerken beide combineren. 
De dawa-georiënteerde vormen van radicale islam hebben een niet-onmiddellijk gewelddadig karakter. Toch 
genereren ook zij belangrijke veiligheidsrisico’s. Onder dawa wordt meestal het ‘herislamiseren’ van de 
moslimminderheden in het Westen verstaan. Deze worden gezien als ‘onderdrukte broeders’ die bevrijd 
dienen te worden van het ‘juk van de westerse verblinding’. De op dawa gerichte groeperingen kiezen 
daarbij voor een langetermijnstrategie van continue beïnvloeding vanuit extreempuriteinse, intolerante en 
sterk antiwesterse denkkaders. Zij willen dat moslims in het Westen zich afwenden van westerse waarden en 
normen. Daarbij prediken zij een extreme afzijdigheid van de westerse samenleving, propageren vaak 
onverdraagzaamheid ten aanzien van andere groepen en de omringende samenleving en zetten aan tot het 
(heimelijk) uitbouwen van parallelle samenlevingsstructuren en eigenrichting. Hieronder wordt verstaan de 
afwijzing van de niet-islamitische overheid en het tot stand brengen van eigen autonome gezagsstructuren 
op basis van specifieke interpretaties van de Sharia68. 
 
Volgens onderzoek van de AIVD uit december 2004 radicaliseert de moslimjeugd in rap tempo. De AIVD 
schat dat er enkele duizenden jongeren, aangeduid als de nieuwe protestgeneratie, ontvankelijk zijn voor de 
islam. Zo’n honderd islamradicalen zouden bereid zijn geweld te gebruiken tegen respectloze ongelovigen69.  
De AIVD past in zijn onderzoek naar de radicale islam in Nederland sinds enkele jaren een brede benadering 
toe. Gebrekkige integratie, radicalisering, rekrutering en terrorisme worden in een breder perspectief 
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  Sharia is het Arabische woord voor de islamitische wet of de wet van God en betekent letterlijk 'weg naar de bron' 
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  Van dawa tot jihad, Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, december 2004 
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geplaatst. Terrorisme ligt aan het uiterste einde van een ontwikkeling die begint met 
radicaliseringsprocessen. Deze processen kunnen zich op diverse manieren uiten en ook andere dan 
terroristische dreigingen met zich mee brengen (bijvoorbeeld interetnische spanningen). Voor de AIVD 
begint de bestrijding van terrorisme, zodra er sprake is van radicaliseringsprocessen. Wereldwijd discussieert 
men nog steeds over een effectieve bestrijding van terrorisme dat is gebaseerd op een radicale interpretatie 
van de islam.  
 
Ook al is de kans op een terroristische aanslag in Nederland in 2007 kleiner geworden, de radicalisering van 
islamitische jongeren zet door. Uit onderzoek blijkt dat het (soms uiterst snel verlopend) proces van 
radicalisering onder met name jonge moslims in Nederland doorzet. Dit mede onder invloed van internet en 
zogenoemde trigger events: beladen gebeurtenissen, zoals het geweld in Irak en de Deense cartoonkwestie. 
Volgens de AIVD komt dat door de populariteit van het salafisme. Het salafisme is een brede ideologische 
stroming binnen de islam die terug wil naar de ‘zuivere islam’ uit de tijd van de Profeet. Het salafisme is vaak 
conservatief en ultraorthodox. De AIVD heeft in 2006 steeds duidelijker waargenomen dat de salafistische 
missie in actieve en georganiseerde vorm wordt bedreven. Een aantal jongerenpredikers houdt lezingen in 
een groot aantal moskeeën en islamitische jongerencentra voor vooral Marokkaanse migrantenjongeren van 
de tweede en derde generatie. Deze primair theologisch georiënteerde lezingen zijn vaak zonder 
medeweten of goedkeuring van de moskeebesturen georganiseerd en hebben tot doel het salafistische 
gedachtegoed in Nederland een breder draagvlak te geven. De predikers wakkeren bij sommige 
migrantenjongeren gevoelens aan van marginalisering en achterstelling, hetgeen hun radicalisering 
bevordert. Hoewel de salafisten in hun prediking in Nederland meestal niet direct oproepen tot geweld, is 
hun boodschap onverdraagzaam en anti-integratief. Zij keren zich vaak tegen andere bevolkingsgroepen en 
andersdenkenden, en zijn fel tegen verworvenheden zoals de gelijkberechtiging van vrouwen en mannen. In 
het algemeen verwerpen zij de open, pluralistische samenleving en de democratische rechtsstaat, zoals die 
in het Westen vorm krijgt. De verdere verbreiding van het salafisme in Nederland kan daarom leiden tot 
polarisatie en interetnische spanningen in de samenleving70. 
Volgens Sybrand van Hulst (AIVD) vormt die radicalisering een bedreiging71. Hoewel  het salafisme niet 
oproept tot geweld en het de kans op een aanslag dus niet per definitie vergroot, zorgt het wel voor 
'interetnische spanningen en polarisatie van de samenleving'. 
Gaat het om een botsing tussen beschavingen? Of zijn sociaaleconomische aspecten als voedingsbodem 
voor radicalisering doorslaggevend voor de internationale dreiging van het terrorisme?  
De sterkte van een overkoepelende verklaring, kan gemakkelijk ontaarden in overdreven simplificatie die 
niet wortelt in de realiteit.  
 
In het IMES-onderzoeksrapport (processen van radicalisering, oktober 2006) hebben J. Tillie en M. Slootman 
aangegeven dat ‘het radicale gedachtegoed’ op een aantal overtuigingen stoelt. Radicalisering is niet een 
eigenschap van ‘onbegrijpelijke gekken’ maar een ontwikkeling die gepaard gaat met bepaalde gevoelens en 
houdingen en die bij uiteenlopende mensen kan ontstaan. Er zijn twee aangrijpingspunten voor 
radicalisering. Het ene is een zeer orthodoxe geloofsinvulling (religieuze dimensie) en het andere is het idee 
dat er door de politiek en in de maatschappij onrechtvaardig wordt omgegaan met moslims en dat de islam 
daardoor bedreigd wordt (politieke dimensie). 
Moslims die deze religieuze en politieke denkbeelden sterk combineren hebben een verhoogde kans te 
radicaliseren.  
Daarnaast geeft hun onderzoek aan dat er andere secundaire overtuigingen zijn, te weten: 
 

 Gebrek aan vertrouwen ten aanzien van de politiek; 
 Ontevredenheid ten aanzien van religieuze leiders; 
 Utopisch denken en; 
 Een dichotoom wereldbeeld (het gevoel hebben dat de wereld uit groepen mensen bestaat die lijnrecht 

tegenover elkaar staan). 
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De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de religieuze en politieke dimensie onafhankelijk zijn. Dat 
wil zeggen: orthodoxie leidt niet automatisch tot politieke onvrede (en dus tot mogelijke radicalisering) en 
andersom. Het is belangrijk dit te erkennen. Iemand die orthodox is, is niet persé radicaal, noch loopt deze 
persoon de kans automatisch radicaal te worden. 
 
Uit veldwerk van J. Tillie en M. Slootman onder radicale moslimjongeren (zogenaamde salafi-jihadi, die het 
gebruik van geweld theoretisch verdedigen) blijkt dat het radicaliseringproces verschillende dimensies kent 
die deels aansluiten op de hierboven beschreven aangrijpingspunten, namelijk: 
 

 Een religieuze dimensie, gerelateerd aan een behoefte aan zingeving (wie ben ik, waarom ben ik op 
aarde en hoe geef ik mijn leven vorm); 

 Een politieke dimensie, gebaseerd op de ervaring van onrecht (er wordt met twee maten gemeten, 
moslims worden gediscrimineerd);  

 Een sociale dimensie te onderscheiden, die te maken heeft met een behoefte aan acceptatie, 
waardering en geborgenheid72. 

 
Hoewel de drie dimensies bij alle radicalen een rol spelen, verschillen de accenten en de trajecten per 
individu. Wat bij de één geleidelijk verloopt en een proces is van jaren, ontwikkelt zich bij de ander in 
maanden of zelfs weken.  
Op individueel niveau is het eenvoudigweg onvoorspelbaar of iemand gaat radicaliseren en op welke manier. 
Naast behoeften die aansluiten bij de drie genoemde dimensies (religieus, politiek en sociaal), is dit 
afhankelijk van toevalligheden in de omgeving en van de individuele persoonlijkheid. 
Duidelijk is ook dat radicalisering zich niet in een individueel isolement afspeelt. Het is een sociaal gebeuren: 
men zoekt elkaar op, leert van elkaar, al dan niet via internet, en verschillende radicale stromingen 
beconcurreren elkaar fel; argumenten worden uitgewisseld, anderen worden zwart gemaakt en elke 
stroming is overtuigd van zijn gelijk. 
 

Internet speelt een belangrijke rol bij 
radicalisering en het verspreiden van jihadistisch 
materiaal. Moslimjongeren maken intensief 
gebruik van internet; het is voor hen een 
gebruikelijke plek om elkaar te ontmoeten, net als 
het schoolplein of de straathoek. Door de 
relatieve anonimiteit komen radicaal-islamitische 
uitingen op internet eerder voor, maar deze zijn 
lang niet altijd het gevolg van diepgewortelde 
radicaal-islamitische gedachten of gevoelens. Er 
lijkt sprake te zijn van een islamitische 
jeugdsubcultuur, waarbij islamitische kleding, 
symbolen en extreme uitspraken veeleer een 
poging zijn om ‘erbij te horen’ en de eigen sociale 
identiteit tot uitdrukking te brengen. Het zijn 

voornamelijk Marokkaanse jongens die deel uitmaken van deze jeugdsubcultuur. Ze zetten zich op soms 
provocerende manier af tegen de dominante cultuur in de Nederlandse samenleving. 
Ze tooien zich met schuilnamen die refereren aan de gewelddadige jihad. Ze doorspekken hun teksten met 
citaten van radicale sjeiks en gebruiken foto’s en filmpjes met een extremistische inhoud om zichzelf te 
afficheren als aanhanger van de gewelddadige jihad. In de meeste gevallen blijkt echter dat deze jongens er 
geen orthodoxe of radicale levensstijl op na te houden. 
Het is daarom van belang om onderscheid te maken tussen radicale moslimjongeren die de gewelddadige 
jihad aanhangen en prediken, en moslimjongeren die door middel van uiterlijkheden en extreme uitspraken 
hun sociale identiteit trachten vorm te geven binnen de Nederlandse samenleving. 
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Binnen een groot deel van de moskeeën in Nederland bestaat veel weerstand tegen (het propageren van) 
religieus geweld. Tegelijkertijd kan gesteld worden dat de invloed van een orthodoxe vorm van islam binnen 
veel moskeeën groeiende is. Moslimjongeren winnen aan invloed binnen de moskeeën en lijken de voorkeur 
te geven aan een (ultra)orthodoxe interpretatie van de islam boven de meer traditionele en culturele 
geloofsbeleving van de eerste generatie moslimmigranten. Waar moslimjongeren in de moskee stuiten op 
een oudere generatie bestuurders die niets van een orthodoxe boodschap wil weten, ontplooien zij zelf 
initiatieven buiten de moskee. Verspreid door heel Nederland worden dan ook in afgehuurde locaties 
lezingen gegeven door (ultra)orthodoxe predikers. Hier komen soms vele honderden strenggelovige 
moslimjongeren, afkomstig uit het hele land, op af73. 
 
 

2.14 Conclusies 
 
In het voorafgaande heb ik een beeld gegeven hoe Marokkaanse jongens socialiseren. Eén van de vragen die 
ik aan het begin van mijn onderzoek stelde is wat de mogelijke gevolgen van hun socialisatie zouden kunnen 
zijn met betrekking tot de ontwikkeling van Marokkaanse jongens en het doorschieten daarvan in 
radicaliserend en delinquent gedrag. Hierbij heb ik onder andere gekeken naar de culturele achtergrond van 
de Marokkaanse jongens.  
De vraag die bij mij naar boven kwam is of je kunt stellen dat etniciteit of cultuur direct gekoppeld kan 
worden aan ‘afwijkend’ gedrag. 
In de verschillende literatuur die ik voor mijn onderzoek heb gelezen wordt deze suggestie geregeld 
genoemd. Het gedrag van Marokkaanse jongens in Nederland zou regelrecht herleid kunnen worden tot 
Marokko. Marokkaanse jongens zouden dan hun achtergrond hebben gecontextualiseerd in de Nederlandse 
samenleving. 
Ik neem hier in eerste instantie afstand van. Hiermee wil ik niet concluderen dat de opvoeding thuis of de 
culturele achtergrond helemaal geen invloed heeft op de jongens. Dit speelt bij iedere jongere een rol. 
Verschillende jongens gaan gebukt onder een gebrek aan communicatie en een harde aanpak van hun vader 
en missen zo vaak een vorm van liefde die nodig is. 
Het ontbreken van binding met de ouders en onvoldoende functioneren op school kan er voor zorgen dat 
jongeren criminele activiteiten ontplooien. De culturele achtergrond op zich speelt hierin geen rol, dit is 
namelijk ook het geval bij autochtone jongeren. 
Desondanks wil ik niet ontkennen dat bepaalde culturele trekken die Marokkaanse jongens hebben hun 
oorsprong vinden in de Rif in Marokko. Uit gesprekken met de jongens blijkt dat zij hun Marokkaanse 
wortels belangrijk vinden. Daarom is het voor jongerenwerkers belangrijk om het een en ander te weten van 
de cultuur in Marokko en hoe die achtergrond zich in Nederland geworteld heeft. 
Maar om te zeggen dat de Marokkaanse cultuur in Marokko er de oorzaak van is dat Marokkanen in 
Nederland radicaliseren, of delinquent gedrag vertonen gaat mij te ver. Samenvattend kom ik op vijf 
gebieden tot de volgende conclusies. 
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Wat de invloed van de jeugdsubcultuur zou kunnen betekenen voor de dreiging vanuit de radicale 
islam is op dit moment nog niet bekend. Persoonlijk denk ik dat dit meevalt. De afgelopen vijf jaar 
ben ik diverse Marokkaanse jongeren tegengekomen die symbolen van de (ultra)orthodoxe 
stroming op hun jas droegen, of als logo gebruikten tijdens het msn’en, maar een gesprek met hen 
was altijd mogelijk en vaak was het gebruik van deze symbolen een manier om hun gevoelens te 
uiten. Mijn collega en ik zijn naar lezingen geweest waar salafistische predikers spraken, maar zelfs 
daar kon ik goed met orthodoxe moslims in gesprek gaan. 
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1. Integratie Marokkaanse jongens 
De gedachtegang die ten grondslag zou kunnen liggen aan het feit dat de culturele achtergrond van 
Marokkaanse jongens van invloed zou kunnen zijn op hun gedrag, vindt zijn oorsprong in het feit dat 
men denkt dat de jongens niet of nauwelijks zijn geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Personen 
als Geert Wilders en Rita Verdonk geven dit geregeld aan. Ik ben er echter van overtuigd dat dit absoluut 
niet het geval is. De Marokkaanse jongens van de tweede en derde generatie die in Nederland zijn 
opgegroeid zijn juist geïntegreerd.  
Als deze jongens hun gedrag namelijk vanuit hun cultuur hadden overgenomen, dan hadden zij dit 
moeten erven van hun ouders. Maar uit de cijfers blijkt dat de ouders niet of nauwelijks crimineel of 
afwijkend gedrag vertonen. Passen we deze manier van redeneren toe op de ouders van de jongens, dan 
zien we dat deze redenering niet klopt. Want logisch zou zijn dat de eerste generatie op dezelfde leeftijd 
en in dezelfde Nederlandse steden voor meer overlast en criminaliteit hadden gezorgd. 
Omdat dit niet het geval is, is het logischer om er vanuit te gaan dat hun gedrag niet zo zeer het 
probleem is van hun Marokkaans zijn, maar meer van het feit dat ze onvoldoende Marokkaans zijn. Het 
probleem is meer dat de plaatsen waar de jongens zijn geïntegreerd van invloed zijn op hun gedrag. 

 
Veel jongens worden beïnvloed door de cultuur van de straat en een belangrijk deel van de vorming 
vindt daar plaats. In deze groepen kunnen jongeren experimenteren.  
Kenmerkend hierbij is de assertieve levenstijl. Respect geldt eerder als een recht dan als een plicht en 
krenkingen van eigenwaarde leiden gemakkelijk tot conflicten. Gevoed bij de ‘cultuur van afzijdigheid’ 
die in de publieke ruimte is ontstaan, wordt hiermee voor de jongens op straat de grens tussen 
assertiviteit en agressie gemakkelijk doorlaatbaar. Dit geldt te meer wanneer zij in andere levenssferen 
veel normatieve druk, disciplinering, een lage status van afwijzing ervaren. Deze jongens zijn (net als veel 
autochtone Nederlanders) sterk geïndividualiseerd en richten zich op de Nederlandse samenleving.  
Leefde de eerste generatie nog in de veronderstelling dat ze terug konden gaan naar Marokko, voor de 
tweede en de derde generatie is dit niet of nauwelijks een optie.  
Kijken we naar het gedrag dan moeten we concluderen dat het gedrag wat wordt getoond als eerste een 
gevolg is van het leven in de straatcultuur. Ook andere groepen met verschillende nationaliteiten die 
leven in de straatcultuur, zorgen voor delinquentgedrag. 
Daarnaast spelen culturele trekken (denk aan schaamte, eergevoel, respect, islam) wel een rol, maar die 
hoeven niet tot negatief gedrag te leiden. Er is dus in tegenstelling met wat soms in de media klinkt, wel 
degelijk sprake van integratie, maar in een richting die velen niet wenselijk zullen noemen. 

 
2. Verharding richting Marokkaanse jongens 

We leven in een multiculturele samenleving. Uit cijfers blijkt dat een fors deel van de jeugd allochtoon is. 
Toch lijkt het alsof de tolerantie tussen verschillende groepen in de samenleving is afgenomen. Na het 
aantreden van Pim Fortuyn die de islam als eerste als ‘achterlijk’ bestempelde, de aanslagen op 11 
september en de moord op Theo van Gogh, blijkt dat etnische groepen steeds vaker tegenover elkaar 
staan. Geregeld worden deze spanningen tot uiting gebracht door geweld.  
Toch zou ik de vraag willen opwerpen of het hier om puur etnisch geweld zou gaan. Zelf betwijfel ik of 
dit het geval is. Al ontken ik niet dat er wel degelijk een kloof is.  
Zelf ben ik mentor van een jeugdgroep in de kerk waar ik lid van ben. Toen wij op een avond over de 
islam spraken, werd de aandacht al snel verlegd naar Marokkaanse jongeren. Ik zal niet herhalen wat de 
jongeren toen allemaal tegen mij zeiden, maar ik bemerkte dat er een ontzettend grote kloof tussen hen 
en de Marokkaanse jongens was en dat verwoordden ze niet zachtzinnig.  
Maar de kloof op zich ligt niet ten grondslag aan het geweld. Wie goed kijkt naar bepaalde incidenten, 
die ziet dat het niet altijd om groepen gaat van puur autochtone jongeren die het gemunt hebben op 
allochtonen jongeren, of andersom. Kijk je naar de hanggroepen dan valt op dat deze vaak niet puur van 
één etnische afkomst zijn. De groepen zijn vaak divers en autochtone jongeren mengen zich zonder 
moeite in bepaalde groepen. 
Conflicten die worden uitgevochten hebben vaak te maken met een machtstrijd die gevoerd wordt. In 
uitgaansgelegenheden komt dit tot uitdrukking in ’de strijd’ die gevoerd wordt om meisjes. De etniciteit 
is dan eerder aanleiding dan oorzaak. 
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De oorzaak van de spanningen ligt meer in het feit dat Marokkaanse jongens zich goed geëmancipeerd 
hebben in de samenleving en een kind van deze tijd zijn. 
Kijkend naar de competenties die de jongeren van de straatcultuur hebben dan valt op dat ze goed hun 
omgeving kunnen bespelen, goed risico’s kunnen afwegen en goed kunnen onderhandelen.  
Ik zou dan ook willen concluderen dat er niet zo zeer verharding is opgetreden richting Marokkaanse 
jongens of andersom, maar belangrijker is het feit dat deze jongens zich weerbaar hebben gemaakt in de 
samenleving waarin ze zijn opgegroeid. Deze jongens laten zich niet zomaar in de maling nemen, laten 
zich niet afbekken en ook niet in mindere posities drukken. 
 
Paul Scheffer beschrijft in zijn boek: ‘Het land van aankomst’74 dat het conflict wat er is tussen moslims 
en de autochtone bevolking niet te vermijden is. Migranten die in Nederland zijn komen wonen, komen 
op een punt dat ze hun plek in de maatschappij gaan vergelijken met die van de autochtone bevolking. 
Maar eerst moeten we met elkaar door een conflict heen. Het hele proces gaat altijd in drie fases: 
vermijding, conflict, vergelijk. Je mag hopen dat het allemaal geweldloos verloopt en bij woorden blijft, 
maar zonder conflict gaat het niet. Hij concludeert dat het conflict laat zien dat er geïntegreerd wordt. 
Hij onderstreept dit door te concluderen dat er met de eerste generatie geen probleem was. Dit kwam 
doordat zij, maar ook de autochtone bevolking elkaar voor het grootste gedeelte meden. Aan beide 
kanten is zo een verwijdering opgetreden, waar we nu de gevolgen van moeten inzien. Willen we wat 
aan het conflict doen, dan moeten we aan beide zijde concessies doen. Van beide zijde moeten we er 
van bewust zijn dat een bepaalde traditie, cultuur, buurt verandert.  
 
Het probleem is niet ‘de verharding’ die wel of niet zou zijn opgetreden. Het zit meer in het feit dat 
diverse personen in de samenleving het overlastgevend gedrag zat zijn. Normaal gesproken speelt 
verharding op als er extreme dingen gebeuren in de samenleving (zoals moord op van Gogh, kwesties als 
eerwraak en rellen of steekpartijen) en neemt af als het rustig is. Het probleem is dat een gedeelte van 
de Marokkaanse jongeren zich achtergesteld voelen, behoefte aan bevestiging en erkenning hebben, de 
sociaaleconomische achterstanden en het feit dat de jongeren zijn geïntegreerd in de straatcultuur. Zij 
reageren zich af op de samenleving. Daarom moeten de problemen worden aangepakt. Marokkanen 
(moslims) maken deel uit van de Nederlandse samenleving. Als we dit beseffen en de problemen 
aanpakken dan neemt de ‘schijnbare’ verharding vanzelf af. 
 

3. Radicalisering onder Marokkaanse jongens 
Het feit dat Marokkaanse jongens vaak de orde verstoren, heeft in principe niks te maken met 
radicalisering. Ik ben er van overtuigd dat het merendeel van de jongens criminele feiten pleegt uit 
drang om te experimenteren. In gesprekken met jongens die vanaf de opening in ons jongerencentrum 
komen, komt dit ook naar voren. Tijdens de eerste twee jaren zorgden zij voor veel problemen en 
overlast. Als ik ze nu op straat tegenkom en een praatje met ze maak, dan zie je dat de meeste jongens 
hun aandacht verlegd hebben naar meer serieuze zaken, al zijn er ook jongens die de verkeerde kant op 
zijn gegaan. De groepsdruk, het streven naar een bepaalde status was vier jaar geleden belangrijk en wat 
meespeelde, was het feit dat ze zich vaak verveelden.  
Toch blijkt uit onderzoek dat de binding van Marokkaanse leerlingen met de Nederlandse samenleving 
vermindert. Dat betekent dat zij negatief denken over hun toekomstverwachtingen in Nederland, zich 
nauwelijks identificeren met Nederland(ers), de moslimidentiteit als bindende factor ervaren en 
regelmatig antiwesterse en intolerante denkbeelden uiten75. In het jaarrapport van de AIVD van 2006 
komt dit ook goed naar voren. 
Geweld zullen deze jongeren niet zo snel gebruiken, maar in gesprekken die ik met jongeren heb gehad 
over de radicale islam, geven zij te kennen respect te hebben voor moslims die radicaal geloven. Ik ben 
dan ook niet bang voor een radicale islam, maar maak mij meer druk om de tendens onder Marokkaanse 
jongeren dat ze negatief tegenover de samenleving staan. Verschillende jongeren voelen zich 
buitengesloten en zien geen toekomstperspectief voor zichzelf in Nederland. Aan de andere kant voelen 
deze jongens zich in Marokko ook niet thuis en zien ze daar ook geen toekomstperspectief. Dit kan tot 
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gevolg hebben dat jongeren uiteindelijk kiezen voor een radicale islam en zich afkeren van de 
maatschappij in Nederland. 
Er zijn veel jongeren die worstelen met hun identiteit en met hun religiositeit. Ze zoeken naar zekerheid, 
een positief zelfbeeld en acceptatie van anderen. Zij kunnen een antwoord vinden in een antiwesterse 
islam (salafisme). 
In de opvoeding speelt de islam in veel gezinnen een belangrijke rol. Aan de samenleving (jongerenwerk) 
is de vraag of zij voldoende perspectief kan bieden om er voor te zorgen dat de jongeren niet een 
geweldadige vorm van de islam gaan aanhangen en zich niet keren tegen de samenleving. 

 
4. Overlastgevend gedrag en criminaliteit van Marokkaanse jongens 

Veel Marokkaanse jongens groeien op in armoede en het verbaast mij wel eens als ik zie wat sommige 
jongens allemaal voor spullen hebben. De vraag die ik wel eens in mijn gedachten stel, is hoe ze hier 
allemaal aan komen. Hier zijn drie verklaringen voor te noemen.  
Als eerste zijn er natuurlijk jongens die ‘gewoon’ werken. Daarnaast zijn er jongens die criminele 
activiteiten ontplooien en als derde moet genoemd worden dat jongeren veel kunnen lenen bij 
kredietverstrekkers. 
De laatste twee factoren moeten worden aangepakt. Logisch is dat de criminele activiteiten worden 
aangepakt, maar ook de leningen die de jongeren kunnen krijgen. Door te veel te lenen, komen (veel) 
jongeren in de problemen. Sommige hebben grote schulden en uiteindelijk komen diverse jongeren 
terecht bij de officiële schuldhulpverlening. Maar door de grote schulden zijn er ook jongeren die 
criminele activiteiten gaan ontplooien. 
 
Drs. Abdelkader Salhi en Iliass Elhadioui76 komen tot de conclusie dat de Marokkaanse gemeenschap in 
Nederland zich laat kenmerken door een jonge populatie, die geconcentreerd is in de zogenaamde 
achterstandswijken met een relatief zwakke sociaaleconomische positie. 
Deze achtergronden zijn van belang om inzicht te kunnen krijgen in de sociale context waarbinnen 
overlastgevend gedrag ontstaat en zich vormt.  
Jongens die een goede relatie hebben met hun ouders en die het op school en later in hun baan goed 
doen, hebben een sterke binding met de samenleving en zouden veel verliezen als ze delicten zouden 
plegen. Maar als de gezinsrelaties slecht zijn, als de schoolloopbaan mislukt, als de binding met de 
arbeidsmarkt zwak is, zullen de jongeren geleid worden door het onmiddellijke eigenbelang en door hun 
status in de groep. Uit onderzoek van Nidi77 blijkt dan ook, dat vooral diplomabezit en 
uitkeringsafhankelijkheid en het percentage niet-westerse allochtonen in de woonwijk van invloed is op 
het wel of niet geregistreerd staan in de verdachtenpercentages van het HKS. Vooral schooluitval is een 
sterke stimulerende factor voor criminaliteit. Jongeren zonder diploma komen 2,5 maal zo vaak voor in 
het verdachtenbestand van HKS.  
Niet alleen sociaal economische factoren spelen een rol bij de verklaring van de verhoogde criminaliteit 
onder Marokkaanse jongens, maar ook andere factoren: 
 

 gebrek aan sociale vaardigheden; 
 taalachterstand; 
 onvoldoende loyaliteit met de meerderheidscultuur; 
 een slechte relatie met de ouders; 
 te weinig toezicht en ondersteuning; 
 conflicten thuis en op school zorgen voor overlastgevend gedrag.  

 
Een belangrijke indicator is schooluitval. Deze jongens komen vaak uit ‘probleem’ gezinnen, waar sprake 
is van ernstig verstoorde relaties. Dit alles bij elkaar opgeteld zorgt ervoor dat jongeren op zoek zijn naar 
ontlading van hun frustraties en op straat kunnen zij die goed kwijt. 
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Het is goed mogelijk dat Marokkaanse jongeren zich in culturele zin volledig aanpassen aan Nederland, 
maar dat ze met hun etniciteit verbonden blijven met het land van herkomst. Dit proces wordt versterkt 
als jongeren steeds worden aangesproken op het ‘Marokkaan-zijn’.  
Ik denk dat wij als samenleving dan ook moeten stoppen om jongeren aan te spreken op hun 
‘Marokkaan zijn’, omdat dit er voor kan zorgen dat zij zich afkeren tegen de samenleving en juist 
overlastgevend gedrag gaan vertonen, maar ons moeten richten op de werkelijke problemen. 

 
5. Misverstanden over de oorzaak van het gedrag van Marokkaanse jongens 

In aansluiting op het voorafgaande wil ik enkele uitspraken of opmerkingen die ik de afgelopen jaren 
geregeld gehoord heb noemen omdat deze van invloed zijn op het debat wat vaak over Marokkaanse 
jongens wordt gevoerd. 
 

 Quote: ‘’Er is geen sprake van een Marokkanenprobleem. Alles wat Marokkanen verkeerd doen, 
wordt uitvergroot in de media. In werkelijkheid gaat het om een klein groepje lastpakken’’. 
 
Deze opmerking of iets in deze richting hoor ik geregeld. Toch kan ik uit de cijfers niet concluderen 
dat het om een kleine groep gaat. Op sommige plaatsen blijkt dat er wel degelijk een probleem is. 
In Amsterdam-West, maar ook in andere plaatsen terroriseert een kleine groep van ongeveer 35 tot 
60 ‘gewetenloze kwelgeesten’, die ‘uit het riool naar boven komen kruipen (politiechef Welten) of zo 
men wil, ‘etterbakken van het kaliber tuig (stadsdeelraadvoorzitter Marcouch) al geruime tijd de wijk 
Slotervaart’78. 
In Amsterdam is er wel degelijk een Marokkaanse onderklasse van jongens, die nauwelijks 
boodschap hebben aan de Nederlandse samenleving. 
Het wijzen naar de Nederlandse maatschappij kweekt een anti-Nederlands sentiment. Bijna alle 
hulpverleners, leraren, psychiaters, politiemannen, werkmeesters en opvoedkundigen, vonden het 
anti-Nederlandse sentiment specifiek voor de nieuwe Marokkaanse onderklasse.  
 

 Quote: ’’Marokkaanse jongens krijgen geen stageplaatsen, zij worden door Nederlandse werkgevers 
gediscrimineerd op hun achternaam. Logisch dat zij zich gaan misdragen”! 
 
 Deze redenering duikt telkens weer op als het over Marokkaanse probleemjongeren gaat. Hoewel 
hier volgens mij een kern van waarheid in zit, mogen we niet concluderen dat er een causaal 
verband bestaat tussen ‘gediscrimineerd worden’ en ‘misdaden plegen’.  
Ik denk dat dit motief vrijwel afwezig is in het hoofd van een crimineel op het moment van handelen, 
al zal dit motief achteraf graag worden ingebracht als verzachtende omstandigheid. Volgens mij 
speelt meer het feit mee dat sommige jongens gewoon graag iets willen hebben. 
Een slechte sociaal-economische situatie, of een slechte jeugd kan tot misdaad leiden, maar het blijft 
een keuze van de jongeren. Uit onderzoek blijkt namelijk ook dat een grote groep het in dergelijke 
situaties wel goed doet. 
Het probleem zit hem meer in het feit dat de jongens op straat zijn opgegroeid zonder goede 
correctie Dat maakt hen weinig bemiddelbaar op de arbeidsmarkt. De vaardigheden die men op 
straat geleerd heeft, zijn vaak niet de beste competenties voor de arbeidsmarkt. Verder speelt mee 
dat diverse jongens geen startkwalificatie op zak hebben, wat er voor kan zorgen dat ze geen banen 
of stageplaatsen kunnen krijgen. 

 
 Quote: ‘’In Marokko let de hele buurt op je kinderen, maar in Nederland ontbreekt deze 

gemeenschap, waardoor ons ouderlijke gezag niet verder reikt dan tot de voordeur’’. 
 
Kijken we naar de situatie van Marokkanen in Nederland, dan zien we dat de wijken waar 
Marokkanen wonen, in wezen helemaal niet zo veel meer verschillen van het wonen in de dorpen in 
het Rifgebergte. Marokkanen wonen bij elkaar in de buurt. In diverse steden zie je verschillende 
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wijken waar de populatie van Marokkanen hoog is. Het probleem bij jongens is alleen dat zij 
ontsnappen aan deze vorm van controle. Meiden worden strak gehouden, maar jongens zijn 
daarintegen vrij om te doen wat ze willen. De sociale controle is er dus wel, maar richt zich meer op 
de meiden. 
Marokkaanse meisjes vertellen keer op keer dat zij de sociale druk van de gemeenschap bijna 
ondraaglijk vinden! Als zij een sigaret opsteken of met een jongen praten – belastende feiten voor de 
familie-eer – weten hun ouders dat binnen enkele uren. Blijkbaar werkt de sociale controle 
uitstekend, maar selectief. 
 

