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‘Hangjongeren’ aan het woord
De betekenis van rondhangen voor jongeren en de rol van
participatief onderzoek voor het beleid
Ilse Luyten1, Gerrit Loots2 & Katrien De Koster3
Vrije Universiteit Brussel

ABSTRACTS
Zowel in de media als in het politieke landschap verschijnen regelmatig berichten over
rondhangende (allochtone) jongeren en de aanpak hiervan. We stellen vast dat in
deze berichtgeving de stem van jongeren amper aanwezig is. Het gebrek aan hun stem
in (inter)nationaal onderzoek én beleid resulteerde in een lokaal participatief onderzoek met jongeren van diverse afkomst te Maasmechelen.
Dit artikel geeft inzicht in de betekenis die deze jongeren zélf geven aan rondhangen.
Hoewel de maatschappij rondhangen vooral associeert met overlast of een (nutteloze) vrijetijdsbesteding, betekent rondhangen voor jongeren vooral het ontmoeten
van vrienden, zich amuseren en persoonlijke groei. Rondhangen is geen op zichzelf
staand fenomeen, maar is ingebed in een cultuur van de straat, die verbondenheid en
een identiteit biedt. Daarnaast geeft het hun de mogelijkheid om zich af te zetten
tegen zowel de moeilijke toegankelijke samenleving als zich tijdelijk te distantiëren van
de cultuur van familieherkomst. Zo kan deze cultuur van de straat een tijdelijke thuishaven zijn voor jongeren op zoek naar hun identiteit.
Participatief onderzoek kan volgens de auteurs een brug vormen tussen participanten
aan onderzoek en beleid, en draagt op deze manier bij aan “het recht om gehoord te
worden” van jongeren. In dit artikel wordt dit soort onderzoek getoetst aan haar bijdrage aan beleidsparticipatie van kinderen en jongeren.
Rondhangen – Publieke ruimte – Participatie – Kwalitatief onderzoek – Cultuur van
de straat
‘Hanging around’ youngsters are a hot topic nowadays. Although much is already
written about this phenomenon, the meaning and experience of ‘hanging around’ for
the youngsters themselves is scarcely known. The lack of their voice in (inter)national
research and policy resulted in a local qualitative ethnographic research study with
youngsters of different origins in Maasmechelen (Belgium).
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In this contribution we focus on the results of this local study framed within the ‘participation philosophy’ of children in research and policy. Although the society mainly
focusses on the nuisance made by youngsters, youngsters themselves associate ‘hanging around’ mainly with meeting friends, entertaining themselves. However, hanging
around is not a free-standing phenomenon, it is embedded in a culture of the street.
The (culture of the) street can thus be seen as a temporary ‘home’ for youngsters
developing their identity.
Participatory research can bridge the gap between participants of a research and policy, and thus contributes to “the right to be heard” of youngsters. In this article the
research in Maasmechelen will be checked by the contribution of participation in
policy of children and youngsters.
Hanging around – Public space – Participation – Qualitative research – Culture of
the street
“Les jeunes flânant en groupe”, voilà un sujet pimenté de nos jours. Bien que de nombreux textes ont été écrits sur ce sujet, la signification et l’expérience de ‘flâner’ pour
les jeunes eux-mêmes est méconnue. Une recherche locale ethnographique avec des
jeunes d’origines variées leur a donné la parole, pour combler l’absence de leur voix
dans la recherche (inter)nationale.
Cette contribution se focalise sur les résultats de cette étude, qui cadrent dans le
concept de participation des jeunes dans la recherche et la politique. Si la société –
elle – voit la nuisance qu’ils produisent, les jeunes – eux – associent la ‘flânerie’ à la
rencontre avec les amis, la distraction. Néanmoins, la ‘flânerie’ n’est pas un phénomène en soi, il est incorporé dans la culture de rue. La (culture de) rue peut ainsi être
vue comme un ‘foyer’ temporaire pour les jeunes développant leur identité.
Une recherche participative fait se rapprocher des participants à une recherche et à la
politique. Ainsi, cette recherche peut contribuer au “droit d’être entendu” des jeunes.
Dans cet article, la recherche à Maasmechelen sera éprouvée à sa contribution
concernant la participation des enfants et des jeunes dans la politique.
Flâner en groupe – L’espace public – Participation – Recherche qualitative – Culture
de rue

1. VEEL UITSPRAKEN ÓVER JONGEREN, MAAR OPVALLEND WEINIG VÁN
JONGEREN
ZES CAMERA’S TEGEN DIEFSTAL EN OVERLAST – Maasmechelen (HBVL, 14 april 2009)
WERKSTRAFFEN VOOR HANGJONGEREN – Willebroek (De Standaard, 14 februari 2012)
CONTROLE OP RONDHANGENDE JONGEREN – Maasmechelen (HBVL, 4 april 2011)
POLITIE ZAL WEER JONGEREN VISEREN Very Irritating Police krijgt vervolg aan kust (De Standaard,
6 april 2012)
MIDDLESBROUGH ZET MEST IN OM HANGJONGEREN TE VERJAGEN – Middlesbrough,
Engeland (HLN, 28 december 2011)
PASCAL SMET: “GAS-BOETES ZIJN NOODZAKELIJKE STOK ACHTER DE DEUR” (Knack,
25 januari 2013)

