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van dertig tot vijftig kinderen in de
leeftijd van 4 tot 13 jaar.We deden
naamspelletjes, tikspellen, soms
voetbal (erg populair!), afvalraces en
we sloten af met een verhaal. De
oudere jeugd vanaf 15 jaar gaven we
ook een rol in de begeleiding van de
kleintjes.We hielden het een maand
vol en het was voor alle betrokke-
nen een bijzondere en onvergetelijke
ervaring.Wat stak ik ervan op?
Competitief gedrag is normaal in
sport en spelsituaties. Kinderen bot-
sen tegen elkaar aan en ze spelen
eerlijk of vals. Als kinderen zich in
het ongelijk gesteld voelen, is de
eerste reactie meestal woede en
agressie richting de verantwoordelij-
ke medespeler. Zo speelden we in
Beiroet een tikspel met ongeveer
dertig kinderen tussen de 5 en 12
jaar, waarbij het volgende gebeurde.

Ali (10 jaar) tikt Khadidja (11 jaar),
maar trekt daarbij per ongeluk haar
hoofddoekje van haar hoofd af. Kha-
didja schrikt ervan en zorgt met spoed
en zorgvuldigheid dat haar haar weer
bedekt is. Andere kinderen schrikken er
ook even van en kijken rond om te
zien hoe ernstig dit wordt opgevat.
Maar het was een ongeluk dus het zal
wel meevallen, en de spanning die in
enkele seconden opkwam, ebt weer weg.
Mohammed (15 jaar), de broer van
Khadidja, pakt Ali vast bij zijn haar,

fgelopen zomer be-
landde ik tijdens mijn
vakantietijd in Li-
banon in een oorlogs-

situatie: de strijd tussen Israël en
Hezbollah. Dat was bizar, omdat ik
nog nooit van dichtbij een oorlog
had meegemaakt. Maar het werd
ook bekend terrein toen ik met een
groep mensen activiteiten ging or-
ganiseren voor kinderen en tieners
in de vluchtelingenopvang.
Ik was verbaasd door de gelijkenis-
sen in spelgedrag en sociale omgang
van de jeugd in Beiroet en in Wes-
terpark-Amsterdam waar ik werk als
coördinator sportbuurtwerk. Kinde-
ren worden om vergelijkbare dingen
kwaad, en de uiting daarvan en het
onderling reguleren en sanctioneren
van ‘verkeerd’ gedrag ontlopen el-
kaar niet veel. Het verbaasde me
hoezeer ik in Beiroet als groepslei-
der kon terugvallen op mijn ‘Am-
sterdamse’ competenties en inter-
venties.

Beiroet en Westerpark
Tijdens de aanval van Israël op Li-
banon boden we onder leiding van
een aantal ngo’s praktische hulp aan
vluchtelingen en zetten we in de
middag een dagelijks jeugdpro-
gramma op.Voor ik het wist, was ik
op het schoolplein dagelijks sport-
en spelbegeleider voor een groep

Sportbuurtwerkcoördinator Sebastian Abdallah deed afgelopen zomer in

Beiroet een verrassende ontdekking: woede en fout gedrag van jongeren

verschillen daar niet veel met dat van jongeren in Amsterdam. Hoe je

streetwise kunt zijn en toch niet mee hoeft te doen met agressie.
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Werken met jongeren in Amsterdam en Beiroet

geeft hem een stoot tegen zijn hoofd en
één tegen zijn arm.Ali loopt huilend
weg. Mohammed kijkt of alles goed
gaat met zijn zusje. Mohammed sprint
opnieuw op Ali af om hem te schop-
pen. Ik sta ertussen en houd Moham-
med tegen. Mohammeds voet raakt
mijn schoenzool. Hij raakt uit balans
en ik vang hem op. Ik zeg:‘Blijf rustig.
Hij deed het niet expres.’ Ik kijk Mo-
hammed aan totdat ik oogcontact heb.
Mohammed kijkt naar de grond. Zijn
weerstand verslapt. Ik laat voorzichtig
los en hij loopt langzaam weg. Na het
spelprogramma loop ik even naar hem
toe. Ik kijk hem aan en probeer met
mijn blik tegelijkertijd begrip en een
waarschuwing over te brengen. Ik heb
de indruk dat hij begrijpt dat hij te ver
is gegaan. Ik geef hem een hand, glim-
lach en laat het daarbij.