 Quote: ‘’De Nederlandse overheid staat bij de Marokkaanse gemeenschap in het krijt. Marokkaanse 
gastarbeiders zitten nu ‘met een kapotte rug’ op de bank. Hun kinderen ontsporen’’. 
 

De officiële werving van Marokkaanse gastarbeiders is echter al beëindigd in 1973. Op dat moment 
waren er zo’n 22.000 Marokkanen in Nederland. De meeste (tussen de 50 en 70 procent) van die 
eerste groep gastarbeiders waren op dat moment al teruggegaan of zouden dat nog doen, volgens 
cijfers van het CBS. 
De grootste groep Marokkaanse immigranten die nu nog in Nederland woont, is gekomen na de 
officiële werving van gastarbeiders. Eerst kwamen de gezinsherenigers, toen de gelukzoekers en de 
huwelijksmigranten. 
Inmiddels wonen er 315.000 Marokkanen in Nederland, waarvan bijna de helft in Nederland is 
geboren. Het totale aantal importpartners is drie tot vijf keer zo groot als het aantal gastarbeiders 
dat ooit in Nederland is blijven wonen. De meeste Marokkaanse ouders van nu zijn helemaal geen 
voormalige gastarbeiders.  

 

Aan het begin van mijn onderzoek vroeg ik of de socialisatie, ontwikkeling en de culturele achtergrond van 
de jongens oorzaken zijn van radicaliserend en delinquent gedrag. 
Ter afsluiting van dit deel zou ik willen zeggen dat het allemaal niet zo eenvoudig is en dat vele factoren een 
rol spelen. Wel wil ik een duidelijk onderscheid maken tussen radicaliserend en delinquent gedrag. Al denk ik 
dat de grens tussen beiden dun is, maar de factoren die van invloed zijn, zijn niet gelijk. Het doorschieten 
naar radicaliserend gedrag en delinquent gedrag kan het gevolg zijn van:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delinquent gedrag 
 

 Het onderlinge wantrouwen; 

 Slechte relatie (kloof) met ouders; 

 Kloof tussen kinderen, ouders en de school; 

 Schooluitval; 

 Weinig tot geen perspectief; 

 Onvoldoende loyaliteit met de 
meerderheidscultuur; 

 Leven in de straatcultuur; 

 Het aftasten van de grenzen wat wel en niet 
kan; 

 Het masker van de islam dat slecht gedrag 
zou toedekken; 

 Sociaal economische factoren; 

 Gebrek aan sociale vaardigheden; 

 Taalachterstand; 

 Psychologische gesteldheid en angst; 

 Sociaal isolement; 

 Een sterk gevoel van onrechtvaardigheid; 

 Groepsprocessen: wij/ zij denken; 

 Paradox: integreren versus uitsluiting. 

Radicaliserend gedrag 
 

 Slechte relatie (kloof) met ouders; 

 Kloof tussen kinderen, ouders en de school; 

 Psychologische gesteldheid en angst 
(identiteitsontwikkeling); 

 Existentiële vragen en zingeving; 

 Sociaal isolement; 

 Een sterk gevoel van onrechtvaardigheid; 

 Groepsprocessen: wij/ zij denken; 

 Paradox: integreren versus uitsluiting; 

 Religieus aspect (orthodox religieuze 
overtuigingen); 

 De mening dat de islam een politiek 
strijdpunt is; 

 Frustratie moslims richting het westen; 

 De situatie in het Midden-Oosten. 
 



 
Tussen hoop en vrees 

43 

Deel 3 Methodiek jongerenwerk  
 
 
 

‘’Ik zie om mij heen heel veel jongeren die actief op zoek zijn naar hun religieuze 
identiteit’’. 

‘’Tegelijkertijd constateer ik dat degenen die in mijn stadsdeel bezig zijn met 
jeugdbeleid en bestrijding van radicalisering de religieuze beleving van de 

jongeren negeren’’. 
Zij zoeken naar factoren die de radicalisering bevorderen,  

zoals opvoeding en achterstanden in hun ontwikkeling,  
maar godsdienst speelt nauwelijks een rol. 

‘’Toen ik dit voor het eerst aan de orde stelde,  
zeiden pedagogen dat het niet relevant was’’ 

Ze zien de islam als de culturele achtergrond van de jongeren,  
maar beseffen onvoldoende dat godsdienst is iets wat heel diep bij hen zit.  

Het negeren van religie kan leiden tot radicalisering. 
‘’In de opvoeding speelt de islam in veel gezinnen een grote rol. Betrokkenheid 

bij de Palestijnen wordt kinderen al vroeg bijgebracht. 
Maar als religieuze kwesties op school niet bespreekbaar zijn 

 en de jongeren zich daarin niet begrepen worden, 
komen ze in twee werelden te leven’’. 

Datgene wat heel diep in hen zit, namelijk religie,  
kunnen ze niet uiten. 

Het risico is dan dat jongeren daar op latere leeftijd ‘wraak’ voor willen nemen  
en als ze dan in de Koran gaan zoeken,  

vinden ze daar ook nog eens de argumenten voor.1 
 

 

                                                
1  Ahmed Marcouch in gesprek met Aaldert van Soest (Nederlands Dagblad 9 maart 2007) 
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3.1 Inleiding 
 
In het vorige hoofdstuk heb ik een beeld gegeven hoe Marokkaanse jongens socialiseren en wat de gevolgen 
kunnen zijn in het doorschieten naar radicaliserend en delinquent gedrag. Deze achtergronden waren van 
belang om inzicht te krijgen in de sociale context waarbinnen gedrag ontstaat en zich vormt. 
Bij de oorzaken van radicaliserend gedrag onder Marokkaanse jongens, blijkt dat de binding met de 
Nederlandse samenleving en een goede toekomstverwachting twee belangrijke elementen zijn. Verder 
speelt de worsteling met identiteit en religiositeit een belangrijke rol. Ze zoeken naar respect, zekerheid, een 
positief zelfbeeld en acceptatie van anderen. Zij kunnen een antwoord vinden in een antiwesterse islam. De 
islam kan zo een aangrijpingspunt zijn voor een positieve identificatie, maar dit is niet helemaal zonder 
risico. Voor het jongerenwerk zie ik een taak (uitdaging) weggelegd of het voldoende perspectief kan bieden 
om ervoor te zorgen dat Marokkaanse jongens niet een antiwesterse (of gewelddadige) vorm van de islam 
gaan aanhangen, zich niet keren tegen de samenleving en geen delinquentgedrag vertonen. 
Er zijn jongens die in een straatcultuur leven en zo overlastgevend gedrag veroorzaken en jongens die 
daadwerkelijk criminele feiten plegen. 
De oorzaken hiervan komen meestal niet uit de lucht vallen en kunnen verminderd worden, maar dan 
moeten we wel rekening houden met verschillende factoren en er moeten specifieke en structurele 
oplossingen komen. De sociaal-economische positie van de gezinnen waar de jongens in opgroeien speelt 
hierbij een belangrijke rol. Maar niet alleen sociaal-economische factoren spelen een rol bij de verklaring van 
de verhoogde criminaliteit onder Marokkaanse jongens, maar ook andere factoren (zie hoofdstuk 2).  
 
Ik ben mij er echter van bewust dat het in eerste instantie geen taak is van het jongerenwerk. Het 
voorkomen en tegengaan van een gewelddadige vorm van radicalisering en delinquentgedrag is een 
bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het jongerenwerk heeft een signalerende en adviserende rol, maar daar 
waar deze problemen zich manifesteren, is het tegengaan primair een verantwoordelijkheid van politie en 
het Openbaar Ministerie1. Wel denk ik dat de overheid zich terughoudend moet opstellen om gewelddadig 
of crimineel gedrag van Marokkaanse jongens te sterk op hun geloof te betrekken. Het kan dan wel zijn dat 
zij zelf hun gedrag motiveren vanuit hun geloof, vaak zit er toch meer achter en de geschiedenis leert ons dat 
een gewelddadige vorm van de islam niet zomaar ontstaat2. Hier zie ik voor het jongerenwerk dan ook een 
belangrijke taak weggelegd. 
 
Het jongerenwelzijnswerk kent een geschiedenis van veelsoortige initiatieven en activiteiten die niet altijd 
goed tot zijn recht zijn gekomen door bezuinigingen, politieke veranderingen en het ontbreken van een 
wettelijk kader. Veel van de jeugdvoorzieningen die we nu in Nederland hebben zijn een overblijfsel van de 
jaren zeventig, waarin er een duidelijke groei was te zien in het jongerenwelzijnswerk. In de jaren tachtig is 
er echter flink bezuinigd waardoor veel kennis verloren is gegaan en het jongerenwerk zich niet kon 
professionaliseren. De laatste jaren is hier echter verandering in gekomen en het jongerenwerk is zich nu 
aan het professionaliseren. 
In grote lijnen is het jongerenwerk op te vatten als een laagdrempelige vorm van begeleide 
vrijetijdsbesteding van jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Het jongerenwerk op zich is geen doel, maar 
moet gezien worden als instrument om jongeren in hun groeiproces naar volwassenheid te ondersteunen, 
zodat hun positie nu of op termijn verbeterd. Daarnaast kan het jongerenwerk problemen signaleren en 
jongeren doorverwijzen. 
 
Het werken onder jongeren staat momenteel in de belangstelling. In eerste instantie liet de overheid zich 
vooral leiden door de gedachte dat ‘meer blauw op straat’ en ‘verscherping van de sociale controle’ de 
problemen wellicht zouden oplossen. Dit bracht echter met zich mee dat jongeren niet gezien werden als 
een participerend deel van de maatschappij. Het negatieve gedrag werd benadrukt en tot speerpunt van 
beleid gemaakt. 

                                                
1
  Actieplan Slotervaart, Het tegengaan van radicalisering, februari 2007 

2
  Voor een uitgewerkte visie hierop verwijs ik door naar een uitgave van Evangelie & Moslims, Europa het Mekka van de Is lam, geschreven door C. 

Rentier 
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Dit repressieve optreden van de overheid bleek echter niet het gewenste effect te hebben, maar zorgde er 
eerder voor dat bepaalde groepen het gevoel kregen dat ze onderdrukt werden. Zeker Marokkaanse jongens 
bleken hier gevoelig voor te zijn. Zij voelen zich, meer dan andere jongeren, uitgekotst door de samenleving 
en reageren daarom sterk op repressief optreden van de overheid. Door de jaren heen kwam men er dan 
ook achter dat preventief werken onder deze jongens veel meer aandacht moest gaan krijgen. Er werd dan 
ook gezocht naar mogelijkheden om jongeren in hun vrije tijd te stimuleren om zich te ontplooien en te 
ontwikkelen.  
De laatste jaren (na de moord op Theo van Gogh) lijkt er echter weer een kentering te zijn opgetreden die 
benadrukt dat jongeren die overlastgevend en crimineel gedrag vertonen hard moeten worden aangepakt. 
Deze kant moeten we echter niet (alleen) opgaan. We moeten preventief blijven werken en de problemen 
aanpakken. 

 
In dit hoofdstuk wil ik daarom ingaan op de vraag hoe het jongerenwerk radicaliserend en delinquent gedrag 
kan tegengaan. Hierbij neem ik de conclusie uit het vorige hoofdstuk als vertrekpunt. Het uiteindelijke doel 
hierbij is om te komen tot een methodiekbeschrijving met concrete initiatieven, die verder uitgewerkt 
kunnen worden om zo radicaliserend en delinquent gedrag van Marokkaanse jongens tegen te gaan. 
Voordat ik echter de methodiek omschrijf, wil ik eerst enkele belangrijke vertrekpunten noemen. In 
onderstaande punten zal een omschrijving worden gegeven waar het jongerenwerk rekening mee moet 
houden in het omgaan met Marokkaanse jongens. 
 
 

3.2 Gezamenlijke aanpak 
 

Eén van mijn conclusies was dat het probleem 
van Marokkaanse jongens niet zit in het feit of 
ze wel of niet zijn geïntegreerd, maar dat 
vooral het leven in de straatcultuur een 
belangrijke rol speelt. Verder speelt een 
slechte binding met ouders, gemeenschap en 
samenleving een belangrijke rol. 
Het jongerenwerk moet dan ook niet proberen 
om alleen al deze problemen op te lossen. 
Overlastgevend gedrag is een complex 
fenomeen en er zijn verschillende typen 
initiatieven nodig om het te bestrijden (van 
emotionele gesprekken met individuele 
jongeren tot harde repressie van de politie). 
De problematiek met betrekking tot 
Marokkaanse jongens vraagt om een 
gezamenlijke aanpak, waarbij geprobeerd moet worden om de binding met ouders, gemeenschap en 
samenleving te laten toenemen. 
Deze gezamenlijke aanpak kan bestaan uit politie, gemeente, woningbouwcorporatie, de moskee, imams, 
welzijnswerk en eigen organisaties van jongeren. Door samen te werken kan het probleem van 
radicaliserend- en delinquentgedrag door Marokkaanse jongens worden bestreden. Hierbij moet aan de ene 
kant de rol van de Marokkaanse gemeenschap niet worden onderschat. Het zijn ouders die hun zoons 
kunnen binden aan het gezin. Het zijn moskeeën en Marokkaanse organisaties die jongeren kunnen binden 
aan de buurt, zodat ze zich inzetten voor de samenleving. Aan de andere kan moet de invloed niet overschat 
worden.  
In Amsterdam Slotervaart valt bijvoorbeeld op dat de Marokkaanse gemeenschap betrokken is bij de 
problemen die zich daar voordoen. Stadsdeelraadvoorzitter Marcouch is symbool van orde en gezag, terwijl 



Methodiek jongerenwerk 
 

 
Tussen hoop en vrees 

46 

burgemeester Cohen en korpschef Welten de indruk wekken op eieren te moeten lopen. Het lijkt of de 
gemeenschap van Marokkaanse oorsprong alleen gezag van Marokkaanse oorsprong accepteert3.  
 
 
 
 
 
De Marokkaanse gemeenschap dient dan ook te worden bijgestaan door de lokale politiek, beleidsmakers, 
beleidsvoerders, de politie, de woningbouwcorporatie, welzijnswerk, buurtfunctionarissen, wijkagenten, 
lokale bedrijven en alle andere publieke en private factoren die hun steentje kunnen bijdragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Harde en zachte aanpak 
 
In het vorige hoofdstuk hebben we kunnen zien dat veel jongens thuis streng worden opgevoed. 
Marokkaanse jongens verwachten dan ook strenge begrenzing en structuur. Zij willen duidelijk horen wat 
niet mag en hun ouders verwachten dat ook van de buitenwereld. Als dat niet gebeurt, gaan zij je grenzen 
over en manipuleren ze je waar je bijstaat4. Discussiëren met de jongeren heeft nauwelijks zin. Houdt ze de 
consequenties van hun gedrag voor. Zij moeten geconfronteerd worden met het feit dat hun daden serieuze 
gevolgen kunnen hebben. Opsluiten alleen werkt niet. Natuurlijk moeten jongeren die strafbare feiten 
plegen wel worden gestraft, maar de vraag is of  een gevangenis het probleem oplost. Van sommige jongens 
die jaarlijks in een jeugdgevangenis terechtkomen is bekend dat zij het helemaal niet als een straf ervaren. 
‘Op gezette tijden eten, sporten en slapen is voor sommige jongens zo slecht nog niet’. Het schrikeffect is bij 
deze jongens helemaal weg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit onderzoek5 blijkt dan ook dat de ‘resocialisatie’-gedachte van het jeugdstrafrecht nauwelijks werkt. Het 
merendeel van de jeugd-tbs’ers gaat, eenmaal de straat op, weer in de fout. Je moet als jongerenwerker 

                                                
3
  Elesevier, 27 oktober 2007 

4
  Jurgens, F. ‘Het Marokkanendrama’, 1

e
 druk, uitgeverij Meulenhoff 2007 

5
  Doreleijers, VU 2004 

Ik denk zelf dat dit een vertekend beeld is, want Marcouch wordt door sommigen als verrader 
gezien en het lijkt er meer op dat zijn gezag in Slotervaart tandenknarsend wordt geaccepteerd1. 

 

De gezamenlijke aanpak moet er echter niet voor zorgen dat het jongerenwerk een verlengstuk 
wordt van de politie. Als er één voorwaarde is waaraan voldaan moet worden, is het dat er op 
geen enkele wijze door het jongerenwerk zomaar informatie wordt doorgespeeld naar politie en 
justitie. Ik heb gemerkt, dat wanneer jongeren het jongerenwerk gaan beschouwen als een 
verlengstuk van politie en justitie, dit tot problemen leidt. De jongeren raken het vertrouwen kwijt. 
Zelf werkten wij in ons jongerencentrum met een pasjessysteem. Hier kwam de politie achter en 
op een gegeven moment wilden zij onze gegevens inzien, wat uiteindelijk voor problemen zorgde. 
Niet dat het jongerenwerk geen contacten met politie mag hebben, sterker nog het is belangrijk 
dat dit wel het geval is, zodat het jongerenwerk in noodsituaties gemakkelijk ingang weet te 
vinden bij de politie. Probeer dit contact echter zoveel mogelijk te beperken tot een beleidsmatig 
niveau. Natuurlijk heeft een jongerenwerker wel een maatschappelijke verantwoordelijkheid, 
maar wees voorzichtig in de contacten en communiceer hierover duidelijk met de jongeren. 

 

Ik ben er achter gekomen dat jongeren die een tijd lang vast hadden gezeten er niet beter 
uitkwamen. De jongeren hadden door het verblijf in de gevangenis een bepaalde status gekregen 
en werden hierdoor sterk gestimuleerd om verder te gaan in het behouden hiervan. Ook blijkt uit 
een gesprek met een jongere dat hij tijdens zijn verblijf in de gevangenis criminele vaardigheden 
verder ontwikkeld heeft. 
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daarom benadrukken dat ze zelf iets van hun leven moeten maken. Het zou misschien goed zijn als deze 
jongeren niet worden opgesloten, maar worden heropgevoed in bijvoorbeeld de Glen Mills School6. Die 
mogelijkheid is er nu nauwelijks. Maar aan de andere kant ontbreekt het daar vaak aan onvoorwaardelijke 
liefde die de jongeren nodig hebben. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Twee elementen zijn belangrijk bij het 
optreden van jongerenwerkers. In de 
eerste plaats moet geprobeerd worden 
om conflictsituaties te vermijden. In de 
tweede plaats moet bij conflictsituaties 
duidelijk worden opgetreden. 
Wanneer bepaalde incidenten zich 
voordoen in de privé-sfeer van mensen 
of het betreft een externe 
aangelegenheid, dan moet het 
jongerenwerk er alles aan doen om deze 
negatieve elementen buiten de deur te 
houden. Een conflict dat extern is 
ontstaan kan intern meerdere conflicten 
voortbrengen. Het jongerencentrum 
mag nooit verworden tot een 
verzamelplek van jongeren waarin 
allerlei ontmoetingen plaatsvinden tussen potentiële ruziezoekers en gefrustreerde individuen. Het 
jongerenwerk verliest op dat moment zijn functie. Dit mag niet getolereerd worden.  
Het duidelijk optreden tijdens conflictsituaties houdt niet in dat het kleinste vergrijp hard bestraft moet 
worden. Wel is het belangrijk dat jongeren weten waar ze aan toe zijn en dat ze er op gewezen worden 
wanneer ze over een grens gaan. Bij zero-tolerance7 optreden gaat het erom dat de jongerenwerker 
duidelijk en eenduidig optreedt richting de jongeren. 

                                                
6
  De Glen Mills School. De 'School voor winnaars', zoals de studenten hun eigen school beschouwen, is bedoeld voor jongens vanaf 14 jaar die in 

bendeverband actief zijn en delinquent gedrag vertonen in groepsverband. Het programma van de Glen Mills School sluit nauw aan op hun 
belevingswereld: sociale status, groepshiërarchie en groepsnormen. Op de Glen Mills School in Wezep verblijven inmiddels 110 jongens. De school, 
gevestigd in het Willem de Zwijgercomplex, is opgezet als een campus naar Amerikaans model. 

7
  Zero tolerance is afgeleid van een nultolerantiebeleid. Dit is een beleid waarbij zelfs het kleinste vergrijp (hard) bestraft wordt. Men bedoel t hier met 

name politiebeleid mee, waarbij zonder pardon hard wordt opgetreden tegen zelfs de kleinste uiting van criminaliteit en overlast.  

Een belangrijke vraag is hoe je jongeren aanspreekt bij grensoverschrijdend gedrag wat de 
jongere zelf en of anderen schaadt. Als jongerenwerker heb je de opvoedkundige taak om de 
jongere hiervan bewust te maken. Dit kan door met de jongere in gesprek te gaan. Dit is echter 
niet eenvoudig. 
Ik heb gemerkt dat je in conflictsituaties (zoals ruzies, vechtpartijen, vandalisme etc.) de jongere 
dan ook zo min mogelijk moet (nooit) aanspreken in de nabijheid van anderen. Verder is het 
raadzaam om tijdens het aanspreken van de jongere zo min mogelijk te spreken over individuele 
gevallen. Respect en ‘eergevoel’ zijn ontzettend belangrijk en liggen gevoelig. Wanneer 
Marokkaanse jongens zich in hun eer aangetast voelen (juist omdat zij aangesproken worden in 
aanwezigheid van anderen) is de kans groot dat zij zich fysiek of verbaal gaan verzetten, agressie 
gaan ventileren en niet meer te bereiken zijn voor hulpverleners. Een beledigde jongen is 
ontzettend moeilijk te corrigeren.  
Het gedrag van een jongere tijdens een conflictsituatie is dan ook niet verwerpelijk omdat een 
specifieke jongere het vertoont, maar omdat het gedrag in het algemeen verwerpelijk is.  
Soms moet je slim opereren om de jongens wel aan te kunnen spreken op hun gedrag. Zorg er 
echter voor dat je ze nooit beledigd. Want heb je ze beledigd, dan gaan ze schelden en ben je ze 
kwijt. 
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De identiteit van mensen wordt ontwikkeld door de visies en het gedrag te reflecteren/ spiegelen aan visies 
en gedrag van anderen. Het jongerenwerk verzorgt activiteiten voor groepen jongeren wat tot gevolg heeft 
dat jongeren in contact komen met andere jongeren, en daarmee ook in aanraking komen met andere visies 
op bepaalde onderwerpen. 
Een groeiend aantal jongeren ‘vlucht’ echter terug in het (islamitische) geloof. Een van de belangrijkste 
redenen hiervan is dat er behoefte is aan een bepaalde vorm van eenheid tegenover een westerse 
samenleving die door hen in toenemende mate als vijandig wordt ervaren. 
Marokkaanse jongeren voelen zich steeds meer behoren tot de outcast. Uit onderzoek van Forum blijkt dat 
het veelal gaat om een individualistische vorm van geloofsbeleving, die meer gevoed wordt door internet 
dan door de moskee. Deze internetvoeding bevordert in sommige gevallen de ontvankelijkheid voor 
radicalisering8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Een Marokkaanse jongerenwerker 
 
Voorafgaand op de vraag wat het jongerenwerk zou kunnen betekenen voor Marokkaanse jongens is van 
belang welke personen nu eigenlijk het beste jongerenwerk onder Marokkaanse jongens kunnen verrichten. 
Eén van de problemen waar wij bijvoorbeeld tegen aanliepen is dat wij vaak niet begrepen waarom de 
jongeren op bepaalde manieren reageerden. Er waren dan ook personen die tegen ons zeiden, dat 
jongerenwerk onder Marokkaanse jongens het beste gedaan kon worden door een Marokkaanse 
jongerenwerker. Deze zou namelijk dezelfde achtergrond hebben en sneller aanvoelen wat er speelt. Hij kan 
als voorbeeld dienen, kan de jongeren gemakkelijker uitnodigen en spreekt de taal zodat ze hem niet voor 
de gek kunnen houden. 
Maar wij merkten ook dat er gevaren zijn als een jongerenwerker dezelfde etniciteit heeft. Een 
jongerenwerker waar wij geregeld contact mee hebben kan hier over meepraten. Hij heeft een paar dagen in 
het ziekenhuis gelegen nadat hij in elkaar was geslagen. Hij zat in wezen gevangen in zijn eigen etniciteit. De 
jongeren wantrouwden hem en waren bang dat hij hen zou verraden als ze iets verkeerd deden.  
Ook een gevaar is dat jongerenwerkers van dezelfde etniciteit zich loyaal naar de jongeren kunnen gaan 
opstellen, zodat ze hun functie als jongerenwerker verliezen. Maar dit geldt niet alleen voor Marokkaanse 
jongerenwerkers, ook jongerenwerkers met een andere afkomst kunnen te loyaal worden naar de jongeren. 
 

                                                
8
  PAB, Nederlands Dagblad april 2007 

Ik heb gemerkt dat we Marokkanen (moslims) ruimte moeten geven om hun godsdienstige 
identiteit vorm te geven. We moeten hun geloof niet negeren of belachelijk maken en ook niet 
laten aanpassen aan de ideologie van de meerderheid. Het negeren van religie kan leiden tot 
radicalisering. In de opvoeding speelt de islam in veel gezinnen een grote rol. Betrokkenheid bij de 
Palestijnen (tegenover de joden in Israël) wordt kinderen al vroeg bijgebracht. 
Maar als religieuze kwesties niet bespreekbaar zijn en de jongeren daarin niet begrepen worden, 
komen ze in twee werelden te leven. Datgene wat heel diep in hen zit, namelijk religie, kunnen ze 
niet uiten. Het risico is dan dat jongeren daar op latere leeftijd ‘wraak’ op willen nemen en als ze 
dan in de koran gaan zoeken, vinden ze daar ook nog eens de argumenten voor. Daarom moeten 
we de jongeren serieus nemen. Dit is waar ze in feite om vragen. Ze willen gerespecteerd worden 
om wie ze zijn.  
Bij het vormen van een mening kan de jongerenwerker hier op in spelen door jongere uit te 
nodigen om over bepaalde kwesties na te denken en door informatie aan te bieden. Zo kan de 
jongerenwerker onderwerpen bespreekbaar maken en de dialoog aangaan. Verder kan de 
jongerenwerker hem op een speelse manier benaderen (door bijvoorbeeld een poster of folder), 
zodat er een gesprek ontstaat. Maar het kan ook door het aanbieden van educatieve of 
voorlichtende activiteiten. 

 



Methodiek jongerenwerk 
 

 
Tussen hoop en vrees 

49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 Draagvlak binnen Marokkaanse gemeenschap 
 
Het is belangrijk om de Marokkaanse gemeenschap te betrekken bij de activiteiten van het jongerenwerk, 
zodat de al aanwezige (interne) correctiemechanismen (sociale controle, statusverlies bij deviant gedrag, 
beroep op religieuze verantwoordelijkheid etc.) van deze gemeenschap gebruikt kunnen worden.  
Ouders tonen meer bereidheid om te participeren in bepaalde activiteiten om hun jongeren in het gareel te 
houden (ook uit vrees voor statusverlies) en jongeren zullen veel minder snel delinquent vertonen, omdat ze 
veel te verliezen hebben als ze dat wel doen (statusverlies voor de jongeren zelf en hun ouders). 
Ook kan men elkaar dan meer op religieuze normen (zoals het respecteren van het eigendom van anderen, 
het benutten van de vrije tijd op een nuttige wijze, het vermijden van baldadigheid en luid geschreeuw, het 
met respect bejegenen van voorbijgangers etc.) wijzen. 

Dergelijke initiatieven lijken ouderwets en 
lijken een barrière te vormen voor interetnisch 
contact, maar hedendaagse discussies over de 
multiculturele samenleving staan in het teken 
van de sociale integratie van etnische 
minderheden. Integratie lijkt een toverwoord, 
maar meestal gebruikt men het zonder er over 
na te denken. Door de Marokkaanse 
gemeenschap te betrekken bij het 
jongerenwerk wil dat niet zeggen dat dit ten 
koste dient te gaan van de verbanden die men 
aangaat met autochtonen of andere 
minderheids-groeperingen. Dat is de 
hedendaagse intellectuele valkuil waarin wij 
niet moeten stappen.  

 
De gemeenschap moet de jongerenwerkers kennen en leren vertrouwen in de contacten die ze hebben met 
de jongeren. Het grote probleem van jongerenwerkers is vaak dat zij geen achterban hebben bij de 
Marokkaanse gemeenschap. Ze begeleiden de jongeren los van hun omgeving. Daarom is het belangrijk dat 
het jongerenwerk investeert in contacten met de Marokkaanse gemeenschap zodat daar draagvlak wordt 
opgebouwd om met beter met de jongeren om te gaan. 
 
Bij het betrekken van de Marokkaanse gemeenschap bij het jongerenwerk, gaat het er niet alleen om dat zij 
participeren in het jongerenwerk.  
Vanuit sociologisch oogpunt zijn gedeelde normen van de jongerenwerkers met de gemeenschap ontzettend 
belangrijk voor de communicatie tussen de jongerenwerker en de jongeren.  
Juist door de aanwezigheid van gedeelde normen kunnen allerlei fasen van ‘ruis’ en wederzijds onbegrip 
vermeden worden, waardoor middelen bespaard kunnen worden (efficiëntie) en waardoor de begeleiding 
doeltreffender (effectiever) kan verlopen juist omdat men zoveel deelt in de beleving van de situaties. 

Ik denk dat het niet uitmaakt wat de etniciteit is van de jongerenwerker, als hij of zij het vak maar 
goed beheerst. Ik heb meegemaakt dat een leidinggevende Marokkaanse jongen die bij ons stage 
liep ging vechten met een jongen, omdat hij niet naar hem wilde luisteren. 
Degene die dus voor een groep staat moet weten wie hij of zij voor zich heeft en moet daar leiding 
aan kunnen geven. Daarnaast moet de jongerenwerker wel het een en ander weten over de 
culturele achtergrond van de jongeren. Het is waar dat dit voor een Marokkaanse jongerenwerker 
gemakkelijker is dan voor een jongerenwerker met een andere etniciteit. Zorg er daarom voor dat 
je in je team een jongerenwerker, vrijwilliger of stagiair heb die een Marokkaanse achtergrond 
heeft, zodat je tevens een ingang heb bij de Marokkaanse gemeenschap. 
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3.6 Culturele spanningen verminderen 
 

Onbekend maakt onbemind. Dit is een oud gezegde, maar het geldt nog steeds. In hoofdstuk 2, heb ik 
aangegeven dat het conflict laat zien dat er geïntegreerd wordt. Paul Scheffer concludeert dat er met de 
eerste generatie geen probleem was, doordat zij, maar ook de autochtone bevolking elkaar voor het 
grootste gedeelte mijden. Aan beide kanten is zo een verwijdering opgetreden, waar we nu de gevolgen van 
moeten inzien. Willen we nu wat aan het conflict doen, dan moeten we als eerste elkaar leren kennen. 
In aansluiting op het vorige punt zou ik dan ook willen zeggen, zorg ervoor dat je de jongeren goed kent, 
maar zorg er tevens voor dat jongeren met verschillende culturen elkaar leren kenen. Dit kan er voor zorgen 
dat culturele spanningen verminderen. Dat betekent niet dat ze elkaar meteen aardig moeten gaan vinden, 
maar elkaar een beetje leren kennen kan veel spanning uit de lucht wegnemen. Het is daarom zinvol om een 
mix van activiteiten op te zetten in of buiten het jongerencentrum voor verschillende doelgroepen. Zodat 
zoveel mogelijk groepen door het jongerenwerk worden bereikt en in het jongerencentrum komen.  
Een belangrijk element hierbij is, dat de jongeren zich thuis voelen en dat ze weten dat ze worden 
gewaardeerd en dat jij hun klachten serieus neemt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 Werkvormen 
 

Van oudsher onderscheidt het jongerenwerk zich op twee manieren: het ambulante jongerenwerk en het 
accommodatie gebonden jongerenwerk. 
Het ambulante jongerenwerk richt zich vooral op groepen die moeilijk bereikbaar zijn. Jongeren worden 
opgezocht op straat of op andere plekken waar zij hun vrije tijd doorbrengen. De jongerenwerker probeert 

Het betrekken van de Marokkaanse gemeenschap bij het jongerenwerk gaat echter niet 
eenvoudig. Ik heb gemerkt dat je niet zomaar iedereen kunt laten participeren. Zeker niet als je als 
organisatie werkt vanuit een christelijke levensvisie. Aan de andere kant hebben juist ook 
christelijke jongerenwerkers een aanknopingspunt omdat vele normen en waarden uit de koran 
overeenkomsten hebben met de bijbel. 
Wij hebben, nadat wij een jaar open waren, contacten gelegd met ouderen binnen de 
Marokkaanse gemeenschap. Voor ons was dit noodzakelijk om met ons jongerenwerk door te 
gaan. De eerste twee jaar kenden we veel problemen en het liep geregeld uit de hand. Dit werd 
echter minder toen we contact kregen met een oudere jongen die een ‘grote’ status van respect 
genoot binnen de Marokkaanse gemeenschap. Hij hoefde het jongerencentrum maar binnen te 
lopen en het was meteen rustig. Zijn naam noemen was soms al voldoende om een ruzie te laten 
stoppen. Wij hebben hier dan ook een enkele keer gebruik (misbruik) van gemaakt. 
Toch is het, denk ik, beter om te proberen ouders te betrekken bij het jongerenwerk dan deze 
oudere jongen. Het jongerenwerk kan deze brug slaan door te beginnen met een inloopochtend in 
het jongerencentrum op te zetten voor de ouders, wat zou kunnen  functioneren als theehuis.  

