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De laatste jaren is veel gesproken over de aanpak
van criminaliteit van Marokkaanse jongens. In
elke stad waar problemen spelen is gezocht naar
een oplossing en ontelbare projecten zagen het
licht. Toch zijn deze jongens nog steeds overver-
tegenwoordigd in de politiestatistieken. Aanpak
is er genoeg, maar het effect is nog onvoldoende.
Enige jaren geleden riep toenmalig minister
Sorgdrager de ‘Commissie Marokkaanse Jeugd’
in het leven en meer recent stelden minister Van
Boxtel en staatssecretaris Kalsbeek een ‘Interac-
tieteam Marokkaanse Jongens’ in. Hieruit blijkt
dat men toenadering tot de Nederlandse Marok-
kanen van belang acht, maar het laat ook zien dat

het merendeel van de initiatieven nog steeds
wordt aangezwengeld door de Nederlandse over-
heid. Moet de Marokkaanse gemeenschap zelf
niet meer gaan doen om de jongens in het gareel
te krijgen?

De ‘Marokkaanse Buurtvaders’ in het Amster-
damse stadsdeel Slotervaart-Overtoomse veld
vormen een voorbeeld van eigen initiatief. De
buurtvaders lopen dagelijks door hun wijk en
spreken jongens op straat aan op hun gedrag.1

Dit project geldt als een groot succes. De ‘vaders’
ontvingen De Hein Roethofprijs en een Europese
onderscheiding en flink wat delegaties van ste-
den uit binnen- en buitenland hebben Amster-
dam-West bezocht in de hoop er iets op te steken
dat kan worden toegepast in de eigen wijken.
Marokkaanse buurtvaders worden dus op het
schild gehesen. Dat gebeurt in de verwachting
dat deze aanpak de jongens weer in het gareel
laat lopen en dat de afstand tussen Nederlandse
samenleving en Marokkaanse gemeenschap in
het algemeen erdoor verkleind wordt. 

In deze bijdrage wordt bezien of de buurt-
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vaders werkelijk het Ei van Columbus zijn en of
zij de hooggespannen verwachtingen waarma-
ken. Om dat te kunnen doen moeten we weten
hoe de buurtvaders werken en hoe ze zijn ont-
staan. Wat volgt is een historische schets, speci-
fiek over de Amsterdamse casus en meer alge-
meen over de sociaal-culturele en politieke con-
text. Als eerste gaat dit artikel in op het
fenomeen van sociale contrôle binnen de Marok-
kaanse gemeenschap dat centraal staat in de
buurtvaders-aanpak. Biedt dit evenveel houvast
in Nederland als voorheen in Marokko? Vervol-
gens komt de moeizame relatie met de Neder-
landse overheid aan bod die lange tijd initiatie-
ven smoorde. 

sociale contrôle 

Marokkaanse mannen kwamen in de jaren ’60
en ’70 als gastarbeiders naar Nederland en de ge-
zinnen werden hier herenigd vanaf midden ja-

ren ’70. Het probleem van de criminaliteit van
Marokkaanse jongens stak vervolgens in de ja-
ren ’80 goed de kop op. Ook aan de Marokkaanse
gemeenschap ging dat niet ongemerkt voorbij.
Vaders traden op tegen hun zonen wanneer die
een scheve schaats reden. Dat gebeurde vaak met
slaag, zodat jongens het huis ontvluchtten. Zij
klopten aan bij hulpverleners, die vervolgens
hun kant kozen omdat ze meenden dat tegen
dergelijke on-Nederlandse klappen moest wor-
den opgetreden (Bovenkerk 1992: 102). Het Ma-
rokkaanse gezinshoofd probeerde zijn zoons op
het rechte pad te houden, maar daarbij voelde
hij als het ware de Nederlandse overheid tegen-
over zich. Onder de vaak ongeletterde vaders
circuleerden verhalen van kinderen die uit de
ouderlijke macht werden ontzet. Dat veroor-
zaakte veel onbegrip. De opvoeders zagen zich
voor een moeilijke taak geplaatst en konden
daarbij geen tegenwerking gebruiken. Er ont-
stond een gezagsvacuüm (El Madkouri et al
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2001: 374). Boefjes luisterden niet meer naar
hun vaders en deden dat in een periode waarin
veel van deze mannen tot overmaat van ramp
hun baan verloren. Zij kwamen in de wao te-
recht en zagen tezelfdertijd hun droom van
terugkeer naar Marokko vervliegen. De vaders
vielen van hun voetstuk en raakten depressief.
Sindsdien wijzen zij de beschuldigende vinger
naar de Nederlandse samenleving (Van Gemert
1998: 76-79). Dat zij dat doen is te begrijpen als
wordt gekeken naar het leven in Marokko zoals
deze mannen dat gewend waren. Het vaderlijk
gezag en sociale contrôle stonden daar binnen
een geheel andere sociaal-culturele context dan
de Nederlandse.