Figuur 1. Een blik op de negatieve berichtgevingen over rondhangende jongeren
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Regelmatig worden zowel in de media als in het politieke landschap rondhangende
(allochtone) jongeren4 negatief afgebeeld: ze zorgen voor overlast en vandalisme,
gebruiken geweld, zijn onhandelbaar, plegen criminele feiten en zorgen voor
behoorlijk wat conflicten met en frustraties bij de omgeving (Hangman, 2009; LiSS,
1997; Malone & Hasluck, 1998; Matthews, Limb, & Smith, 1998; Noorda & Veenbaas, 2006; Omlo, 2008; Owens, 1997; Whitlock, 2007). De samenleving construeert hen voornamelijk tot ‘deviante’ personen die niet in de publieke ruimte thuis
horen: ze zijn out of place (Ennew & Swart-Kruger, 2003; James & Prout, 2003; Thomas de Benítez, 2011). De overheersende aanpak die dan vanuit dit gedachtegoed
wordt aangewend is repressie: extra camerabewaking, very irritating police, extra identiteitscontroles door politie, werkstraffen, GAS-boetes, zelfs het inzetten van mest
als het moet (zie figuur 1). Op het inzetten van straathoekwerkers en jongerenwerkers wordt eerder bespaard (Decreus, 2014; Grymonprez, Kerger, & Tuteleers,
2014). Af en toe zijn er een aantal organisaties die rondhangen beschouwen als een
recht van jongeren, als een bewust gekozen vrijetijdsbesteding (zie o.a. LiSS, 2012;
Euregionaal onderzoek, 2008a; Euregionaal onderzoek, 2008b; Van Ceulenbroeck,
2011; Verbert, 2002). Die stem is echter veel minder aanwezig.
In onderzoek blijft ook de stem van jongeren beperkt. De overgrote meerderheid van
het bestaand onderzoek over hangjongeren doet uitspraken over deze jongeren,
zonder echter hun perspectief op rondhangen te horen of te trachten te begrijpen
(zie James & Prout, 2003: 151).
Aangezien we stellen dat de stem van deze groep – jongeren in publieke ruimtes –
onvoldoende wordt gehoord, hopen we met deze bijdrage een aanzet te geven om
ook aandacht te hebben voor het perspectief van jongeren op rondhangen, de
manier waarop participatief onderzoek zou kunnen fungeren als ‘bruggenbouwer’
tussen de participanten in een onderzoek en het beleid en hoe het op deze manier
kan bijdragen tot meer aandacht voor het recht op participatie van jongeren zelf.
Alvorens dieper in te gaan op de betekenis die participatief onderzoek kan hebben
voor het recht op participatie van kinderen en jongeren in het (lokaal) beleid,
beschrijven we het participatief onderzoek dat in een wijk te Maasmechelen tot
stand kwam met betrekking tot ‘rondhangen’ als voorbeeld van hoe onderzoek kan
bijdragen aan participatie en gehoord worden. Daarbij moet dus worden opgemerkt dat het hier om een zeer specifieke, lokale context gaat, die zich eerder leent
tot transfereerbaarheid dan veralgemeenbaarheid van de bevindingen. Deze wijze
van kennis genereren door unieke, specifieke verhalen te beschrijven en te vergelijken
lijkt meer aangewezen bij onderzoek dat beoogt een stem te geven aan jongeren.

4

Twee kenmerken komen vaak terug in onderzoek over rondhangende jongeren in publieke ruimte. Rondhangen
(1) gebeurt vooral door jongens uit een overwegend lagere socio-economische klasse en (2) geeft conflicten met
de omgeving (Hazekamp, 1985; Palmaerts, 2007).
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2. JONGEREN VAN DE STRAAT, EEN VERKENNENDE PARTICIPATIEVE STUDIE IN
MAASMECHELEN
2.1. CONTEXT VAN HET ONDERZOEK
Maasmechelen is een gemeente in het oosten van Limburg, voornamelijk bekend
omwille van de steenkoolmijngeschiedenis, waardoor gastarbeiders van diverse origine uit hun land emigreerden naar Maasmechelen om daar in de mijn te werken.
Ongeveer 23% van de Maasmechelaars heeft een vreemde nationaliteit (Gemeente
Maasmechelen, Statistieken Nationaliteit 31 december 2012, 2013). Het aantal
personen met een migratieachtergrond is dus waarschijnlijk nog hoger (rekening
houdend met de tweede en derde generatie).
Zelf ben ik5 afkomstig van deze gemeente en kwam regelmatig in aanraking met
vandalenstreken van jongeren:
Stukgeslagen bierflesjes, afgebroken toiletten, graffiti, drugs en brandhaarden. Dit was
mijn eerste impressie van rondhangende jongeren in een lokale speeltuin te Maasmechelen. Deze gebeurtenissen en de groeiende frustratie van zowel lokale jeugdverenigingen,
buurtbewoners als het gemeentelijk beleid leidden tot een plaatselijke vergadering. Men
besloot als oplossing de rondhangplek van jongeren af te breken om op die manier de
veiligheid van de buurt te garanderen. Met de jongeren werd niet gecommuniceerd. Even
later werd ik opnieuw met een gelijksoortig fenomeen geconfronteerd: een bank werd
vernield, diezelfde dag nog weggehaald en kwam niet meer terug. (Veldnota)
Vertrekkend van deze confrontatie met het gedrag van bepaalde rondhangende jongeren en de reactie hierop van het gemeentebestuur, bleven we met een aantal vragen zitten: Welke betekenis geven deze jongeren aan rondhangen? Waarom vertonen ze zulk gedrag? Hoe bekijken en ervaren zij dit? Vragen die bij dit ganse gebeuren
blijkbaar niet werden gesteld, maar wel aanleiding gaven tot dit onderzoek.
Het onderzoek kwam tot stand in één van de verschillende multiculturele wijken te
Maasmechelen. Deze wijk is een sociale woonwijk, voornamelijk bevolkt door gastarbeiders die na WO II werden gerekruteerd voor de mijnindustrie. Momenteel zijn
er, verspreid over 12 verschillende nationaliteiten, 846 inwoners (waarvan 130 jongeren tussen 12 en 25 jaar oud) gehuisvest (Gemeente Maasmechelen, persoonlijke
communicatie, januari 2012).