 

Verschillende doelgroepen samenbrengen bij een activiteit is echter niet eenvoudig. Ik heb gemerkt 
dat het soms moeilijk is om activiteiten te organiseren om verschillende doelgroepen bij elkaar te 
brengen. Wij organiseerden een keer een pooltoernooi, waarbij de winnaar veertig euro kon 
winnen, maar verschillende autochtone jongeren gaven aan niet mee te willen doen, omdat ze niet 
naar het jongerencentrum wilden komen omdat daar Marokkaanse jongens kwamen. Toch hebben 
we het toernooi georganiseerd om zo wel het gesprek met hen hierover aan te gaan. 
De aanpak van het jongerenwerk moet zich dan ook niet alleen richten op individuele jongeren 
maar juist ook op het collectief. 
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door het leggen van contacten uit te vinden wat jongeren willen. Als dit hun ontwikkeling ten goede komt, 
probeert de jongerenwerker er voor te zorgen dat deze wensen worden omgezet in daden. 
Het accommodatiegebonden jongerenwerk richt zich vooral op laag opgeleide jongeren en probeert door 
een inloopcentrum en recreatieve activiteiten de jongeren te bereiken.  
Het probleem van deze twee vormen jongerenwerk kan zijn, dat de jongeren gezien worden als consument. 
Jongeren vervelen zich, hangen op straat, zorgen voor overlast, dus moet er wat aan gedaan worden. Er 
moet iets voor hen te beleven zijn en daarom bieden we ze maar iets aan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jongerenwerkers zullen moeten proberen om een gevarieerd programma aan te bieden. Zowel recreatieve, 
educatieve en activerende activiteiten zullen opgezet moeten worden om jongeren te helpen bij hun 
ontwikkeling. Momenten waarin de jongeren de ruimte krijgen om te experimenteren en te leren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.8 Investeer in de straatcultuur 
 

Sebastian Abdallah9 (coördinator sportbuurtwerk in Amsterdam) kwam er achter dat jongeren, zowel in 
Beiroet als in Amsterdam, conflicten oplossen met geweld. Bij een dreigende escalatie tijdens een spel 
waarin de eer van een jongere wordt bedreigd, wil deze jongere naast argumenten ook fysiek de boel 
rechtzetten. De oplossingen die de jongerenwerker aanbiedt moeten daarom aansluiten bij de straatcultuur 
van de jongens, waarbij de jongens de ruimte moeten krijgen om verder te kijken dan het conflict. De 
jongens zitten niet te wachten op een verhaal over hoe je in het openbaar met anderen om moet gaan. Ook 
zitten ze niet te wachten op een gesprek over normen en waarden, maar ze willen dat de jongerenwerker 
echt begrijpt wat er aan de hand is. 
Om voor deze jongens iets te kunnen betekenen is het hebben van een relatie essentieel. Er moet een 
relatie opgebouwd worden waarin sprake is van vertrouwen. De jongerenwerker moet laten zien dat hij iets 
wil betekenen voor de jongeren. Belangrijk is dan ook dat de jongerenwerkers waarmaken wat ze beloven. 
Ook al is het iets kleins.  
Daarnaast moet de jongerenwerker ook de buurt waarin gewerkt wordt goed kennen. Niet dat je als 
jongerenwerker op moet gaan in de straatcultuur, maar je moet weten hoe het er in de straatcultuur aan toe 
gaat en juist laten zien in welke aspecten je niet meegaat. Jongeren moeten het gevoel hebben dat ze 

                                                
9
  Sebastian Abdallah, Contrast september 2007 

In de praktijk wordt het jongerenwerk vaak afgerekend op het aanbieden van activiteiten en het 
verminderen van de overlast op straat. In gesprekken die ik heb met politie, politici en ambtenaren, 
komt dit ook iedere keer naar voren. ‘Door jullie werk in de binnenstad is de overlast verminderd 
en daarom geven we jullie subsidie’. Ik vraag me alleen af of dit werkelijk het doel van het 
jongerenwerk zou moeten zijn. Volgens mij is het namelijk veel belangrijker dat het jongerenwerk 
ervoor zorgt dat jongeren gestimuleerd worden om aan hun ontwikkeling te werken. 

 

In het (seculiere) jongerenwerk wordt er vaak uitgegaan van het maakbaarheidsideaal. Het is 
echter vaak een illusie dat we jongeren kunnen heropvoeden. Ik heb gemerkt dat zich hierbij twee 
problemen voordoen. Het eerste probleem wat hierbij meespeelt, is dat de jongerenwerkers vanuit 
hun eigen achtergrond (referentiekader) de behoefte van de jongeren proberen te peilen. Het 
tweede probleem is dat lange tijd werd gedacht dat de probleemjongeren in wezen goede 
jongeren waren en dat zij criminele activiteiten pleegden omdat zij gediscrimineerd werden, of 
omdat hun slechte jeugd, culturele achtergrond, opgroeien in een achterstandswijk zouden kunnen 
leiden tot overlastgevend gedrag. Ik denk echter dat dit maar voor een gedeelte waar is. Zelf heb 
ik meegemaakt dat hebzucht, jaloezie de kick en trots een grote rol kunnen spelen. Het 
jongerenwerk moet daarom de jongeren zelf verantwoordelijk stellen voor hun gedrag. Iedere 
jongere heeft uiteindelijk zelf de mogelijkheid om te kiezen. 

 



Methodiek jongerenwerk 
 

 
Tussen hoop en vrees 

52 

geaccepteerd worden. Daarnaast moet de jongerenwerker niet verbaast of verontwaardigt reageren op 
geweld. Belangrijk is om begrip te tonen voor de jongeren en na afloop van een conflict hier met elkaar over 
in gesprek te gaan. Jongerenwerkers moeten getraind worden om door sociale mechanismen van jongeren 
heen te prikken en leren hoe ze in bepaalde situaties moeten reageren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.9 Methodiek jongerenwerk 
 
Jongerenwerkers worden geacht professioneel te werken. 
Basis voor professioneel werken is het handelen volgens een 
bepaalde methodiek. Dit houdt in dat een jongerenwerker 
niet zomaar te werk gaat, maar dit doelgericht en planmatig 
doet. Een methodiek is in wezen een bepaalde systematiek, 
waarin een vastgestelde manier van werken staat 
omschreven. Het voordeel van een methodiek is, dat het een 
houvast kan bieden voor jongerenwerkers in de contacten 
naar de jongeren toe en dat dit handreikingen biedt om 
verantwoording af te leggen over de inzet van middelen en de 
bereikte resultaten.  
Ik heb er uiteindelijk voor gekozen om één methodiek te 
schrijven voor zowel ambulant als accommodatiegebonden 
jongerenwerk. Mijn ervaring is namelijk dat de Marokkaanse 
jongens waar ik op straat contact mee heb, (uiteindelijk) ook 
in de jongerencentra komen. Waar nodig zal ik echter 
duidelijk aangeven waar zich verschillen voordoen. Om deze 
methodiek te schrijven heb ik gebruik gemaakt van 
verschillende literatuur die hierover verschenen is. Als 
uitgangspunt heb ik ‘Hoeklijnen ambulant jongerenwerk ’van 
Jan Schellkens gebruikt. In principe is deze 
methodiekomschrijving niet alleen gericht op Marokkaanse 
jongens. De methodiek is ook toepasbaar richting jongeren 
met een andere etniciteit, maar deze methodiek moet niet los worden gezien van de punten die in dit 
hoofdstuk zijn omschreven. 
 
 
 

Geregeld laten we jongeren voor ons jongerencentrum iets kopen. Dit gaat niet altijd even goed. Ik 
maakte het een keer mee dat een jongen aan wie ik vijf euro had gegeven om suikerklontjes te 
halen na tien minuten terug kwam zonder suikerklontjes. Hij zei dat het geld was afgepakt. Eerst 
geloofde ik hem niet en ik dacht dat hij er iets lekkers voor gekocht had, maar na een goed 
gesprek zei hij dat iemand het had gepakt en dat hij nu bij Febo is om het geld uit te geven. Ik 
besloot er ook heen te gaan en net voordat deze jongen zijn maaltijd kreeg, pakte ik het geld uit 
zijn hand en liep terug naar het jongerencentrum. Dit deed ik echter in het bijzijn van zijn vrienden 
en hij kwam al scheldend achter mij aan lopen. Nadat ik hem een tijd genegeerd had, begreep ik 
dat dit niet echt goed was voor onze relatie en het flink uit de hand kon lopen. Ik ben dus, in mijn 
kantoor, met hem in gesprek gegaan. Uiteindelijk vertelde hij mij het hele verhaal en bij bood zijn 
verontschuldig aan. Ik heb hem toen als beloning een blikje cola gegeven, zodat hij aan zijn 
vrienden kon laten zien dat hij de ‘winnaar’ was van het conflict.  
De relatie die ik sindsdien met hem heb, is bijzonder. Hij heeft meer respect voor mij gekregen en 
luistert beter dan eerst. 
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1) Vroeg beginnen 
Het jongerenwerk richt zich op jongeren in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar. Maar als het gaat om 
echte risicokinderen, zou het goed zijn om al op achtjarige leeftijd te beginnen.  
Was het enkele jaren geleden normaal dat jongeren in de leeftijd van twaalf- en dertien jaar op zoek 
gingen naar hun eigen identiteit, zich af zetten tegen hun ouders en de maatschappij, zich meer laten 
beïnvloeden door vrienden en leeftijdsgenoten en waarin ze letterlijk de ruimte opzoeken door op straat 
rond te hangen, blijkt nu dat kinderen, zeker in de grote steden steeds vroeger gaan puberen10. Ook 
jongeren van negen jaar zwerven nu al rond op straat. 
 

2) Informatie verzamelen en signaleren 
Contact leggen is een essentiële stap in het jongerenwerk om van daaruit verder te kunnen werken. 
Voordat je als jongerenwerker echter contact legt met Marokkaanse jongens is het goed om eerst een 
tijd lang te observeren en te proberen de groep in kaart te brengen. De informatie die je namelijk hebt 
van de jongeren is bepalend hoe je de groep of het individu gaat benaderen. Dit geldt voor zowel 
ambulant als accommodatiegebonden jongerenwerk. Het verzamelen van informatie vindt plaats op drie 
niveaus: groepsniveau, individueel niveau en de omgeving.  
Om een globaal beeld van de groep te krijgen kun je gebruik maken van informatie die al beschikbaar is, 
bijvoorbeeld van buurtbewoners, sleutelfiguren, gemeente (statistische gegevens), politie en collega’s. 
Op individueel niveau is het goed om informatie te verzamelen over alle leefgebieden. Hierbij kunnen we 
denken aan huisvesting, sociale relaties, opleiding, werk, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, gezondheid, 
financiële situatie, politie en justitiecontacten. Verder kun je als jongerenwerker de buurt verkennen om 
zo een beeld van de omgeving te krijgen. 
Het probleem van veel jongerenwerkers is echter dat ze niet of nauwelijks rapporteren en registreren. 
Hierdoor gaat veel informatie verloren. Toch is het noodzakelijk dat de jongerenwerker systematisch te 
werk gaat. Door systematisch te werken wordt de jongerenwerker gestimuleerd doelgericht en effectief 
te werken. Daarnaast maakt registratie het jongerenwerk inzichtelijk voor buitenstaanders en wordt 
informatie gedeeld. 
 

3) Wijkgerichte aanpak  
Aangezien overlastgevend gedrag vaak geconcentreerd is in bepaalde wijken en veroorzaakt wordt door 
mensen uit die wijken, is een wijkgerichte aanpak op zijn plaats. Het gaat hier primair om het 
doorbreken van het ‘buurteffect’11.  
Simpelweg door de aanwezigheid van relatief veel overlastgevende jongeren ontstaat er extra 
overlastgevend gedrag. Er ontstaan groepen jongeren die zich vervelen en overlastgevend gedrag kan 
dan voor deze jongeren verworden tot een norm.  
Het jongerenwerk kan dat ‘buurteffect’ doorbreken door een aanpak voor en door wijkbewoners. 
Hiervoor is het bijna noodzakelijk dat de jongerenwerkers wonen in de wijk waarin zij werken, zodat zij 
de jongeren kennen en weten wat er speelt in de wijk. 
Een wijkgerichte aanpak biedt zo de mogelijkheid voor het aanpakken van overlastgevend gedrag in de 
sociale context waarin het zich afspeelt en men kan gebruik maken van de mogelijkheden in die wijk.  
 

4) Selectieve benadering  
Als je goed werk wilt doen onder Marokkaanse jongere, dan werkt een categorale aanpak12 het beste. 
Het is niet zo dat je de verschillende groepen in een multiculturele samenleving altijd moet mengen 
omdat dat emancipatie en integratie zou tegenhouden. Bepaalde problemen zijn etnisch-specifiek. Al 
moet hier wel enige nuance in worden aangebracht. Kijkend naar de situatie in Gorinchem zien we dat 
bepaalde problemen van jongeren met een Marokkaanse achtergrond, dezelfde zijn als die jongeren 
hebben met een Turkse en Somalische achtergrond. Hier speelt dan ook meer het feit mee dat de 
jongeren zijn gesocialiseerd in de straatcultuur.  

                                                
10

  Hellen Kooijman, Een groep apart, uitgeverij SWP, Amsterdam 2005 
11

  De term ‘buurteffect’ wordt vaak gebruikt voor een wijk waar een hoge concentratie van allochtonen is en dit tot problemen ka n leiden. Zie 
http://www2.vrom.nl  

12
  Categorale aanpak: richten op specifieke doelgroep met dezelfde etniciteit 

http://www2.vrom.nl/pagina.html?o=4&id=9816
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Deze groep jongeren kan dus wel als geheel worden gezien, maar is niet vergelijkbaar met jongeren die 
in een andere subcultuur leven. De aanpak van deze jongeren vergt een aparte aanpak. Door een 
categorale aanpak kun je effectief jongerenwerk aanbieden. 
 

5) Contact leggen 
De jongerenwerker zal gericht moeten werken. In het ambulante jongerenwerk moet niet verwacht 
worden dat de groep op hem of haar afstapt, maar de jongerenwerker zal zelf actief contact moeten 
leggen. 
Na goed ambulant jongerenwerk komen de jongens vaak vanzelf in het accommodatiegebonden 
jongerenwerk, maar dat neemt niet weg dat de jongerenwerker ook goed moet nadenken over de 
manier waarop contact wordt gezocht.  
Het communicatieproces is het uitgangspunt voor de jongerenwerker. De jongerenwerker heeft de 
overtuiging dat hij met zijn gedrag het gedrag van anderen kan beïnvloeden, wellicht zelfs veranderen. 
Het contact dat de jongerenwerker legt, hangt sterk af van zijn/haar mogelijkheden. Al moet wel gezegd 
worden dat het niet altijd om aangeboren talent gaat. Een goede voorbereiding en het doordenken 
waarop je contact wil leggen zijn belangrijke voorwaarden. Onderstaande vragen kunnen hierbij een 
hulpmiddel zijn: 
 

 Waarom wil ik contact met deze groep; 
 Wat wil ik met het contact bereiken; 
 Hoe introduceer ik mezelf? 

 
Het eerste contact staat vaak in het teken van kennismaking en wordt uitgesproken wat de jongens 
kunnen verwachten. Diepgaande gesprekken hoef je dan nog niet te verwachten. Dit kan weken (soms 
maanden, jaren) duren. Probeer als jongerenwerker zelfverzekerd over te komen, positioneer jezelf, 
wees echt, ken jezelf en benader ze met een duidelijke boodschap. Bedenk hierbij dat non-verbale 
communicatie en de kleding die je draagt van belang kunnen zijn. De persoonlijke presentatie kan een 
hulpmiddel zijn. Zeker bij het ambulante jongerenwerk kan kleding met het logo van de organisatie erop 
een makkelijke ingang vormen voor het contact. 
 

6) Relatieopbouw en relatiebeheer 
Een probleem van veel Marokkaanse jongens is dat ze vaak uit gezinnen komen waar identificatiefiguren 
ontbreken. De vader schittert geregeld door afwezigheid. Hierdoor is er vaak weinig ruimte voor 
intimiteit en heerst er veel wantrouwen. Het is daarom belangrijk dat er voor gezorgd wordt dat deze 
jongens positieve identificatiefiguren te zien krijgen in hun leven. Personen die in hen willen investeren, 
die een relatie proberen op te bouwen waar vertrouwen kan ontstaan en wantrouwen kan worden 
weggenomen. Ik pleit er dan ook voor om te investeren in relationeel jongerenwerk en te investeren in 
jongerenwerkers die kunnen functioneren als een positief identificatiefiguur. Krijgen de jongens namelijk 
geen positieve rolmodel in hun omgeving te zien, dan bestaat de kans dat ze minder positieve 
rolmodellen volgen die door de media worden vertoont. 
 
Als je als jongerenwerker het eerste contact hebt gelegd, dan moet je proberen dit contact in stand te 
houden en te verdiepen. Hierbij is continuïteit en regelmaat belangrijk. In het ambulante jongerenwerk 
is het dan ook belangrijk dat de jongens weten dat je op vaste tijdstippen aanwezig bent. Voor het 
accommodatiegebonden jongerenwerk geldt dat je op vaste tijden aanwezig bent in het 
jongerencentrum. Het doel is dat jongeren weten wanneer je ergens bent en dat ze op je kunnen 
rekenen wanneer dit nodig is. De relatieopbouw kan op drie niveaus plaatsvinden13: 
 

 Individueel niveau; 
 Subgroepniveau; 
 Groepsniveau. 

                                                
13

  Jan Schellekens, Hoeklijnen, ambulant jongerenwerk, uitgeverij SWP, Utrecht 1998 
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Afhankelijk van het contact kun je inspelen op deze niveaus en de jongens helpen of iets aanbieden. 
Door het regelmatige contact kan een gevoel van herkenning, respect en vertrouwen ontstaan waardoor 
het mogelijk wordt om op steeds meer terreinen informatie uit te wisselen. Bij Marokkaanse jongens is 
dit echter niet eenvoudig. Het duurt lang voor er een vertrouwensrelatie ontstaat en de jongens open en 
eerlijk over hun situatie en/of problemen praten. Relaties worden dan ook niet opgebouwd in één of 
twee gesprekken. De jongerenwerker zal zich moeten inzetten om de relatie vorm te geven. Hierbij moet  
men als jongerenwerker oppassen zijn/haar professionele houding niet uit het oog te verliezen. Het is 
belangrijk om te zoeken naar een goede balans tussen professionaliteit en betrokkenheid. Daarnaast is 
het belangrijk dat de jongerenwerker de informatie verwerkt die hij over de jongens heeft, om zo te 
zoeken naar aansluitmogelijkheden om de relatie te verdiepen en om de jongens te helpen in hun 
groeiproces naar volwassenheid. 
 

7) De jongerenwerker als ‘sociaal makelaar’14 
De jongerenwerker is vanuit het contact dat hij/ zij met jongeren heeft in staat vast te stellen wat er voor 
jongeren nodig is en wie deze activiteit of hulp het beste kan geven. 
De jongerenwerker kan soms zelf activiteiten organiseren en wensen van de jongeren vertalen naar 
andere partijen. Daar waar het jongerenwerk andere partijen kan of moet betrekken bij het organiseren 
van activiteiten en het stimuleren van participatie, neemt de jongerenwerker de rol als ‘sociaal makelaar’ 
in. Als ‘sociaal makelaar’ is de jongerenwerker een belangrijke schakel tussen bestaande voorzieningen 
en projecten en de jongeren. 
De jongerenwerker kan bemiddelen in conflictsituaties of overlastsituaties met andere groepen als 
bijvoorbeeld buurtbewoners. De jongerenwerker kan echter niet altijd de benodigde ondersteuning 
bieden en dan moet de jongerenwerker de jongere doorverwijzen naar de hulpverlening. 
 

8) Hulpverlening 
De voorgaande punten zijn een opstart om er achter te komen op welk gebied we de jongeren kunnen 
helpen. Voor het jongerenwerk ontstaan er altijd twee mogelijkheden. Jongeren doorverwijzen richting 
de hulpverlening en/ of toe leiden richting activiteiten. Hierbij dient het jongerenwerk rekening te 
houden met het feit dat de jongeren op meerdere gebieden15 geconfronteerd kunnen worden met 
problemen. Wat voor de ene jongere echter een probleem is, hoeft voor de andere totaal geen 
probleem te zijn. Ook kunnen er jongeren zijn die op verschillende gebieden problemen hebben.  
Het jongerenwerk moet zich er echter van bewust zijn dat zij de problemen niet kunnen oplossen, ook al 
heeft het jongerenwerk veel kennis en ervaring op verschillende terreinen. Het hebben van een te grote 
betrokkenheid bij de problemen van jongeren kan tot gevolg hebben dat er een afhankelijkheidsrelatie 
ontstaat tussen de jongerenwerker en de jongere. Hierbij kan de jongerenwerker gaan denken dat hij de 
enige is die de problemen kan/moet oplossen. De jongerenwerker moet daarom een gezonde 
(professionele) afstand richting de jongeren bewaren en goede contacten opbouwen met 
hulpverleningsinstellingen, zodat jongeren waar nodig kunnen worden doorverwezen. Hierbij kan 
noodzakelijk zijn dat de jongerenwerker de jongere begeleid naar een bepaalde organisatie. Na 
doorverwijzing is het belangrijk om contact te blijven houden met de jongere. De jongerenwerker kan 
dan de belangen van de jongere behartigen. 
 

9) Diverse activiteiten  
Door het organiseren van activiteiten en het bedenken van programma’s, kan het jongerenwerk zijn 
doelstellingen bereiken. Dit dient echter wel systematisch te gebeuren. Belangrijk is om helder voor 
ogen te houden wat de doelstelling is van de activiteit of het programma en of dit alles meetbaar is. 
Daarom is het goed om gebruik te maken van SMART (Specifiek, meetbaar, aanvaardbaar, realistisch, 
tijdgebonden) methode. Voor het bedenken, voorbereiden en uitvoeren kan dan gebruik worden 
gemaakt van de volgende punten: 

                                                
14

  Angelique Meijer, jongeren in Dordrecht, mei 2005 
15

  Geestelijke gezondheid, thuis-/gezinssituatie, relaties o.a. vrienden en vriendinnen, school, geloof, radicalisering, seksualiteit, huisvesting, 
lichamelijke gezondheid, werk, financiële positie, middelgebruik, gokken, criminaliteit (contact politie en justitie), vrije tijd 
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 Doelgroep; 
 Doelstelling; 
 Interventie (met onderbouwing); 
 Middelen; 
 Evaluatie. 

 
Het doorlopen van deze stappen bij het opzetten, geeft richting aan de taak en de opdracht van het 
jongerenwerk.  
Activiteiten gericht op sport, recreatie en inloop is een middel om de jongeren kennis te laten maken 
met het jongerenwerk zodat de jongerenwerker een relatie kan opbouwen met de jongere en het 
contact met hen niet verloren gaat. 
Het is goed als het jongerenwerk niet alleen deze activiteiten aanbiedt, maar ook andere sociaal-
ethische activiteiten (bijeenkomsten met een religieuze inslag, politieke avonden, presenteren van films 
of documentaires waarin positieve voorbeelden gegeven worden) en functionele initiatieven (regelen 
van stageplekken, ICT-cursussen en huiswerkbegeleiding).  
Houdt er echter wel rekening mee, dat er pas begonnen kan worden met andere activiteiten als er een 
relatie is opgebouwd. Zodra je die relatie hebt, kun je ze aanspreken en corrigeren en ‘wakker 
schudden’. Bedenk hierbij wel dat een activiteit enkel een middel is en niet een doel op zich. Vaak is een 
activiteit niet eens nodig, maar is een gesprek (aandacht en betrokkenheid) voldoende. 
 

10) Delegeren van taken 
Marokkaanse jongens voelen zich vaak geen Nederlander, maar ook geen Marokkaan. In de media 
worden ze vaak gegeneraliseerd, negatief afgeschilderd als jongens die crimineel zijn en alleen maar 
voor overlast zorgen. Dit bevordert hun zelfvertrouwen niet en zorgt er voor dat hun weerstand tegen 
de maatschappij groeit. Het gevolg kan dan ook zijn dat ze zich afkeren van de maatschappij en er 
normen en waarden op na houden die bestraft moeten worden.  
Probeer daarom niet alleen te straffen, maar probeer te investeren in deze jongens. Ze moeten leren zelf 
verantwoordelijk te zijn. Door jongens actief te betrekken bij het opzetten van activiteiten kun je hen 
leren zelf hun doel te laten bereiken. Door activiteiten met hen op te zetten en door ze actief mee te 
laten doen, kunnen ze leren om samen te werken, op tijd te komen en het belangrijkste ze kunnen een 
stukje waardering krijgen. Hierdoor kunnen ze gaan ervaren dat ze waardevol zijn. 
Dit zal niet altijd eenvoudig zijn en het zal ook niet altijd een succes zijn. Maar het moet dan ook niet om 
het succes gaan, maar om de betrokkenheid van de jongens bij de organisatie. Ze kunnen zich hierdoor 
ontwikkelen en leren om verantwoording te nemen. 
De jongens zetten vaak niet de eerste stap. Hierbij moeten ze worden geholpen door de 
jongerenwerker. Ze hebben vaak wel ideeën, of voorkeuren. Maar voor veel jongens is het moeilijk om 
zelf iets op te zetten. Om de jongens actief te krijgen bij het opzetten van activiteiten is het belangrijk 
om rekening te houden met drie factoren. Activering moet leuk, leerzaam en succesvol zijn16. 
 

 Leuk omdat het de betrokkenheid van jongeren vergroot; 
 Leerzaam omdat het dient als verbreding of verdieping van het inhoudsniveau; 
 Succesvol omdat daarmee ervaren wordt dat je zelf bepaalde doelen kunt bereiken en dat het als 

een voorbeeld kan dienen voor het veranderen van de eigen situatie. 
 

De taak van de jongerenwerker ligt op het gebied van activering op zoeken, filteren, enthousiasmeren en 
motiveren. Daarmee probeert hij thema’s bloot te leggen die niet meteen voor de hand liggen. 
Jongerenwerkers behoren dan ook een actieve, inventieve en creatieve houding te hebben. Een houding 
waarmee ze een voorbeeldfunctie hebben voor de jongeren. 

                                                
16

  Overgenomen uit een cursus jongerenopbouw werk, Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland, januari 2007  
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Deel 4 Christelijk jongerenwerk  
 
 
 
 

“Als ik eet tijdens de ramadan doe ik dat ook gewoon voor iedereen,  
niet stiekem. 

Mijn moeder zei zelfs nog dat ik maar wat moest eten voordat ik naar de voetbal 
ging, maar dat wilde ik niet.  

Ik was wel zwakjes maar heb het volgehouden”. 
‘’Allah vergeeft en het gaat erom dat je hem lief hebt,  
maar aan de andere kant zijn je daden ook bepalend.”  

Hij begreep dat dit een beetje vreemd klonk, 
maar hij bevestigde dat het toch echt zo in elkaar zit. 

Toen ik hem vroeg waarom hij eigenlijk nog steeds in The Mall kwam, klopte hij 
met zijn vuist op zijn borst en zei met een brede glimlach: 

“Het is The Mall man!” 
”Het is net als dat ik ‘s ochtends een smsje mis van mijn ex-vriendin,  

want die stuurde ze altijd iedere ochtend. 
Dat is ook zo met The Mall.’’  

Vanmiddag zei ik tegen mijn vrienden:  
‘Kom, even naar The Mall’’ en toen waren jullie dicht! 

Zo is het een beetje.” 
Het was inmiddels laat en koud geworden 

en ik verbaasde me dat hij niet half bevroor  
aangezien hij minder warm gekleed was dan ik. 

Voor hem was het geen reden geweest om weg te gaan,  
maar voor mij zo langzamerhand wel.  

Het was mooi zo’n wandeling vanaf het station. 
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4.1 Inleiding 

 
In het vorige hoofdstuk ben ik ingaan op de vraag hoe het jongerenwerk radicaliserend en delinquent gedrag 
tegen kan gaan. Het uiteindelijke doel daarbij was om te komen tot een methodiekbeschrijving met concrete 
initiatieven, om zo radicaliserend en delinquent gedrag van Marokkaanse jongeren tegen te gaan. Het 
belangrijkste was echter niet de methodiek omschrijving, maar de vertrekpunten waar rekening mee moet 
worden gehouden.  
Eén element heb ik alleen nauwelijks genoemd in de voorgaande hoofdstukken en dat is het ‘expliciet 
christelijke’ aspect. In de vorige hoofdstukken heb ik mij voor zover dit mogelijk is dan ook beperkt tot het 
‘seculiere’ jongerenwerk. Mede op verzoek vanuit YfC heb ik deze onderscheiding aangehouden. 
 
YfC werkt vanuit de christelijke levensvisie en geeft jongeren normen en waarden mee die belangrijk zijn 
voor hun ontplooiing en voor de opbouw van onze maatschappij. Wat betreft geloofsoverdracht hanteert 
YfC een onderscheiding. Tijdens YfC-activiteiten, zoals Thugz Mansion1 zijn de medewerkers impliciet bezig 
met geloofsoverdracht. In het The Mall-werk is de houding van medewerkers expliciet.  
Persoonlijk denk ik niet dat deze twee werelden te onderscheiden zijn. De missie van The Mall is om 
jongeren veilige plekken aan te bieden, waar ze kunnen groeien in persoonlijk, geestelijk en maatschappelijk 
opzicht. Volgens mij kan dit echter niet los worden gezien van het verlangen om jongeren in ontmoeting te 
brengen met Jezus Christus, omdat YfC jongeren wil helpen dat ze naar Zijn bedoelingen gaan leven. In dit 
hoofdstuk wil ik dan ook kijken waar de mogelijkheden en de onmogelijkheden liggen voor het jongerenwerk 
van YfC|The Mall in het omgaan met Marokkaanse jongens, om zo op de derde onderzoeksvraag een 
antwoord te kunnen geven.  
 
 

4.2 Youth for Christ Gorinchem 
 
YfC biedt sinds 2003 jongerenwerk aan in Gorinchem. Wij proberen jongeren op te zoeken en te ontmoeten 
op plaatsen waar zij graag willen zijn. We doen dit door hen op straat op te zoeken en door middel van de 
jongerencentra waar de jongeren vrij kunnen binnenlopen.  
Voordat wij de deuren van ons jongerencentrum openden was ik samen met mijn collega verschillende 
keren wezen kijken in de Millinxbuurt in Rotterdam waar YfC was begonnen met het aanbieden van 
multicultureel jongerenwerk. We kregen hierdoor een beeld van wat we konden verwachten.  
Het was echter moeilijk in te schatten welke jongeren er naar ons jongerencentrum zouden komen. Om 
eerlijk te zijn waren we in het begin ook wel bang voor de jongeren die zouden kunnen komen. We wisten 
namelijk dat er een moeilijke groep Marokkaanse jongeren in Gorinchem rondliep en wij dachten dat de 
kans groot zou zijn dat juist zij naar The Mall zouden komen.  
Deze gedachten werden ook snel waarheid. We waren nog geen maand open of meer dan 30 jongeren van 
Marokkaanse afkomst kwamen naar The Mall.  
Wij probeerden op een laagdrempelige manier contact met hen te leggen en te bouwen aan relaties zonder 
dat zij ergens toe werden gedwongen. Dit bleek echter niet eenvoudig. Ondanks deze manier van werken 
liep het geregeld uit de hand. Jongeren braken de boel af, spoten brandblussers leeg, stolen geld en delen 
van het interieur, met als toppunt het vernederen en bedreigen van personeel. Verschillende keren hebben 
we het jongerencentrum hierdoor eerder moeten sluiten en soms zijn we zelfs weken dicht geweest om bij 
te komen van wat ons was overkomen.  
 

                                                
1  Het programma Thugz Mansion (letterlijke vertaling: een herenhuis voor boeven) in de Millinxbuurt heeft een duidelijk christelijke 

boodschap, maar wordt niet gesubsidieerd door de overheid en vindt op een andere locatie plaats. Jongeren kiezen er vrijwillig voor 
om eenmaal per twee weken hieraan deel te nemen. Naast een maaltijd, maffe spelletjes en een hoop pret vinden er altijd serieuze 
gesprekken rond een thema plaats. Het programma, dat op maat gemaakt is voor deze doelgroep, is erg populair. Jongeren vragen er 
regelmatig naar en de avonden zelf worden door ruim 30 (met name Antilliaanse) jongeren bezocht. 
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Toch zijn we ondanks deze gebeurtenissen doorgegaan om relaties met hen op te bouwen, omdat wij 
geloven dat er een God is die onvoorwaardelijk van hen houdt. Maar ook omdat we het als onze opdracht 
zien om hen te wijzen op de liefde van de Vader. 
Daarnaast valt ons op dat de kloof tussen de autochtone bevolking en de moslims en in het bijzonder 
Marokkaanse jongens steeds groter aan het worden is en wij zijn er van overtuigd geraakt, dat deze kloof 
niet verder moet groeien voordat de boel echt escaleert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3 YfC|The Mall 
 
YfC|The Mall is actief in meer dan twintig steden2 en 
daarmee één van de grootste aanbieders van 
jongerenwelzijnswerk in Nederland. Het opbouwen van 
vertrouwensrelaties met jongeren staat centraal. Vanuit 
die relaties stimuleren we jongeren om hun 
eigenwaarde te ontdekken, hun talenten te ontwikkelen 
en bij te dragen aan de samenleving. 
 