In het noordelijke Rif-gebergte, waar de mees-
te Nederlandse Marokkanen vandaan komen,
komt het voor dat jongens bij een conflict van
huis weglopen. Zij verblijven dan echter nog
steeds binnen de gemeenschap, worden opge-
vangen door een familielid en na enige tijd wor-
den zij weer thuis gebracht (Van Gelder & Sijts-
ma 1988b: 50). Andere gezagsdragers, zoals poli-
tie en onderwijzers, worden geacht op één lijn te
zitten met de vader. In Nederland kan het gebeu-
ren dat Marokkaanse vaders aan politieagenten
en leerkrachten vragen om hard op te treden te-
gen hun zonen (Uildriks 1997: 104). In Noord-
Afrika is weglopen een teken van zelfstandigheid
van een opgroeiende jongen (Eppink 1979: 69-
70). Door weg te lopen vermijdt hij een openlijk
conflict met zijn vader. Volgens Marokkaanse
normen is het laatste zeer confronterend (Ster-
man 1996: 163). Op het Noord-Afrikaanse platte-
land streven alle betrokkenen naar een harmo-
nieuze oplossing. Een dolende jongen wordt op-
gevangen en discreet naar het gezin teruggeleid
zonder dat de familie-eer wordt beschadigd. Hier
speelt een waarde een belangrijke rol, die in de
islamitische wereld satr wordt genoemd. Dit be-
tekent zoveel als ‘toedekken’. Als er geen reden
voor is, moeten slechte zaken niet aan buiten-
staanders worden verteld. 

Bij de reactie op de criminaliteit van Marok-
kaanse jongens in Nederlandse wijken speelt
roddel een belangrijke rol. De preventieve wer-

king ervan wordt echter overschaduwd door de
schade die kwaadsprekerij veroorzaakt. In deze
sociale context bevinden Marokkanen zich te-
midden van arme en deels gemarginaliseerde
landgenoten uit verschillende streken in de Rif.
Zij zijn meestal niet elkaars verwanten en hou-
den elkaar scherp in de gaten.

In Marokko kunnen vaders een beroep doen
op andere gezagsdragers en wordt een harmo-
nieuze oplossing nagestreefd. Binnen de Marok-
kaanse gemeenschap in Nederlandse wijken is
dit geen vanzelfsprekend mechanisme. De in op-
spraak geraakte Marokkaanse jongens merken
dat de gretigheid waarmee zij bij anderen over
de tong gaan in ernstige verstoring van gezinsre-
laties kan resulteren. Weglopen en verstoting
krijgen een definitiever karakter dan in de Rif en
de jongens worden op zichzelf teruggeworpen.
Ouders maken zich zorgen over het probleem
van de criminaliteit, maar als hun eigen zonen
ontsporen missen ze de actieve medewerking
van verwanten zoals dat in de Rif het geval was.
De jongens onttrekken zich aan hun toezicht en
dat lukt ze gemakkelijk in een Nederlandse grote
stad. 

relaties met de overheid

De criminaliteit van Marokkaanse jongens vroeg
om een antwoord. Sinds de jaren ’80 is in veel
Nederlandse steden een schier eindeloze reeks
aan projecten van start gegaan. In eerste instan-
tie waren het Nederlandse hulpverleners die hun
tanden stukbeten op de lastige jongens. Gaande-
weg werden er meer Marokkaanse werkers bij
betrokken. Dat was aanvankelijk niet mogelijk,
want Marokkanen met een passende opleiding
voor dergelijke functies waren er eenvoudig niet
in Nederland. De pogingen vanuit de Marok-
kaanse gemeenschap om zelf de jeugd te corrige-
ren vonden in eerste instantie op een weinig ge-
structureerde manier plaats. Dit houdt verband
met twee kenmerken van de gemeenschap: de
verdeeldheid en de lage organisatiegraad. 