2.2. GEBRUIKTE METHODE6: JONGEREN ALS EXPERT EN ACTOR IN HET
ONDERZOEK

Er werd gekozen voor etnografisch onderzoek dat toeliet inzicht te krijgen in de leefwereld van de jongeren (O’Reilly, 2005). In de wijk deed de eerste auteur anderhalf
jaar ‘s weekends vrijwilligerswerk bij de lokale jeugddienst en had met een vijftigtal
jongens van voornamelijk Turkse en Marokkaanse (maar ook Albanese en Italiaanse) afkomst informele ontmoetingen. Deze ontmoetingen vonden voornamelijk
5
6
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De ‘ik’ die hier spreekt, verwijst naar de stem van de eerste auteur.
Voor een uitgebreidere beschrijving van de onderzoeksmethode, zie de thesis van de eerste auteur (Luyten, 2012).
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plaats op een centraal gelegen pleintje in de wijk tijdens wijkactiviteiten en participerende observatiemomenten (waarvan uitgebreide veldobservaties werden gemaakt).
Zeven jongens van deze groep (gemiddeld 16 jaar) werden de kernparticipanten in
het onderzoek. De jongeren werden geïnformeerd over het onderzoek met een informatiebrief waarin hun het doel van het onderzoek, de procedure en de rechten (anonimiteit, vertrouwelijkheid, vrijwilligheid) werden uitgelegd.
Deze kernparticipanten namen naast de vele informele ontmoetingen ook deel aan:
1) Een graffitiproject – Het onderzoek vertrok vanuit een graffitiworkshop die de jongeren zelf voorstelden, met als doel de wijk op te fleuren. Door te vertrekken
vanuit deze intrinsieke motivatie (graffiti) van jongeren was er een grotere bereidheid tot participatie dan wanneer activiteiten worden aangeboden of opgelegd
(extrinsieke motivatie) (Ryan & Deci, 2008, zie Vansteenkiste & Neyrinck, 2010).
Graffiti is bovendien niet uitsluitend een vorm van vandalisme, maar is voor jongeren ook een betekenisvolle uitingsvorm, een taal die beter past bij hun leefwereld en die ze ook kunnen gebruiken als communicatie naar anderen toe (Rothman, 2004; Snyder, 2009). Er werden graffitiworkshops georganiseerd om de
technieken van graffiti te leren. Uiteindelijk werden er verschillende graffitipieces
op verschillende muren aan het pleintje gespoten. Tijdens deze sessies konden
de jongeren hun graffitipieces toelichten (Wat betekent de graffiti? Welke betekenis hebben de verschillende elementen?, enz.) en kwam op een spontane manier hun leefwereld ter sprake.
2) Diepte-interviews, aanvullend op de graffitisessies – Jongeren werden vrijblijvend uitgenodigd voor een verdiepend gesprek over rondhangen. De onderwerpen van de
semigestructureerde interviews werden gekozen op basis van de geraadpleegde
literatuur (bv. betekenis en kenmerken van rondhangen, relatie met omgeving,
kenmerken van de ‘hangplaats’, enz.), maar jongeren kregen genoeg vrijheid om
thema’s die zij belangrijk vonden aan te kaarten. Er werd ook gebruik gemaakt
van een zelfgemaakte projectplaat met de titel “rondhangen is…” die de jongeren zelf konden aanvullen.
Vanuit de verschillende onderzoeksmethoden die werden gebruikt, verzamelden we
volgende onderzoeksgegevens: (1) veldnotities van participerende observaties, Facebookberichten van en chatconversaties met jongeren én reflecties van de onderzoekster; (2) 34 schetsen en 10 graffitipieces uit het graffitiproject; (3) vijf interviews,
waarvan vier individuele gesprekken en één groepsinterview.
De analyse van de onderzoeksgegevens was tweeledig. De afzonderlijke analyses
werden uiteindelijk samengebracht, waardoor triangulatie7 werd gegarandeerd:
(1) De graffiti werd ontleed op de drie niveaus (pre-iconografisch/visueel, iconografisch/symbolisch en iconologisch/cultureel) waarop Panofsky (zie Rose, 2007) visueel materiaal benadert, (2) De semigestructureerde interviews en veldnota’s werden
geanalyseerd aan de hand van een thematische open coding-methode (Corbin &
Strauss, 2008).

7

Het gebruik van meerdere gegevensbronnen, waardoor de geldigheid van de resultaten verzekerd is (Harinck,
2007).
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2.3. BEVINDINGEN VAN HET ONDERZOEK
Rekening houdend met de beperkte omvang van dit artikel beperken we ons tot twee
bevindingen, die voortkomen uit de gesprekken met de jongeren en die door hen het
vaakst werden vernoemd: (1) rondhangen maakt deel uit van de cultuur van de straat
die (2) jongeren een tijdelijke thuishaven biedt bij het opgroeien en het vormgeven
van hun identiteit.

2.3.1. RONDHANGEN IS NIET DOELLOOS. RONDHANGEN IS STRAATGEHECHT ZIJN

Figuur 2. Rondhangen heeft betekenis voor jongeren
Rondhangen heeft voor de bevraagde (allochtone) jongens een bredere betekenis
dan het zorgen voor overlast en criminaliteit. Vooral het samenzijn met vrienden
wordt benadrukt. De straat wordt als ontmoetingsplaats gebruikt, om zich met
vrienden uit te leven en actie te beleven zonder al te veel sociale controle. De jongeren genieten vooral van de vrijheid die ze op straat hebben om te doen wat ze willen
(actie, tijd doden8, enz.) en om te experimenteren:
[…] gewoon, met vrienden, ge kijkt, ge haalt stunten uit […] gewoon, beetje begaaien,
dit dat, kent ge dat? (Artan)
Vanalle dingen, serieus, lachen, vanalles, vanalles gewoon, dat weet ge op het moment
zelf met die wat…, begrijpt ge? […] we doen wel stoer tussen vrienden he, begrijpt ge?
8
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Bijvoorbeeld op één wiel [rijden]. Maar dat is tussen vrienden he, dat is wat wij doen,
dat is gewoon fijn op de scooter. Altijd op de rechte weg rijden is ook niet fijn he, dan
moet ge ook een beetje dingen meemaken zo, zo een beetje actie meemaken (Brahim)
Opvallend hierbij is de grote eensgezindheid tussen de jongeren. Het zijn vooral jongeren die dezelfde ingesteldheid en ideeën hebben die elkaar op straat vinden.
Bovendien biedt het rondhangen ook andere voordelen. Naast weinig sociale controle is het ook een goedkope manier van vrijetijdsbesteding. Daarnaast geven familiale problemen en verveling soms ook aanzet om op straat rond te hangen:
Ja, er is niks anders te doen he […] ja, ge doet niks, er is niks in de wijk, geen bankskes,
niks, ge kunt nergens zitten, ge begint automatisch dingen doen als ge u verveelt (Mo)
Toch geven de jongeren ook toe dat de straat een ideale gelegenheid biedt om aan
bepaalde criminele praktijken (zoals ‘geld maken’ via diefstallen, overvallen en drugs
dealen) deel te nemen tijdens het rondhangen.
Ik heb ook dingen gedaan, ik heb ook feiten gedaan, maar ik ben nog nooit gepakt, en ik
wil ook niet verder gaan met die dingen. Dat waren de kicks van het moment. Dat is niet
voor het geld, dat is de kick. Wat actie in mijn leven, ik hou van actie, begrijpt ge. […]
Ja, dat is, als ge rondhangt, begrijpt ge, als ge niks te doen hebt, maakt ge ook geld.
Sommigen dealen, bijvoorbeeld dealers, dat zijn jonge dealers he, dat zijn ook straatjongeren, die komen gewoon rondhangen met 5-6 zakjes met hasj of zo. En als iemand
komt, tak tak tak… begrijpt ge zo? (Brahim)
Tijdens het veldwerk in Maasmechelen werd echter duidelijk dat rondhangen geen
alleenstaand fenomeen is. Bepaalde activiteiten die tijdens het rondhangen plaatsvinden worden gelinkt aan het ‘straatgehecht’ zijn; aan activiteiten, gewoontes en
kenmerken die via socialisatieprocessen van jongerengeneratie op jongerengeneratie
worden doorgegeven.
Wij hebben een andere manier van leven […] zijn straatgehecht. (Mo)
Maar we zijn ook een beetje straatjongeren. Dat wilt niet zeggen dat ik euh onafhankelijk ben van thuis, of onafhankelijk van thuis, dat ik daar niet bij hoor, sowieso wel. […]
Maar wij zijn gewoon straatjongeren, we zijn gewoon hangjongeren. Als we niks te doen
hebben, euh dan, of als we geen geld hebben, als we echt geld nodig hebben en als we
niks hebben. (Brahim)
Uit het graffitiproject blijkt dat deze activiteiten, gewoontes en kenmerken deel uitmaken en expressies zijn van een eigen cultuur van de straat die onder meer via
graffiti wordt gevoed en gecultiveerd.
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2.3.1.1. GRAFFITI IS EEN ELEMENT EN EXPRESSIE VAN EEN CULTUUR VAN DE STRAAT