Eenzelfde incident heb ik in Am-
sterdam nooit meegemaakt, maar
de intensiteit in de ogen van Mo-
hammed, gerelateerd aan een
(eer)bedreiging van zijn jongere zus,
was zeer herkenbaar. Dezelfde blik
zie ik bij jongens in Westerpark als
een jongere broer wordt geslagen.
Voor je het als begeleider weet, is
die oudere broer, net als Moham-
med, uit op een gewelddadige ver-
gelding. Die moet gewoon plaats-
vinden, de vergelder vraagt niet wat
er is gebeurd of waarom. De twin-
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tigjarige Hicham vertelde in Wester-
park het volgende:
‘Ik had niet echt gezien wat er was
gebeurd. Ik was in de fitnessruimte
en toen zei iemand: “Hé Hicham, je
broertje krijgt klappen man.” Dus
toen rende ik ernaartoe en gaf die
gozer een paar stoten. Maar toen
zag ik dat het wel vijftig tegen vijf
was. Dat was niet echt eerlijk, dus
toen ging ik achteruit en dacht ik:

hier wil ik niks mee te maken heb-
ben.’
Zowel in Beiroet als in Amsterdam
is dit een probleem: jongeren lossen
conflicten zelf op met geweld, zon-
der de spelleider erbij te betrekken.
Je moet vooral tonen dat je van nie-
mand iets pikt. Het gaat gepaard
met een stap naar voren in plaats
van naar achteren, ruimte innemen
in plaats van geven, veel hand- en
armbewegingen en schreeuwen. De
combinatie van lichamelijkheid en
emotie speelt volgens Bowen Paulle
(2005, p. 126-127) de belangrijkste
rol. In (eer)bedreigende situaties
hebben de spelers geen tijd al hun
handelingen te doordenken. Ze ha-
ken in op gezichtsuitdrukkingen en
stemintonaties die als emotionele
‘triggers’ fungeren voor een escala-
tie. Haalt de deelnemer zijn recht
niet, dan scheldt hij luid of minder
luid, en dan gaat het spel door. Zo
gaat het bijna altijd en zo hoort het.
Naar de ‘meester’ gaan om je recht
te halen, betekent dat je straks bui-
ten de pispaal bent die ‘te kakken
wordt gezet’ (Hoijtink 2006).
Wat maakt nu dat jongeren vaak
‘onvoorwaardelijk’ bereid zijn tot
een gevecht als de situatie daar ook
maar enigszins toe uitdaagt, ook als
de tegenstander sterker is? En wat
heeft een begeleider nodig aan com-
petenties om effectief te kunnen in-

terveniëren in deze situaties?

Gewoon geweld
De bereidheid geweld te gebruiken
is gedeeltelijk te verklaren doordat
jongeren gewoon zijn hun zaken op
straat alleen te regelen, zonder tus-
senkomst van volwassenen.Verder is
het volgens Paulle (2005, p. 127)
vooral de ‘hitte van het moment’
waarin jongeren ‘gevangen’ worden

en die hen meesleept. Paulle’s ana-
lyse van scholieren in de Bronx en
de Bijlmer stelt overtuigend dat fy-
sieke eigenschappen, ‘geladenheid’
en sociale samenstelling van grotere
invloed zijn op het verloop van ‘in-
teractie-in-context’ dan culturele
opvattingen of een ‘straatcode’. Jon-
geren maken volgens Paulle ook
geen bewuste kosten-batenafweging
maar worden in momenten en situ-
aties ‘opgezweept’.
En toch kunnen we berekening niet
helemaal uitsluiten: het belang van
het niet willen afgaan voor de groep
en een boodschap willen uitzenden
dat er niet met je te sollen valt. Jon-
geren maken vrij nauwkeurige afwe-
gingen bij hun handelingen, ook in
pijlsnel opkomende escalaties.
Neem het volgende voorbeeld uit
Beiroet:

Houssain (17 jaar) maakt een grap
over Mohammed (15 jaar) ten over-
staan van drie andere jongens (18-22
jaar). Houssain pakt hem even bij zijn
nek en zijn schouder en lacht. Moham-
med kijkt snel rond, kijkt dan even
naar Houssain en beweegt zijn schou-
ders om onder hem vandaan te komen.
Houssain laat los. Dan maakt Hous-
sain nog een grap en wil een arm om
Mohammed heen slaan. Mohammed
slaat Houssains arm weg en duwt hem
weg. Houssain lacht en komt weer

dichterbij. Net als Mohammed Hous-
sain weer wil wegduwen, geeft Hous-
sain hem een lichte tik tegen zijn ach-
terhoofd. Hierop worden Mohammeds
ogen groter en hij bespringt Houssain.
Ze worstelen met elkaar en niemand
krijgt echt de overhand. Ze vallen op
de grond. Over en weer slaan ze elkaar
met hun vuisten op en nabij het ge-
zicht. De andere jongens halen hen uit
elkaar. Mohammed en Houssain heb-
ben elkaar stevig vast en het kost de
anderen enige moeite om hen uit elkaar
te krijgen.

Houssain dacht dat hij met Mo-
hammed mocht sollen, maar die
laatste vond het statusverschil daar
te klein voor. Er was niks mis met
de grappen zelf: misschien had
Houssain de grappen over Moham-
med in een andere situatie of op
een ander moment wel mogen ma-
ken. Nu kreeg Houssain dit recht
niet. In deze situatie was er geen
sprake van grote geladenheid waar-
bij de betrokkenen de controle ver-
loren. Geweld was hier Moham-
meds beste communicatiemiddel
om duidelijk te maken: ‘Met mij
maak je geen grappen.’

Glimlachen
De onderzoeker Jan Dirk de Jong
ziet in het jongerenwerk een dilem-
ma als het gaat om gedragsregule-
ring (Hoijtink 2006). De conventio-
nele jongerenwerker probeert jonge-
ren bij te brengen dat ze niet 
moeten vechten omdat geweld niets
oplost. Jongeren nemen hem niet
serieus omdat hij hun wereld niet
snapt waarin geweld wel degelijk
problemen oplost. De onconventio-
nele streetwise jongerenwerker komt
zelf van de straat en kent de wereld
van de jongeren goed. Hij dreigt zelf
ook met geweld, en heeft het res-
pect van de jongeren. Maar tegelij-
kertijd helpt hij de jongeren niet
verder. Hij ‘reproduceert in zijn 
relatie met jongeren deels de nor-
men en waarden van de straat’
(Hoijtink 2006, p. 63).
De oplossing voor dit dilemma is

De intensiteit in de ogen van
Mohammed in Beiroet was zeer
herkenbaar uit Amsterdam
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eenvoudig, en toch maar zelden te
vinden: een jongerenwerker die ‘de
straat’ van binnenuit kent en tegelij-
kertijd getraind en gescherpt is om
door de sociale mechanismen van
de jongeren heen te prikken. Zijn of
haar oplossingen sluiten aan bij de
straat, maar geven jongeren ook de
kans verder te kijken.
Een probleem van conventionele
jongerenwerkers is de verontwaardi-
ging die ze tonen als jongeren ge-
weld gebruiken: ze vinden dat ‘bui-
ten proportie’. De jongeren vinden
op hun beurt dat de getoonde ver-
ontwaardiging buiten proportie is in
verhouding tot het gebruikte ge-
weld! De aanval van Mohammed
op Houssain was geen zinloos ge-
weld. Hij moest een machtsgreep
voorkomen.
Ik was het niet eens met Moham-
meds aanval, maar ik begreep waar-
om hij het deed. Ik vond het bela-
chelijk dat (dezelfde) Mohammed
de tienjarige Ali gewelddadig aan-