Marokkanen van de eerste generatie kennen
veel onderlinge tegenstellingen en daarnaast
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hebben de stammen in de Rif een lange geschie-
denis van achterstelling en conflicten met de
centrale machthebbers (De Mas 2001, Obdeijn et
al. 2000: 130-6). De eerste Marokkaanse organi-
saties in Nederland waren daarom politiek geën-
gageerd en hadden hun oorsprong in de gespan-
nen situatie in Marokko. Echter, vanwege de
lange arm van de Marokkaanse koning was het
niet zonder risico om zich met politiek in te la-
ten, reden waarom de meeste Marokkanen zich
er verre van hielden.2 Resultaat was dat er weinig
organisaties waren en dat de bestaande een spe-
cifiek en zeker niet breed draagvlak hadden.
Voor de Nederlandse overheid, die graag met
Marokkanen in gesprek wilde komen, was moei-
lijk vast te stellen op wie men zich moest richten.
Marokkaanse individuen bereikten posities,
waarin ze aanspreekpunt van de lokale overheid
werden. Een aantal monopoliseerde echter hun
kennis en maakte de gemeenten van hen afhan-
kelijk, maar tegelijkertijd werd niet duidelijk
wie zij vertegenwoordigden (Bovenkerk 1992:
114). Een dialoog kwam zelden tot stand en geld
verdween zonder dat resultaten werden geboekt.
Als reactie op deze situatie heeft de overheid zelf
de stichting Samenwerkingsverband van Marok-
kaanse en Tunesiërs (smt) in het leven geroe-
pen. Hoewel het smt 36 organisaties vertegen-
woordigt, beantwoordde dit overlegorgaan niet
helemaal aan de verwachtingen. Het lukte name-
lijk niet om religieuze organisaties, die de Ma-
rokkaanse koning veelal goed gezind waren, te
verenigen met tegenstanders van het regime
(Van Heelsum 2001: 51).

In Amsterdam wekt de Stedelijke Marok-
kaanse Raad (smr) de indruk een grote achter-
ban te hebben door in discussies te stellen dat
men het woord voert namens een flink aantal
verenigingen. In de loop der jaren lijkt de smr

niettemin van de achterban verwijderd te zijn
geraakt en men kan zich afvragen wat de ver-
tegenwoordiging nog voorstelt (Top 1999). Door-
dat bestuurders van de Raad zich ten aanzien van
politieke thema’s op controversiële wijze uiten
groeit aan de andere kant ook de afstand tot de
lokale overheid. Wethouder Van der Aa ver-

zuchtte: ‘De smr staat als een groot scherm om je
heen. Het is moeilijk om met andere organisa-
ties in contact te komen. (..) Formeel is de smr

vertegenwoordiger, in de praktijk is dat niet zo’
(cot 1998: 2). Mede hierdoor heeft de Marok-
kaanse gemeenschap in de hoofdstad een ge-
schiedenis met veel subsidieaanvragen en wei-
nig concrete successen (Werdmölder 1999).

achter de schermen

Er is een probleem met de criminele jongens,
maar een dialoog tussen Nederlanders en Ma-
rokkanen verloopt moeizaam. Relaties zijn af-
standelijk, wat op diverse manieren tot uiting
komt. Het meest bekend is misschien de situatie
waarin de politieagent, die een jongen op heter-
daad betrapt en hem naar zijn vader brengt,
moet vaststellen dat de man tegen beter weten in
ontkent dat zijn zoon schuldig is. Wat de Neder-
landse agent ziet is natuurlijk maar een deel van
wat er zich afspeelt. Die jongen krijgt er nader-
hand, als die agent uit het zicht is, ongenadig van
langs. Dit verschijnsel kan worden aangeduid
met het verschil tussen front stage en back stage,
zoals de socioloog Goffman dat introduceerde. 