Van Amsterdam tot Arnhem, van Roosendaal tot 
Rotterdam, YfC|The Mall is door het hele land actief. 
Elke stad kent zijn eigen aanpak, afgestemd op de 
behoeften van jongeren en vraagstukken in de wijk. We 
richten ons op jongeren tussen de 10 en 23 jaar en 
werken zowel inpandig als ambulant. 
De gebruikte methodieken omvatten zowel inloopcentra en meidenclubs als mobiele ontmoetingsplekken en 
casemanagement. Dagelijks ondersteunen we duizenden jongeren met allerlei levensvisies en etnische 
achtergronden in hun ontwikkeling tot evenwichtige volwassenen. 
 
Jongeren staan niet op zichzelf, maar zijn onderdeel van de samenleving, van een sociaal netwerk. Daarom 
bevorderen we sociale cohesie tussen jongeren en hun directe omgeving. Vanuit YfC|The Mall werken we 
samen met lokale partners zoals jongerenwerkprofessionals, agenten en docenten en ouders. Hoewel we 
één van de grootste aanbieders zijn van jongerenwelzijnswerk in Nederland kunnen we door onze goede 
lokale contacten en regionale aansturing snel inspelen op wat er lokaal speelt. 
 

                                                
2  Het overzicht van alle The Mall locaties is te vinden op: www.themall.nl 
 

Wij hebben echter gemerkt dat juist de moord op Van Gogh, de aanslagen in Madrid, de 
ophanging van Saddam Hoessein en de Deense cartoonrellen er voor zorgden dat het contact met 
de jongeren verdiept werd, doordat wij met hen hierover in gesprek gingen. 
Door deze gesprekken kwamen wij erachter dat er jongeren waren die rondliepen met veel 
problemen zoals eerder omschreven. Veel van de problemen konden wij niet oplossen en voor ons 
was het in het begin ontzettend moeilijk om hen daarbij te helpen. Geregeld hebben we moeten 
concluderen dat wij niet meer konden doen dan er voor hen te zijn en juist dat bleek voor 
verschillende jongeren voldoende. 
Veel jongeren hebben in hun opvoeding weinig tot geen liefde ervaren en verschillende jongeren 
gaven ook aan dat ze niet begrepen waarom wij hen toch iedere keer een nieuwe kans gaven. 
Sommige zeiden zelfs dat wij ‘keihard’ moesten optreden en niet zo ‘soft’ moesten doen. Dit 
zorgde dan ook geregeld voor gesprekken met hen en zo konden wij hen wijzen op wat 
onvoorwaardelijke liefde inhoudt. 

 

http://www.themall.nl/?page_id=29
http://www.themall.nl/?page_id=18
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In het jongerenwelzijnswerk van YfC|The Mall werken we vanuit een heldere visie. We willen dat jongeren 
hun eigenwaarde ontdekken, hun talenten ontwikkelen en bijdragen aan onze samenleving. Bij het 
realiseren van deze visie staan de volgende vijf punten centraal: 
 
1. Focus op relaties 

Door langdurig met jongeren op te trekken, bouwen we aan vertrouwensrelaties met jongeren. Binnen 
die relaties ontstaat ruimte om van elkaar te leren, elkaar aan te spreken op gedrag en verhalen te 
delen. We creëren ruimte waarin de jongere kan laten zien wie hij is en kan ontdekken wie hij wil zijn. De 
medewerkers geven in die relaties zelf het goede voorbeeld in het omgaan met tijd, geld en relaties. 
 

2. Behoeftegericht werken 
We spelen in op wat jongeren nodig hebben en werken niet alleen vanuit een vast activiteitenaanbod. 
Vanuit de directe vragen van jongeren kijken we ook naar dieperliggende behoeftes. De behoefte van 
jongeren staat centraal. 
 

3. Actieve participatie 
We betrekken jongeren actief bij de ontwikkeling van activiteiten en behandelen hen als mede-eigenaar 
van het jongerencentrum en de activiteiten. Op deze wijze leren ze samenwerken en elkaar aanspreken 
bij eventueel ongewenst gedrag. 
 

4. Talenten ontwikkelen 
Door vragen te stellen, jongeren bewust te maken van hun mogelijkheden en ze verantwoordelijkheid en 
kansen te geven, bouwen onze jongerenwerkers aan de ontwikkeling van talenten en competenties. We 
helpen jongeren deze in te zetten in de samenleving. 
 

5. Integrale begeleiding 
We helpen jongeren zich te ontwikkelen op sociaal, lichamelijk, psychisch en geestelijk vlak. Elk terrein 
grijpt in op de andere terreinen. We kiezen daarom voor integrale begeleiding, waarbij thema’s op al 
deze vlakken aan de orde kunnen komen. 

 
Binnen het jongerenwelzijnswerk zijn drie trajecten te onderscheiden: preventie, coaching en hulpverlening. 
The Mall richt zich op preventie en coaching (zie schema) door middel van relaties met de jongeren. Op deze 
wijze proberen wij indien nodig een belangrijke rol te vervullen in de toeleiding van jongeren naar reguliere 
hulpverleningsinstanties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Groepsactiviteiten organiseren 

Vertrouwen winnen & 
relaties opbouwen 

Individuele trajecten lopen op het gebied 
van: school, werk, uitkering, huisvesting, 

schulden, reclassering/ justitie, 
psychosociale problematiek etc. 
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De visie en werkwijze van YfC|The Mall zijn rond 2001 in Rotterdam ontstaan. In een achterstandswijk is 
toen een eerste jongerencentrum gestart. Inmiddels zijn er in Rotterdam meerdere jongerencentra, 
coachingstrajecten én een leer-werkplaats waar jongeren op weg worden geholpen naar scholing en werk. 
De ervaringen uit Rotterdam worden nu ingezet in alle steden waar YfC|The Mall actief is. 
 
YfC|The Mall is een onderdeel van Youth for Christ. Binnen Youth for Christ (YfC) werken ruim 150 
medewerkers en 4.000 vrijwilligers gedreven aan de ontwikkeling van jongeren. YfC is daarbij actief op drie 
werkvelden: straat, school en kerk. Zo verzorgt YfC|Switch theater op scholen en maatschappelijke stages. 
Ook zorgt YfC ondermeer voor creatieve, geloofsoverdragende tienerprogramma’s in kerken van allerlei 
signatuur. Op het werkveld straat is YfC|The Mall actief in het welzijnswerk. 
 
De statutaire doelstelling van YfC luidt: “De stichting stelt zich, vanuit haar Christelijke grondslag en 
identiteit, tot doel het verrichten van activiteiten en werkzaamheden ten behoeve van jongeren, ongeacht 
hun geloof, geslacht, ras, kleur, opleiding of anderszins.” 

 
 

4.4 Positionering Youth for Christ 
 

De laatste jaren is er een verandering 
opgetreden in het werk van YfC. Er 
wordt steeds meer gewerkt in een 
multiculturele en multireligieuze 
context. Het werk van The Mall gaat 
mee in deze verandering. Dit zorgt er 
voor dat de jongerenwerkers steeds 
vaker in contact komen met 
Marokkaanse jongens die niet of 
nauwelijks iets afweten van het 
christelijk geloof. YfC wil vanuit hun 
christelijke identiteit zich inzetten 
voor deze jongens. 
De visie van YfC is om jongeren 
bekend en vertrouwd te maken met 
Jezus Christus en hen helpen om naar 

zijn bedoeling te leven. 
Binnen het jongerenwerk van The Mall geven medewerkers dit vorm door waarden als vergeving, 
rechtvaardigheid en zorg voor andere mensen. Rond deze waarden ontstaan vaak op een natuurlijke manier 
verbondenheid met elkaar.  
 
Het werk van The Mall wordt voor een deel gefinancierd door de overheid. Dit heeft geregeld tot vragen 
geleid in de politiek. Als organisatie hebben we dan ook rekening te houden met de normen van het publieke 
domein en de doelstellingen van de overheid. 
De wet geeft echter wel ruimte aan organisaties met een levensbeschouwelijke grondslag om actief te zijn in 
het publieke domein, maar verbindt daaraan wel het beginsel van ‘inclusieve neutraliteit’3. 
 

 

                                                
3
  Dit concept van neutraliteit komt voor in samenlevingen waarin individuen en groepen de vrijheid c.q. het recht hebben om vanuit 

hun eigen religie of levensbeschouwing te spreken en te handelen; ook in de publieke sfeer. Deze opvatting van neutraliteit eist van 
de overheid onpartijdigheid in de zin dat alle (erkende) religies en levensovertuigingen gelijk worden behandeld. Inclusieve 
neutraliteit geeft ruimte aan culturele, religieuze en levenbeschouwelijk diversiteit van burgers. De overheid draagt zorg voor gelijke 
behandeling, biedt soms ondersteuning maar mag niet de ene religie of levensbeschouwing voorrang geven boven de andere. Het 
Nederlandse stelsel is gebaseerd op deze vorm van neutraliteit. 

http://www.themall.nl/?page_id=7
http://www.yfc.nl/
http://www.switchweb.nl/
http://www.yfc.nl/endekerk
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YfC vindt het begrijpelijk, dat er met overheidsgeld niet expliciet geëvangeliseerd mag worden. Daarom 
organiseert YfC met overheidsgeld geen activiteiten die evangeliserend van aard zijn. Maar als jongeren 
vragen aan jongerenwerkers waarom ze dingen doen, dan zijn ze eerlijk over wat ons drijft: de liefde van 
Jezus. Spontane gesprekken over geloof krijgen ruimte, ook omdat integrale begeleiding onderdeel is van de 
doelstelling. 
Expliciete evangelisatie wordt echter niet, of op andere tijdstippen en plaatsen, zonder overheidsfinanciering 
en met steun van onze donateurs uitgevoerd. 
 
In het werken met Marokkaanse jongeren speelt religie een belangrijke rol. Het negeren hiervan, kan leiden 
tot een gevoel van onbehagen, uitsluiting en of radicalisering. Gesprekken met hen over geloof zijn 
ontzettend belangrijk. De jongerenwerkers van YfC, die werken vanuit christelijke normen en waarden, 
leveren hieraan een positieve bijdrage. 

 
De christelijke identiteit vormt de kracht van onze organisatie en we hanteren de volgende uitgangspunten: 
 

 Godsdienst is geen selectiecriterium; The Mall is er voor iedereen. Iedere jongere is welkom en krijgt 

ondersteuning, ook als jongeren keuzes maken die niet passen bij een christelijke levensvisie. We 

werken ten bate van jongeren, ongeacht hun geloof, geslacht, ras, kleur, opleiding of anderszins. 
 The Mall werkt vanuit een holistisch mensbeeld; het fysieke, psychische, sociale en geestelijke vormen 

een geïntegreerd geheel. Het doel is om jongeren te stimuleren zich op deze vier terreinen te 
ontwikkelen. Hierbij wordt aangesloten bij de behoeften die jongeren hebben. 

 Met overheidsgeld wordt niet geëvangeliseerd, jongeren worden niet aangesproken op geloofszaken. 

Als jongeren zelf vragen hebben rond onze identiteit, gaan we op die vragen in, spontane gesprekken 

worden gevoerd. Youth for Christ organiseert ook activiteiten gericht op geloofsoverdracht, maar dit 

gebeurt duidelijk gescheiden van het jongerenwelzijnswerk. 
 
 
 

Ondanks het beginsel van inclusieve neutraliteit worden er iedere keer opnieuw vragen gesteld. 
De term ‘zieltjes winnen’ heb ik zelf verschillende keren gehoord. Ik kan me dit enigszins 
voorstellen, daarom zijn we hier duidelijk over. We hebben geen verborgen agenda. 
Aan de ene kant leveren we welzijnswerk en aan de andere kant proberen we in daden (soms met 
woorden) te getuigen van Jezus Christus. 
We laten ons niet door angst leiden, maar zoeken verbondenheid, want in de samenleving zijn 
velen meningen en overtuigingen die ons allen, bewust of onbewust beïnvloeden. Neutrale 
mensen die neutraal werken bestaan niet. 
Het is belangrijk om duidelijk te geven over wat je bezielt. Dat getuigt van integriteit en is 
transparant. Wie vanuit een christelijke levensvisie met jongeren werkt moet hen dat kunnen 
vertellen.  
Vanuit de kerken hebben we echter gemerkt dat er niet altijd even positief op onze manier van 
werken wordt gereageerd. Toen wij een informatieavond organiseerden voor de kerken in 
Gorinchem, kwamen er maar drie kerken opdagen terwijl we meer kerken hadden uitgenodigd. 
Na bijna vijf jaar merken we dat hier nog steeds niet veel verandering in zit, al is de interesse voor 
ons werk gegroeid. 
De reden die wel eens genoemd wordt in de terughoudende opstelling van de kerken is dat wij 
niet aan evangelisatie doen, maar meer de jongeren bezig houden. 
Persoonlijk raakte mij dit wel, omdat ik niets liever wil dan deze jongens iets te laten zien van de 
liefde van de Vader. Ik heb dan ook gemerkt dat het belangrijk is dat wij in The Mall onze visie 
scherp houden en helder en duidelijk moeten communiceren waar we voor staan.  
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4.5 Houding jongeren tegenover evangelisatie 
 
De meeste Marokkaanse jongens in ons land zijn niet of nauwelijks geconfronteerd met getuigende 
christenen, zodat ze zich daarover ook geen houding hebben ontwikkeld. De eerste generatie Marokkanen in 
Nederland waren te weinig cultureel betrokken met de Nederlandse samenleving om zich over dergelijke 
zaken uit te spreken. Met de toenemende maatschappelijke betrokkenheid van Marokkanen van de tweede 
en derde generatie zien we dat ze nu een houding gaan ontwikkelen tegenover evangelisatie. 
 

De houding van de jongeren tegenover het christelijke geloof is divers, afhankelijk van o.a. hun eigen 
godsdienstige opstelling en hun sociale achtergrond. De islam is voor vele een vanzelfsprekend onderdeel 
van hun leven. Het moslim-zijn en het koran-onderwijs wordt door deze jongeren gezien als normaal. 
Als het gaat om de houding van de jongeren tegenover christenen, het christendom en de bijbel en de 
persoon van Jezus, dan valt steeds weer op dat hun houding neutraal tot licht positief is4. Als mensen 
oprecht godsdienstig zijn en dit in de praktijk brengen, dan is dit goed en wordt dat gewaardeerd.  
Christenen worden niet als een bedreiging ervaren. Sommige jongeren geven zelfs aan dat ze best wat meer 
willen weten over de boodschap van de bijbel. De vraag die dit oproept, is of de jongeren misschien niet het 
achterste van hun tong hebben laten zien. 
 

 
 
 
 
 
 
Jongeren zien het christelijke geloof dan ook door een islamitische bril. Net als in de islam gaan zij er vanuit 
dat het in het christendom gaat om het doen van plichten. De betekenis van het kruis, van zonde en 
verlossing als cruciale verschillen komen nauwelijks aan de orde. 
 

In toenemende mate zullen we te maken krijgen met fundamentalistische Marokkaanse jongens die op een 
assertieve wijze niet alleen hun geloof verdedigen, maar ook het christelijke geloof aanvallen. Bij hen staat 
het religieuze motief voorop om bezwaar te maken tegen de christelijke boodschap.  
Tegelijk zullen er steeds meer overtuigende jongeren bereid zijn om in gespreksgroepen met christenen de 
dialoog aan te gaan. Onder liberale moslims zullen we moeten rekenen op een onbevangen desinteresse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4  Horst, A. van der ‘Wij hebben Allah, hun hebben Jezus Dat is toch normaal...?! Kennis en houding van Marokkaanse moslimjongeren 

tegenover het christelijk geloof,  januari 2006 

Ik denk dat dit voor een gedeelte waar is. Diverse jongeren hebben niet veel kennis van hun eigen 
geloof en leven vaak ook niet volgens de islamitische voorschriften. Het probleem voor de jongeren 
zit dus niet alleen in de confrontatie met het christelijke geloof, maar eerder met hun eigen geloof. 

 

Persoonlijk deel ik de mening dat de meeste jongere neutraal tot licht positief staan tegenover 
christenen. Ik merk dit in gesprekken die ik met jongeren heb. Sommige jongeren proberen zelfs te 
benadrukken dat we uiteindelijk allemaal in dezelfde God geloven en het niet zo veel uit maakt 
hoe je je geloof vorm geeft. Aan de andere kant heb ik ook wel eens een boek (Als de bijbel een 
tong had) gekregen, waarin naar voren kwam dat er veel onjuistheden in de bijbel staan. 
Een duidelijke indeling in welke categorie de jongeren te verdelen zijn kan ik alleen niet maken. De 
meeste jongeren zijn net als veel christenjongeren zoekende en hebben nog geen duidelijke keuze 
gemaakt. 
Zelf merkte ik dit goed toen ik samen met mijn collega naar lezingen (Mohammed in de bijbel en 
Jezus in de koran) was gegaan waar orthodoxe (salafistische) moslims spraken. Veel jongeren die 
wij vanuit ons werk kennen waren hierbij aanwezig. De meesten waren aanwezig omdat ze toch 
'niks' te doen hadden. De boodschap van de spreker was niet altijd even duidelijk, maar een ding 
was wel duidelijk. Hij benadrukte dat je als christen na al de bewijzen te hebben gehoord niet de 
waarheid mag blijven ontkennen. Hij excuseerde zich echter wel verschillende malen voor de 
mogelijk aanvallende houding tegenover de bijbel, maar hij wilde simpelweg de waarheid 
spreken. 
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4.6 Kloof Marokkaanse jongens en de christelijke wereld 
 
Er zijn veel Marokkaanse jongens die van het evangelie gehoord hebben. Veel jongens hebben op een 
christelijke school gezeten of hebben via christelijke kinderclubs iets over het evangelie gehoord. Ook 
kennen de meeste jongens de film ‘The Passion of the Christ’. Het is dus niet zo dat ze niets weten, maar de 
kloof tussen de Marokkaanse straatjongens en de christelijke wereld is wel groot. Dit is niet alleen op 
godsdienstig vlak, maar ook cultureel, etnisch, qua taal, sociaal-maatschappelijk, geografisch en historisch 
(zie hoofdstuk 2, De oorzaken van het gedrag).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kloof tussen Marokkaanse jongeren en de christelijke wereld zou ik willen opsplitsen in drie categorieën. 
Hierbij heb ik gebruik gemaakt van twee publicaties van Evangelie en Moslims5. 
 
Kloof Marokkaanse jongens richting christelijke geloof 

 Marokkaanse jongens van de straatcultuur hebben het idee dat ze moeten vechten om hun identiteit te 
vinden en vast te houden tegenover een samenleving die hen niet wil en die, voor hen, geen zichtbaar 
alternatief heeft. Veel jongens denken dat de islam daarentegen wel een identiteit biedt. Bijna al de 
jongeren denken dat de kerk voor autochtone Nederlanders is en niet voor Marokkanen.  

 Marokkaanse jongens vinden het christelijk geloof vaak te makkelijk (alles mag alcohol, roken, uitgaan). 
Voorop staat het moslim ‘zijn’ en het houden van regels en plichten. Ook al worden deze regels en 
plichten door hen (nog) niet gehouden. 

 Tegenover het christelijke geloof hebben moslims van oudsher vooral twee bezwaren: 
o Het is in strijd met wat een godsdienst behoort te zijn (God dient ons in plaats van wij dienen 

God). Dit is de oorzaak van het morele verval in het westen. 
o De christelijke leer is onlogisch (drie-eenheid) en de bijbel is vervalst, de islam heeft de juiste 

boodschap van Jezus opnieuw naar voren gebracht. 
 

Kloof christelijke jongeren richting Marokkaanse jongens 
 Veel jongeren denken dat als je mensen met een ander geloof overhaalt in Jezus Christus te gaan 

geloven, het narigheid brengt en niets oplevert.  
 Diverse jongeren geven aan een hekel te hebben aan Marokkaanse jongens. 
 De islam wordt als een bedreiging gezien. 
 De meeste jongeren leven in hun eigen subcultuur en staan niet open voor andere culturen. 
 Jongeren zijn moeilijk te mobiliseren om zich in te zetten als vrijwilliger en als dit al lukt dan is er vaak 

een groot verloop. 
 
 

                                                
5  Deijl, W. van der ‘Moslimjongeren (g)een brug te ver’ & Rentier, C. ‘Onbegonnen werk? Over missionair werk onder 

moslimjongeren’, publicatie E&M 

Ik heb gemerkt dat de leefwereld van Marokkaanse jongens ver van christelijke wereld af staat. 
Dit geldt vooral voor de jongens die opgroeien in de straatcultuur. Er bestaat vaak een grote kloof 
tussen de christelijke subcultuur en de Marokkaanse jongens. Zelf ben ik opgegroeid in een dorp 
waar geen Marokkanen woonden en ook tijdens mijn schooltijd ben ik niet met ze in contact 
gekomen. Als ik ze tegen kwam, dan had ik net als veel anderen niets met deze jongens en ergerde 
me aan jongeren die overlast veroorzaakten. Vanuit mijn kerkelijke achtergrond was het al niet 
gebruikelijk om me te verdiepen in andere kerken laat staan jongeren met een ander geloof. 
Ik merk dat dit eerste wat aan het veranderen is, maar openstaan voor jongeren met een ander 
geloof kost veel moeite. Ik merkte dit goed toen ik een presentatie over mijn werk gaf waarbij 
sommige moeite hadden om het werk van The Mall te steunen. 
Aan de andere kant merk ik wel meer openheid bij Marokkaanse jongens die ik al een tijd ken en 
dat er meer ruimte is om met elkaar over geloof te praten.  
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Kloof Marokkaanse jongens en de kerk 
 De kerk vindt moslims niet de grootste of eerste prioriteit. 
 Er wordt soms wel een brug geslagen naar moslims, maar de communicatie van het evangelie lukt niet. 

Of als er over gesproken wordt, is dat het einde van de relatie.  
 Christenen geven vaak het verkeerde voorbeeld. Geen daden, maar wel woorden. 
 Vaak wonen moslims in wijken waar de kerk nauwelijks meer present is. 
 Veel christenen denken mono-etnisch. Dit wil zeggen dat christenen vinden dat moslims zich ook 

cultureel moeten aanpassen, voordat ze in de kerk mogen komen.  
 
Naast al deze punten speelt ook mee dat veel jongens van Marokkaanse afkomst geen denkers zijn, maar 
doeners. Veel van hen volgen een opleiding op het VMBO. Daarbij komt ook het feit dat  godsdienst voor 
hen sowieso vaak veel meer een zaak van hart en handen is dan van het hoofd. In de islam gaat het 
eenvoudig gezegd niet in de eerste plaats om het werkwoord geloven maar om het werkwoord doen6! 
Wat hierbij ook van belang is, dat de godsdienstige houding van Marokkaanse jongens anders is dan van 
autochtone jongeren (zie schema’s). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4.7 Kloof overbruggen 
 
In het vorige hoofdstuk is aangegeven hoe het jongerenwerk radicaliserend en delinquent gedrag tegen kan 
gaan. Daarbij heb ik geprobeerd aan te geven hoe het jongerenwerk een brugfunctie kan vervullen tussen de 
autochtone bevolking en de Marokkaanse jongens. In dit hoofdstuk wil ik echter een stap verder gaan en 
kijken of de kloof tussen de wereld van de christenen en die van de Marokkaanse jongens kan worden 
overbrugd.  
Willem van der Deijl kwam tot de conclusie dat als we bruggenbouwers willen zijn we een houding moeten 
hebben die gekenmerkt wordt door recht doen, relatie, respect en relevantie7. 

   
 Recht doen 

De eerste barrières die we moeten overwinnen zijn die in onszelf. Sommige zijn niet reëel: de vooroordelen 
over Marokkaanse jongeren die het gevolg zijn van onbegrip, uitvergroting en stigmatisering. De jongeren 
zijn vaak heel gevoelig voor het onrecht dat hun hiermee wordt aangedaan. Als christenen moeten we 
proberen vrij te komen van deze belasting die we met ons meedragen. Daarnaast moeten we eerlijk 
erkennen dat sommige negatieve ervaringen wel reëel zijn.  
 

                                                
6  Deijl, W. van der & Takken, H. ‘Hoop voor Moslimjongeren’, uitgeverij Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam 2005 
7  Deijl, W. van der & Takken, H. ‘Hoop voor Moslimjongeren’, uitgeverij Buijten & Schipperheijn Motief, Amsterdam 2005 

Postmoderne jongeren 
 

 Mens centraal; 

 Godsdienst is privé; 

 Scheiding geloof dagelijks leven; 

 God onvanzelfsprekend; 

 Desinteresse in instituut en dogma’s; 

 Onbevangen tegenover evangelie. 
 
 

 het menselijke probleem, identiteit in 
een wereld zonder vaste kaders: 
 

 Oplossing: zelfontplooiing. 
 

Moslimjongeren 
 

 Traditie centraal; 

 Godsdienst zaak van gemeenschap; 

 Godsdienst beslaat hele leven; 

 God vanzelfsprekend; 

 Christenen zijn niet religieus; 

 Traditionele vooroordelen tegenover 
evangelie. 
 

 Het menselijke probleem, schaamte en 
onreinheid: 

 

 Oplossing: rituele reiniging. 
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Relatie 
Wie werkt met Marokkaanse jongeren moet, meer nog dan andere jongeren, investeren in een 
vertrouwensrelatie. Het gaat voor hen niet om de activiteit, maar om wie je bent. Vooral bij jongeren uit de 
straatcultuur is de commitment van de jongerenwerker van doorslaggevend belang: als je ondanks agressie 
en intimidatie klaar blijft staan om de jongeren op te vangen en nieuwe kansen te geven, dan oogst je 
vertrouwen. Zo’n houding rijmt immers niet met de twee werelden waarin deze jongeren leven: de 
Nederlandse en thuis de Marokkaanse wereld. Niet de activiteit, de werkvorm of het materiaal vormt de 
brug naar hen die veraf zijn, maar wijzelf als persoon overbruggen deze kloof. 
 
Respect 
Straatcultuur is niet gebonden aan etniciteit of sociale klasse, maar Marokkaanse jongens zijn daarin wel 
oververtegenwoordigd. Wie ze tegemoet treedt vanuit een dominante (burgerlijke) cultuur wordt 
geconfronteerd met een sterke anti-gezaghouding. Deze jongens ervaren een continue afwijzing en 
minachting door de burgerlijke cultuur, en reageren met een provocerende houding. Ze willen enerzijds 
anders zijn dan de hoofdstroom in de samenleving, maar zoeken anderzijds naar respect en waardigheid. Ze 
willen het respect krijgen zoals andere burgers. Dat komt vooral tot uiting in de manier waarop ze worden 
gecorrigeerd. In zo’n situatie is ‘meebuigen om je doelen te bereiken’ meestal de beste oplossing, stelt 
Kaldenbach8: doordat je zijn gezichtverlies voorkomt doe je een beroep op de medewerking van de ander. 
 
Relevantie 
Jongerenwelzijnswerk wordt steeds meer ambulant ingevuld. Het welzijnswerk volgt hierin een principe dat 
ons ook vanuit de bijbel wordt geleerd: dáár te zijn waar de ander is. Als samenleving mogen we weliswaar 
een zekere mate van aanpassing en integratie eisen in de multiculturele samenleving, maar als christenen 
met een missie moeten we ook bereid zijn de omgekeerde weg te gaan. We moeten de taal van jongeren 
spreken om voor hen relevant te kunnen zijn. We moeten de manier aanpassen waarop we de boodschap 
verwoorden, organiseren en vormgeven. Daarbij moeten we er rekening mee houden dat we niet te veel 
verwachten van woorden. Een boodschap hoeft niet altijd verwoord te worden om gecommuniceerd te 
worden. Bij veel jongeren staat ervaring voorop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
8  Kaldenbach, H. ‘Respect! 99 tips voor het omgaan met jongeren in de straatcultuur’, Uitgeverij Prometheus, Amsterdam 2005.  

Ik schreef al eerder dat wij niet wisten waar wij aanbegonnen toen wij van start gingen met ons 
werk. Ook ik had vooroordelen en zeker in de eerste twee jaar leken deze vooroordelen te 
kloppen. Binnen ons werk zijn we geregeld tegen problemen aangelopen. Wij zijn uitgescholden, 
bedreigd en geïntimideerd. Het vermogen om hier mee om te gaan en door te gaan is niet 
eenvoudig en kan alleen plaatsvinden als de medewerkers gedreven worden door de liefde van 
Christus. Doordat we een relatie met de jongens aangingen, kwam er ruimte om elkaar te leren 
kennen. Hierdoor heb ik een cultuur leren kennen die ontzettend mooi is. Gastvrijheid, 
hulpvaardigheid en hoffelijkheid ben ik geregeld tegengekomen. Maar ook de humor en 
gezelligheid van de jongeren heb ik leren waarderen.  
Aan de andere kant heb ik ook veel moeten investeren in de manier waarop je met ze om moet 
gaan. De taal spreken van de jongens is namelijk niet eenvoudig. Ik ben er dan ook achter 
gekomen dat je ze niet als één groep moet zien, maar de jongens verschillend moet benaderen. Ik 
deel de ze dan ook op basis van hun identiteit ruwweg in vier groepen in om zo aansluiting te 
kunnen vinden bij de jongens: 

 
 De eerste groep laat zich zien als probleemjongens. Deze jongens vallen precies tussen 

wal en schip. Ze hebben hun houvast en identiteit grotendeels verloren en zijn ontworteld. 
Ze zetten zich af tegen hun ouders, instituties van de eigen groep maar ook tegen de 
Nederlandse samenleving. Velen van hen storten zich uiteindelijk in de criminaliteit. Ze 
zijn wel moslim, maar ze brengen het niet of nauwelijks in de praktijk. 
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In mijn onderzoek ben ik vooral de eerste drie groepen tegengekomen. Dit zijn vooral jongeren in de leeftijd 
van 10 tot 18 jaar. Naarmate de jongeren ouder worden zie ik dat sommige opschuiven richting de laatste 
groep. Een strikte scheiding blijft echter lastig te maken.  
Voor de eerste twee groepen jongeren kan het jongerenwerk veel betekenen op sociaal en fysiek gebied. 
Hierbij kunnen we denken aan een jongerencentrum waaruit diverse activiteiten worden opgezet. Door het 
aanbieden van activiteiten kan het jongerencentrum fungeren als leer- en oefenplaatsen voor het bouwen 
aan overtuigingen en competenties. 
Daarnaast bestaan er dan mogelijkheden om jongeren te coachen op het gebied van scholing, werk en of 
taalachterstanden. Dit geeft jongeren enerzijds de kans hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. 
Anderzijds kunnen jongeren leren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven en hun omgeving. 
De derde groep jongeren heeft behoefte op sociaal en emotioneel gebied. Hier kan een jongerencentrum 
een goede basis vormen, maar daarnaast is het van belang om de jongeren ook op te zoeken op de plaatsen 
waar zij zijn. Vooral het ‘er zijn’ is voor deze jongeren van belang.  
Voor zowel de eerste, tweede als de derde groep jongeren geldt dat het bouwen aan een relatie de eerste 
stap moet zijn. 
Voor de vierde groep jongeren is het van belang om vooral aansluiting te zoeken op het cognitieve vlak. 
Hierbij kunnen we denken aan het opzetten van dialogen en discussieavonden in het jongerencentrum, 
waarbij jongeren met een moslimachtergrond en christelijke jongeren elkaar ontmoeten. Let hierbij echter 
op, dat het niet om de discussie gaat. Discussiëren alleen heeft namelijk nauwelijks zin. Geef elkaar de 
ruimte en probeer weerstanden weg te nemen. 
 
 

4.8 Visies missionair jongerenwerk 
 
In ‘aansprekend geloven, discussienota Jeugd en Kerk’ van PKN jeugdwerk, YfC en HGJB (2004) werd 
vastgesteld dat deze organisaties werken vanuit verschillende benaderingen van jeugdwerk. 
 

 De missionaire benadering; Jeugdwerk als zending en evangelisatie. Via aansprekende verantwoorde 
evangelisatie richt deze methode zich op jongeren binnen, maar vooral ook buiten de kerken. Doel is het 
evangelie te communiceren met de jeugd van nu. Deze visie kenmerkt YfC. 

 De tweede groep zijn de jongens van de straat. Deze groep is op zoek naar de juiste identiteit. 
Ze zoeken naar respect en waardigheid. Buitenstaanders zien hun vaak als een groep die voor 
overlast zorgt, maar mijn ervaring is echter dat dit in de praktijk meevalt en dit vooral een 
experimentele fase is waar veel jongeren in terecht komen. Bovendien zullen de meeste 
jongens naar mate ze ouder worden geen overlast meer veroorzaken en zich aansluiten bij de 
derde groep. Ook zij geven aan dat ze moslim zijn, maar de meeste jongens verdiepen zich 
niet in hun geloof.  

 De derde groep weet dat hun opleiding belangrijk is om een goede baan te vinden. 
Godsdienstig zijn ze serieuzer dan de eerste twee groepen. Ze zijn beslist niet streng of 
fanatiek moslim, maar proberen het beste vanuit de Marokkaanse en Nederlandse cultuur te 
combineren. Ze zijn overtuigende moslims en zien dat als onderdeel van hun identiteit, maar 
ze zijn zoekende naar hoe ze hun geloof vorm kunnen geven in de Nederlandse maatschappij.  