Figuur 3. Graffitipiece als uitdrukkingsmiddel van het wijkteken van Kaemelsheuvel (KGP) en
ganggerelateerde symbolen zoals 187, Escobar, enz.
De graffititekeningen bevatten een veelheid aan terugkomende boodschappen en
symbolen die gerelateerd zijn aan een gezamenlijke leefwereld van rondhangen op
straat, zoals blijkt uit het graffitipiece met het wijkteken van Kaemelsheuvel – Kaemelsheuvel Gangster Park/Paradise (KGP) (figuur). De letter G van Gangster is ingevuld met enkele aspecten van het gangwezen (wapen, boksbeugel, mes en Escobar,
de naam van de Colombiaanse drugsbaron en tevens de tagnaam van de jongere).
Letter K van Kaemelsheuvel vermeldt ook de cijfercombinatie 187 (one eight seven),
een strafrechtelijke code voor moord binnen het Amerikaans recht én een uiting van
dreiging tot moord in graffitipieces (FindLaw, 2012; Walker, 2012). Deze symbolen
worden dus door deze jongeren overgenomen en doorgegeven, maar het werkelijke
gebruik ervan zoals in gangs blijft echter achterwege (interview met Brahim). Jongeren geven ook hun eigen betekenis aan deze cijfercombinatie, afgeleid van de vorm
van de cijfers: 1 voor joint, 8 voor handboeien en 7 voor een pistool. Daarnaast
plaatsen de jongeren uit het onderzoek vaak een kroon boven de letters KGP of hun
eigen tagnaam. De kroon staat voor superioriteit, zich boven de rest stellen, de
koning zijn (interview met Fahim).
Daarnaast komen ook zowel drugsgerelateerde elementen (wietblad, drugsmerken,
enz.), rolmodellen als kenmerken uit de cultuur van familieherkomst in graffitipieces
terug (zie verder in deze bijdrage of in Luyten (2012)).

2.3.1.2. EEN SPECIFIEKE STRAATTAAL EN -HOUDING
De cultuur van de straat wordt gekenmerkt door een hard karakter. Dat merk je
zowel in hun specifieke straattaal als -houding. De straattaal is een mix van een
340
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jongerentaal met invloeden uit de citétaal. Deze citétaal is een taalvariant die ontstond in de cités, de (migranten)tuinwijken ten tijde van de mijnindustrie. Deze
‘smeltkroestaal’ van talen werd gebruikt door mijnwerkers van verschillende origine
om met elkaar te communiceren. Daarom vertoont deze taal Italiaanse, Turkse en
andere taalinvloeden en een specifieke uitspraak en grammatica (Ramaekers,
1998). Enkele voorbeelden uit het onderzoek:
“viesj Begaaid” (Ahmed)
Begaaid: afstotelijk dronken/high
“Deze wijk, gans bordel hier” (Franco)
Bordel [Bordello]: een rommelige/vuile plaats/ellende
“Miiiii, we hebben een vrouw bang gemaakt” (Luca)
Afkorting van Minchia: uitroep van ergernis, strijdbaarheid, verbazing, bewondering.
Op straat worden onder vrienden ook veel vloekwoorden gebruikt zoals ‘turkentrekker’, ‘BLO’ (idioot), ‘hoerenbok’, enz. Deze woorden zijn niet altijd een teken van
disrespect (tenzij men een familielid beledigt). Op straat hoor je niet beleefd te spreken: “dat is gewoonte geworden op straat” (interview met Mo). Het harde taalgebruik uit
zich verder ook in zinnen zoals “ene een veeg/patat geven”, “rammel krijgen”,
“wapen uithalen”, enz.
We flippen tegen elkaar, maar we vechten niet, we flippen tegen elkaar. Als die gaan
vechten, halen we die uit elkaar, begrijpt ge. Ja, kijk: soms zeggen we tegen elkaar:
“WAT ZIJT GE AANT BLUFFEN, DADELIJK VEEG IK U ENE, MONGOOL, DAT
IS TOCH NIET ZO”, maar we zijn niet serieus, we zijn niet serieus bezig. Ik zeg: HOU
UW MOND, FUCK DAT. De ander zegt WAT ZIJT GE EEN BLO! Maar we zijn niet
aan het vechten, begrijpt ge? (Brahim)
Wanneer jongeren onderling spreken, maken ze grote gebaren, verheffen ze hun
stem, dagen elkaar uit en trekken aan elkaar. Hoewel dit voor een buitenstaander
soms heel beangstigend kan zijn en het gevoel kan wekken dat er elk moment een
gevecht kon losbreken, kijkt niemand van dit ‘haantjesgedrag’ op. Ze leren via rolmodellen (cf. oudere jongens) op die manier sterk te worden, op te komen voor
zichzelf en anderen te beschermen (interview met Mo en Brahim).