Er zijn verschillende niveaus waarop over
problemen wordt gesproken en de Marokkaanse
bijdragen aan het publieke debat kunnen in dat
licht worden gezien. Enkele uitspraken worden
voortdurend herhaald en hebben het karakter
van clichés gekregen. ‘De media blazen alles op’;
‘Het zijn geen Marokkanen, het zijn Amsterdam-
mers’; ‘Waarom kijken ze niet naar Turken, die
doen veel ergere dingen’; ‘De meeste jongens
doen niks, ze gooien alles op één hoop’; ‘Discri-
minatie’. Zulke argumenten worden gebruikt als
bezweringsformules, die discussies stroperig
maken en bij voorbaat weinig vruchtbaar. Een
enkele keer is een ander geluid te horen. Zo ver-
scheen in 1995 in Contrast een kritisch stuk over
Marokkanen en drugshandel (El Madkouri &
Bouddhouft 1995). De afkeurende reacties waren
legio en daarom is het bij één geval gebleven. Ik-
zelf kreeg met de verschillende niveaus te maken
toen in 1998 mijn dissertatie verscheen en ik
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herhaaldelijk met vooraanstaande Marokkanen
voor de camera of de microfoon discussieerde
over de rol die cultuur speelt bij de problematiek
van de Marokkaanse boefjes. Mijn gesprekspart-
ners wezen mijn bevindingen in niet mis te ver-
stane bewoordingen van de hand, om naderhand
aan de bar te laten blijken dat ze privé een andere
mening hadden die helemaal niet zo veel afweek
van die van mij.

In de manier waarop Marokkanen over de
problematiek spreken is dus een gelaagdheid te
herkennen. De buitenwacht of outgroup houdt
men op afstand, terwijl binnen de ingroup wel
discussie en activiteit plaatsvindt. Dat dit zo ge-
beurt heeft te maken met eer en schande, cul-
tuurelementen die onder Marokkanen meer ge-
wicht hebben dan bij Nederlanders. Eer gaat uit
van het collectief, wat betekent dat houding en
gedrag van eenlingen afstraalt op de groep. Dit
zadelt de Marokkanen op met een extra pro-
bleem: niet alleen moet de criminaliteit het
hoofd worden geboden, ook de eer van de groep
mag niet beschadigd worden. Alle onderlinge
verdeeldheid ten spijt, is men het er over eens
dat de criminaliteit van de jongens het gezicht
van de Marokkaanse gemeenschap beschadigt
en daarom is zo min mogelijk aandacht wense-
lijk. Als er al een debat moet zijn, dan liever zon-
der deelname van Marokkanen.

nieuwe krachten

Lange tijd werd met de Nederlandse buiten-
wacht niet of in bedekte termen over de proble-
matiek gesproken. Eind jaren ’90 komt daarin
merkbaar verandering. Er komen nieuwe initia-
tieven en nieuwe groeperingen betreden het to-
neel. Was het voorheen de stem van de oude
mannen die naar buiten kwam, nu worden an-
dere geluiden gehoord. Het gaat niet meer altijd
over problemen; er is juist ook aandacht voor
succes (Obdeijn & De Mas 2001). 

Jonge Marokkaanse schrijvers oogsten be-
wondering met nieuwe vertelstijlen, die de
Nederlandse literaire staalkaart verrijken. tans

(Towards A New Start) is een netwerk van jonge

Marokkaanse professionals, die niet achterom
kijken maar elkaar van dienst willen zijn in de
Nederlandse samenleving. In navolging van Eu-
rabia, een vereniging aan de Erasmus Univer-
siteit, ontstaan her en der in het land clubs voor
Noord-Afrikaanse studenten. Deze jonge indivi-
duen hebben een veel minder sterke band met
Marokko dan de eerste generatie. Zij leven in een
westers land en manifesteren zich als indivi-
duen, die de last van eer niet op hun schouders
voelen: ‘Moet ik me schuldig voelen omdat een
jongen in Amsterdam-West iets heeft uitge-
haald?’. Binnen de opmars van deze jonge garde
zijn het in het bijzonder de jonge vrouwen die
aandacht trekken doordat ze posities innemen
die tot dan toe niet voor hen leken weggelegd.
Meer nog dan de jongemannen kiezen zij hun ei-
gen weg en betreden zij nieuwe paden. Vooral zij
doorbreken culturele barrières en zetten de deur
voor de buitenwereld op een kier.3