 De laatste groep laat zich zien als overtuigde moslims. Deze groep heeft hun identiteit in de 
eerste plaats gevonden binnen de islam. Marokkaan of Nederlander zijn is minder duidelijk 
maar moslim zijn ze in ieder geval! Ze zijn actief bezig met hun geloof en proberen dat op een 
aantrekkelijke manier te presenteren. Onder hen is een discussie aan de gang of de islam 
traditioneel en strikt moet worden geïnterpreteerd of dat de meer liberale en moderne vorm 
van islam de juiste weg naar de toekomst is. 
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 De vergezelbenadering. Met jongeren ‘meelopen’, hen stimuleren in en ondersteunen bij hun 
ontdekkingstocht in zingeving en geloven. Betekenisvolle anderen fungeren als wegwijzers. De kerk is 
een authentieke bron en vindplaats van geloven en van persoonlijke antwoorden op levensvragen. Deze 
visie kenmerkt de PKN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als uitgangspunt kan hierbij het verhaal van de Emmaüsgangers gebruikt worden (Lucas 24). Twee leerlingen 
van Jezus die op weg waren naar het dorp Emmaüs, waren zo bezig met hun teleurstelling dat zij de 
betekenis van de belangrijkste gebeurtenis uit de geschiedenis volkomen misten. Terwijl ze met elkaar in 
gesprek waren, kwam Jezus naar hen toe, liep met hen mee, maar ze herkenden Jezus niet. Als we dit 
verhaal lezen kunnen we daar veel uit leren voor de ontmoeting met Marokkaanse jongens:  
 

 Jezus, loopt als eerste mee, luistert goed, begint vragen te stellen; Hierin zien we dat de ontmoeting 
tussen Jezus en de Emmaüsgangers belangrijk is. Hij gaat met ze mee lopen en probeert ze te leren 
kennen. 

 Het tweede is de vrijheid van spreken; Nadat Jezus hen vragen had gesteld en de leerlingen hun verhaal 
hadden verteld, legde Jezus uit wat er in de profeten staat.  

 Het derde de bescheidenheid van Jezus; Jezus deed alsof Hij verder wilde reizen (dringt zichzelf niet op). 
De leerlingen moeten Hem zelf vragen om te blijven.  

 Het vierde wat misschien niet helemaal uit deze tekst te halen is maar wat wel zo is, is dat Jezus zichzelf 
is; Jezus is echt, heeft aandacht voor de ander en maakt tijd voor ze vrij.  

 Het vijfde wat we uit deze tekst kunnen halen is dat God de ogen van de leerlingen moet openen; Wij 
kunnen dit niet doen. God moet voor een ontvangstation zorgen op aarde. Wij kunnen er misschien aan 
bijdragen dat de stekker in het stopcontact komt te zitten, maar de afstemming is iets tussen God en de 
jongere. 
 

Naast de visie op het missionaire jongerenwerk is het van belang om rekening te houden met twee factoren: 
 

 In de eerste plaats, onze visie op de islam. De islam wordt als geloofssysteem gekenmerkt door zowel 
waarheid als verdraaiing van de waarheid. Er is een zekere continuïteit met het christelijke geloof. 
Verschillende (ex) moslims die Jezus Christus als hun verlosser hebben aangenomen, geven aan dat ze 
niet een andere God zijn gaan dienen, maar geven aan dat ze God op een geheel nieuwe wijze hebben 
leren kennen. Ook binnen de kerkgeschiedenis zien we dat het binnendringen van het evangelie in 
bepaalde culturen geschied door een transformatie van de bestaande vormen. 

Voor het werken onder Marokkaanse jongens is het nuttig om de genoemde twee benaderingen 
niet al te zeer tegenover elkaar te plaatsen, maar eerder in elkaars verlengde. Het is nodig om 
Marokkaanse jongens als aparte categorie te onderscheiden. Ze kennen Jezus niet als hun 
verlosser, maar ze zijn wel degelijk gelovig.  
Ik ben er van overtuigd dat wij de taak hebben om Marokkaanse jongens te wijzen op de Liefde 
die God ons heeft bewezen door Zijn Zoon Jezus Christus. Dit moeten we doen in woord en daad. 
Wij hebben de taak om minderheden rechtvaardig en respectvol te behandelen. 
Wij moeten opvallen door ons radicale geloof in Christus. Wij hebben de taak om de tweedeling 
die er de laatste jaren is ontstaan te doorbreken.  
De bijbel roept ons ook op om goed voor de vreemdelingen te zorgen. Het probleem mag daarom 
ook niet in etniciteit zitten (al lijkt dit geregeld wel het geval te zijn). Wij moeten laten zien dat 
verschillende mensen met verschillende etnische achtergronden goed met elkaar kunnen omgaan. 
Zodra we tegenstellingen opbouwen en onze houding verharden, zorgen we er alleen maar voor 
dat conflicten kunnen groeien. 
Mijn visie is dan ook om jongeren te helpen een positief zelfstandige positie te verwerven in de 
huidige maatschappij vanuit een christelijke levensvisie. 
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 In de tweede plaats, de noodzaak om bruggen van herkenning te bouwen naar moslims. Moslims zullen 
ons niet zomaar erkennen als gesprekpartners. Christenen moeten de kloof die er is tussen het 
christelijke geloof en de islam overbruggen. Daarom moeten we hun geloof niet afschrijven, maar hen 
met respect behandelen. Zoals eerder aangegeven staat een meerderheid niet negatief tegenover het 
christelijke geloof. 

 
 

4.9 Houding jongerenwerkers t.o.v. familierelaties  
 
Evangelist of vriend is een dilemma wat soms wordt ervaren in het onderhouden van missionaire contacten 
met Marokkaanse jongens. Zijn we oprecht zonder bij bedoelingen. YfC wil er daarom voor de jongeren zijn 
in de breedste zin. Het probleem van evangelist of vriend speelt daarbij niet of nauwelijks een rol. Dit komt 
doordat de relaties ongelijkwaardig zijn. De jongerenwerkers gaan relaties aan met vele jongeren waarin 
wordt geprobeerd een positieve inbreng te hebben in het leven van de jongeren. Die ongelijkwaardigheid 
schept een bijzondere verantwoordelijkheid, namelijk om te coachen zonder te manipuleren vanuit je 
functie.  
Behalve dat de relatie ongelijkwaardig is, is de jongere ook ten opzichte van zijn/ haar ouders onzelfstandig. 
De autoriteit van de ouders geldt zwaar in de Marokkaanse cultuur. Kinderen worden van huis uit niet 
geleerd zelf hun mening te vormen en hun geloof vorm te geven. Alle nadruk ligt op het conformeren aan de 
groep.  
Jongerenwerkers dienen dus rekening te houden met het gezag van de ouders en dragen een 
verantwoordelijkheid voor de relatie van de jongeren met de ouders tijdens hun missionaire activiteiten. 
Jongeren moeten daarom niet zomaar voor een keus worden gesteld, omdat dat indruist tegen het gezag 
van de ouders en uiteindelijk gaat het daar ook niet om. 
Het gaat er om dat jongeren gaan geloven in Jezus 
Christus en niet om de manier waarop. Al moeten we er 
wel bewust van zijn dat jongeren het risico lopen, dat de 
band met de gemeenschap wordt verbroken. Daarom 
moeten we proberen om jongeren niet los te weken van 
hun familie en cultuur, maar om hen daarin juist zoveel 
mogelijk tegemoet te komen. In een gesprek wat Linda 
Stelma met Yüksel Güllü9 had kwam dit ook duidelijk naar 
voren. Zij werd ruim vijf jaar geleden christen. Ze verloor 
een groot aantal vrienden en moest het huis verlaten. Ze 
bleef echter contact houden met haar ouders. En als die 
merken dat het geen zin heeft Yüksel over te halen weer 
moslima te worden, wordt het contact beter.  
 

,,Ze accepteren me nu. Ze zien ook dat ik de moslimcultuur niet heb losgelaten. Je hebt twee dingen: 
het moslimgeloof en de moslimcultuur. Ik ben gek op de moslimcultuur. Dat is: respect en 
gastvrijheid. Ik ben gek op ons eten, onze manier van huizen decoreren, onze muziek, onze films en 
onze grapjes. Dat is een deel van mij. Met dat deel kan ik God eren. Je hoeft geen Nederlander te 
worden om christen te zijn. Dat staat ook in de Bijbel: God is een God van alle naties.’’ 

 
Het werk van The Mall kent een vrij grote mate van omvattendheid, omdat het gericht is op het bouwen van 
intensieve relaties. Een tekortkoming is echter het feit dat er in de eerste plaats niet of nauwelijks contact is 
met de ouders en de Marokkaanse gemeenschap. Terwijl het onderzoek van Elisabeth de Bruijn10 voor The 
Mall Utrecht bevestigt dat het belangrijk is om een relatie met de ouders te hebben van tieners, wanneer je 
wilt beginnen met bezinnende geloofsopbouwende activiteiten. 

                                                
9  Clou, Nederlands Dagblad 18 oktober 2007 
10  Bruin, E. de ‘Klaar voor geloofsopbouw?1?,’ Utrecht 2006 
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In de tweede plaats wordt er meestal alleen gewerkt met tieners. Het missionaire jongerenwerk zou echter 
beter tot zijn recht komen als er meer geïnvesteerd wordt in contacten met ouders en de Marokkaanse 
gemeenschap en dat jongeren eerder in contact komen met het evangelie.  
Een goed voorbeeld hiervan is het Bijbelhuis in Antwerpen11. De manier waarop zij werken zorgt ervoor dat 
zij met het hele gezin in contact komen. Kinderen worden vanaf jonge leeftijd al bij het werk betrokken door 
kleuterclubs en kinderclubs. Door de verschillende tienerclubs, cursussen en bezoekwerk wordt er voor 
gezorgd dat er een band ontstaat die jaren kan duren. Het doel van al deze activiteiten is dat het stapstenen 
gaan vormen waarover jongeren en ouderen de weg vinden naar Gods koninkrijk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10 In gesprek met een jongere over zijn geloof 
 
Het is belangrijk om met Marokkaanse jongens in gesprek te gaan over hun geloof. Vaak weten ze niet 
precies waar ze in geloven. Zonder een vertrouwensband is dit echter nauwelijks mogelijk. In het begin heb 
ik geregeld gesprekken met jongeren gevoerd, maar dit leidde voor mijn gevoel nergens toe en zorgde 
eerder voor discussies die door mij niet te winnen waren. Ik ben er dan ook achter gekomen dat als je met 
Marokkaanse jongens in gesprek wilt, je eerst moet laten zien dat je het waard bent om met hen over 
geloofszaken te praten. Je moet in de eerste plaats niet zomaar praten over je geloof, maar het eerst maar 
eens laten zien. Vanuit de vertrouwensband die dan groeit, is het mogelijk om met hen in gesprek te gaan. 
Ontzettend mooi vond ik het dan ook dat een jongere op een gegeven moment tegen ons zei dat hij merkte 
dat ‘ons geloof echt was’. 
Wij hebben gemerkt dat je juist dan de jongeren kan wijzen op wie God voor ons is en wat hij voor ons 
betekent.  
 
Kijken we nu naar de generatie Marokkanen die nu opgroeit, dan valt op dat zij meer dan hun ouders er bij 
worden bepaald, dat ze de vraag moeten beantwoorden wat voor moslims ze eigenlijk zijn. De laatste jaren 
zien we dat er een verschuiving aan het optreden is. 
In het verleden was het meer dan voldoende om te zeggen dat je moslim was. Nu komt veel meer de vraag 
naar voren dat ze ook moeten weten waarin ze geloven. Op dit gebied zien we dan ook dat momenteel 

                                                
11  http://www.bijbelhuisantwerpen.be 

De vraag is alleen of dit allemaal werk moet zijn dat door het jongerenwerk moet worden gedaan. 
YfC heeft namelijk als visie om jongeren te bereiken in de leeftijd van 10-23 jaar. Persoonlijk pleit 
ik er voor om zoveel mogelijk samen te werken met anderen. In Gorinchem zou dit kunnen 
betekenen dat YfC meer gaat samenwerken met kerken, voedselbank, samenwerking 
evangelisatie op straat (SEOS) en de Tienerfriendsboot. Hoe dit concreet ingevuld wordt, zal een 
zoektocht zijn. Het afgelopen jaar zijn wij hier voor het eerst serieus mee aan de gang gegaan. De 
contacten met de kerken zijn niet altijd gemakkelijk geweest, daar investeren we momenteel 
vooral in naamsbekendheid en het uitdelen van nieuws- en gebedsbrieven. Samen met de 
voedselbank zijn we in ons jongerencentrum gestart met een inloophuis voor degene die bij hen 
ingeschreven staan. Met het Leger des Heils hebben we afgesproken dat wij eventueel met 
jongeren naar hun diensten kunnen gaan en zijn we aan het kijken of het mogelijk is samen 
cursussen op te zetten. Met SEOS hebben we afgesproken tijdens Pasen, Pinksteren en Kerst 
medewerkers van ons te laten participeren tijdens hun acties. Ook als de Tienerfriendsboot in 
Gorinchem aanlegt zorgen wij ervoor dat er medewerkers van ons aanwezig zijn. 
Door zo gezamenlijk op te trekken proberen we richting de jongeren te laten zien dat we bij elkaar 
horen.  
Een mooi moment maakte ik mee toen ik op koopavond door de binnenstad liep en een man op 
straat aan een groepje jongeren het evangelie aan het uit leggen was. Ik glimlachte naar de 
jongens en wilde zeggen dat ik de jongens morgen zou overhoren, maar voordat ik dit kon zeggen 
zei een jongere: ‘’Heej Koes (zo noemen de jongeren mij) hier een collega van je, je broeder’’. 
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verschillende keuzes worden gemaakt. We zien een groep die kiest voor een radicale vorm en moslims die 
kiezen voor een meer liberale lijn. Verder zien we ook dat mensen als Ehsan Jami zich kritisch uiten richting 
de islam en hun geloof vaarwel zeggen. 
In een gesprek met een jongere kwam goed naar voren dat hij aan het worstelen was met zijn identiteit. 

 
We kwamen op het onderwerp ‘de ramadan’ en dat ik niet snapte waarom mensen liegen over wat 
ze eten. Hij zei dat God toch alles ziet en het dus geen zin heeft om er over te liegen of net te doen 
alsof. 
Ik weet niet eens meer waarom, maar ik vertelde over hoe ik contact heb met God. Dat er geen 
reiniging of vaste vast tijden aan te pas komen, maar dat je altijd bij God kan komen zoals je bent in 
wat voor omstandigheid ook. Zijn reactie raakte me. Hij zei: “God is niet zomaar iemand Hij is wel het 
allergrootste, het is dus goed om daar wel dingen voor op te offeren”. 
Hij had daar absoluut een punt te pakken en dat zei ik hem ook. Sommige christenen kunnen er ook 
te gemakkelijk in zijn (inclusief ikzelf). Naast intimiteit met God kunnen we soms Zijn Heiligheid 
vergeten. 
Maar goed, wat hij daarna zei verbaasde mij in negatieve zin. Hij herinnerde zich hardop voor mij de 
top tien van “haram” (slechte) dingen om te doen binnen de islam. Het eerste was dat je nooit een 
andere god mocht dienen dan Allah alleen. 
In deze top tien staat ook dat je je rug niet mag toekeren naar de ‘Jihad’. “Als je dat doet is het, BAM 
gelijk naar de hel. Maar als je jezelf opoffert dan is het, BAM meteen naar de hemel”. 
Ik vroeg aan hem vol verwondering: “Geloof je dat ECHT joh?” Maar in zijn grote bruine ogen had ik 
het antwoord eigenlijk al gezien. Hij antwoorde: ‘’Ja en ik zit wat dat betreft niet zo goed met alles 
wat ik al gedaan heb’’. 
Het verbaasde me dat deze overtuiging zo diep in zijn hart zit. Deze jongen is eigenzinnig in zijn 
gedrag, heeft een goed verstand, een grote mond, maar toch zit zijn besef van goed en kwaad diep 
van binnen. Hij heeft ontzettend veel ontzag voor God, maar is ook ontzettend bang voor Hem. Je 
kunt dus door bepaalde daden punten scoren, zowel positief als negatief maar toch laat het je in 
onzekerheid over je eeuwige bestemming. 
Nadat ik tegen hem zei, dat wat je ziet van mensen weinig zegt over de oprechtheid van hun hart 
tegenover God, beaamde hij dat. “Als ik eet tijdens de ramadan doe ik dat ook gewoon voor 
iedereen, niet stiekem. Mijn moeder zei zelfs nog dat ik maar wat moest eten voordat ik naar de 
voetbal ging, maar dat wilde ik niet. Ik was wel zwakjes maar heb het volgehouden”. 
‘’Allah vergeeft en het gaat erom dat je hem lief hebt, maar aan de andere kant zijn je daden ook 
bepalend.” Hij begreep dat dit een beetje vreemd klonk, maar hij bevestigde dat het toch echt zo in 
elkaar zit12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
12  Gesprek verlag met een jongere 

Het valt mij op met wat voor respect hij over God spreekt, maar aan de andere kant zorgt 
dit er niet voor dat hij zijn gedrag aanpast. Ik vind dit nog al wat. Hij gelooft dat zijn 
bestemming afhangt van het feit welke kant de weegschaal op gaat hangen en omdat hij 
weet dat hij al veel dingen fout heeft gedaan, beseft hij dat er eigenlijk maar één 
mogelijkheid voor hem is om de weegschaal de goede kant te laten opgaan en dat is door je 
in te zetten voor de zaak van Allah. Dit beangstigt mij wel eens en ik merk dat het belangrijk 
is dat wij met hem hierover in gesprek gaan en in gesprek blijven .De grens tussen 
radicaliserend en delinquentgedrag is voor deze jongen namelijk duidelijk aanwezig. 
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4.11 Het evangelie communiceren in een moslim context 
 

In The Mall werken wij volgens het ‘Outside in’ principe. Hierbij proberen we contact te zoeken met groepen 
die helemaal geen binding (meer) hebben met de kerk. Outside-in werken zou je kunnen omschrijven als 
‘beginnen met de agenda van de ander’ of ‘beginnen met het bouwen van een brug aan de andere kant van 
de rivier’. Outside-in werken betekent dat iemand helemaal integreert in een bepaalde buurt, cultuur of 
scène, daar jarenlang mee optrekt, vertrouwen wint, zijn liefde voor Christus meedeelt, met als uiteindelijk 
doel dat zij ook Christus leren kennen. Outside-in werken wordt door Pete Ward, die dit model als 
jeugdwerker binnen de anglicaanse kerk heeft geïntroduceerd, ook wel ‘the incarnational approach 
genoemd’. Zoals Christus zijn hemelse heerlijkheid aflegde, zo leggen wij al onze overbodige bagage en 
vooroordelen af en stappen in de leefwereld van de doelgroep. In deze context wordt dan gezocht naar 
aanknopingspunten om het evangelie praktisch vorm te geven13. Daarnaast proberen we te zoeken naar een 
manier waarop wij het evangelie met woorden kunnen verkondigen. In de praktijk blijkt dit echter 
ontzettend moeilijk te zijn. 
 
Jim Mellis14 is er in zijn werk onder moslimmigranten in Amsterdam achter gekomen, dat het evangelie dat 
God zijn Zoon naar de aarde heeft gestuurd om te sterven voor onze zonden geen betekenis had voor zijn 
Marokkaanse vrienden. Zij wisten van Jezus leven en dat Hij een profeet was, maar het was volgens hen niet 
nodig dat God een offer van bemiddeling tot stand bracht. Hij vergeeft eenvoudigweg omdat Hij barmhartig 
is.  
“God weet dat we zwak zijn en zondigen, maar hierdoor worden we eenvoudigweg getest of we God willen 
erkennen en ons willen overgeven aan Hem’’. 
Mellis is dan ook op zoek gegaan om te leren hoe je het goede nieuws kunt over kunt brengen in een 
moslimcontext. Toen hij vroeg aan één van zijn Marokkaanse vrienden of er een zonde was die bij hen de 
dood verdiende, antwoordde deze vriend dat er één aspect is waar hij vroeger voor gedood kon worden. Dit 
was als hij de familie eer te schande had gemaakt.  
Tegenwoordig wordt je meestal weggestuurd, maar verzoening is niet mogelijk, tenzij de vader de schande 
wil dragen van degene die de familie eer te schande heeft gemaakt. In wezen was de enige manier waarop 
hij dit kon doen door te sterven, de schaamte en schande zouden dan met hem sterven. Een belangrijke rol 
hierin is weggelegd voor de oudste zoon. De oudste zoon moet de familie eer bewaren. De oudste zoon 
heeft in Marokkaanse families de taak om de familie eer te verdedigen. In contacten die wij met 
Marokkaanse jongens hebben, komt dit ook geregeld naar voren. 
Het viel Mellis verder op dat de zonde van de knecht of slaaf geen effect heeft op de naam van de meester, 
maar de zonde van de zoon of de dochter wel. God de allerhoogste Meester zal ons vergeven (of niet 
vergeven) als wij voor hem slaven zijn. Maar als God onze Vader is, dan heeft onze zonde, schaamte en 
schande op Zijn naam gebracht en dan kan de komst van Gods Woord, dat wil zeggen Jezus als oudste Zoon 
die voor ons stierf, betekenis krijgen15. 
Als wij de boodschap van het evangelie over willen brengen, dan moeten we gebruik maken van de cultuur 
waarin de Marokkaanse jongens zijn opgegroeid. Een belangrijk aspect hierin is de familie eer en de manier 
waarop hier mee om gegaan wordt. Voor ons als jongerenwerkers, is het belangrijk dat wij een ‘goed’ beeld 
van God hebben.  
Weten wij dat God onze Vader is en dat wij zijn kinderen zijn. God is niet bezig om ons te redden, of te 
adopteren, maar wij zijn Zijn kinderen. Als we dit niet helder hebben, dan kan het wel eens moeilijk zijn om 
de boodschap van het evangelie aan Marokkaanse jongens te brengen. 

 
 
 

                                                
13  Wolf, D. de ‘Jezus in de Millinx’, Uitgeverij Kok Kampen 2006 
14  Mellis, J. ‘Het goede nieuws leren overbrengen in een moslimcontext’, in Mekka en Mokum 3, uitgegeven door Evangelie & Moslims 
15

  Voor een uitgebreide toelichting hierop verwijs ik naar de bijlage: ‘Rode dromer’. Samen met Jim, e.a. heb ik gewerkt aan deze 
brochure. Met deze brochure proberen we jongerenwerkers en andere die contact hebben met moslimjongeren te helpen bij het 
overbrengen van de boodschap in een moslimcontext.  
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4.12 Strategie aanpak ‘nieuwe’ gelovigen 
 
Het is de visie van YfC, om jongeren bekend en vertrouwd te maken met Jezus Christus. Maar wanneer dat 
gebeurt, is dat niet in de eerste plaats het werk van de jongerenwerkers, maar is dat het werk van de Heilige 
Geest. Maar de invloed van jongerenwerkers moet niet onderschat worden. Het proces kunnen we niet 
stroomlijnen door te voorzien in een succesvolle aanpak. Het is van belang om in te zien dat mensen om 
verschillende redenen tot geloof komen. Jongerenwerkers moeten daarom worden toegerust om dit proces 
geestelijk te kunnen begeleiden.  
Ook naar de omgeving toe is een grote mate van onderscheidingsvermogen verreist. Het is niet in een 
eenvoudige stelregel te vatten hoe de jongerenwerker moet reageren als een jongere tot geloof komt. Van 
belang is hoe in die concrete situatie de omgeving reageert. De volgende punten kunnen een rol spelen: 
 

 Is de Marokkaanse gemeenschap hecht? 
 Hoe is de relatie van de jongere met zijn familie/ ouders? 
 Maakt de jongere voluit deel van de islamitische gemeenschap? 
 Is er een vertrouwensband tussen het project en de familie/ gemeenschap? 
 Hoe verloopt de communicatie tussen project en familie? 

 
Het is mogelijk dat bij een openlijke keuze voor Christus de familieband (tijdelijk?) verbroken zal worden. Er 
moet echter vooraf beslist worden op welke manier de jongere kan worden opgevangen. Het is niet 
wenselijk om de jongere in zo’n geval door te verwijzen naar ‘specialisten’: juist de relatie met de 
jongerenwerker staat centraal in dit proces. 
Een andere vraag die een belangrijke rol kan gaan spelen is of de jongere moet worden aangemoedigd om 
zijn geloof openlijk te belijden. Een aantal redenen kunnen genoemd worden om hier terughoudend in te 
zijn: 
 

 De jongere heeft tijd nodig om daarin zelf zijn of haar weg te zoeken, door God geleid. 
 We moeten onderscheiden tussen het gebod ‘Jezus naam getrouw te belijden’ en een westers gekleurd 

eerlijkheidsmotief. Dit eerlijkheidsmotief staat tegenover het oosterse eermotief. Is het belijden van 
Christus te verenigen met het respectvol zwijgen tegenover de eigen ouders? Belangrijk hierbij is de 
leeftijd van de jongere en of hij al zelfstandig kan leven. 

 Het belang van het open houden van het contact en het beschermen van relaties, óók met het oog op 
toekomstige openingen voor het getuigenis van de jongere. 

 Tenslotte, het belang van The Mall speelt een rol. 
 
  

4.13 Conclusies 
 
De afgelopen tijd wordt er in de media veel over Marokkaanse jongens en de radicale islam gesproken en 
geschreven. Van diverse kanten wordt benadrukt dat de islam een gewelddadig karakter heeft. Uit de koran 
kunnen we dit echter niet halen. Willen we ons verdiepen in de gewelddadige vorm van de islam, dan 
moeten we ons meer richten op wat de traditie hier over zegt. De traditie (imams) bepalen namelijk hoe 
moslims hier mee om moeten gaan.  
Als we naar de geschiedenis kijken, dan blijkt dat er miljoenen moslims de eeuwen door zijn geweest die 
geen gewelddadige vorm van de islam aanhangen. Wel kunnen we leren vanuit de geschiedenis dat de 
manier waarop het westen is omgegaan met moslims de gewelddadige vorm van de islam heeft 
gestimuleerd. 
Ik denk dan ook dat de manier waarop sommigen personen (politici als Wilders, Verdonk, etc.) omgaan met 
de islam de gewelddadige vorm van de islam in de kaart kunnen spelen. Ik krijg het gevoel dat zij door hun 
houding en door de manier waarop ze dingen zeggen, proberen aan te geven dat er een conflict is tussen de 
islam en het westen. Volgens mij is dit gevaarlijk. 
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Aandachtspunten 
 

 Biedt jongeren een veilige plek waar gebouwd kan worden aan relaties (persoonlijke relaties van 
wederzijds vertrouwen vormen de basis voor elke activiteit). Zonder relatie is het eigenlijk 
onmogelijk om de jongeren te corrigeren of om de boodschap van het evangelie te 
communiceren. Win daarom vertrouwen en geef vertouwen. 

In gesprekken die ik met jongeren heb gehad, leeft dit gevoel ook. In het begin zeiden jongeren geregeld 
tegen mij, als wij hen wezen op bepaald gedrag, dat wij niet moesten discrimineren, ook al was hier totaal 
geen reden voor. Ik raakte daar met een jongere over in gesprek en de jongere zei: ‘’hier word ik niet 
gediscrimineerd maar buiten wel’’. Ik bemerkte hierbij enige frustratie en kreeg de indruk dat de opstelling 
van publieke figuren (politici) hierbij belangrijk zijn. “Kijk maar wat er over ons wordt gezegd en geschreven’’. 
De meeste jongeren hoef ik dan ook niets te vertellen over welk nieuwsaspect er nu weer met betrekking op 
moslims in het nieuws is. Ze volgen dit vaak op de voet.  
Ik ben dan ook van mening dat er een mogelijkheid bestaat dat jongeren door de uitlatingen van bepaalde 
personen gemotiveerd kunnen worden om een richting op te gaan die niet wenselijk is. Hier zie ik dan ook 
een taak weggelegd voor het jongerenwerk. Wij kunnen hen er op wijzen dat wij net zo goed de manier 
waarop seculier liberale humanisten met God omgaan afwijzen, maar ook het individualistische en het 
zelfbeschikkingsrecht wat momenteel zo belangrijk wordt gevonden.  
Wij kunnen laten zien dat we eerbied en ontzag hebben voor God door te leven naar Gods wet vanuit een 
relatie met Hem door Zijn Geest.  
Ik ben er van overtuigd dat wij wat kunnen doen aan de botsing/ kloof die is ontstaan tussen de islam en het 
seculiere westen. Al geven sommigen aan dat zij dit naïef vinden, maar ik vind dat het onze taak is als 
christen met hen in gesprek te gaan.  
In het gesprek met de jongere kwam naar voren dat hij aan het worstelen is met zijn identiteit. De kans is 
aanwezig dat hij uiteindelijk kiest voor een radicale (niet gewenste) vorm van de islam. Door met hem in 
gesprek te gaan kunnen we hem wijzen dat er geen strijd is tussen de islam en het westen. Bovendien 
kunnen we hem wijzen op de liefde van de Vader en dat ‘de weegschaal’, in balans is door wat Christus heeft 
gedaan.  
 
Aan het begin van mijn onderzoek vroeg ik mij af, wat christelijke jongerenwerkers vanuit een missionaire 
gedrevenheid voor perspectief kunnen bieden aan Marokkaanse jongens, zodat ze gestimuleerd worden om 
aan hun ontwikkeling te werken. 
In de eerste plaats hebben wij een geweldige boodschap voor Marokkaanse jongens. Het gaat er namelijk 
niet om wat ik doe, wat ik heb of wat andere van mij vinden, maar het gaat er om dat wij Gods kinderen zijn. 
God heeft ons onvoorwaardelijk lief en daarom heeft Hij Zijn Zoon gegeven. Ondanks dat deze boodschap 
radicaal verschilt met de islam, mogen we hen er op wijzen dat er geen conflict is tussen moslims en 
christenen. We moeten juist laten zien in woord en daad dat er een God is die onvoorwaardelijk van hen 
houdt. 
In de tweede plaats moet het jongerenwerk investeren in een vertrouwensrelatie. Als je ondanks agressie, 
beledigingen, bedreigingen en intimidatie klaar blijft staan voor deze jongeren en ze iedere keer een nieuwe 
kans geeft, dan werk je aan een vertrouwensband en oogst je respect en vertrouwen. Deze benadering 
spoort niet met de manier waarop zij zijn opgegroeid, denken en leven. Vooral het commitment van de 
jongerenwerker is van doorslaggevend belang. 
In de derde plaats moeten we onthouden dat niet de activiteit er voor zorgt dat de kloof tussen 
Marokkaanse jongens en het christelijke geloof wordt overbrugd, maar Christus zelf deze kloof overbrugt. 
 
Tot slot: Vanuit YfC leefde de vraag om een lijst te maken met does and dont’s rond het werken met 
Marokkaanse (straat) jongeren Daarom wil afsluiten met aandachtspunten, aanknopingspunten en valkuilen 
waarmee rekening moet worden gehouden. Hierdoor geef ik in het kort vanuit mijn onderzoek de 
kernelementen van het jongerenwerk van YfC|The Mall weer, aangevuld met punten uit de literatuur die ik 
voor mijn onderzoek heb gelezen. 
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Vervolg aandachtspunten 
 

 Zorg dat je jongeren opzoekt waar ze zijn (straat, club, school tijdens het sporten enz.) en verdiep 
je in hun cultuur, maar blijf wel jezelf, probeer niet koste wat het kost deel uit te maken van deze 
cultuur. 

 Probeer indien mogelijk te wonen in de wijk waar je werkt. Als dit niet mogelijk is, zorg dan dat je 
goed weet wat er speelt in wijk/ dorp of stad. Dit kan in de eerste plaats door de plaatselijke 
dagbladen te lezen, maar zorg er ook voor dat je geregeld op straat te vinden bent. 

 Probeer te streven naar een gezinsbenadering en probeer zoveel mogelijk samen te werken met 
anderen (kinderwerk, school, kerk enz.). Dit kan door met diverse plaatselijke christelijke 
organisaties/ kerken samen te werken. 

 Betrek de Marokkaanse gemeenschap bij het jongerenwerk. Begin bijvoorbeeld een inloophuis 
voor de ouderen, maar ook stagiairs, of oudere broers met een Marokkaanse achtergrond zijn 
vaak bereid om te helpen als je ze ergens verantwoordelijk voor maakt. 

 Heb altijd respect voor de jongeren, maar ook voor zijn thuissituatie (eerbied voor ouders speelt 
een grote rol in de Marokkaanse cultuur). De moeder (Yemesch) is geregeld de oorzaak van veel 
conflicten. 

 De formule van het jongerenwerk mag niet ten koste gaan van de integriteit van de 
jongerenwerker en zijn getuigenis. Zorg er daarom voor dat je visie altijd scherp is. Uiteindelijk 
weet iedereen toch dat The Mall en christelijke organisatie is, en de meesten niet christenen 
reageren hierop zelfs positief. 

 Jongerenwerkers moeten worden toegerust over cultuur van de jongeren en de islam. YfC kan dit 
intern doen door kennisdeling op stafdagen en conferenties, maar ook is het raadzaam om met 
andere organisaties contact op te nemen die met deze jongeren werken. Verder is er diverse 
lectuur die kan worden gelezen (zie bijlagen). 

 Toon interesse voor hun geloof en alle gebruiken die daarbij horen. Het beste kan dit door tijdens 
islamitische feestdagen hier over met hen in gesprek te gaan. Verder is het goed om op te hoogte 
te blijven of er lezingen worden gehouden over de islam en daar naar toe te gaan. Jongeren 
kunnen dit ontzettend waarderen.  

 Wees je er van bewust dat de boodschap van lijden en sterven van Jezus niet eenvoudig is om te 
begrijpen en moeilijk is om te communiceren, maar dat eer en schaamte een belangrijke rol 
spelen in hun cultuur. Daarnaast staat het doen en ervaring voorop, zorg er daarom voor dat je 
betrouwbaar, echt en integer bent. In de eerste plaats moeten jongerenwerkers leesbare brieven 
zijn. 