2.3.1.3. CRIMINALITEIT EN DRUGS
Soms denk ik in mijn eigen van: zou ik dat ook gaan doen? Begrijpt ge? Soms denk ik:
Miii zou ik ook zo een keertje meegaan zo, begrijpt ge wat ik bedoel? Want ik weet hoe
die dat doen, ik weet wat die allemaal gebruiken, hoe de planningen zijn, we horen dat
van: Miii, we zijn gisteren gegaan, gisteren gegaan. Ja. Dat daar gestoken, dat daar, weet
ge, verhalen zo. (Brahim)
Tijdens het onderzoek spreken de jongens regelmatig over criminaliteit, in termen
van diefstallen, inbraken en drugs dealen. Dit is een evident en verleidelijk gegeven
van de straat, dat ze leren van rolfiguren zoals oudere jongeren, rappers, maar soms
ook familieleden.
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Jongeren denken zelf ook na over het plegen van criminele feiten. Het geeft hun een
kick en zorgt voor actie in hun leven. Op die manier zetten ze ook verveling om in
amusement of vergeten ze problemen thuis. Bovendien is geld een grote motivatie
om tot zulke feiten over te gaan. Geld hebben ze nodig om dure dingen te kopen,
zoals een auto, merkkledij, nieuwe gsm, schoenen, enz., belangrijke elementen om
een status op straat (en in de maatschappij) op te bouwen. Andere manieren om in
geld te voorzien zijn volgens deze jongeren geen optie.
Drugs verkopen is volgens hen een gemakkelijk beschikbaar product om geld mee te
verdienen (figuur 4). De verleiding is groot:
Brahim: Het makkelijkste om mee te beginnen, is
drugs jong. Het is openlijk voor u. Ge moet alleen
pakken.
Mo: Voor straatjongeren is dat heel gemakkelijk,
weet ge waarom? Ik gebruik geen drugs, maar als
ik drugs tegenkom, dan ga ik die sowieso meepakken, als ik ergens drugs zie liggen, direct meepakken, om te verkopen, begrijpt ge, dan heb ik geld
gemaakt, effe 50 euro, 100 euro, 200 euro.
Brahim: Zoveel komen vragen of we mee gaan verkopen. Ik geef u 10% van de winst. Pas was dat
nog, ik geef u 10% van de winst als ge meedoet,
een andere, ik geef u meer. […]
Mo: Want er zijn genoeg soldaten op straat die dat
gaan doen, begrijpt ge, genoeg.
Brahim: Dat is verleidelijk he, daar moet ge tegen
kunnen he.
Mo: Als ge niks hebt, wordt ge snel verleid, begrijpt ge? Heel snel.

Figuur 4. Cannabisbladen en
verwijzingen naar drugs komen veel
voor in graffitipieces

Momenteel distantiëren jongeren zich nog van bendes en georganiseerde criminele
praktijken. Het deelnemen aan criminele activiteiten wordt niet opgedrongen door
andere jongeren, maar blijft een persoonlijke keuze.

2.3.2. OPGROEIEN TUSSEN TWEE CULTUREN: EEN ZOEKTOCHT NAAR IDENTITEIT
In België ben ik een buitenlander en in mijn vaderland ben ik een Belg. Allee, wat zijn
we nu: Belg of Turk? (Brahim).
“ik ben half-en-half, altijd al, overal tussenin,
fifty-fifty, wit op zwart, zwart op wit,
een paradox, een antoniem, ik ben, ik ben…
wie the fuck ben ik?”
(Drie generaties, Fatih)
De jongeren die deelnamen aan het onderzoek gaven aan dat ze het moeilijk hebben
met hun culturele identiteit. Ze moesten in hun identiteitsvorming leren omgaan
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met twee culturen: (1) de cultuur van de maatschappij waarin ze leven en (2) de
cultuur van familieherkomst. We bekijken meer uitgebreid hun omgang met deze
beide culturen.

2.3.2.1. DE MAATSCHAPPIJ IS ONTOEGANKELIJK EN ONRESPECTVOL
Over het algemeen hebben de jongeren het
gevoel dat ze minder maatschappelijke kansen
krijgen of kunnen benutten in vergelijking met
andere jongeren. Ze hebben de indruk dat ze
gestigmatiseerd worden als “tuig van de straat”
(Mo) of als crimineel (Brahim). Dit leidt tot het
gevoel niet te behoren tot de welvarende westerse samenleving, maar eerder te worden afgewezen door haar instanties zoals bijvoorbeeld
(1) de politie, (2) de gemeente, (3) de arbeidsmarkt en (4) het onderwijs.
Het op straat rondhangen én een andere
afkomst hebben, leidt volgens hen tot vooroordelen. Volgende ervaringen met de politie zijn
daar een voorbeeld van9:

Figuur 5. Fuck The Police (F.T.P.)
in een graffitipiece als uiting van
hun ongenoegen naar politie

Ze hebben het gevoel dat de politie alle rondhangende allochtone jongeren over dezelfde
kam scheert: ze denken dat we allemaal zo zijn he. Ja. En dat is eigenlijk niet zo. (Brahim)
Of allochtonen. Als er ingebroken wordt, het zijn altijd de allochtonen geweest. Als het
een Belg is, dan heeft die psychische problemen. Als het een Marokkaan is of een Turk
is ofzo, dan krijgt ge altijd een heel ander verhaal. (Mo)
En die andere drie [politieagenten], en wat doen die? Eentje daar, eentje daar en eentje
daar. Allemaal hun hand aan zijn job he, voor het geval dat we gingen vluchten of iets
gingen doen. […]En dan komen die stoer doen, de politie uithangen, zogezegd. […] Die
voelen zich wat meer dan ons. (Brahim)
Naast voornamelijk negatieve ervaringen meldden jongeren ook positieve contacten, althans met één politieagent. Zulke ontmoetingen met de politie worden
gewaardeerd. De jongeren voelen zich meer bereid hun gedrag aan te passen als ze
met respect worden benaderd. Toch gaat het slechts over een enkeling die hen op
een respectvolle manier behandelt:
Ja, de wijkagent. Die man begon heel goed te praten met mij, gaf me een hand, heel
plezant. Ik vind dat echt… Kijk, als elke politie zo was, zouden zij ons begrijpen, zouden
wij hen begrijpen, begrijpt ge wat ik bedoel? Maar de volgende keer, achter een paar
weken, die komt daar weer aan, we waren daar weer met 10-15 jongens, alleen maar
ouderen, die zien ons daar staan. opeens die komt daar met zen 3, nee 4. Die wijkagent
stapt af, die komt direct naar mij, die had me herkend, die komt direct iedereen een
hand geven. Die begon te lachen, maakte grapjes: en jongens, geen meisje bij jullie, dit
dat. En dan we lachen gewoon mee. (Brahim)
9