Daarnaast zijn Marokkaanse organisaties
slagvaardiger geworden. Zij worden daartoe na-
drukkelijk door de Nederlandse overheid aange-
moedigd. Door de minister van Justitie is in 1997
de Commissie Marokkaanse Jeugd ingesteld om
advies uit te brengen en ontwikkelingen in gang
te zetten. Een voorbeeld daarvan is het netwerk
Marokkanen voor Ontwikkelingen en Verande-
ring (move), dat in verschillende steden ope-
reert en een landelijk overleg kent (El Madkouri
et al. 2001). Voorheen stonden het Marokkaanse
regime en de verdeeldheid de vorming van orga-
nisaties in de weg. De druk vanuit Marokko viel
goeddeels weg en de verdeeldheid is niet langer
een barrière, maar vertaalt zich nu naar een veel-
kleurig palet van verenigingen en clubs. 

Marokkanen verschilden lange tijd van de
Turkse gemeenschap, die al langer een beperkt
aantal grote politieke stromingen kent. Er zijn al
wel geruime tijd individuele Marokkanen die
participeren in bestaande politieke partijen,
maar in het najaar 2001 zijn twee partijen opge-
richt die nadrukkelijk op een Marokkaans electo-
raat mikken: de Arabische Democratische Partij
(adp) en Stem van de Marokkaanse democraten
in Nederland (De Stem). Dat wijst erop dat poli-
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tieke participatie een nieuwe fase ingaat. De tijd
is voorbij dat slechts enkelen over de noodzake-
lijke bagage beschikken om als gesprekspartner
van de Nederlandse overheid te kunnen funge-
ren.

De veranderingen die zichtbaar zijn in het
succes van de jonge garde en bij de nieuwe vor-
men van participatie lijken de eerste generatie
buiten spel te hebben gezet. De uitglijers van
imams daargelaten, is het in de media inmiddels
hoofdzakelijk de nieuwe lichting Marokkanen
die het gezicht bepaalt. 

en de buurtvaders?

Na de ‘rellen’ van 1998 rond het August Allebé-
plein in Amsterdam-West ontstond van diverse
kanten de wil om een verandering ten goede te
bewerkstelligen. De lokale overheid, de politie,
jongerenwerkers en Marokkaanse buurtbewo-
ners waren geprikkeld door het feit dat er maan-
denlang bijna uitsluitend berichten met een ne-
gatieve strekking over Amsterdam-West werden
geschreven. In het bijzonder het feit dat met zo-
veel nadruk werd gewezen naar Marokkanen
stootte tegen de borst. De veiligheid op het plein
werd aangepakt, er kwamen camera’s voor toe-
zicht. Het ‘Amazone team’ van de politie haalde
de ergste boefjes van de straat en de buurtregis-
seurs maakten werk van hun taak om juist de
Marokkanen te betrekken bij hun woonomge-
ving. Dit resulteerde onder andere in april 1999
in de oprichting van de buurtvaders. Dit initia-
tief werd met opvallende gretigheid in de armen
gesloten. Gezien de voortdurend slechte pers is
dat te begrijpen. Het was een verademing dat er
eindelijk ook goed nieuws over Marokkanen te
melden was. Er werden schijnwerpers op de
buurtvaders gezet. Dat gebeurde met enig oppor-
tunisme, zoals dat ook het geval was met enkele
andere activiteiten. Zo maakten jongeren uit de
buurt als onderdeel van het project ‘En nu iets
positiefs’ een reis naar Marokko, waar ze voor
een school allerlei reparaties uitvoerden. Dit pro-
ject is uitgebreid in de media belicht; er werden
televisieprogramma’s aan gewijd.   

Van een andere orde, maar misschien nog
kenmerkender, was de berichtgeving rond een
festiviteit in juli ’99 op het Mercatorplein, even-
eens in Amsterdam-West. Toen daar het optre-
den van een groep rappers uit de hand liep en de
politie in het nauw kwam hebben enkele Marok-
kaanse jongens de agenten ontzet. Dat was al-
thans wat een politiewoordvoerder op de lokale
televisie vertelde. Deze versie was echter te mooi
om waar te zijn en werd herroepen. Eén Marok-
kaanse jongen schoot een agent te hulp, maar
raakte vervolgens bij een vechtpartij betrokken
en werd gearresteerd (Trouw 7-7-1999).