 Ga niet met de jongeren in discussie over het christelijke geloof of de islam, maar ga met ze in 
gesprek, haak aan bij overeenkomsten en toon liefde voor de jongeren. Liefde is namelijk iets 
waar veel jongeren moeite mee hebben en veel jongeren weten absoluut niet wat liefde is. 

 Zorg dat je zelf weet waarin je gelooft, zodat je aanwezige voorkennis bij jongeren kunt 
herinterpreteren en je indien nodig je geloof kunt verdedigen. 

 Gebruik de bijbel, maar ook de koran met respect. Moslims gaan heel zorgvuldig om met de 
koran. Maar ook in gesprekken moet je nooit neerbuigend over de koran doen. Verder is het goed 
om een respectvolle houding te hebben naar alle wereldgodsdiensten en waar mogelijk kun je 
informatie hierover delen. 

 Toon de waarde en echtheid van het christelijke geloof door je daden. Laat zien dat het mogelijk is 
om radicaal te geloven met een open blik naar jongeren en de maatschappij in het algemeen. Aan 
de andere kant is het ook belangrijk om te laten zien dat dit niet altijd gemakkelijk is. Laat gerust 
zien als je iets moeilijk vindt en je niet weet wat je er mee aanmoet. 

 Zorg voor een zo breed mogelijk team die structureel aanwezig en trouw zijn. Zorg er bijvoorbeeld 
voor dat je een moeder van The Mall hebt. Ik ben er achter gekomen dat zij ontzettend veel 
indruk op de jongeren kan maken en de jongere hebben vaak respect voor haar. 
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Valkuilen 
 

 Wij - zij houding (goede tegenover de 
kwade). 

 Machtsmisbruik vanuit je functie. 

 Gezichtsverlies jongeren onderling. 

 Ongepast contact met jongens en meisjes. 

 Gezag van ouders aantasten. 

 Over jezelf heen laten lopen (geen respect 
eisen). 

 Godsdienstige discussie i.p.v. ontmoeting. 

 Respectloos spreken over de islam. 

 Blijven spreken in het overeenkomstige. 

 Geen geloofsopbouwende activiteiten 
starten. 

 
 

Vervolg aandachtspunten 
 

 Laat zien dat je weet hoe de straatcultuur in elkaar zit en dat je jezelf daarin goed kunt 
manoeuvreren, maar geef aan dat je op bepaalde punten absoluut niet meegaat in de 
straatcultuur. 

 Gun de jongere een respectvolle manier om te stoppen met zijn gedrag (bied een eervolle 
aftocht). Wijs de jongeren na escalatie van een conflict daarom niet op zijn fouten in het bijzijn 
van andere, maar probeer hem weg te halen uit de groep. Zorg er daarbij voor dat je niet boven 
de jongere gaat staan en voorkom een strijd. Want als ze afstand voelen en strijd ervaren kan de 
relatie worden verbroken.  

 Als jongeren gewezen worden op hun gedrag, dan kan de relatie ‘tijdelijk’ verbroken zijn, maar de 
praktijk leert, dat een duidelijk conflict er vaak voor zorgt dat de relatie op termijn verbeterd. 

 Dreig niet met geweld. Toon begrip, wees niet verontwaardigd over geweld of ander negatief 
gedrag. Benadruk daarbij dat een respectvolle omgang met elkaar belangrijk is. Vergeet verder 
niet aan te geven wat wel en niet kan. Maak duidelijk dat je bepaald gedrag niet accepteert. 

 Het is belangrijk om jongeren verantwoordelijkheid te geven. Dit kan bijvoorbeeld in het 
programmeren en organiseren van activiteiten.  

 Laat zien dat je iets voor de jongeren wil betekenen en dat je doorzettingsvermogen hebt om 
waar temaken wat je belooft. 

 Besef dat de andere opgefokt en gestrest kan zijn en straal zelf rust uit. Zorg er daarom voor dat je 
als jongerenwerker goed in je vel zit en uitgerust bent. Als je namelijk niet uitgerust bent, ontstaan 
er eerder conflicten, die uit kunnen groeien tot een groot conflict. 

 Ga niet in gesprek om ze te wijzen op bepaalde normen en waarden, maar laat zien dat je geeft 
om de andere en je zorgen maakt. Pas op met de term: ‘normaal gedrag’. Jongeren hebben vaak 
moeite met deze term. 

 Plan activiteiten zorgvuldig. Drinken, schuren op de dansvloer, kunnen gelovige jongeren in een 
uitzonderingspositie plaatsen/blootstellen aan pesterijen bij respectvolle omgang zonder 
onderscheid, horen ook activiteiten waar alle jongeren aan deel kunnen nemen. 

 Probeer ‘besmetting’ te voorkomen. Je rol, positie mag niet ter discussie komen te staan als 
gevolg van negatieve associaties die bij jongeren kan ontstaan door bijvoorbeeld het gedrag van 
collega’s of samenwerkingspartners. 

 Zorg in contact altijd voor wederkerigheid. Jongeren alleen iets geven heeft geen zin. De insteek 
van consumeren is moeilijk terug te draaien. 

 Registreer duidelijk en benoem resultaten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aanknopingspunten 
 

 Jongeren een plek bieden waar ze wel 
erkend zijn en respect krijgen. 

 Toewijding bieden. 

 Tegemoet komen aan gevoelde behoeftes 
(bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding). 

 Focus de aandacht op jongeren met status 
in de groep. 

 Het vanzelfsprekende van godsdienst. 

 Overlap in godsbeeld. 

 Gemeenschappelijke waarden en normen. 
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Dankwoord 
 
Dit onderzoek heb ik geschreven voor alle vrijwilligers, collega’s en stagiairs bij Youth for Christ die werken met 
Marokkaanse jongens en af en toe misschien de moed verliezen of het niet meer zien zitten. Vergeet niet dat er een 
God is die onvoorwaardelijk van jullie houdt en dat jullie bijzonder werk doen. 
 
Ik wil hierbij mijn dank uitspreken naar iedereen die mij bij dit onderzoek hebben geholpen. Job, zonder jou was ik 
hier niet eens aan begonnen en was ik nog steeds bouwkundig tekenaar. Anne, je bent een geweldige vriendin en ik 
heb veel gehad aan je opmerkingen. Pauline, bedankt voor de vele vraagtekens die je hebt neergezet. Ineke, je hebt 
een hart van goud. Wiesje bedankt voor de correcties. Joel succes het komende jaar. Mijn ouders, dank voor de 
liefdevolle opvoeding. 
Anniek, Belianne, Corrie (de liefste moeder van The Mall), Eelco, GertJan, Johan, Jeroen, Koen, Marinus, Mark, 
Nathan, Laura, Pascal, Pieter, Emilio, Said en alle jongeren. 
Verder al mijn andere collega’s van YfC, stagiairs, bestuur van YfC-Gorinchem, de vele vrijwilligers die bij ons werk 
zijn betrokken en niet te vergeten iedereen die voor ons bidt. 
Mijn zus voor het corrigeren van de vele taalfouten. De begeleiding die ik vanuit school de afgelopen jaren heb 
gehad. Ook, mijn vrouw Jo-Anne die veel geduld met mij heeft gehad en van wie ik ontzettend veel houd. 
 
Vergeet niet; zonder jullie zouden we (had ik) dit niet kunnen doen.  
 
Als laatste Youth for Christ, vergeet nooit dat jullie een prachtige visie hebben.’’Want uit Hem en door Hem en tot 
Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen’’. (Romeinen 11:36) 
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Tears of the saints1 
 

There are many prodigal sons 
On our city streets they run 

Searching for shelter 
There are homes broken down 

People’s hopes have fallen to the ground 
From failures 

 

This is an emergency! 
 

There are tears from the saints 
For the lost and unsaved 

We’re crying for them come back home 
We’re crying for them come back home 

And all your children will stretch out their hands 
And pick up the crippled man  

Father, we will lead them home 
Father, we will lead them home 

 
There are schools full of hatred 
Even churches have forsaken 

Love and mercy 
May we see this generation 
In it’s state of desperation 

For Your glory 
 

This is an emergency! 
 

Sinner, reach out your hands! 
Children in Christ you stand! 

Sinner, reach out your hands! 
Children in Christ you stand! 

 
And all Your children will stretch out their hands 

And pick up the crippled man 
Father, we will lead them home 

 

                                                
1
  Leeland, Tears of the saints, Sounds of Melodies 2006 
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Verschil islam en het christelijke geloof1 
 

 
 
 

                                                
1
  Overgenomen uit ‘Wegwijs tussen kerk en moskeeën’ en ‘Zeggen islam en het christelijk geloof hetzelfde’, Evangelie en Moslims, september 2007  

Christelijk geloof 
 
Schepping 

 De mens is geschapen als dienaar en 
rentmeester van God, maar de mens is ook naar 
Gods beeld en gelijkenis geschapen, als een kind 
van een vader. 

 De bedoeling van ons leven is, dat we God 
persoonlijk kennen en liefhebben. 

 
Zonde en oordeel 

 Door de rebellie van Adam en Eva, heeft de 
mens God verlaten en de boze gevolgd, daarom 
hebben mensen de neiging om op zichzelf te 
vertouwen i.p.v. op God. 

 Alle mensen staan schuldig tegenover God. 
Goede daden compenseren geen kwade. 
 

 Zonde is slavernij en opstand tegen God, er is 
behalve vergeving ook bevrijding en verzoening 
nodig. 

 Erken dat je een zondaar bent en gered moet 
worden. 

 
Kern 

 God heeft mensen lief nog voordat ze Hem 
liefhebben en dienen. 

 God heeft zichzelf gegeven uit liefde voor alle 
mensen om hen te redden. 

 Alleen uit genade door de verlossing van Jezus 
Christus kunnen we weer bij God komen. Jezus 
neemt onze zonde af en we krijgen zijn 
heiligheid. 

 Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. 
De bijbel is een gids om in je leven keuzes te 
maken. 

 Heilig leven is een proces: van het kwaad bevrijd 
worden en het goede leren. Als je verbonden 
bent met Jezus en de Heilige Geest in je leven 
werkt. 

 
Regels 

 God liefhebben boven alles. 

 Leef uit Jezus. 
 

 

 
 

 

Islam 
 
Schepping 

 De mens is geschapen als een dienaar en 
plaatsvervanger (rentmeester) van God. 

 De bedoeling van ons leven is, dat we God als 
Heer erkennen en dienen. 

 
 
 
Zonde en oordeel 

 Adam en Eva hebben gezondigd, maar ieder 
mens wordt met een schone lei geboren, 
daarom hebben mensen van nature de neiging 
God te dienen. 

 Ieders goede en kwade daden worden op de 
oordeelsdag persoonlijk gewogen. Niemand kan 
je dan helpen. 

 Ieder mens is in staat om voor het goede te 
kiezen i.p.v. het verkeerde. 

 Toon berouw over je zonde en het wordt je 
vergeven. 

 
 
Kern 

 God heeft alleen mensen lief die zich aan Hem 
onderwerpen. Die zich inspannen om zo goed 
mogelijk te leven en berouw hebben over hun 
zonden. 

 God kan niet lijden voor mensen. Je moet zelf 
kwaad nalaten en goede daden doen. 

 Wie berouw heeft en op het goede pad 
terugkeert, kan God de zonden eenvoudigweg 
vergeven. 

 God heeft duidelijke richtlijnen gegeven, de 
sjarie’a, de wet van God. Je kunt die afleiden uit 
de koran en het leven van Mohammed. 

 God vraagt niets onredelijks of onmogelijks. 
Gebruik je verstand en wees ijverig voor God. 

 
 
Regels 

 God moet je dienen als Heer. 

 Wees ijverig en houdt je stipt aan alle regels van 
de islam. 
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Vervolg christelijk geloof 
 
Boek 

 De bijbel (66 boeken) vertelt wat God gezegd en 
gedaan heeft. 

 
Profeet of Redder 

 Geloof/ vetrouw de Verlosser die God gezonden 
heeft: Jezus Christus. 

 God stuurde veel profeten, maar tenslotte 
kwam Hij zelf door Jezus 

 
 
Paradijs 

 Vertouw op de belofte van God. 
 
 

 

Vervolg Islam 
 
Boek 

 Mohammed bracht de koran (1 boek) als 
leidraad voor moslims. 

 
Profeet of Redder 

 Volg het voorbeeld van de profeet Mohammed. 

 God stuurde steeds weer profeten met een 
boek. Jezus was één van hen, Mohammed was 
de laatste. 

 
 
Paradijs 

 God beloont moslims met het paradijs. 
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Bespreken van grensoverschrijdend gedrag2 
 
 
Systematische bevraging 

 Zorg dat je alleen bent met de jongere op een rustige plek; 
 Haal het grensoverschrijdende gedrag aan; 
 Bij een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag kan dit in de vorm van de 3e persoon (een jongen) 

bijvoorbeeld naar aanleiding van een krantenbericht; 
 Vraag de jongere naar de opbrengsten van het gedrag voor hem op korte en lange termijn; 
 Vraag de jongere naar de gevolgen van zijn gedrag op korte en lange termijn van de gedupeerde; 
 Vraag de jongere naar de gevolgen van zijn gedrag op korte en lange termijn voor andere betrokkenen rondom 

de gedupeerde (bijvoorbeeld familie of omstanders). 
 
 
Persoonlijk maken 
In geval dat een jongere een grensoverschrijdende uitspraak doet of dat de gevolgen van grensoverschrijdend 
gedrag niet blijken aan te komen, kan de jongerenwerker de situatie in een hypothetische vorm persoonlijk maken: 

 Stel je een voor dat….jou overkomt; 
 Hoe zou jij reageren als jouw zusje het slachtoffer was. 

 
 
Confronteren 
Een grensoverschrijdende opmerking wordt veelal in groepsverband gemaakt, wat spanning met zich meebrengt 
(plaatsvervangende schaamte). Een jongerenwerker kan deze spanning gebruiken in de bewustwording om de 
jongere te confronteren met zijn opmerking: 

 Blijf rustig; 
 Herhaal de opmerking; 
 Vraag de jongere wat hij met de opmerking bedoelt (uitleg); 
 Vraag door waarom de jongere dat vindt; 
 Vat samen; 
 Vraag na bij de jongere of hij de jongere goed begrepen heeft. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2
  Overgenomen uit cursus Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland, januari 2007 
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Eigenschappen en vaardigheden van een jongerenwerker3 
 

Eigenschappen 
Als jongerenwerker heb je jezelf als instrument. Hoe je overkomt is bepalend. Als het je niet lukt om aansluiting met 
jongeren te krijgen kun je het vergeten. We benoemen hier een aantal kenmerken die bepalen of het klikt tussen jou 
en de groep. Het gaat om eigenschappen die niet iedere jongerenwerker in dezelfde mate hoeft te hebben. Maar je 
persoonlijkheid moet wel een mix zijn van alle onderstaande elementen. Sommige eigenschappen moet je van 
nature hebben, andere kun je ontwikkelen. Het is mogelijk om bepaalde noodzakelijke eigenschappen die je minder 
sterk hebt, te compenseren met eigenschappen die bij jou heel sterk ontwikkeld zijn. Het gaat erom dat je vanuit je 
professionaliteit bewust bent van wie je bent, wat je kunt en van de manier waarop je jezelf als instrument kunt 
gebruiken. 
 

 Goede presentatie en uitstraling 
 Communicatief (gemakkelijke prater) 
 Open-minded 
 Stevig en oprecht 
 Doelgericht 
 Extrovert en actief 
 Met humor 

 
Vaardigheden 
Als jongerenwerker heb je een zeer gevarieerd en uitdagend takenpakket. Je kunt als jongerenwerker veel 
verschillende rollen op je nemen. Het is goed je bewust te zijn van de verschillende rollen van die je kunt vervullen 
en van de momenten waarop je dit kunt doen. 
 

 Observeerder en signaleerder 
 Agoog 
 Bemiddelaar en conflicthanteerder 
 Begeleider en verwijzer 
 Intermediar en sociaal makelaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3
  Overgenomen uit, zoek jongeren op waar ze zijn, Methodiekomschrijving voor ambulant jongerenwerk 
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10 tips voor het omgaan met jongeren van de straatcultuur4 
 

1. Besef dat de andere opgefokt en gestrest kan zijn. 
 
2. Leg daarom contact. Straal rust uit (Doe ‘relaxed’). Geef bijvoorbeeld een hand. ‘Ik zie dat je kwaad bent’. 

Bied een kop koffie aan (thee bij Marokkaanse jongens). 
 

3. Over de fysieke opstelling: 
Nodig de ander uit om te gaan zitten. Ga zelf ook zitten. Dat vermindert de agressie. Blijf steeds op ruim een 
armlengte afstand. Ga links van de ander staan. Hij slaat waarschijnlijk sneller en harder naar zijn 
rechterkant. 
 

4. Maak persoonlijker contact dan u wellicht gewend bent: ‘Het gaat niet om jou, jij bent een goeie jongen, dat 
zie ik wel…’ 

 
5. Probeer de ander uit zijn groep te halen, weg van zijn vrienden. 

 
6. Ga niet boven ze staan. Als ze afstand voelen gaat het mis. 

 
7. Maar er geen strijd van. Ga niet mee in ‘zijpaden’. U wilt winnen, de ander hoeft niet te buigen maar moet 

wel het gedrag veranderen. U veroordeelt het gedrag, niet de persoon. Escalerend werken zinnen: ‘Nou 
moet je eens goed luisteren… Als je dit doet, dan… Eigenlijk moet ik nou de politie bellen…’  

 
8. Gun de ander een respectvolle manier om te stoppen met zijn gedrag. Biedt een eervolle aftocht. 

 
9. Breng rust in het contact door goed te luisteren, door even te wachten voor u reageert in een ‘ja-modus’ 

komt: ‘Bedoel je dat… Dus als ik het goed begrijp… Voor jou is het belangrijk dat…’ 
 

10. Wordt u bewust van eventuele angsten, vooroordelen en minachting tegen een bepaalde groep. Die komen 
tot uiting in uw lichaamstaal. Zuiver die vooroordelen uit. Het maakt u krachtiger en veel effectiever. 

 
Besef steeds: Ik kan de wind niet veranderen, maar hoe de zeilen staan bepaal ik zelf. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
4
  Hans kaldenbach, Respect, 99 tips voor het omgaan met jongeren in de straatcultuur, Amsterdam, Prometheus, 2005 
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Aanbevolen literatuur 
 
Fleur Jurgens, Het Marokkanendrama 
In de grote steden spreken beleidsmakers al van het ‘Marokkanenprobleem’. Een snel groeiende onderklasse van 
Marokkaanse jongemannen zorgt daar voortdurend voor overlast: van tasjesroof tot intimidatie van buurtbewoners. 
Hoe komt het dat zoveel Marokkaanse jongens van de tweede generatie mislukken in de Nederlandse samenleving? 
In Amsterdam verlaten bijna zeven op de tien Marokkaanse jongens het onderwijs zonder bruikbaar diploma, veertig 
procent is werkloos, en een op de tien staat bij de politie als verdachte geregistreerd. Ze vinden weinig aansluiting bij 
de maatschappij en geven vooral anderen daarvan de schuld. 
Journaliste Fleur Jurgens vermoedde dat de oorsprong van hun wrok achter de voordeur van hun gezinnen lag. 
Waarom grijpen hun ouders bij hun wangedrag op straat niet in? Is dat een kwestie van sociaal-economische 
achterstand, van cultuur, van aanpassing? In hoeverre spelen de gezinsverhoudingen een rol? Of is het toch allemaal 
het desastreuze gevolg van discriminatie, zoals Marokkaanse jongens zelf graag beweren? 
Jurgens interviewde zo’n zeventig mensen uit het veld over de thuissituatie van de jongens.  De leraren, 
kinderrechters, werkmeesters, tolken, opvoedkundigen, huisartsen, gezinstherapeuten, forensisch psychiaters, 
politieagenten en andere professionals die in dit boek aan het woord komen werpen een onthullend licht op de 
gezinssituatie van de zogenoemde ‘Marokkaanse prinsjes’. 
 
Uitgeverij Meulenhoff 
ISBN   978 90 290 79921 
 
 
Hans Werdmölder, Marokkaanse lieverdjes 
Al geruime tijd kent de Nederlandse samenleving problemen in de omgang met een groep Marokkaanse jongens. Zij 
terroriseren de straten en vertonen hinderlijk crimineel gedrag. Wat zijn de achtergronden van hun gedrag? Hoe is 
het mogelijk dat een klein deel van onze Marokkaanse jeugd optreedt op een manier die in Marokko absoluut niet 
wordt getolereerd? En hoe valt te begrijpen dat een aantal Marokkaanse jongeren radicaliseert en verstrikt raakt in 
de netten van radicale moslimfundamentalisten? Hoe reageert de Marokkaanse gemeenschap op de problemen in 
eigen kring?  
Criminoloog en antropoloog Hans Werdmölder doet al ruim twintig jaar onderzoek onder Marokkaanse jongeren in 
ons land. In dit boek geeft hij aan de hand van vele voorbeelden en persoonlijke verhalen antwoord op de vragen die 
deze groep oproept. Daarbij gaat hij in op belangrijke begrippen uit de Marokkaanse cultuur, zoals religie, eer, 
schaamte en respect. Ook suggereert hij een aantal belangwekkende oplossingen voor de problematiek die onze 
samenleving zo bezighoudt. 
 
Uitgeverij  Balans 
ISBN   9050186866 
 
 
Jan Dirk de Jong, Kapot Moeilijk 
Kapot Moeilijk, een etnografisch onderzoek naar opvallend delinquent groepsgedrag van Marokkaanse jongens. 
Anders dan bij de eerste twee titels zet Jan Dirk de Jong in zijn promotieonderzoek vraagtekens bij de populaire 
culturele verklaringen. Hij zoekt de antwoorden in de sociale en culturele condities van hun omgeving, in de 
ontwikkelingsprocessen in hun groepen en in hun achterliggende motivaties tot gedragsafstemming. De verklaring 
die hij uiteindelijk vindt, zo luidt het slotwoord, berust niet op het ‘Marokkaan-zijn’, maar op de algemene 
groepsdynamische processen in de bijzondere omstandigheden waaronder de jongens opgroeien (als ‘allochtone’ 
straatjongens in een Amsterdamse ‘probleemwijk’: het Overtoomse Veld). Algemeen menselijke behoeften zoals 
erkenning, veiligheid en vertier spelen hierbij een veel grotere rol dan aanvankelijk werd aangenomen. 
 
Uitgevrij  Aksant 
ISBN  9799052602769 
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Ali Eddaoudi, Marokkaanse jongeren 
De problematiek van Marokkaanse jongeren is enorm en lijkt alleen maar toe te nemen. Wat beweegt nou een 
Marokkaanse jongen ertoe om te gaan stelen, om een bestaan te leiden dat geen enkel perspectief lijkt te bieden. 
Ali Eddaoudi slaagt er in om de Marokkaanse gemeenschap als insider te beschrijven. Hij vertelt over het ontstaan 
van problemen, bekritiseert het Nederlandse beleid en de houding van de Marokkaanse gemeenschap, en draagt op 
bescheiden wijze oplossingen aan. Zijn ervaringen en inzichten bieden autochtonen en allochtonen een kijk op de 
problematiek van Marokkaanse jongeren en kunnen een bijdrage leveren aan het vinden van oplossingen. 
 
Uitgevrij Ad Donker 
ISBN  9061004578 
 
 
Ton Nabben e.a., Van Allah tot Prada 
Hoe vinden moslimjongeren hun weg in onze samenleving? Hoe combineren ze de verwachtingen van familie en 
gemeenschap met hun eigen voorkeuren? Hoe gaan moslimjongeren om met religieuze voorschriften en met de 
uitdagingen van de westerse samenleving? En, zien ze hun toekomst met vertrouwen tegemoet? Zijn ze bereid 
daarin te investeren? 
In opdracht van FORUM (Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling) heeft het Bonger Instituut onderzoek gedaan 
naar de waarden en toekomstoriëntatie van moslimjongeren en hun zoektocht naar een eigen indentiteit. Niet door 
een grootschalige survey, maar door gesprekken met sleutelfiguren die toegang hebben tot een groot aantal 
netwerken van jonge Turken en Marokkanen.  
Van Allah tot Prada maakt de lezer duidelijk dat achter de term moslimjongeren een ongelooflijke verscheidenheid in 
gedrag en houding schuilgaat. Wie deze publicatie na lezing dichtslaat, weet dat je jonge moslims niet over een kam 
kunt scheren. Het boek biedt een welkome aanvulling op het heersende beeld van moslimjongeren, die zich achter 
hun eigen stellingen zouden terugtrekken, getekend door wrok tegen de Nederlandse samenleving. Ook de idee dat 
jonge Turken en Marokkanen totaal andere interesses en leefstijlen hebben dan hun autochtone leeftijdsgenoten, 
wordt gelogenstraft. 
 
Uitgeverij Ger Guis 
ISBN  9067345210 
  9789067345217 
 
 
Leen Streckx & Carolien Bouw, Liefde op maat 
Driekwart van de Turken en Marokkanen in Nederland is getrouwd met een partner die hij of zij uit Turkije of 
Marokko liet overkomen. Waarom halen jonge Turken en Marokkanen die in Nederland zijn opgegroeid hun 
levenspartner nog zo vaak uit het land van hun ouders en voorouders? Sinds Erna Hooghiemstra in haar proefschrift 
in 2003 cijfers over transnationale huwelijken publiceerde en de noodklok luidde, is het niet meer stil geweest rond 
de partnerkeuze van de tweede generatie Turken en Marokkanen. De nog steeds grote aantallen importhuwelijken 
wekken bezorgdheid bij beleidsmakers, hulpverleners en bij de betrokkenen zelf. Leen Sterckx en Carolien Bouw van 
de Universiteit van Amsterdam, ontrafelden het partnerkeuzeproces van deze jongeren. 
 
Uitgeverij  Het Spinhuis 
ISBN  9055892505 
 
 
Trees Pels, Respect van twee kanten 
Jongens die in groepen rondhangen en de omgeving last bezorgen: het is in Nederland geen nieuw verschijnsel, maar 
tegenwoordig zijn het vaak Marokkaanse jongens die door dit gedrag van zich doen spreken. Toch is respect in 
Marokkaanse kring voor oud én jong een centrale waarde. Hoe komt het dan dat jongens buitenshuis zo over de 
schreef kunnen gaan? 
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Bovenstaande vormde de leidende vraag in de studie met de veelzeggende titel Respect van twee kanten. 
Overlastgevend gedrag van Marokkaanse jongens wordt daarin bestudeerd vanuit een sociaal-pedagogische 
invalshoek, met name door middel van (groeps)gesprekken met Marokkaanse jongeren en deskundigen. Op hun 
percepties en verklaringen ligt het accent. 
De belangrijkste bevinding is dat lastige jongens geleerd hebben dat respect een recht is van de sterkste. De twee 
kanten van respect, namelijk respect geven en respect ontvangen, zijn in hun perceptie niet in evenwicht. In het 
gezin, in de buurt, op school en in de relaties met de ‘Nederlandse’ omgeving ervaren zij eerder disciplinering en 
wantrouwen; zij moeten respect geven, maar krijgen het niet. De straat en de groep bieden de mogelijkheid om, 
althans tijdelijk, de rollen om te draaien en het zelfrespect desnoods kwaadschiks op te vijzelen. 
De aanbevelingen voor preventie vloeien uit deze visie voort. Ze concentreren zich op het herstel of het vinden van 
een nieuwe balans. Het accent ligt op dialoog en samenwerking, naast handhaving van de orde. 'Respect van twee 
kanten' vormt een belangrijke voorwaarde om overlastgevend gedrag te voorkomen. 
Trees Pels was tot november 2002 verbonden aan het Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek van de 
Erasmus Universiteit Rotterdam en is sindsdien werkzaam bij het Verwey-Jonker Instituut te Utrecht als senior 
onderzoeker en coördinator van de Onderzoeksgroep Multiculturaliteit. 
 
Uitgeverij Van Gorcum 
ISBN  9023239539 
 
 
Hans Kaldenbach, Respect 
Hoe kan een conciërge een wapengevaarlijke jongen verwijderen van het schoolplein? Hoe kunt u plassende 
hangjongeren uit uw portiek weg krijgen? Hoe kan de politie een bekentenis krijgen van jongeren die ‘altijd’ 
ontkennen? 
Respect! is een praktisch boek over jongeren die ‘zich niet laten corrigeren’. Het geeft concrete tips voor effectief 
gedrag, zowel voor individuele correctie als voor corrigeren in groepsverband. Respect! is luchtig en puntsgewijs 
opgebouwd in 99 korte verhelderende paragrafen. 
 
Uitgeverij Prometheus 
ISBN  9044603981 
 
 
Hellen Kooijman, Een groep Apart? 
Allochtone jongeren maken een steeds groter deel uit van onze samenleving. In de grote steden vormen zij een 
meerderheid van de cliënten van het jongerenwerk. Na ‘9/11’ en de moord op Theo van Gogh is er in de 
samenleving extra aandacht voor moslims, in het bijzonder Marokkaanse moslims. Zien jongerenwerkers dat er 
verharding is opgetreden in de verhouding tussen allochtone en autochtone jongeren? Ervaren jongerenwerkers dat 
moslimjongeren in toenemende mate gevoelig zijn voor ‘radicalisering’? Hoe denken jongerenwerkers over het werk 
met allochtone jongeren? Zet je Turken bij Turken, of kies je in het jongerenwerk voor een interculturele 
benadering? En wat verwacht de samenleving van het jongerenwerk?  
Deze publicatie geeft een weergave van interviews met jongerenwerkers, die in hun professionele omgang met 
allochtone jongeren worden geconfronteerd met verontrustende actualiteiten in de media. Op een open en eerlijke 
wijze vertellen ze over jongerenwerk met allochtone jongeren. Deze publicatie is bedoeld voor jongerenwerkers, hun 
bazen, hun collega’s bij de jeugdzorg, de politie, het onderwijs en natuurlijk de politiek.  
Hellen Kooijman is freelance journaliste en heeft al menige publicatie op haar naam staan over het jongerenwerk. Zij 
heeft onder meer gewerkt in opdracht van 0|25, vaktijdschrift over jeugdwelzijn, jeugdzorg en jeugdbeleid. 
 
Uitgevrij SWP 
ISBN  9085600278 
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Frans van Ginkel e.a., Jongerenwerk 
Wat houdt jongerenwerk anno nu in? Over welke competenties moet de hedendaagse jongerenwerker beschikken? 
En welke rol kan het jongerenwerk vervullen binnen het lokaal jeugdbeleid? Op deze vragen geeft Jongerenwerk 
antwoord. De auteurs schetsen de actuele stand van zaken binnen de theorie en praktijk van het jongerenwerk. 
De afgelopen jaren is het lokale jeugdbeleid hoog op de gemeentelijke agenda komen staan. Belangrijke items zijn 
het voorkomen en terugdringen van problemen onder jongeren. Bovendien zien steeds meer gemeenten de 
opvoeding en begeleiding van jongeren in hun vrije tijd als een pijler van hun beleid. Voor het jongerenwerk is 
daarbij een belangrijke rol weggelegd. Jongerenwerk laat zien welke bijdrage het jongerenwerk kan leveren aan het 
lokaal jeugdbeleid. 
Jongerenwerkers kunnen het boek gebruiken om inzichtelijk te maken wat zij allemaal doen en te bieden hebben. 
Aan gemeenten en welzijnsinstellingen biedt het boek aanknopingspunten voor de inzet van jongerenwerk binnen 
het lokaal jeugdbeleid. 
 
Uitgevrij SWP 
ISBN  9789085600282 
 
 
Jan Schellekens, Hoeklijnen 
Jongeren staan in het middelpunt van de belangstelling. Vooral aangevuurd door de toename van overlastsituaties, 
ontsporingen van en geweld door jongeren werden oplossingen tot voor kort vooral gezocht in sanctionerend beleid. 
Dit repressieve optreden van de overheid blijkt echter niet altijd het gewenste effect op te leveren. Problemen met 
bevolkingsgroepen verdwijnen in het algemeen niet door hen te onderdrukken. Dit heeft tot gevolg dat de 
gemeentelijke overheden, als verantwoordelijke voor lokaal jongerenbeleid, de mogelijkheden van preventief 
jongerenbeleid herijken. Daarmee komt de functie van het ambulant jongerenwerk weer in beeld.  
Het ambulant jongerenwerk heeft een simpel principe: jongeren worden opgezocht op de plaatsen waar ze hun vrije 
tijd doorbrengen, er worden contacten met hen gelegd en een relatie wordt opgebouwd. Daarbij wordt bekeken of 
er mogelijkheden zijn om jongeren te 'activeren', of dat er obstakels zijn voor jongeren die hun persoonlijke 
ontwikkeling in de weg staan en die door middel van 'hulpverlening' weggewerkt kunnen worden. 
Het communicatieproces is het uitgangspunt voor de ambulant jongerenwerker. Hij is van mening dat hij met zijn 
gedrag het gedrag van anderen kan beïnvloeden, wellicht zelfs veranderen. Hij heeft ook geen andere 
mogelijkheden; hij is een verkoper zonder product. Wellicht heeft hij iets wat zijn afnemers, de jongeren, interessant 
vinden.  
Hoeklijnen ambulant jongerenwerk beschrijft de patronen in de doelgerichte communicatie waarbij de vaardigheid 
om contacten te leggen en relaties te beheren een vereiste is. Zonder die vaardigheid ben je in het jongerenwerk - 
maar ook in het brede welzijnswerk, in de verkoop etc. - zo uitgerangeerd.  
Het is niet alleen een praktisch leerboek voor degenen die in opleiding zijn en vrijwillig of beroepsmatig werkzaam 
zijn in het jongerenwerk, maar voor iedereen die zich bezighoudt met doelgericht relatiebeheer. 
 