Meer voorbeelden van instanties in LUYTEN (2012)
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De negatieve contacten met en stereotypering door maatschappelijke instanties
maakt dat ze een kwaadheid ontwikkelen gericht op de maatschappij. Ook blijken
ze zich te identificeren met de negatieve berichtgevingen, waardoor ze net dat verwachte (negatieve) gedrag ook gaan stellen (self-fulfilling prophecy). Brahim legt
het als volgt uit:
Sommigen, ja, hoe moet ik zeggen, hebben allemaal andere ideeën, beeld van kijken
naar mensen, naar hangjongeren; en ja, euh en daar, daar past ge u ook aan aan. Sommigen denken, ja, die denken toch al zo over mij, Ja dus. Waarom zou ik dat dan niet
doen, begrijpt ge? Die denken toch zo van: ook al doe ik dat niet, ik wordt toch gezien als
een crimineel of een dit of dat. Begrijpt ge, als iemand […] voorbijloopt met een opgeschoren hoofd, dan denken die dat is een crimineel. Wat maakt dat uit als ik dat doe of
niet doe, begrijpt ge? […] En door die conflicten, krijgt ge meer stress, begrijpt ge, dan
krijgt ge nog meer haat, nog meer haat naar die racisten en tegenover jullie zo, begrijpt
ge? (Brahim)

2.3.2.2. DE THUISCULTUUR BLIJFT BELANGRIJK
Deze cultuur stond minder centraal in hun verhaal, maar blijkt wel belangrijk te zijn (figuur 6).
Ze bepaalt in belangrijke mate de manier waarop
ze opgroeiden en geeft hun culturele identiteit
vorm.
De cultuur van familieherkomst blijft belangrijk voor
jongeren. Ze spreken de taal nog van het land van
familieherkomst en gaan er nog regelmatig op
vakantie. Ze weten ook heel goed hoe ze zich thuis
moeten gedragen en dat de normen en waarden
vaak verschillend zijn van de normen en waarden
die op straat of in onze maatschappij gehanteerd
worden:
Ja, thuis zijt ge helemaal anders dan op straat he.
Figuur 6. Symbool van Albanië
Thuis zijn de jongeren denk ik veel kalmer en praten
(Adelaar) en Turkije (maan en
ze minder. En als ze buiten gaan, zijn ze anders.
ster) in graffitipieces
(Faruk)
Maar van mijn ouders doe ik niet wat ik wil, ik doe alleen de juiste dingen van mijn
ouders. Ik mag alleen de juiste dingen doen en niet de foute dingen. Buiten doe ik wat
ik wil he. […] Mijn ouders weten dat niet dan he? Van hun kant willen die dat weten,
van mijn part niet, begrijpt ge? Ik weet wat ik doe. Soms ik pak de trein naar Antwerpen,
als die dat horen, die maken mij af, begrijpt ge? (Brahim)
Reacties als “die vermoorden me”, “die hakken/maken me gewoon af” en “die zetten mij uit huis” geven aan dat de jongeren beseffen dat het gedrag van de straat
niet wordt gewaardeerd door hun thuiscultuur. Hier geldt respect tonen voor
oudere personen en familieleden (Brahim, Faruk en Mo).
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Het geloof is iets waar jongeren zich (ondanks hun tegenstrijdig gedrag) ook aan
vasthouden. Brahim en Mo omschrijven het geloof als ‘de engel’ die hen op het
rechte pad houdt (of tracht te houden). Aangezien het geloof niet hoort bij de
straatcultuur, botst dit op tegenstrijdige gevoelens:
Brahim: […] ik ben aan het denken van de laatste tijden, kijk, waar gaat de jeugd naartoe dan? Allee bij ons in de jeugd, ik heb ook..., begrijpt ge, ik ben ook niet zo’n brave,
maar ik ben aant denken van kijk, we hebben een reden op deze wereld, we zijn door
Allah geschapen. […] Dus euh, ik vind dat ik wel meer zo geloviger begin te worden, dat
hebben ze ook graag, begrijpt ge, dus. dat is wel moeilijker voor mij nu, want ik ben nu
aan het denken van als ik thuiskom, stel ik ga muziek luisteren, en dan hoort ge rap, en
daarin ja, dit dat, geld maken, graffiti. Maar dan begint ge te denken: dat is onzin, dan
beeldt ge u in dat dat allemaal onzin is. JA, buh, dat is echt raar, raar, raar.
Ilse: Is dat dan niet een beetje tegenstrijdig?
Mo: dat is zeg maar de duivel en de duivel en de... engel, zeg maar. De engel zegt van,
kom
Brahim: Sjluw dier
Mo: Ja, begrijpt ge, ge weet niet waar ge moet gaan.
Brahim: Dat is gewoon. Als ge het echt in u hebt, als ge echt gelovig wilt worden, dan
gaat ge toch sowieso eindigen met de engel, allee, de engel denk ik.