De buurtvaders in Amsterdam-West zijn niet
de eersten die zich bekommeren om de ont-
spoorde jongeren. Al geruime tijd spreken Ma-
rokkaanse mannen jongens aan op straat. In een
poging ze op het rechte pad te krijgen proberen
vrome mannen onder hen de jongens naar de
moskee te loodsen (Van der Valk & Blaaubeen
1995: 134; Werdmölder 1986: 119). De jongens la-
ten hen uitspreken, maar vervolgens zorgen ze
ervoor nooit meer hun pad te kruisen. 

In een buitenwijk in Amsterdam-Noord is,
rond een ruimte die beheerd wordt door Marok-
kaanse vaders, iets vergelijkbaars te zien. Naast
een pingpongtafel, computerspelletjes en een ta-
felvoetbalspel, zitten de mannen te praten en
thee te drinken. Op een steenworp afstand halen
jongens allerlei rottigheid uit en bedreigen ze
buurtbewoners en winkeliers, maar in de ruimte
laten zij zich niet zien. ‘Je mag er niet roken en
ik heb geen trek in die lange preken’, antwoord-
de een jongen op de vraag waarom hij er niet
naar binnenging. Initiatieven van Marokkaanse
senioren zijn er dus al langer; ze zijn alleen niet
erg succesvol. 

Wat de buurtvaders in Amsterdam-West be-
treft zijn een paar specifieke punten relevant.
Deze buurtvaders richten zich vooral op wat
oudere jongens (17-20 jaar), die ‘rustig worden’
en hun leven een positieve draai willen geven
(vgl. Van Gemert: 172-4). Werken met jongens
van een jaar of 14 is lastiger. Die hebben namelijk
nog niet de leeftijd waarop zij vinden dat ze ‘se-
rieus’ moeten zijn (Ibid.: 168-9). Jongere jongens
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uit Amsterdam-West geven ook zelf aan dat zij
minder gevoelig zijn voor de buurtvader-aanpak
(De Jong en De Haan 2000: 389-390).

crime-stopper?

Kunnen de buurtvaders de hooggespannen ver-
wachtingen waarmaken? Kunnen zij ervoor zor-
gen dat de Marokkaanse jongens weer op het
rechte spoor komen? Ik acht dat niet waarschijn-
lijk. 

Na aankomst in Nederland bleek de sociale
contrôle binnen Marokkaanse buurtgemeen-
schappen slecht te functioneren of vanwege rod-
del zelfs contraproductief te zijn. Toch zeggen
buurtvaders dat hun aanpak gebaseerd is op de
sociale contrôle zoals zij die kenden in Marokko
(De Jong en De Haan 2000: 388). Kennelijk zijn
zij in staat geweest binnen de buurtgemeen-
schap in Amsterdam-West andere processen op
gang te krijgen dan wat zich in andere wijken af-
speelt. Het Amsterdamse project van de buurtva-
ders heeft karakteristieken die misschien geko-
pieerd kunnen worden, de vraag is echter of ze
doorslaggevend zijn. Na 1998 bood de wijk in
West een voedingsbodem die zeer specifiek was
en om actie smeekte. Het antwoord kwam uit
verschillende geledingen en mijn inschatting is
dat er uiteindelijk te veel credits naar de buurtva-
ders zijn gegaan. 

Gelet op ontwikkelingen binnen de Marok-
kaanse gemeenschap, is het vreemd dat juist dit
senioren-initiatief aanslaat. De latere generatie
laat zich de laatste tijd immers vaker horen. Dat
buurtvaders niet vooruitstrevend zijn, maar eer-
der teruggrijpen op voorbije tijden, maakt het
nog merkwaardiger dat dit initiatief opbloeide.
Zij focussen op het gezag van de vaders. Nu het
probleem van de boefjes, ondanks de inspannin-
gen van Nederlandse kant, niet is opgelost heb-
ben de vaders het gevoel dat zij weer aan zet zijn.
‘Nederlanders weten het niet meer en dan ko-
men ze weer bij ons. Het verloren gezag van va-
ders moeten we herstellen’. Zij doen dat op een
moment in de geschiedenis dat de traditionele
vader-rol juist sterk is uitgehold en het gezins-