Uitgevrij SWP 
ISBN  9066652756 
 
 
Willem van der Deijl & Herman Takken, Hoop voor moslimjongeren 
'Onderweg met moslims' is een reeks publicaties van de stichting Evangelie & Moslims, bedoeld om christenen en 
christelijke gemeenten te helpen hun visie en houding te bepalen ten opzichte van de moslims waarmee ze in hun 
omgeving te maken hebben. Dat is een dynamisch proces. Christenen zijn 'met moslims onderweg' in een wereld die 
voortdurend in beweging is. Het evangelie is hierbij hun kompas om de juiste koers te houden, het woord van hoop 
voor een multiculturele en multireligieuze samenleving. 
Dit is het tweede deeltje in de nieuwe reeks publicaties van de stichting Evangelie en Moslims. Met deze reeks wil 
E&M christenen helpen hun visie en houding te bepalen ten opzichte van de moslims waarmee ze in hun omgeving 
te maken hebben. 'Hoop voor moslimjongeren' gaat over moslimjongeren in Nederland. Willem van der Deijl schetst 
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in het eerste deel een algemeen beeld van de wereld van de Marokkaanse en Turkse jongeren: thuis, school, de 
straat, godsdienst en identiteit. In het tweede deel gaat hij in op de uitdagingen en de kansen van missionair werk 
onder jongeren. In het derde deel biedt Herman Takken een groepsinterview met christendirecteuren van 
'gekleurde' scholen, waarin zij vertellen over de uitdagingen en spanningen in de dagelijkse praktijk van de 
multiculturele school. 
 
Uitgeverij Buiten & Schipperheijn Motief 
ISBN  9058812443 
 

 
Frank van Strijen, Van de straat 
‘Waarom bereik ik jongeren niet meer met mijn aanpak?’ Veel professionals die met jongeren werken worstelen met 
deze vraag, maar niet alleen zij. Ook bezorgde ouders en buurtbewoners begrijpen niet meer wat er met jongeren 
aan de hand is. De media berichten over groepsverkrachtingen, criminaliteit en andere excessen – en jongeren die 
zich daar niet mee bezighouden lijken er weinig problemen mee te hebben dat het gebeurt. De normen en waarden 
van jongeren lijken totaal veranderd. Hoe kan dat?  
Bevond de straatcultuur zich tot voor kort aan de rand van de maatschappij, de laatste jaren heeft deze zich 
ontwikkeld van een subcultuur tot een opzichzelfstaande cultuur. Een cultuur die verschillen in maatschappelijke 
afkomst, leeftijd, etniciteit en andere subculturen overstijgt. Deze straatcultuur beïnvloedt grote groepen jongeren 
zo sterk dat ze zich totaal anders zijn gaan gedragen dan wij vanuit onze burgercultuur gewend zijn.  
In Van de straat beschrijft Frank van Strijen de ontwikkeling van de straatcultuur vanuit sociologisch, cultureel en 
psychologisch perspectief. Aan de hand van vele voorbeelden geeft hij helder inzicht in de moeilijk bereikbare 
wereld van de jongeren van nu. Zowel de professional als de geïnteresseerde leek vindt in dit boek praktische 
handreikingen om de kloof tussen burgercultuur en straatcultuur te overbruggen.  
 
Uitgeverij SWP 
ISBN  978 90 8850 052 7 
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Samen met Jim, e.a. heb ik gewerkt aan deze brochure. Met deze brochure proberen we jongerenwerkers en andere 
die contact hebben met moslimjongeren te helpen bij het overbrengen van de boodschap in een moslimcontext (dit 
is een voorlopige versie). 
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1. De rode bloem 
 
De bel ging. De stem van de leraar ging verloren in het geluid van dichtslaande boeken, schuivende stoelen, en hier 
en daar wat gegrinnik. Maatschappijleer was het laatste lesuur geweest. Leerlingen rommelden in hun tassen op 
zoek naar I-pods, mobieltjes en pakjes sigaretten. Temidden van het kabaal zat Mustafa diep in gedachten voor zich 
uit te staren. 
Maatschappijleer, wat heeft het voor nut?, dacht hij. De Nederlanders zullen ons toch nooit een gelijkwaardige 
plaats in de maatschappij geven. Nog in geen honderd jaar! Hij dacht aan de club waar hij en zijn maten niet naar 
binnen mochten. Aan zijn sollicitatie voor een parttime baantje. Afgewezen. En elke dag weer argwanende 
Nederlandse gezichten. Op straat. In de bus. Dachten ze soms dat hij met een bomgordel onder zijn jack rondliep? 
‘Hé!’ Een meisjesstem onderbrak zijn gepeins. ‘Wat kijk je sip!’ Het was Sara, zijn Venezolaanse klasgenootje. Haar 
Turkse vriendin, Gülsüm, stond achter haar, direct oogcontact met hem vermijdend. ‘Alles kits?’ vroeg Sara. 
‘Ja, niks aan de hand,’ antwoordde Mustafa. Hij vond Sara aardig. Ze was altijd vriendelijk, maar ze liet niet met zich 
sollen. Hij had ooit geprobeerd met haar te flirten, maar Sara had hem met een grapje duidelijk gemaakt dat ze 
alleen gewoon vrienden wilde zijn. Mustafa had daar geen moeite mee. 
Gülsüm kende hij niet zo goed. Ze ging meestal om met andere Turkse meisjes. Of met Sara. Kortgeleden was ze een 
hoofddoek gaan dragen. Maar die hoofddoek liet wel een klein randje van haar haar zien. Ze was dus kennelijk niet 
te traditioneel. Toen zag hij Rachid bij de deur wachten. ‘Moet gaan,’ zei hij tegen Sara en stond op. ‘Zie je,’ zei Sara 
en liep naar de deur. Hij staarde haar na. 
‘Wat was dat allemaal?’ vroeg Rachid. ‘Niks,’ antwoordde Mustafa. ‘Hé, ik kan vandaag niet blijven hangen; ik moet 
meteen naar huis.’ Het was een leugen, maar hij hoopte dat het overtuigend klonk. Hij wilde alleen zijn om na te 
denken over die vreemde droom van gisternacht. ‘Oké. De mazzel!’ riep Rachid en slenterde weg. 
Mustafa zocht een plaats in de bus. Hij ging zitten en sloot zijn ogen. Hij probeerde zich zijn droom te herinneren. In 
zijn droom was hij in een kantoorgebouw. Maar waarom? Voor een sollicitatiegesprek of zoiets? Hij liep langs een 
aantal gesloten deuren met naamplaatjes erop zoals: ‘Public Relations Medewerker’, ‘Administratief Assistent’, 
‘Hoofd Reclame’, enzo. Bij één van de deuren stond hij met een schok stil. Op het naamplaatje stond alleen maar: 
‘God’. Hij werd heel nieuwsgierig. Hoe zag God er dan wel uit? Hij bukte zich om door het sleutelgat te kijken en zag 
iets roods op zich afkomen. Opeens had hij de stengel van een helderrode bloem tussen zijn vingers. Maar terwijl hij 
hem vasthield, werden de rode blaadjes vloeibaar en druppelden over zijn hand. 
Plotseling maakte de bus een scherpe bocht en Mustafa deed zijn ogen open. Tegenover hem zat een bejaarde 
Nederlandse vrouw. Ze had haar tasje krampachtig vast en hield hem nauwlettend in de gaten. Mustafa negeerde 
haar en keek uit het raam. Zijn adem stokte. Op één van de gebouwen die voorbij flitsten stond met blauwe 
neonletters: ‘God zoekt u’. 
 
 
2. Dwaze Zaken 
 
Mustafa stapte uit bij de volgende halte. Hij liep in de richting van het gebouw met de blauwe neonletters. Was God, 
de Schepper van het heelal, de Rechter van de hele mensheid, op zoek naar hem? Waarom leek hem dat idee 
onmogelijk, aantrekkelijk en angstaanjagend tegelijkertijd? 
‘Hé, Mustafa! Hierheen!’ Aan de overkant van de straat stond iemand naar hem te zwaaien. Het was Sara met 
Gülsüm. Gülsüm ging alvast een café binnen terwijl Sara wachtte tot Mustafa was overgestoken. ‘Ga je mee wat 
drinken?’ vroeg ze. Mustafa keek naar het café. ‘Dwaze Zaken’ stond er op het raam. Wat een vreemde naam. Hij 
keek naar binnen en zag overal jongeren aan de tafeltjes zitten. ‘Oké,’ zei hij. 
Sara groette de vrouw achter de bar. Ze kwam hier duidelijk wel vaker. Gülsüm zat al aan een tafeltje met haar rug 
naar de deur. ‘Hoi,’ groette ze snel, maar terwijl Mustafa ging zitten, schoof ze haar stoel iets dichter naar die van 
Sara. 
‘De drankjes hier zijn echt cool,’ zei Sara. Mustafa keek op de kaart en las: Rode Dromer. Hij schrok. Niet aan die 
droom denken. Oranje Spetter, Bananenmelk, Bevroren Aapje, Dwaze Mix… Mustafa wist wat Rachid zou zeggen. 
‘Meidendrankjes’. 
‘Ik ga voor de Bananenmelk,’ zei Sara, ‘daar zit honing in. En jij?’ Ze keek naar Gülsüm. ‘Ik heb liever iets warms,’ 
antwoordde Gülsüm. ‘Hm...’ zei Sara, ‘de verse muntthee met honing is erg lekker. En jij, Mustafa?’ 



Bijlagen 
 

 
Tussen hoop en vrees 

94 

‘Huh?’ Mustafa was afgeleid door de woorden in de mozaïektegels op de muur: 
 

Praise the Lord all you nations. 
Praise Him all you people of the earth. 

 
‘Is dit een religieus café ofzo?’ vroeg hij. ‘Nou, het wordt gerund door christenen, als je dat bedoelt,’ antwoordde 
Sara. ‘Maar maak je geen zorgen. 
Niemand zal je met de Bijbel of de Koran om de oren slaan.’ ‘Nee, oké, ik was gewoon verbaasd. De Nederlanders die 
ik ken, geloven niet eens in God. En ze schijnen nogal een afkeer te hebben van religieuze mensen, vooral van 
moslims.’ Hij keek naar Gülsüm en toen weer naar Sara. ‘Dit is toch niet één of andere gekke sekte, hè?’ 
‘Nee,’ antwoordde Sara. ‘Die tekst op de muur is uit één van de Psalmen van David. Noemen moslims dat niet de 
Zaboer?’ Ze keek naar Gülsüm, die knikte. 
‘Hoe dan ook, de tekst is heel toepasselijk. Er werken hier naast Nederlanders mensen uit allerlei verschillende 
landen.’ Een serveerster kwam om hun bestelling te noteren. Ze sprak Nederlands met een vreemd accent. Mustafa 
besloot gewoon een colaatje te nemen, muntthee dronk hij thuis al genoeg. ‘Mustafa, dit is Tatiana,’ zei Sara, ‘zij 
komt uit Rusland.’ ‘Hi,’ zei Tatiana, en gaf Mustafa een hand. Hij vond het vreemd om voorgesteld te worden aan 
een serveerster. Maar terwijl hij haar hand schudde, kreeg hij wat moed. ‘Ben jij een christen?’ vroeg hij. 
‘Eh, ja,’ antwoordde Tatiana, ‘Waarom vraag je dat?’ ‘Sara zei dat deze zaak gerund werd door christenen. Ik vroeg 
het me gewoon af. Doet er verder niet toe.’ Hij keek weg. ‘Nog iets anders?’ vroeg Tatiana. Ze schudden hun 
hoofden en Tatiana liep weg. 
Mustafa keek weer naar het mozaïek. ‘Hoe ken jij die tekst?’ vroeg hij Sara. ‘Ben jij ook christen?’ ‘Ja,’ antwoordde 
Sara, ‘maar ik ben ook jood.’ ‘Heh???’ Mustafa fronste zijn voorhoofd. ‘Hoe kan je nou christen én jood zijn?’ 
 
 
3. Oude en nieuwe schatten 
 

De vlekken van een luipaard worden nooit minder; 
Maar in Gods schepping verandert een rups wel in een vlinder. 

 
‘Dat is een gezegde van mijn vader,’ antwoordde Sara. ‘Hij zegt ook: Een wijs man brengt uit zijn voorraad zowel 
nieuwe als oude schatten. Ik ben joods omdat ik in een joods gezin geboren ben. En al mijn voorouders zijn joden. 
Maar ik ben ook christen omdat ik een paar jaar geleden een bewuste keus gemaakt heb om Jezus (Isa) te volgen.’ 
De vragen tuimelden door Mustafa’s hoofd. Hij wist niet wat hij nou het eerst moest vragen. ‘Dus je bent van geloof 
veranderd?’ ‘Nee, ik beschouw mezelf nog steeds als jodin. Thuis volgen we nog steeds joodse gebruiken. Zoals het 
Sabbatsgebed op vrijdagavond, het vieren van de joodse feestdagen en koosjer eten enzo. Daarom mag Gülsüm van 
haar ouders ook gerust bij ons eten.’ Sara keek naar Gülsüm en probeerde een Turks accent te imiteren: ‘Geen 
smerig varkensvlees op je bord in dát huis!’ 
Gülsüm sloeg haar ogen neer en probeerde een glimlach te verbergen. ‘Dus je ouders vinden het oké dat je christen 
bent?’ vroeg Mustafa. Hij dacht aan de woede van zijn eigen vader en de tranen van zijn moeder toen zijn oudere 
zus wegliep en met een Nederlandse jongen ging samenwonen. Mustafa’s oudste broer deelde zijn vaders woede. 
Hij ging overal naar hen op zoek. Maar ze waren het land uit gevlucht. Al vier jaar had de familie geen contact meer 
met haar. 
‘Mijn ouders,’ antwoordde Sara, ‘vinden het cool omdat ze zelf ook volgelingen van Jezus zijn.’ ‘En ook nog steeds 
jood?’ vroeg Mustafa ongelovig. ‘Yep,’ antwoordde Sara. 
Op dat moment verscheen Tatiana met hun drankjes. Sara nam een slok van haar Bananenmelk en vroeg: ‘Wist je 
niet dat de eerste volgelingen van Jezus allemaal joden waren? Ze beschouwden zichzelf gewoon als joden die 
geloofden dat Jezus de langverwachte Messias was. Pas toen ook Griekssprekende mensen Jezus gingen volgen, 
begonnen anderen hen christenen te noemen. Dat komt omdat Christos het Griekse woord is voor De Gezalfde, 
Messiach in het Hebreeuws. Dus voor mij heeft christen-zijn alles te maken met mijn keus om Jezus te volgen als de 
Messias. Het is geen religieus etiket waarmee ik geboren ben. Mijn vader zegt altijd dat hij een betere Venezolaan én 
een betere jood is geworden door een volgeling van Jezus te zijn.’ 
‘In de Koran wordt Isa (Jezus) ook Masieh genoemd,’ zei Gülsüm. ‘Dat is waar,’ zei Mustafa, ‘maar zeggen christenen 
ook niet dat hij de Zoon van God is? Ik snap er niks van hoe christenen kunnen zeggen dat ze geloven in één God en 
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dan spreken over een Vader, een Zoon, en uh… nog iets.’ ‘De Heilige Geest,’ vulde Sara aan. ‘Ik wou dat mijn vader 
hier was. Hij kan dat echt goed…’ Ze stopte midden in de zin. 
Een stevige, lichtgetinte man kwam bij hun tafeltje staan en keek haar met opgetrokken wenkbrauwen aan. Hij 
droeg een geel en groen Braziliaans voetbalshirt en zijn kruin werd bedekt door een joods keppeltje. ‘Papa,’ riep Sara 
uit, terwijl ze opsprong en hem snel omhelsde. ‘Wat doe jij hier? Ik had het net over je. Dat is ook toevallig.’ ‘Echt 
waar?’ antwoordde haar vader, ‘laat ik nou net op zoek zijn naar jou!’ 
 
 
4. Familie is alles 
 
Gülsüm en Mustafa stonden allebei op. Gülsüm gaf Sara’s vader beleefd een hand. ‘Papa, je kent Gülsüm,’ zei Sara. 
‘En dit is Mustafa, een klasgenoot. Mustafa, dit is mijn vader.’ 
‘Assalaamoe ‘aleikoem,’ groette de stevig gebouwde man met een krachtige handdruk. ‘Wa- aleikoem salaam,’ 
antwoordde Mustafa automatisch. ‘Miléh? 
Of moet ik gewoon ‘goeiemiddag’ zeggen?’ vroeg meneer Castro, ‘Eh, goeiemiddag,’ antwoordde Mustafa. Sara’s 
vader maakte de begroeting af door zijn hand tegen zijn brede borst te drukken. Mustafa deed hetzelfde, een beetje 
in de war. Was Sara’s vader echt joods? En hoe kende hij de Marokkaanse manier van begroeten? 
‘Heb je tijd om erbij te komen zitten?’ vroeg Sara aan haar vader. ‘Ik zei net dat jij een goed antwoord zou kunnen 
geven op Mustafa’s vraag. Maar waarom zocht je me eigenlijk? Is er iets mis?’ ‘Heb ik een reden nodig om mijn 
dochter op te zoeken?’ vroeg meneer Castro met een warme glimlach en een stevig accent. ‘Wil ik alleen met je 
praten als er iets mis is?’ ‘Natuurlijk niet, papa,’ zei Sara licht blozend. Meneer Castro trok er een stoel bij. Hij ging 
tussen Mustafa en Sara in zitten. Tatiana bracht hem een cappuccino. ‘Zo, en wat was je vraag?’ richtte hij zich tot 
Mustafa. 
Mustafa aarzelde. Hij was nog steeds een beetje overrompeld door meneer Castro’s begroeting in het Marokkaans. 
En hoe hij omging met zijn dochter. En dan dat voetbalshirt en dat keppeltje. En vloeiend Nederlands spreken. Wat 
een verschil met mijn eigen vader!, dacht Mustafa. Die spreekt nauwelijks Nederlands, en hij zou me nóóit komen 
zoeken. Alleen als hij woedend op me was. 
‘Meneer,’ zei hij aarzelend. ‘Ik vroeg net waarom christenen de profeet Isa de Zoon van God noemen. Ik wil niet 
beledigend zijn, maar het lijkt er meer op dat christenen drie goden aanbidden, in plaats van de ene ware God.’ 
Sara’s vader nam een slok van zijn cappuccino. ‘Voor ik je antwoord geef, wil ik je een vraag stellen. Is je familie 
belangrijk voor je?’ ‘Natuurlijk,’ antwoordde Mustafa. ‘Familie is alles.’ ‘Kun je uitleggen waarom?’ vroeg Sara’s 
vader. ‘Ik weet het niet,’ zei Mustafa. ‘Ik denk omdat ik uit hen ben voortgekomen. Omdat ik bij hen hoor, wat er ook 
gebeurt.’ Hij dacht aan die beschuldiging van de buurvrouw, dat hij haar auto had beschadigd. Zijn vader had hem 
verdedigd. Of had hij alleen zijn eigen eer hoog willen houden?, vroeg Mustafa zich af. Zou hij mij nog steeds 
verdedigen als ik iets vreselijk beschamends deed, zoals mijn zus? Of word ik dan ook uitgestoten uit de familie? Hij 
dacht aan de woedeuitbarstingen van zijn vader. Zijn hart kromp ineen. 
‘En je vader?’ vroeg meneer Castro, Mustafa’s gedachtengang onderbrekend. ‘Wat zou je graag van hem willen?’ 
Mustafa beet op zijn lip. 
Waarom kon zijn vader hem nooit eens een complimentje geven? Voor zijn goede cijfers bijvoorbeeld. ‘Wat zou je 
willen dat jouw vader van je wist?’ ging Sara’s vader verder. Mustafa dacht aan zijn verborgen verlangen om 
cabaretier te worden, zoals Najib Amhali, of poppenspeler. Hij betwijfelde of zijn vader zoiets zou goedkeuren. Maar 
hij kon zijn gedachten niet onder woorden brengen en zweeg. 
Meneer Castro keek hem aan en ging toen verder: ‘Mijn vader is een beroemde architect. Toen ik klein was, verliet 
hij mijn moeder voor een andere vrouw. Ik zag hem heel zelden. Ik werd opgevoed in een andere stad, door een 
stiefvader. Toch voelde ik me nog steeds verbonden met de vader uit wie ik was voortgekomen. Zijn goedkeuring 
was mijn grootste verlangen. Waarom hebben onze vaders zo’n geweldige invloed op ons leven? Het gaat over wie 
God is.’ Mustafa dacht aan zijn droom. 
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5. Mysterieuze woorden uit de heilige boeken 
 
‘Achter het verlangen naar de goedkeuring van onze aardse vaders,’ ging meneer Castro verder, ‘zit het verlangen 
naar de goedkeuring van de hemelse Vader, onze Schepper. God schiep families om ons een idee te geven van de 
familierelatie die hij met ons wil hebben. 
 

Is God dan niet uw Vader? Heeft Hij u niet geschapen? 
God schiep daarop de mens als Zijn evenbeeld. 
Als man en vrouw schiep Hij hen... naar Zijn gelijkenis. 

 
Dat komt uit de Tauraat (Thora) van Mozes. De Tauraat zegt even verderop: Adam verwekte een zoon die op hem 
leek, die zijn evenbeeld was. Adam had natuurlijk een vrouw nodig om een zoon te kunnen verwekken die op hem 
leek. 
God niet. Hij maakte Adam en Eva tot zijn zoon en dochter door hen naar zijn evenbeeld te scheppen. God hoeft 
alleen maar te zeggen: ‘Het is er!’, en het is er. Ook volgens de Koran heeft God de macht om zoiets te doen. 
 

Had God een zoon begeerd, dan zou Hij uit wat Hij geschapen heeft, kunnen 
nemen, wie Hij wilde. Heilig is Hij. Hij is God, de Ene, de Opperste. 

 
In de Indjiel (het Nieuwe Testament) worden deze mysterieuze woorden niet alleen toegepast op Adam en Eva, 
maar ook op jou en mij. 
 

God, onze Vader…heeft, voordat de wereld gegrondvest werd, 
ons vol liefde uitgekozen. 
“Ik zal uw Vader zijn, en u zult mijn zonen en dochters zijn.”  

 
Sara’s vader keek naar Mustafa. ‘Jij hebt een Vader die je kende en die belangstelling voor je had, zelfs nog voor je 
geboren was. In de Zaboer (Psalmen) staat: 
 

Zing voor God, ...Vader van wezen... 
“U kent mij… U was het die mij weefde in de buik van mijn moeder.” 

 
Verschillende beelden tuimelden door Mustafa’s hoofd. Het harde gezicht van zijn vader. De opgeheven stok van zijn 
Koranleraar die hem strafte toen hij Gods woorden niet correct uitsprak. De gesloten deur in zijn droom. ‘Zoon van 
God,’ 
vervolgde meneer Castro, ‘is een titel die we aan de Messias geven, omdat hij ónze Oudste Broer is. Hij kwam op 
zoek naar óns, de verloren zonen en dochters van de Vader.’ Mustafa dacht aan Hakim, zijn eigen oudste broer, op 
zoek naar Khadija. ‘Weet je,’ besloot Sara’s vader, ‘ik denk dat jouw Vader je zoekt.’ 
Verschrikt keek Mustafa om. Toen realiseerde hij zich dat het niet over zijn Marokkaanse vader ging. Hij dacht aan de 
tekst op het gebouw: ‘God zoekt u’. 
Zenuwachtig pakte zijn cola en dronk hem leeg. Waarom voelde hij zich plotseling zo opgesloten? ‘Moet er vandoor,’ 
zei hij en pakte zijn portemonnee om te betalen. 
‘Nee, laat maar,’ zei Sara’s vader, ‘ik betaal.’ Hij pakte zijn schoudertas en haalde een DVD tevoorschijn. ‘Hier is iets 
wat jij en je familie misschien leuk zullen vinden.’ Hij gaf de DVD aan Mustafa. Op de omslag stond een aantal letters 
in het Tifinagh, het oude schrift van de Imazighen (Berbers) van noordelijk Afrika. Mustafa’s hart sloeg een slag over 
toen hij zijn eigen naam op de doos zag en een afbeelding van twee poppen met ezelskoppen. En hoe wist deze man 
dat hij een berberjongen was? 
 
 
6. De onteerde vader 
 
Mustafa las de titel van de DVD: ‘De Verloren Ezel: Het verhaal van Mustafa in het Rifgebergte en in Nederland’. Hij 
bekeek het plaatje van de twee ezels en dacht aan een zomervakantie in die bergen, toen hij logeerde in het huis van 
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zijn oom. Eén van de ezels van zijn oom was losgebroken en weggelopen. Ze hadden de heuvels helemaal uitgekamd. 
Hij herinnerde zich de blijdschap van iedereen en het spontane feest dat losbarstte, toen de ezel gevonden was en 
thuisgebracht werd. 
Bij de bushalte vroeg Mustafa zich af waar zijn sterke drang om uit het café te vertrekken vandaan gekomen was. 
Sara’s vader was cool. Zitten in een café met Sara en haar vriendin ook. 
Er spookten allerlei vragen en gedachten door zijn hoofd. Was God zijn echte Vader? Hij dacht aan de gesloten deur 
in zijn droom en de rode bloemblaadjes die als bloed over zijn hand druppelden. Was God op zoek naar hem? Trok 
God zich echt wat aan van zijn dromen en verlangens? Hij dacht aan de DVD in zijn tas. Een film in zijn eigen taal én 
met poppen! 
Toen Mustafa thuis kwam, zat zijn vader in zijn stoel naar een Egyptische soap te kijken via de satelliettelevisie. Hij 
was zeker vroeg thuisgekomen uit het koffiehuis. ‘Mustafa, breng me een glas thee.’ Ook goeiedag, dacht Mustafa. 
Maar hij zei niets en ging thee zetten. Hij groette zijn moeder en jongere zus, Aicha, die in de keuken bezig waren 
met het avondeten. 
Kleine slokjes van zijn thee nemend, bestudeerde hij zijn vader. Hij werd boos en verdrietig tegelijk. Hier zat zijn 
vader, ver van zijn geboortedorp in het geliefde Rifgebergte. Jarenlang had hij smerig werk opgeknapt en nu…? Aan 
de kant gezet. Afgedankt. Hij had constant pijn in zijn rug, sprak nauwelijks Nederlands en had geen enkel diploma. 
Hij zat gevangen in een maatschappij die hem volkomen vreemd was. En hij probeerde iets van zijn waardigheid te 
bewaren binnen zijn gezin. Maar toen was ook nog zijn oudste dochter weggelopen, ingetrokken bij een 
Nederlandse klasgenoot. 
Plotseling dacht Mustafa aan de DVD in zijn tas. ‘Pa, ik moet je iets laten zien. Een film in het Tamazight.’ Nauwkeurig 
bekeek zijn vader de Tifinaghletters op de doos. ‘In het Tamazight, eh,’ mompelde hij. Hij keek op en staarde een 
paar minuten naar de tv. Toen keek hij weer naar de DVD. Het leek Mustafa een eeuwigheid te duren tot zijn vader 
eindelijk uitriep: ‘Fatima!’ Hij bewoog zich nauwelijks in zijn stoel. ‘Aicha! Kom kijken, een film in het Tamazight.’ 
Binnen een paar tellen zaten er zes of zeven mensen in de kamer naar ‘De Verloren Ezel’ te kijken. Het ging over een 
vader die met zijn twee zonen in het Rifgebergte woonde. De oudste zoon, Abdul, was vroom en zich zeer bewust 
van zijn status als oudste broer. De jongste, Mustafa, was in de ban van de rijkdom die emigranten uit Europa 
terugbrachten naar hun steden en dorpjes. 
Hij wilde zelf ook graag naar Europa om tonnen geld te verdienen en terug te komen in een dure auto. Om zijn 
droom te verwezenlijken deed hij uiteindelijk iets verschrikkelijks. Hij vroeg zijn vader om zijn deel van het 
familiebezit, zodat hij dat zou kunnen verzilveren en naar Europa vertrekken. Hij had net zo goed kunnen zeggen: ‘Ik 
wou dat je dood was’. Onteerd door zijn zoon stond de vader voor een moeilijke keus. Zou hij zijn zoon onterven? Of 
zou hij hem geven wat hij gevraagd had? 
 
 
7. Wie zal de schaamte wegnemen? 
 
Er klonk gelach in de kamer. Iedereen genoot van de avonturen van de jonge ‘ezel’ als illegale immigrant, eerst in 
Spanje en later in Amsterdam. Maar toen de jonge ezel gearresteerd werd door de Nederlandse politie verstomde 
het gelach. Totaal berooid werd hij teruggestuurd naar Marokko. Wat zou er met hem gebeuren? Verrassend genoeg 
werd hij met open armen ontvangen door zijn vader, die zelfs een groot feest voor hem gaf, omdat hij zo blij was dat 
zijn zoon bij hem terug was. Wat een vader! dacht Mustafa. Hij keek naar zijn eigen vader. Zou hij Khadija ooit 
opnieuw welkom heten in zijn huis, laat staan een feest voor haar geven? Nooit! 
Later die avond hoorde hij zijn moeder huilen in de keuken. ‘Wie zal de schaamte wegnemen?’ kreunde ze. ‘Wie zal 
de eer van dit gezin redden?’ 
Nadat de film was afgelopen, had niemand Khadija’s naam genoemd. Maar iedereen had aan haar gedacht. 
Opeens was er een luide klop op de deur. Een sleutel werd omgedraaid. 
De deur vloog open en daar stond Hakim. Hij had een platte doos in zijn ene hand en een plastic tas in de andere. 
Mustafa’s oudste broer woonde met zijn jonge bruid in een andere stad, maar hij had nog steeds een sleutel van zijn 
ouderlijk huis. 
Hij begroette iedereen, beantwoordde talloze vragen en kon toen eindelijk gaan zitten. In de doos zat een cake die 
meteen werd aangesneden. Hakim vertelde niet wat er in de plastic tas zat. ‘Wacht maar af,’ zei hij. 
Nadat iedereen van de thee en de cake had genoten, pakte Hakim de tas. Het werd stil. ‘Gisteravond,’ begon hij, 
‘had ik een vreemde droom. Ik was net met de trein in Antwerpen aangekomen, op zoek naar Khadija, toen een man 



Bijlagen 
 

 
Tussen hoop en vrees 

98 

met een baard naar me toe kwam. Ik herkende hem niet, maar zijn ogen priemden in de mijne alsof hij mij heel goed 
kende. “Ik weet dat je op zoek bent naar je zus,” zei hij, “maar wat doe je als je haar gevonden hebt?” Hij moet 
gezien hebben dat mijn gezicht betrok, want hij vervolgde: “Ik zie moord in je hart, hoewel ik niet denk dat je haar 
echt wilt doden.” Ik was sprakeloos. Hij ging verder: “Ik ben gekomen om je te vertellen dat er een weg gebaand is 
om de eer van je familie te herstellen, zodat je zuster terug kan keren.” “Is dat echt mogelijk?” vroeg ik. “Bij God zijn 
alle dingen mogelijk,” antwoordde hij. “Is iets onmogelijk voor hem?” “Niets,” antwoordde ik, “want hij weet alles en 
doet wat hem behaagt.”‘ 
‘Amien!’ reageerde zijn moeder meelevend. Hakim wachtte. ‘En toen?’ Zijn moeder leunde voorover, verlangend om 
meer te horen. ‘Ik denk,’ antwoordde Hakim, ‘dat ik toen wakker werd. Dit is alles wat ik me herinner.’ ‘En je bent 
helemaal hierheen gekomen, om ons een droom te vertellen?’ De stem van zijn vader klonk afkeurend. Hakim 
negeerde de opmerking en ging verder. 
‘Vanmorgen werd ik opgebeld. Het was Khadija. Haar stem wekte mijn woede en ik wilde ophangen. Maar toen 
herinnerde ik me mijn droom. Dus bleef ik aan de lijn en luisterde. Zij en Henk zijn nu getrouwd en wonen in de 
buurt van Antwerpen. Ze begon te huilen en vroeg vergeving voor wat ze ons had aangedaan. Ook vroeg ze mijn 
hulp, om bij jullie voor haar te bemiddelen.’ 
Uit de plastic tas haalde Hakim een kegelvormig voorwerp tevoorschijn, in blauw papier gewikkeld. ‘Ze vroeg mij dit 
mee te nemen om mijn woorden te veraangenamen.’ Iedereen herkende het suikerblok. Hij gaf het aan zijn vader. 
‘En Pa,’ vervolgde hij, ‘ik moest je ook vertellen dat je opa bent geworden. Hun zoontje is naar jou vernoemd: 
Abdulkarim.’ 
 