3. GROEIENDE AANDACHT VOOR PARTICIPATIE VAN KINDEREN EN JONGEREN
Minderjarigen worden tot op heden vaak niet betrokken bij onderzoek of beleid,
omwille van diverse redenen. Zo vreest men dat minderjarigen de capaciteit niet
hebben om te participeren. Dit zou bijvoorbeeld ook te veel verantwoordelijkheid
van hen vergen waardoor “het kind10 zijn” belemmerd wordt (Lansdown, 1995: 20).
Ook gaat men ervan uit dat volwassenen wel weten wat “in het belang van het kind”
is, wat maakt dat het minder belangrijk wordt om minderjarigen te horen (Lansdown, 2001). Kinderen worden op deze manier gezien als onbekwame en kwetsbare
personen die nood hebben aan bescherming en niet volwaardig kunnen participeren11 (Dedding & Moonen, 2013; Maeseele, Reynaert, Bouverne-De Bie, Roose, &
Brad, 2008; Raes, 1993; Verhellen, 1993).
Anderzijds merken we een groeiend politiek en wetenschappelijk draagvlak voor participatie. Omwille van een veranderende kindvisie ligt de nadruk meer op kinderen als
sociale actoren die iets te zeggen hebben. Gesteld wordt dat kinderen beschikken over
unieke en specifieke kennis over hun leefwereld. Daarom moeten hun visies en competenties ook ernstig worden genomen (Dedding & Moonen, 2013; Lansdown,
2001; Maeseele et al., 2008). Kinderen “weten, in bepaalde contexten, beter dan wie
ook wat in hun belang is” (Raes, 1993: 7).
Bovendien is participatie een recht – Het ontstaan van verschillende aanbevelingen
(zowel ‘hard’ als ‘soft’ law) geven de toenemende aandacht weer voor participatie van
jongeren en de standpunten die zij innemen. Het artikel 12 van het IVRK (1989)
10
11

In deze bijdrage refereren we met het woord kind aan zowel kinderen als jongeren.
Zie Maeseele, Reynaert, Bouverne-De Bie, Roose, & Brad (2008) en Verhellen (2000) voor meer informatie i.v.m.
diverse opvattingen over kinderrechten.
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vermeldt bijvoorbeeld dat elk kind recht heeft op vrije meningsuiting en dat met deze
mening rekening dient gehouden te worden, zeker wanneer het om zaken gaat die
het kind aanbelangen. The General Comment No. 12 van het Committee on the
Rights of the Child (2009) maakt “het recht om gehoord te worden” en participatie
die daaraan is gelinkt, meer concreet. Zo mag participatie liefst geen eenmalige activiteit zijn, maar zou dit moeten uitmonden in een langdurige samenwerking met
kinderen en jongeren [n° 13:5; n° 133:26]. Daarnaast moet men voorkomen dat
participatie enkel beperkt blijft tot het luisteren naar jongeren zonder er uiteindelijk
iets mee te doen [n° 132:26]. De Europese Unie wil kinderen meer bij het beleid
betrekken en wil ook meer inzicht krijgen in de leefwereld van jongeren (Commissie
van de Europese Gemeenschappen, 2004; European Union, 2005). Hierbij richt de
Europese Unie zich specifiek tot bepaalde doelgroepen die aan de rand van de
maatschappij staan en meer kans hebben op uitsluiting. Men wil ook dat zij worden
betrokken bij en zich kunnen uitspreken over hun situatie, het beleid en de acties die voor hen
worden ontwikkeld (Raad van de Europese Unie, 2000: iii).
Ook op pedagogisch/sociaal vlak kan participatie van jongeren een meerwaarde
betekenen. Ze krijgen erkenning voor hun kennis en ‘expertise’ in plaats van hun
onkunde te benadrukken (het nog-niet-volwassen-zijn): “Young persons should have an
active role and partnership within society and should not be considered as mere objects of socialization or control” (United Nations, 1990: 721). Dit kan persoonlijk verrijkend zijn
(Dedding & Moonen, 2013) en leiden tot een gevoel van meer waardering met een
verhoogde maatschappelijke betrokkenheid als gevolg (El Kaouakibi, 2013; Geudens, 2009).
Ten slotte kan via participatie het beleid beter worden afgestemd op de noden en
behoeften van de doelgroep. Zo krijgen beleidsmakers meer inzicht in het perspectief van minderjarigen, wat kan leiden tot betere beslissingen (Dedding & Moonen,
2008):
If we want to make the best decisions, then we need the best information available.
Consulting children and drawing on their perceptions, knowledge and ideas are essential
to the development of effective public policy. (Lansdown, 2001: 5)