hoofd aan macht heeft ingeboet. Dat de verwij-
zing naar deze rol niet slechts symboliek is werd
mij duidelijk toen ik het pakket van eisen van
een nieuw op te richten buurtvader-project on-
der ogen kreeg. Deze buurtvaders-in-spe wilden
namelijk een eigen lokatie, onkostenvergoeding,
kleding en coaching. Maar sprekender nog was
de voorgestelde regel dat alleen personen van 55
jaar en ouder mogen deelnemen. 

Het inzetten op senioriteit en de traditionele
hiërarchische verhoudingen gaat voorbij aan het
feit dat het gros van de Marokkaanse jongens dat
ontspoort een problematische relatie heeft met
hun vaders. Opvoeding speelt daar een belang-
rijke rol bij en het is niet overtrokken te stellen
dat de vader-zoonrelatie onderdeel is van het
probleem. Terecht luidt de retorische vraag die
een jongen op straat formuleerde: ‘Luistert een
jongen die niet naar zijn vader luistert wel naar
een buurtvader?’. Het teruggrijpen op oude ver-
houdingen maakt de buurtvaders tot een ana-
chronisme. Het gezag dat Marokkaanse vaders in
Nederland zijn kwijtgeraakt krijgen zij niet
meer terug. Marokkaanse gezinnen zullen zich
moeten aanpassen aan de Nederlandse omge-
ving en daarbij hoort een andere stijl van opvoe-
den. Aanpassen moeten zij zich niet omdat de
Nederlandse overheid hen dat oplegt, maar om-
dat anders hun kinderen slechter zijn toegerust
voor een rol in deze samenleving dan hun niet-
Marokkaanse leeftijdgenoten.

toenadering?

Kunnen buurtvaders ertoe bijdragen dat de af-
stand tussen Marokkaanse gemeenschap en
Nederlandse samenleving wordt verkleind? Ook
hier acht ik winst beperkt.

Sinds jaar en dag wordt door oudere Marok-
kanen geklaagd dat hen niets wordt gevraagd
(Bouhalhoul en Van der Zwaard 1996). Daar kan
tegen ingebracht worden dat deze eerste genera-
tie ook slecht te bereiken was. Mede vanwege
analfabetisme gaat aan hen voorbij wat in Neder-
land gebeurt. Zij hebben zich teruggetrokken in
huiskamer en moskee. Tegelijkertijd gaat het le-
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ven in de achterstandswijken door. Marok-
kaanse jongens uit hanggroepen botsen met hun
omgeving en door hun criminele activiteiten ko-
men ze steeds in aanraking met politie en justi-
tie. In het publieke debat speelt de eerste genera-
tie nog slechts een kleine rol, maar op wijkni-
veau ligt dat anders. Bijeenkomsten in
buurtcentra, waar de problematiek als die van de
boefjes besproken wordt, geven een stereotiep
beeld te zien, waaraan in de loop der jaren nog
niet veel is veranderd. Regels rond schaamte
(hisma) bepalen de omgangsvormen en staan een
open discussie in de weg. Jongeren en vrouwen
zijn afwezig of zwijgen en mannen op leeftijd
houden monologen over wat hen is overkomen.
De beschuldigende vinger gaat in de richting van
de Nederlandse samenleving en bij onenigheid
slaat men elkaar met korancitaten om de oren. In
het buurthuis en in de moskee waait de wind
nog uit dezelfde hoek. 

Nederlandse politici, die hun lessen intercul-
turele communicatie hebben geleerd, treden Ma-
rokkanen tegemoet. Zij gaan tegenwoordig op is-

lamitische feestdagen naar de moskee en bena-
deren als eerste de imams wanneer zij een nete-
lige kwestie willen aankaarten. Gedragscodes en
bezweringsformules doen aan beide kanten
dienst om plooien glad te strijken in deze front
stage ontmoetingen. Dit archaïsche rollenspel is
eindig en zal plaats maken voor een open dialoog
waarin argumenten het zwaarst wegen. Het kan
niet anders of de jonge garde die de reguliere
Nederlandse routes bewandelt, levert de toe-
komstige gesprekspartners. Het zou goed zijn
wanneer deze laatsten niet alleen in de media,
maar ook in de wijken hun stem laten horen. 