viel, maar dat liet ik niet merken.
Waarom kreeg ik het recht om in te
grijpen? Ik had voorheen al respect
getoond voor hem (kleine zaken als:
zijn aanwezigheid erkennen, hand
geven, kort gesprek).Verder bleef ik
kalm toen ik hem tegenhield. Ik ge-
bruikte maar weinig kracht, waar-
door ik niet de indruk gaf dat ik
hem wilde overmeesteren en ik
sprak rustig met hem. Ik zocht oog-
contact, waarmee ik liet blijken dat
het mij om hem ging en niet om
Ali. Misschien lijkt het vreemd dat
ik achteraf naar hem glimlachte en
hem een hand gaf. Dat deed ik om-
dat ik wist dat hij aan me had ge-
merkt dat ik zijn gedrag begreep

maar toch had afgekeurd. Mijn
boodschap kwam aan, en de relatie
met hem hield stand. Sterker nog,
de relatie ontwikkelde zich verder.
Zo’n verhouding is nodig met enke-
lingen binnen de groep.Van de rest
van de groep komt het respect al
snel vanwege het respect dat je hebt
van enkele belangrijke jongeren. De
kunst is om zich dat op een natuur-
lijke manier te laten ontwikkelen.
De valkuil is om daar te strategisch
en instrumenteel op in te spelen.

SSttrreeeettwwiissee
Het gaat om vertrouwen winnen en
geven. Blijven doorgaan met het
werk, ook als je wordt weggepest
(Richard Krajicek Foundation

2006). Laten zien dat je iets voor
hen wilt betekenen. Dat je de know-
how, het doorzettingsvermogen en
het lef hebt om waar te maken wat
je belooft, ook bij kleine dingen,
want die wegen zwaar bij jongeren.
Zijn dit open deuren? Te weinig jon-
gerenwerkers maken er gebruik van.
Laat ook zien dat je streetwise bent
(en word het dus als je het nog niet
bent!), maar evenzeer dat je er op
bepaalde punten absoluut niet in
meegaat. Het is belangrijk om jon-
geren macht te geven voordat ze de
machtsstrijd met je aangaan, bij-
voorbeeld in het programmeren en
organiseren van activiteiten. Ik om-
zeil de machtsstrijd ook doordat ik

er voor hen ben. Dreigen met ge-
weld hoeft echt niet. Ik ben fysiek
niet de sterkste en ik zie er niet street
uit. En toch krijg ik meestal gedaan
wat ik wil. Letterlijk zei een jongere
onlangs tegen me: ‘Van jou kan ik
het hebben, Sebas.’ Ik dwong hem
niet fysiek ergens toe (de onconven-
tionele jongerenwerker) en ik vertel-
de hem ook geen burgerlijk verhaal
over hoe hij in het openbaar met ‘de
ander’ moest omgaan (de conven-
tionele jongerenwerker). Ik deed
een beroep op de relatie die ik met
hem had en hield hem daardoor in
het gesprek. ‘Ik wil écht begrijpen
wat je bedoelt en ik wil dat je goed
begrijpt wat ik bedoel. Ik zoek het
gesprek met je, niet omdat je vol-
gens mijn normen “netjes” moet
zijn, maar omdat ik me zorgen
maak over hoe het met je gaat als ik
hoor dat je twee keer in één week
bij een vechtpartij betrokken bent.’
Hij kon het van me hebben…

Dit werkt in de Bronx en in de 
Bijlmer.
Dit werkt in Amsterdam-West en in
Beiroet.

Sebastian Abdallah is sportbuurtwerkcoördi-
nator in stadsdeel Westerpark in Amsterdam.
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Misschien lijkt het vreemd dat ik
achteraf naar Mohammed
glimlachte en hem een hand gaf

Jongeren maken vrij
nauwkeurige afwegingen bij
hun handelingen, ook in
pijlsnel opkomende escalaties