4. PARTICIPATIE EN ‘HANGJONGEREN’ IN MAASMECHELEN
Er bestaan reeds diverse initiatieven om jongeren op lokaal niveau te betrekken bij
beleid. Zo bestaat er ook in Maasmechelen de Jeugdraad, “een gemeentelijk adviesorgaan […] dat zich bekommert over allerlei onderwerpen die betrekking hebben op
[…] kinderen en jongeren” (Jeugdraad Maasmechelen, 2014, § 1). Daarnaast zijn er
ook initiatieven zoals (www.)Debattle(.be), waarin jongeren in debat kunnen gaan
met politici over thema’s die hun aanbelangen.
Toch heeft niet iedereen evenveel toegang tot zulke initiatieven. Rondhangende jongeren vallen vaak uit de boot en ervaren amper mogelijkheden om zich uit te drukken (James & Sprout, 2003). Zij worden bijvoorbeeld niet als groep in de jeugdraad
vertegenwoordigd: ze zijn moeilijk bereikbaar (geen vaste locatie) en/of zijn niet
aangesloten bij jeugdverenigingen. Daarnaast kan de negatieve beeldvorming over
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rondhangende jongeren tot terughoudendheid leiden om met hen in contact te treden, wat ervoor zorgt dat de participatiemogelijkheden nog sterker teruggedrongen
worden. Straathoekwerk kan mogelijks fungeren als een ‘bruggenbouwer’ die de
visie van deze minderjarigen kan doorgeven aan het beleid. Toch wordt net op die
pijler bespaard (Decreus, 2014; Grymonprez, Kerger, & Tuteleers, 2014).
Tijdens het veldwerk kreeg ik als onderzoekster een beeld van dit gebrek aan participatie. Opvallend is hoe de jongeren in de wijk gretig gebruik maakten van mijn aanwezigheid om hun visie op de wijk door te geven in de hoop dat er iets zou veranderen. Deze veldnota is daar een voorbeeld van:
Vervolgens vertelden de jongeren wat ze allemaal misten. Er was niets te doen. Ze willen
betere speeltoestellen voor de jongeren. Het voetbalveld moet verbeterd worden […]. Ik
vertelde hun dat dat komend jaar zou gebeuren (dat had de gemeente me alleszins verteld), maar ze hadden er weinig vertrouwen in. […] De jongeren willen iets doen met
graffiti. Een van de jongeren zei dat als ik wilde, dat ze onmiddellijk konden beginnen.
Ik zei dat nu de nadruk van de jeugddienst ligt op het buurtsofaproject en dan pas de
graffiti. Een van de jongeren reageerde daarop met: “over drie jaar of wat?” Daaruit kon
ik opmaken dat ze weinig vertrouwen hadden in de gemeente. […] Ze beginnen steeds
over de problemen van de wijk wanneer ik aankom. [...] kan het zijn dat de ontevredenheid van de jongeren echt hoog zit en dat ze blij zijn dat er eens een andere ‘vreemde’
persoon aandacht voor hun verhaal heeft? (veldnota, 24 juli 2011)
In dit onderzoek staat dan ook de actieve betrokkenheid van jongeren centraal, vertrekkende vanuit hun eigen interesses, wat aansluit bij de uitgangspunten van participatief actieonderzoek:
“Action research challenges much received wisdom in both academia and among social
change and development practitioners, not least because it is a practice of participation,
engaging those who might otherwise be subjects of research or recipients of interventions
to a greater or less extent as inquiring co-researchers. Action research […] starts from
an orientation of change with others.” (Reason & Bradbury, 2009:1)
Daarom opteerden we ervoor om de jongeren eerder te betrekken als co-onderzoekers van het onderzoek dan als subjecten van het onderzoek die vanbovenuit bestudeerd worden. Hoe willen jongeren dat dit onderzoek vorm krijgt? Wat willen zij dat
met de bevindingen gebeurt? Kan dit voor hen een bijdrage leveren op sociaal en
politiek vlak?
Tijdens mijn aanwezigheid in de wijk werkte ik nauw samen met de gemeentelijke
jeugddienst en fungeerde ik als een soort brug tussen de jongeren en het lokale
beleid. Alle onderzoeksdata werd beschreven en geanalyseerd in een masterthesis.
Deze thesis werd bezorgd aan de jeugddienst van Maasmechelen die op basis van
die verzamelde informatie het jeugdbeleid aanpaste. Daarnaast presenteerden een
jongere en ik voor de lokale politici de visie van jongeren op het thema rondhangen
(Debattle-event). Toen deze thesis bekroond werd met de Charles Ullensprijs 20122013, bracht ik de jongeren daarvan op de hoogte en werden zij nauw betrokken bij
de inhoud van de te formuleren aanbevelingen. Ook met deze bijdrage hoop ik hun
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verhaal verder uit te dragen, zodat hun verhaal een impact kan hebben op het toekomstig beleid.

5. CONCLUSIE EN DISCUSSIE: PARTICIPATIE IN DE PRAKTIJK?
Het doel van dit onderzoek was het fenomeen rondhangen leren begrijpen vanuit
het perspectief van de jongeren zelf. Dit onderzoek vertrok vanuit de vaststelling dat
de visie van rondhangende jongeren op het fenomeen rondhangen ontbrak.
Daarom hebben we een participatief onderzoek opgezet dat niet alleen hun stem in
wetenschappelijk onderzoek versterkt, maar bovendien hun standpunten ook op de
beleidsagenda kan plaatsen.
In vergelijking met de gangbare ideeën over rondhangen bieden deze bevindingen –
vanuit de kennis en expertise, uniek aan de leefwereld van de betrokken jongeren –
nieuwe inzichten die de kennis van zowel actoren in het veld als daarbuiten kunnen
verrijken (Dedding & Moonen, 2008; Lansdown, 2001; Raad Europese Unie, 2000).
Hoewel de focus van de maatschappij vooral ligt op de overlast die jongeren bezorgen (zie bv. Malone & Hasluck, 1998; Matthews, Limb, & Smith, 1998; Noorda &
Veenbaas, 2006), associëren de deelnemende jongeren rondhangen vooral met het
ontmoeten van vrienden, zich amuseren en persoonlijke groei (uitleven, experimenteren). Rondhangen is bovendien ingebed in een cultuur van de straat die hun een
gevoel van verbondenheid en eigenheid geeft. Bovendien biedt deze cultuur van de
straat jongeren de mogelijkheid zich af te zetten tegen een moeilijk toegankelijke
maatschappij en zich tijdelijk te distantiëren van de cultuur van familieherkomst. Zo
kan deze cultuur van de straat fungeren als een tijdelijke thuishaven in hun zoektocht naar identiteit (zie ook Vettenburg & Walgrave, 2009; Vigil, 2002).
De methodologische keuze voor participatief onderzoek, dat inspeelt op het actief
betrekken van de jongeren, blijkt een goede manier te zijn om een brug te slaan
tussen hen en het beleid. Door de stem van jongeren te versterken, hebben we gezien
dat hun verhaal, naast een bijdrage aan de wetenschap, ook betekenis kan hebben
voor de lokale beleidsvorming (Dedding & Moonen, 2008). Deze studie werd op
lokaal niveau gebruikt om het jeugdbeleid aan te passen en een debat te openen met
politici over jongeren in de publieke ruimte. Zelfs bij het schrijven van beleidsaanbevelingen op basis van het gevoerde onderzoek werden de jongeren betrokken en
hadden ze het laatste woord. Het onderzoek fungeerde dus als een geluidsversterker
om het verhaal van jongeren te brengen. Dit onderzoek is een illustratie van de capaciteiten en de bekwaamheid van jongeren om zich uit te spreken over hun eigen
leefwereld, zolang ze serieus genomen worden en kunnen vertrekken vanuit hun leefwereld en interesses (Lansdown, 2001). Deze onderzoeksvorm kan dus zeker een
bijdrage leveren aan “het recht om gehoord te worden” alsook aan het “recht op
participatie”. Het is dus mede-afhankelijk van de positie die de onderzoeker inneemt
of de deelname van de jongeren aan het onderzoek niet beperkt blijft/bleef tot een
luisterend oor (Committee on the Rights of the Child, 2009). Beschouwt zij zichzelf
enkel als ‘versterker’ van de stem van de jongeren, of kiest ze ook voor het opnemen
van een maatschappelijke rol waarbij ze zich opstelt als een actieve bruggenbouwer
naar het (lokaal) beleid toe?
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