Buurtvaders worden op het schild gehesen.
Als zij die erkenning zien als nieuwe kans voor
een traditionele leefwijze wordt de tijd terugge-
draaid. Boefjes laten zich door die aanpak uitein-
delijk niet corrigeren. Bovendien zal een blij-
vende prominente positie van de eerste genera-
tie de dialoog tussen Nederlandse samenleving
en Marokkaanse gemeenschap doen blijven ste-
ken in beschuldigingen en beleefdheden.

Noten

1. Voor een beschrijving, zie De
Jong (2000) en De Haan (2000).

2. In 1974 werd de Nederlandse
tak opgericht van de vereniging
Amicales des Travailleurs et Com-
merçants Marocains à L’etranger,
kortweg Amicales. Opsporen en

intimideren van Marokkanen
die zich dreigden los te maken
van het thuisland moesten ertoe
leiden dat de aanzienlijke geld-
stroom naar Marokko niet in
gevaar kwam (Engberts 1997:
28, 48 en 71 e.v.).

3. Voorbeelden hiervan zijn de
autobiografische documenten

van Karima Ouchan (Reysoo &
Ouchan 1999) en Fatima Jebli
Ouazzani (de film ‘In het huis
van mijn vader’ uit 1997),
waarin de posities van jonge
vrouwen en die van hun vaders
ter discussie worden gesteld.
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Naar aanleiding van de Europese Conventie presenteert de PvdA

De  Europa-dag
9 september 2002

De PvdA organiseert 9 september a.s. (van 16.00 uur tot 21.30 uur) in Den Haag
een Europadag. In 2004 is een Intergouvernementele Conferentie gepland die
beslissingen zal nemen over de institutionele veranderingen die noodzakelijk
zijn ten gevolge van de Uitbreiding van de Unie. Tevens staat de rol van de na-
tionale parlementen en de vereenvoudiging van de verdragen op de agenda
van de IGC 2004. De Europese Conventie is bedoeld om burgers te betrekken
bij de discussie over de toekomst van Europa. Realiteit is echter dat het politiek
deficit slechts bevestigd wordt, wederom dreigt de Conventie een elite-dialoog
te blijven. De PvdA is dit jaar gestart met een aantal discussiebijeenkomsten
over De Toekomst van Europa. Dit traject wordt afgesloten op de Europadag op
9 september. 

De Nederlandse vertegenwoordiger bij de Conventie, HHaannss vvaann MMiieerrlloo is
uitgenodigd, evenals de vertegenwoordiger van het Nederlandse parlement,
FFrraannss TTiimmmmeerrmmaannss, de Minister van Buitenlandse Zaken van Hongarije,
LLáásszzllóó KKoovvááccss, de Europarlementariërs, alle Nederlandse politieke partijen,
academici, leden en geïnteresseerden.

Programma
16.00 tot 17.30 uur
Nieuwspoort, Den Haag
Discussie over de Uitbreiding van de Euro-
pese Unie  met László Kovács, Minister van
Buitenlandse Zaken van Hongarije, Jan
Marinus Wiersma (eu), Joke Swiebel (ep).

18.30 – 21.15 uur 
Tweede Kamergebouw, Den Haag
Keuze uit drie rondetafelgesprekken :
1. De rol van de eu in de wereld met Hans van

Mierlo (Minister van Staat), 
2.  Democratisering van de eu met Anne van

Lancker (Europarlementariër) 
3.  Het sociale model van Europa en arbeids-

migratie met Anton Hemerijck (wrr). 

Als rode draad in de verschillende debatten
zal een tien punten-discussiestuk van de
PvdA fungeren. Dit stuk wordt om 20.30 uur
door Ruud Koole en Max van den Berg ge-
presenteerd aan Hans van Mierlo en László
Kovács.

U kunt informatie opvragen en zich aanmelden via een e-mail aan Inge Kliphuis  ( ikliphuis@pvda.nl  )
of door te bellen met 020-5512146.
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