 
8. Niet-westerse christenen 
 
De volgende morgen nam Mustafa de bus naar school. De gebeurtenissen van de vorige dag spookten door zijn 
hoofd. Zijn vader was eerst koppig geweest, maar gaf uiteindelijk toestemming om Khadija, Henk en de baby te 
ontvangen. 
Zijn moeder huilde onophoudelijk van blijdschap. En zijn zusjes vochten er al om wie als eerste de baby vast mocht 
houden. 
Het eerste lesuur die dag was Godsdienst. Toen Mustafa het lokaal binnenstapte, zag hij meneer Alders in gesprek 
met Sara’s vader!? Hij had geen keppeltje op, maar hij droeg een oranje voetbalshirt van het Nederlands elftal. 
Wat deed hij hier? Hij keek om zich heen naar Sara. Hij zag haar niet. Wel ontdekte hij Gülsüm, naast een van haar 
Turkse vriendinnen op de achterste rij. 
‘Goedemorgen allemaal!’ Meneer Alders wachtte tot alle gesprekken verstomd waren. ‘Vandaag gaan we verder 
met onze serie vraag- en antwoordgesprekken met vertegenwoordigers van verschillende wereldreligies. 
Onze gast van vandaag is dominee Castro, voorganger van de Spaanse kerk in de stad.’ Mustafa keek naar Sara’s 
vader in zijn oranje voetbalshirt. Was hij een kerkleider? 
‘Vorige week,’ vervolgde meneer Alders, ‘was imam Gül van de Turkse moskee onze gast. Om jullie vragen over het 
christendom te beantwoorden, heb ik dominee Castro uitgenodigd, in plaats van een Nederlandse dominee. 
Veel mensen zien het christendom nog steeds als een Europese of westerse religie. Maar dat beeld klopt niet meer. 
Vandaag de dag woont bijna 60% van alle christenen in landen als Azië, Afrika en Latijns-Amerika. En tegen het jaar 
2050 zullen deze niet-westerse christenen 80% van alle christenen wereldwijd vertegenwoordigen. Ook in ons land 
worden deze veranderingen zichtbaar. De kerk van dominee Castro is één van de meer dan 350 etnische kerken in 
ons land, waar 75 verschillende talen gesproken worden. Wat de media nooit vermelden, is dat er tegenover elke 
tien immigranten in Nederland met een moslimachtergrond ook acht christelijke immigranten staan. Dus een 
hartelijk welkom aan dominee Castro.’ 
‘Dank u,’ begon dominee Castro. ‘Ik kom zelf uit Venezuela. Maar mijn voorouders van beide kanten zijn joodse 
immigranten uit Marokko.’ Hij keek even naar Mustafa. ‘Ik werd echter niet religieus opgevoed, want mijn vader was 
atheïst. Mijn eigen religieuze reis begon toen ik zestien was. Een vriend gaf mij een Bijbel. En terwijl ik die las, werd 
ik zeer aangetrokken tot de persoon van Jezus. Een paar jaar later volgde ik een theologische opleiding in Brazilië, 
samen met mijn vrouw. Zij is ook Venezolaans én joods. Vijftien jaar geleden kwamen wij naar Nederland. Oké, wie 
wil als eerste een vraag stellen?’ 
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Mustafa zag dat Rachid zijn hand opstak. Hij stelde dezelfde vraag die Mustafa de dag daarvoor had gesteld. 
‘Dominee Castro, waarom zeggen christenen dat ze één God aanbidden, maar noemen ze Jezus de Zoon van God? Zo 
lijkt het alsof jullie meer dan één God aanbidden!?’ 
‘Oh nee!’ riep dominee Castro, terwijl hij zijn handen quasi vertwijfeld voor zijn gezicht sloeg. ‘Waarom moet je nou 
uitgerekend de moeilijkste vraag het eerst stellen?’ De leerlingen lachten. ‘Ik zal proberen te antwoorden, maar laat 
me jullie eerst iets vragen.’ 
 
 
9. De Vader 
 
‘Voor vandaag,’ ging dominee Castro verder, ‘hadden de meesten van jullie mij nog nooit ontmoet, behalve Gülsüm, 
die naast ons woont en bevriend is met mijn dochter Sara.’ Iedereen keek naar Gülsüm, die haar ogen neersloeg en 
bloosde. 
‘Stel je voor dat meneer Alders jullie vorige week iets over mij had verteld. Bijvoorbeeld dat ik een dominee uit 
Venezuela ben. Als je me dan afgelopen zaterdag op de Dappermarkt voorbij gelopen was, zou je mij dan herkend 
hebben?’ Een aantal leerlingen schudde zwijgend hun hoofd. 
‘Nee? Oké. En als meneer Alders je nou ook een artikel had laten lezen dat ik geschreven had, zonder foto erbij? Zou 
je mij dan op de markt in mijn oranje voetbalshirt herkend hebben als degene die het artikel had geschreven?’ 
Opnieuw schudde een aantal leerlingen hun hoofd. ‘Maar als je me nu morgen op de markt tegenkomt, zou je me 
dan herkennen?’ Een paar meisjes grinnikten zenuwachtig. Hier en daar werd geknikt. 
‘Waarom zou je me dan herkennen?’ ‘Omdat u vandaag bij ons in de klas was,’ antwoordde Stefan. ‘Je kent mij,’ zei 
dominee Castro ‘omdat je me gezien hebt.’ Toen zei hij: ‘Ik ken God.’ Mustafa hield zijn adem in en dacht aan zijn 
droom, kijkend door het sleutelgat in de deur. 
‘Ik zeg dat niet om op te scheppen, want ieder van jullie kan God kennen. Waarom? Omdat hij elke dag aanwezig is 
in deze wereld. Hij zwijgt niet en hij is ook niet afstandelijk. Christenen geloven slechts in één God. We geloven dat 
God tot ons heeft gesproken door de profeten. Deze profeten hebben ons Gods Woord gebracht, soms 
opgeschreven in een boek. Maar de woorden van profeten kunnen ons alleen maar iets óver God vertellen. 
Christenen geloven dat God 
lang geleden zijn Woord tot ons gezonden heeft als een persoon. Daarom werd Jezus Het Woord van God genoemd. 
Het Woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond om ons te laten zien wie God is, namelijk onze echte Vader. 
Daarom zei Jezus: “Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien”.Dominee Castro onderbrak zichzelf: ‘Ik zie twee 
mensen die een vraag willen stellen.’ 
Koen sprak eerst. ‘Mijn échte vader verdween toen ik een baby was. Ik groeide op bij een stiefvader. De eerste lijkt 
mijn échte vader, omdat ik uit hem ben voortgekomen. ’t Was tenslotte zijn sperma.’ Een paar jongens lachten. Koen 
ging verder: ‘Is het niet een beetje vreemd om mensen te vragen om op die manier over God te denken?’ 
‘Zeker weten,’ antwoordde dominee Castro, ‘als vaderschap alleen zou gaan over hoe een leven tot stand is 
gekomen. Maar dat is een wijdverbreid misverstand. Ik kan jullie uit ervaring vertellen dat vader-zijn meer inhoudt 
dan alleen maar samen met mijn vrouw drie kinderen maken. Kijk, wij zijn van God afkomstig, omdat hij ons 
geschapen heeft. Maar het Evangelie (Indjiel) spreekt vooral over God als Vader omdat hij Jezus tot ons gezonden 
heeft met een geschenk. Maar voordat ik over dit geschenk vertel, had jij nog een vraag.’ Dominee Castro wees naar 
Ali. 
‘Hoe zouden mensen vandaag de dag Jezus moeten zien?’ vroeg hij. ‘Leefde hij niet tweeduizend jaar geleden? En 
daarna werd hij toch opgenomen in de hemel toen de joden hem gekruisigd hadden?’ ‘Ja,’ antwoordde dominee 
Castro, ‘maar net voor hij naar de hemel ging, zei hij: 
 

Zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. 
Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, 
en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. 

 
Dit gaat ook over het geschenk van God. Als ik dat mag uitleggen, dan zullen jullie uiteindelijk zien, hoop ik, dat 
christenen niet in drie goden geloven.’ 
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10. Het geschenk van God 
 
‘Hoe oud zijn jullie nu?,’ begon dominee Castro. ‘Zestien, zeventien? En jullie komen uit allerlei verschillende 
culturen. Kan iemand mij vertellen, hoe oud je volgens jouw traditie moet zijn voor je ouders je gaan behandelen als 
volwassene en niet langer als kind?’ ‘Nooit!’ riep een jongen achter in de klas. 
Een hoop gelach. ‘Achttien,’ antwoordde Marijke. ‘Eenentwintig,’ riep Sergio. ‘Waarschijnlijk niet voor ik ga 
trouwen,’ opperde Mustafa. 
‘Oké,’ ging dominee Castro verder. ‘In sommige culturen ben je volwassen bij een bepaalde leeftijd. In andere 
culturen door een bepaalde gebeurtenis, waarbij je misschien een passend geschenk krijgt. Na zo’n gebeurtenis 
word je niet langer als een kind behandeld. 
Ik heb een vriend die een ijzerwinkel heeft. Toen zijn oudste zoon achttien werd, nam hij hem mee uit eten in een 
vijfsterrenhotel. En als bijzonder geschenk gaf hij hem de sleutels van de winkel. Nu leert hij zijn zoon alles over de 
ijzerhandel. Mijn vriend zei dat hij iets dergelijks ook zal doen voor zijn dochter op haar achttiende verjaardag, als zij 
ook mee wil werken in de zaak. 
Hij ziet zijn zaak als hun erfgoed. Maar zolang ze alle twee nog minderjarig waren, kon hij die niet met hen delen. 
Kinderen hebben weinig verantwoordelijkheden. Ze moeten gewoon naar school gaan en doen wat hen gezegd 
wordt. Als ze de regels overtreden, worden ze gestraft. 
Veel mensen zien God als een strenge schoolmeester die je straft als je niet leert of doet wat van je gevraagd wordt. 
Het Nieuwe Testament (Indjiel) vertelt ons hoe Jezus is gekomen om ons uit dit soort slavernij te brengen naar een 
nieuwe relatie met God, als volwassen zonen en dochters van onze hemelse Vader. 
 

Ik merk op dat een erfgenaam niet beter af is dan een slaaf, zolang hij minderjarig is; Hij staat onder voogdij 
tot de dag die zijn vader heeft vastgesteld. Maar toen de juiste tijd was aangebroken, heeft God zijn Zoon 
gezonden, Geboren uit een vrouw met de bedoeling dat wij de status van zonen zouden ontvangen. 
 

Jezus kwam allereerst om ons deze nieuwe relatie met de Vader te laten zien, en daarnaast om ons hetzelfde 
geschenk te geven als hij ontvangen had. God vertelde de profeet Johannes 12 waar hij op moest letten: 
 

Op wie u de Heilige Geest ziet neerdalen en blijven, dat is Hem. 
Hij zal de mensen dopen met de Heilige Geest” 
De Vader houdt van Zijn Zoon en heeft Hem alles gegeven. 
 

De Heilige Geest is Gods volwassenheidsgeschenk aan ons. Hij heeft in onze harten de Geest van zijn Zoon gegeven, 
die roept: “Abba, Vader”. 
Dus, om eindelijk antwoord te geven op jouw vraag,’ wees dominee Castro naar Rachid, ‘christenen geloven in 
slechts één God. Maar we hebben hem leren kennen als onze Vader. We kunnen hem zelfs aanspreken als Papa, 
want dat is wat Abba eigenlijk betekent. Maar we geloven dat dit alleen mogelijk is omdat hij zijn Woord gezonden 
heeft als een mens, de Messias. En omdat hij zijn Geest in onze harten heeft gegeven. Anders was deze nieuwe, 
intieme relatie met God ondenkbaar. We bidden zeker niet tot Jezus en de Heilige Geest als twee aparte goden.’ 
Dominee Castro pauzeerde. De stilte werd doorbroken door Ibrahims vraag: ‘Maar als christenen geloven dat ze 
allemaal zonen en dochters van God zijn, waarom noemen ze Jezus dan dé Zoon van God?’ ‘Opnieuw een goede 
vraag,’ zei dominee Castro. ‘Laat me jullie een verhaal vertellen.’ 
 
 
11. De Oudste Broer 
 
‘Yusuf, een Turkse vriend van mij, vertelde het tragische verhaal van een man uit een ander land, die naar Nederland 
kwam om werk te vinden. Na een tijdje liet hij zijn vrouw en zoontje overkomen. Hier kregen ze nog twee dochters, 
een tweeling, en een zoon. Maar als tieners begonnen de jongste drie kinderen zich te schamen voor hun ouders en 
namen steeds meer gedrag van leeftijdgenoten over. In het koffiehuis kreeg de jongste zoon ruzie met zijn vader. Hij 
stortte allerlei gore taal over hem uit en gaf hem tot slot een klap in zijn gezicht. Hoewel deze vader altijd heel veel 
van deze zoon gehouden had, had hij toch geen andere keus dan hem weg te sturen om de familie-eer hoog te 
houden. Maar het 
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werd nog erger nadat de tweeling eindexamen had gedaan. Zij gingen allebei het huis uit om te studeren. Toen 
kwam het verontrustende bericht dat ook zij schande brachten over de familie. Het bleek dat ze helemaal niet bij 
familieleden woonden en studeerden zoals ze beloofd hadden. Eén van hen logeerde bij een Nederlands gezin en 
werkte in hun slagerij, waar ze de hele dag varkensvlees verwerkte. En de ander woonde samen met een 
Nederlandse jongen. Wat denk je dat de vader zou moeten doen om de familie-eer te redden?’ 
Het was even stil, tot Ali antwoordde: ‘Hij zou zijn oudste zoon kunnen sturen om hen te waarschuwen dat ze 
moeten stoppen met hun schaamteloze gedrag, of anders de consequenties moeten aanvaarden.’ ‘Wat zou er 
gebeuren als ze hun gedrag niet zouden veranderen?’ vroeg dominee Castro. ‘Dat ligt aan de familie,’ antwoordde 
Ali. ‘De vader zou hen op z’n minst moeten onterven. En misschien zal de oudste zoon de dochter willen doden die 
samenwoont met haar vriend.’ ‘Dus de oudste zoon heeft een belangrijke rol in het herstellen van de familie-eer, 
klopt dat?’ vroeg dominee Castro. Ali knikte. ‘Kan er meer dan één oudste zoon zijn in een familie?’ Een aantal 
leerlingen schudde ontkennend hun hoofd. 
‘Christenen noemen Jezus dé Zoon van God’, ging dominee Castro verder, ‘omdat hij kwam in de gedaante van de 
eerstgeboren zoon om de familie-eer te herstellen. Adam en Eva werden weggestuurd uit het Paradijs omdat zij het 
gebod van hun Vader verachtten en de leugens van Satan, hun Vaders vijand, geloofden. Hun schande bedekt de 
hele mensheid, omdat wij allemaal op de een of andere manier schande hebben gebracht over de naam van onze 
Vader. 
Jezus was in staat om de rol van Oudste Broer te vervullen, omdat hij volkomen mens werd. En omdat hij niet 
zondigde, hoewel hij, net als wij, in elk opzicht op de proef werd gesteld. Maar dat was niet het enige wat hij deed 
om de familieeer te redden. 
Ik vroeg mijn vriend, Yusuf, eens naar de jongste zoon in dit verhaal, die zijn vader geslagen had. Zou zijn vader hem 
ooit kunnen vergeven en opnieuw opnemen in de familie? Hij antwoordde dat de vader dan wel heel veel van hem 
zou moeten houden. Want als hij hem terug nam, dan zou de vader de schande van zijn zoon op zichzelf laden. Is er 
dan geen enkele manier, vroeg ik, waarop de familie onder de schande uit zou kunnen komen? Yusuf antwoordde: 
“Pas als de vader komt te overlijden, dan sterft de schande met hem.” 
Dat is een goed beeld van wat Jezus, onze Oudste Broer, voor ons deed. 
God, de eeuwige Vader, kan natuurlijk niet sterven. Maar Jezus toonde ons de liefde van de Vader door de manier 
waarop hij onze schande op zich nam. Op bevel van de Vader onderwierp de Messias zich aan een schaamtevolle 
marteling en kruisdood, als een gewone misdadiger. Toen hij stierf, heeft hij al onze zonde en smaad meegenomen 
in het graf. En toen stond hij op uit het graf, zodat wij voor eeuwig herenigd konden worden met onze hemelse 
Vader. 
En omdat de Oudste Broer gestorven en opgestaan is voor álle families, is er ook geen reden of noodzaak voor 
eerwraak meer.’ ‘Wat deed die vader met z’n twee dochters?’ vroeg Shanti. 
‘Uiteindelijk onterfde de vader al zijn kinderen. De oudste zoon kon de familie-eer ook niet redden, omdat ook hij 
schande over de familie bracht. Hij ging de gevangenis in voor zijn rol in een drugsnetwerk. De vader scheidde van 
zijn vrouw, omdat zij hem zulke schandelijke kinderen gegeven had en ging terug naar zijn vaderland, waar hij 
opnieuw trouwde’. 
Tamara stak aarzelend haar hand op. ‘Ik heb die film, The Passion of the Christ, gezien,’ zei ze. ‘Maar ik werd er bijna 
misselijk van. U zegt dat Jezus ons de liefde van de Vader liet zien, maar als God een liefdevolle Vader is, hoe kon hij 
dan al dat onrecht en lijden aanzien en gewoonweg niets doen? Op die manier lijkt het alsof de God van het 
christendom nogal zwak is.’ ‘Soms,’ antwoordde dominee Castro, ‘kunnen eerste indrukken erg bedrieglijk zijn.’ 
 
 
12. De zwakheid van God is sterker dan de kracht van de mens 
 
‘Ik zal je nog een kort verhaal vertellen. Bij de grens tussen Zwitserland en Frankrijk hield een Zwitserse grenswacht 
een Franse boer tegen die over wilde steken met een kruiwagen vol zand. De grenswacht doorzocht het zand heel 
nauwkeurig, maar vond niets wat verdacht leek. Hij liet de boer passeren. De volgende dag verscheen de boer weer 
aan de grens met een kruiwagen vol zand. Opnieuw doorzocht de grenswacht het zand heel nauwkeurig, maar kon 
niets vinden. Dat ging een week lang zo door. Uiteindelijk zei de grenswacht tegen de boer: “Ik ga u nu toch 
arresteren want ik weet dat u iéts smokkelt. U kunt maar beter vertellen wat.” De Franse boer dacht even na, haalde 
toen zijn schouders op en zei: “Oké dan, ik smokkel kruiwagens”.’ Iedereen lachte. 
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‘Wij willen dolgraag dat het leven eerlijk is. Dus als wij een onschuldig iemand ondragelijk zien lijden, dan 
verwachten we dat God zijn macht gebruikt om dat te stoppen. Maar, net zoals de grenswacht, zijn we blind voor de 
manier waarop God zijn macht uitoefent. En zijn liefde. Midden in zijn lijden toonde Jezus zijn zorg voor de ander: 
voor de vrouwen uit de stad, voor zijn moeder, voor één van zijn discipelen, voor één van de misdadigers die met 
hem gekruisigd werd. Hij vroeg zelfs aan de Vader om de soldaten die hem gemarteld en gekruisigd hadden te 
vergeven. Waar komt die kracht en die liefde vandaan?’ De vraag bleef even hangen. ‘Van een God die er voor kiest 
om niet onverschillig te blijven voor ons lijden. In het lijden van Jezus heeft God ons macht gegeven om de pijn en 
het kwaad in deze gebroken wereld, waar we allemaal tegenaan lopen, onder ogen te zien en het hoofd te bieden.’ 
Dominee Castro wees naar Antoine die aarzelend zijn hand op stak. 
‘Ik kom uit Rwanda,’ zei hij, ‘en ik weet precies waar u het over heeft. Mijn vader werd met machetes doodgehakt 
tijdens de genocide in mijn land. Hutudoodseskaders vermoordden veel van mijn familieleden. Jarenlang leed ik 
onder vreselijke nachtmerries en een knagende angst. Ik haatte alles wat Hutu was. Maar twee jaar geleden, toen ik 
met mijn moeder op bezoek was in Rwanda, ging ik naar een driedaagse conferentie waar Tutsi’s en Hutu’s samen 
kwamen. Velen hadden, net als wij, veel familie verloren. Anderen daarentegen hadden juist meegewerkt aan het 
geweld. 
In het begin voelde ik me erg ongemakkelijk. Vooral ook als de leiders van de conferentie geëmotioneerd spraken 
over hun eigen pijn. Ik had geleerd dat dat een teken van zwakte was. Zoals wij zeggen: “Een echte man slikt zijn 
tranen in.” Maar toen ze begonnen te spreken over het lijden van Jezus, hoorde ik plotseling een stem in mij zeggen: 
“Antoine, ik heb de pijn van jouw hart op mij genomen, jouw verdriet gedragen. Laat mij lijden in jouw plaats.” 
Dankzij Jezus kon ik eindelijk over mijn eigen pijn praten. En terwijl ik huilde, voelde ik hoe ik getroost werd door 
Hutu- en Tutsi-armen tegelijk. Op de derde dag zetten we onze verhalen op papier, nagelden die aan een groot 
houten kruis, en keken toe hoe het verbrand werd. Sinds die dag koester ik niet langer haat tegen de mannen die 
mijn vader vermoord hebben en heb ik geen behoefte meer om me te wreken.’ 
‘Dus je laat de schuldigen gewoon vrijuit gaan?’ riep Ibrahim. ‘Nee,’ antwoordde Antoine, ‘het is nog steeds een zaak 
van de regering om de schuldigen te straffen. Maar het is mijn verantwoordelijkheid om degenen die mijn familie 
pijn gedaan hebben te vergeven, net zoals Jezus zijn vervolgers vergaf. Ik heb af en toe nog steeds nachtmerries, 
maar ik ben niet langer kwaad of bang. En ik heb weer hoop voor Rwanda.’ 
Het was muisstil geworden in de klas. Iedereen keek naar dominee Castro. Die besloot: ‘Toen Jezus aan het kruis 
hing, liet God zien dat hij niet verslagen kan worden door het kwaad. Hij zorgde ervoor dat Jezus uit eigen vrije wil 
zijn leven zou geven, en niet, zoals de mannen die met hem gekruisigd werden, door de soldaten gedood werd. Zoals 
Jezus zelf zei: 
 

Niemand berooft Mij van het leven, ik geef het uit eigen vrije wil. 
Want Ik kan en mag mijn leven geven, én het terug nemen. 

 
God verduisterde ook drie uur lang de zon en deed de aarde schudden om iedereen te tonen dat hij nog steeds de 
rechtvaardige God van de Oordeelsdag is. Toen brak hij de graven open en wekte een aantal rechtvaardigen op uit 
de dood. Na twee dagen in het graf stond Jezus zelf op uit de dood. Noch de dood, noch het graf kon hem verslaan. 
 

Hadden de machthebbers van deze wereld er kennis van gehad, 
ze zouden de glorierijke Heer niet hebben gekruisigd. 

 
De schijnbare zwakheid van God blijkt sterker te zijn dan de kracht van de mens. Het bloed van de Oudste Broer is 
krachtiger dan het bloed van de slachtoffers dat roept om gewroken te worden.’ Mustafa dacht aan de rode 
bloemblaadjes in zijn droom, die als bloed over zijn hand druppelden. 
Toen was het tijd. Een paar leerlingen gingen naar Sara’s vader toe om hem een hand te geven. Mustafa ook en 
terwijl hij dat deed, stopte hij meneer Castro een klein stukje papier toe. 
 
 
13. Wie ben ik? 
 
Mustafa liep naar de volgende les. Hij dacht aan het briefje dat hij stiekem aan dominee Castro gegeven had. Zou hij 
komen? Hij dacht ook aan Khadija. Zou zij thuis komen? En hoe zou zijn vader reageren op Henk en de baby? 
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Stilletjes deed hij een schietgebedje: ‘Isa, als u ook mijn Oudste Broer bent, help Khadija dan alstublieft om zich met 
mijn vader te verzoenen.’ Na schooltijd ontweek hij Rachid en nam de bus naar café Dwaze Zaken. 
Sara’s vader zat aan een tafeltje op hem te wachten. Ze groetten elkaar en bestelden iets te drinken. ‘En,’ vroeg 
dominee Castro, ‘was je verbaasd mij vanmorgen in de klas te zien?’ ‘Ja,’ was alles wat Mustafa uit kon brengen. Hij 
was er meer mee bezig hoe hij alle vragen in zijn hoofd onder woorden moest brengen. ‘Nou…, kijk…, ik begrijp nog 
steeds niet hoe dat nou zit met én jood én christen zijn. Ik bedoel, ik ben een moslim, ja? Maar dat van de profeet Isa 
als de Oudste Broer sprak mij aan. Ik weet niet, misschien komt het gewoon door de toestand bij ons thuis.’ Hij 
vertelde Sara’s vader over Khadija die vier jaar geleden gevlucht was met Henk. Over Hakims bezoek, zijn droom en 
het telefoontje van Khadija vanuit België. 
Plotseling lachte Sara’s vader. ‘Wel, wie hebben we daar?’ Mustafa keek op en zag Sara en Gülsüm binnenkomen. 
Sara omhelsde haar vader. Daarna begroette ze Mustafa en vroeg: ‘Mogen we erbij komen zitten?’ Dominee Castro 
keek vragend naar Mustafa. Hij haalde zijn schouders op. ‘Van mij wel,’ zei hij. 
Dit keer werden hun drankjes gebracht door een Afrikaanse vrouw. Mustafa had een Rode Dromer besteld. Waarom 
ook niet?, dacht hij. Dominee Castro keek naar zijn dochter. ‘We hadden het net over het verwarrende van onze 
meerdere identiteiten, zoals jood én christen zijn.’ ‘En Venezolaan en Nederlander!’ vulde Sara aan. ‘Ik bedoel maar, 
Nederlands was de eerste taal waarin ik leerde lezen. En Venezuela is eigenlijk meer een vakantieland.’ 
‘Op één niveau,’ vervolgde dominee Castro, ‘voel ik me jood en Venezolaan, omdat die twee identiteiten iets zeggen 
over mijn cultuur en mijn voorouders. 
Op een heel ander niveau voel ik me christen. Toen ik jong was, had ik als het ware een muur opgetrokken tussen 
mijn joodse en mijn Venezolaanse identiteit. 
Vanwege het antisemitisme in mijn land. Maar hoe meer ik begreep van het geschenk van de Vader, en van Jezus’ 
lijden, des te meer zag ik een plek voor beíde identiteiten in Gods gezin. De verzoenende kracht van Jezus’ dood 
hielp me om ook van Amerikanen te houden. Geloof me, ik haatte hen om wat ze met hun multinationals in ons land 
hebben aangericht. Ik heb nog steeds een hekel aan de manier waarop hun regering haar macht vaak misbruikt, 
maar nu kan ik Amerikanen vergeven. Net zoals de Spanjaarden die mijn joodse voorouders uit Spanje verdreven.’ 
‘Ik weet niet,’ zei Mustafa met een frons, ‘voor mij als moslim zie ik dat nog niet werken.’ ‘Heb jij dan niet het gevoel 
dat je meerdere identiteiten hebt?’ vroeg Sara. ‘Ik bedoel, je bent toch net als ik in Nederland opgegroeid?’ ‘Uhm, 
ja,’ antwoordde Mustafa, ‘maar ik voel me toch vooral moslim en Amazigh-Marokkaan. En maar een klein beetje 
Nederlander, bijvoorbeeld als ik met mijn ouders in Marokko ben.’ 
‘Hoe zou je het vinden,’ vroeg Sara’s vader, ‘als je iemand zou ontmoeten, die zich nog steeds moslim voelt, maar die 
Isa volgt en die het geschenk van de Vader, de Heilige Geest, heeft ontvangen?’ Hij keek onderzoekend naar Sara, 
maar zei niets. Sara fronste naar hem. ‘Wat?’ vroeg Mustafa en keek van de een naar de ander. 
 
 
14. Vredestichters 
 
‘Het is goed, Sara,’ zei Gülsüm, met een snelle blik op haar vriendin. ‘Dat ging over mij,’ richtte ze zich tot Mustafa. 
Ze hield haar drankje stevig tussen haar beide handen. ‘Ik bedoel, ik voel me nog steeds moslim, qua cultuur en 
achtergrond en familie, enzo. Ik ben nou eenmaal Turks. Maar ik ben ook een volgeling van Isa geworden.’ 
Mustafa staarde naar Gülsüm. Haar kleding had niets van het losse, licht sexy uiterlijk waar Nederlandse meisjes de 
voorkeur aan gaven. Ze was juist netjes, stijlvol en zedig. Zoals de meeste Turkse tienermeisjes. En haar hoofddoek 
en gereserveerde omgang bestempelden haar als moslim. ‘Weten je ouders ervan?’ vroeg Mustafa. ‘Mijn moeder 
wel,’ antwoordde Gülsüm, ‘maar mijn vader niet. Ik weet nog steeds niet hoe ik het hem moet vertellen.’ 
‘Maar dat hoofddoekje dan?’ vroeg Mustafa. ‘Ik dacht dat christen-zijn betekende dat je kon dragen wat je wou, dat 
je naar hartenlust alcohol kon gebruiken en varkensvlees eten, en met je vrienden naar disco’s en danceparties kon 
gaan.’ Gülsüm keek op. Met een felle blik keek ze hem aan. 
‘Jij en ik weten allebei dat moslimjongeren ál die dingen stiekem doen en zichzelf nog steeds moslim noemen. Ze 
bewaren de vrede in hun gezinnen door een dubbelleven te leiden. Ik ben geen volgeling van Isa geworden omdat 
dat makkelijker zou zijn.’ Ze sloeg haar ogen weer neer. ‘En mijn beslissing om een hoofddoek te dragen heeft meer 
te maken met mijn relatie met Isa, dan met moslim-zijn.’ 
Ze was even stil, en zei toen, ‘Een aantal familieleden heeft mijn leven tot een hel gemaakt. Ik kan niet vertellen wat 
ze mij aangedaan hebben. Maar toen ik Isa ontmoette en zijn Geest ontving – waar Sara’s vader het vandaag over 
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had – vond ik mijn echte Vader. En Isa maakte dat ik mij weer rein voelde en hij begon de pijn te genezen die me 
vroeger…’ Opnieuw pauzeerde ze, maar maakte haar zin niet af. 
Toen ze opkeek, zag Mustafa dat haar ogen vochtig waren. ‘Ik zat zo vol woede en bitterheid tegenover mijn familie. 
Maar nu weet ik dat ik een Vader heb, die van me houdt en die mij vergeeft. En om wat Isa, mijn echte Oudste Broer, 
voor mij gedaan heeft, kan ik degenen die me pijn gedaan hebben, vergeven. Als ik nu ruzie krijg met mijn ouders of 
mijn zussen reageer ik anders. 
Vroeger negeerde ik hen om de lieve vrede te bewaren of om hen te straffen. 
Of verzette ik me heftig tegen hen om mezelf te verdedigen. Nu erken ik makkelijker mijn eigen fouten. En vraag ik 
Isa om mij te helpen van hen te houden, zelfs als ze dingen zeggen die me pijn doen. Toen ik een keer aan het bidden 
was, vroeg Isa mij om een hoofddoek te gaan dragen, om mijn ouders te eren. Dus ik doe het voor hem. Ik wil graag 
dat ze Isa ook leren kennen.’ ‘Juist,’ kwam Sara’s vader tussenbeide: 

 
Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. 
Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. 

 
Sommige mensen denken dat gelovig zijn alleen gaat over of je de hemel of het paradijs bereikt of niet. Als je een 
zoon of dochter van God bent, mag je zeker weten dat je straks voor altijd bij je Vader zal zijn. Maar het gaat er ook 
om je zo zeker te weten van zijn liefde, dat je nu al een vredestichter wilt worden zoals je Oudste Broer. Toch is dat 
niet gemakkelijk. Het is eenvoudiger om jezelf te verdedigen of gewoon de lieve vrede te bewaren door anderen te 
negeren. Of dat nou met je familie of met je buren uit andere etnische en religieuze groeperingen is.’ 
Plotseling ging er een mobieltje af. ‘Da’s de mijne,’ zei Mustafa. ‘Hallo?’ Hij luisterde en riep toen opgewonden: 
‘Fuqash? (Wanneer?) Nu?’ Hij scheen er geen erg in te hebben dat hij twee talen door elkaar sprak. ‘Ik kom er aan!’ 
Hij keek naar Sara’s vader. ‘Ik moet er vandoor,’ zei hij. ‘Dat was mijn zusje. Khadija en Henk zijn net aangekomen uit 
België. Hakim is met hen meegekomen. En mijn vader houdt zijn kleinzoon vast! Het lijkt alsof alles goed komt.’ Hij 
stond snel op en gaf Sara’s vader een hand. ‘Bedankt, meneer!’ Toen gaf hij snel Sara en Gülsüm een hand. 
‘Respect!’ zei hij terwijl hij Gülsüms hand even vasthield. 
Toen Mustafa wegliep, zei dominee Castro tegen Sara en Gülsüm: ‘Die jongeman doet mij denken aan een uitspraak 
van Salomo:  
 

Wijze mensen krijgen inzicht, 
want hun hart en oor staat er voor open.’ 

 
Mustafa liep naar de bushalte. Zijn hoofd was een warboel van blijdschap en vragen. Khadija was eindelijk 
thuisgekomen! Maar was de schande echt weg? Alleen vanwege een baby en de tussenkomst van haar oudste 
broer? 
Misschien had Isa zijn gebed wel verhoord. Was Isa ook zijn Oudste Broer? Zelfs al was hij een moslim? Kon hij God 
werkelijk leren kennen als zijn Vader? Gaf God werkelijk iets om zijn diepste verlangens? Was het geschenk van Gods 
Geest ook voor hem? Hij dacht aan de rode bloemblaadjes die op zijn hand druppelden. Was er echt kracht in de 
dood en opstanding van Isa om verzoening te brengen tussen mensen en volken? Om vrede te brengen in zijn eigen 
hart? Om zijn eigen verschillende identiteiten te verzoenen? 
 



 

 

 




