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Beetje hangen

Dimitri Tokmetzis

D e 53-jarige bewoonster kan hun
bloed wel drinken. Recht tegen-
over haar huis, aan het Dukaat-

plein in Maastricht, staat iedere
avond een vaste groep hangjongeren:
ongeveer tien ‘Turken, zwarten en
Nederlanders’ van rond de zeventien
jaar oud. Ze klimmen op het dak van
de kerk. Pikken deurbellen. Schop-
pen tegen voordeuren aan. Onlangs
stalen ze de afvoerroosters die voor de
deuren liggen. Een oude buurman
viel bijna in het gat.

Je kunt het maar beter niet met ze
aanleggen, verzucht ze. Laatst schop-
ten ze een bal tegen haar aan. Excuses?
Een grote bek kon ze krijgen. Bang is
ze niet. Ze scheldt gewoon terug. Dat
ze wel even een trap in hun kruis
komt geven. Ze raakt wel gestresst.
Slikt antidepressiva en kan niet veel
hebben. De politie? Ach, die komt
toch niet. Ze woont al 41 jaar in deze
nette arbeidersbuurt, maar de laatste
zes jaar is het niet leuk meer. Ze laat
zich alleen niet wegjagen. Dat nooit.

Deze bewoonster deelt haar irrita-
tie en onveiligheidsgevoelens met
veel Nederlanders. Jeugdoverlast is in
steeds meer dorpen en steden erger-
nis nummer één geworden. Vorig jaar
bijvoorbeeld stoorden voor het eerst
meer Amersfoorters zich aan hang-
jongeren dan aan hondepoep op
straat. Uit een recente enquête van ac-
tualiteitenprogramma E e n Va n d a a g
(21.000 ondervraagden) blijkt dat cir-
ca twintig procent van de Nederlan-
ders ernstige overlast rondom het
huis ervaart en bang is voor hangjon-
geren. Een kwart hiervan overweegt
te verhuizen. Zes procent heeft dat
reeds gedaan.

Daar komt bij dat burgers steeds
banger lijken te worden voor hun
kinderen. Een recent Brits internatio-
naal vergelijkend onderzoek noemt
dit fenomeen paedophobia. Veertig
procent van de Britten durft jongeren
niet meer aan te spreken op baldadig
gedrag uit angst voor verbaal of fysiek
geweld. Op continentaal Europa lig-
gen die cijfers gemiddeld meer dan
tien procent lager. De onderzoekers
menen dat deze angst niet door de ge-
weldsstatistieken wordt gerechtvaar-
digd. De jeugdcriminaliteit neemt
juist af en als er al sprake is van ge-
weld, dan vindt die vooral plaats tus-
sen jongeren onderling. Nog meer cij-

fers uit het onderzoek: ongeveer 34
procent van de Nederlandse 15-jarige
jongens brengt vier avonden of meer
door met vrienden, al dan niet op
straat. Voor meisjes is dat 29 procent.
De Nederlandse 15-jarigen zijn daar-
in een middenmoot in Europa.

Politieke partijen pakken deze
angstsignalen gretig op. Vlak voor het
zomerreces vuurden ze een salvo af
aan maatregelen, ideeën en actieplan-
nen. De PvdA pleit voor verplichte
opvoedingsondersteuning aan ou-
ders wier kinderen voor overlast zor-
gen. Lastige jongeren moeten voor
21.00 uur binnen zijn. Onverbeterlij-
ke lastpakken komen terecht in nog
te bouwen internaten. Het CDA
wenst blaastesten voor kinderen on-
der de zestien. Als ouders van over-
lastgevende kinderen niet meewer-
ken aan opvoedingsondersteuning,
moeten de kinderen onder toezicht
worden geplaatst. De SP wil een einde
aan het gedogen van asociaal gedrag,
intimidatie en vandalisme en wil dat
bereiken met een combinatie van har-
de hand en de terugkeer van de weg-
bezuinigde jongerenvoorzieningen.
De VVD ziet wel wat in samenscho-
lingsverboden. De PVV van Wilders,
ten slotte, wil dat „als redelijkerwijs
verwacht kan worden dat overlast en
crimineel gedrag gaat plaatsvinden,
deze verderfelijke lieden door de poli-
tie van de straten verwijderd worden,
desnoods met harde hand. Oppakken
en opsluiten!”

D eze plannen klinken crimino-
loog Henk Ferwerda weinig
reëel in de oren. „Als het gaat om

hangjongeren lopen allerlei begrip-
pen, gedrag en beelden door elkaar.
De jeugd is extremer geworden, maar
veel gedrag is niet nieuw. Jongeren
zijn altijd luidruchtig geweest en heb-
ben altijd kattekwaad uitgehaalde.”

Wel veranderd is het karakter van
de groepen. Zeker in de grote steden
zijn veel allochtone hanggroepen
ontstaan. Die komen op een blank pu-
bliek vaak bedreigender over. Jonge-
ren zijn ook mondiger geworden. Als
volwassenen daar niet goed mee kun-
nen omgaan, kan een overlastsituatie
snel escaleren. Het feitelijke gedrag
van een groep komt echter niet altijd
overeen met de perceptie daarvan. In-
cidenten worden opgeblazen in de
pers. En beleid van gemeente en poli-
tie worden vaak op basis van deze in-
cidenten gestuurd, zegt Ferwerda.

Advies- en onderzoeksgroep Beke,
waar Ferwerda directeur van is, heeft
een onderverdeling gemaakt van
hanggroepen die school maakt in ge-
meentelijke, justitiële en welzijns-
kringen. Naast de jongeren die geen
enkele overlast veroorzaken, is er de
zogenoemde h i n d e r l ij k e groep. Die is
af en toe luidruchtig en trekt zich niet
zoveel aan van de omgeving. Soms
plegen de jongeren vernielingen,
maar over het algemeen zijn ze goed
te corrigeren. Jongeren van de over-
lastgevende groep zijn nadrukkelijker
aanwezig. Ze intimideren fysiek of
verbaal omstanders. Ze zijn minder
goed te corrigeren en maken zich va-
ker schuldig aan vandalisme en klei-
ne criminaliteit. De laatste categorie
is de zogenoemde criminele jeugd-
groep. Jongeren daarvan zijn al in
aanraking gekomen met de politie.
Misdrijven worden gepleegd voor het
financiële gewin en ze schrikken niet
terug voor het gebruik van geweld.

Over het algemeen geldt: hoe ex-
tremer de groep, hoe groter zijn actie-
radius en levensduur. Ook geldt, hoe
extremer de groep, hoe minder vaak
die voorkomt. Het Wetenschappelijk
Onderzoek- en Documentatiecen-
trum (WODC) van het ministerie van
Justitie schat de verdeling van hin-
derlijke, overlastgevende en crimine-
le groepen op respectievelijk 70, 20 en
10 procent.

De groep ‘Turken, zwarten en Ne-
derlanders’ op het Maastrichtse Du-
kaatplein behoort duidelijk tot de

hinderlijke groep. Opvallend is wat
ontbreekt op het plein: vernielingen,
vuil en graffiti. Zelfs de muur van de
kerk, waar de jongeren avonden te-
genaan hangen, is maagdelijk wit.

Andere bewoners herkennen zich
niet in de klachten. Een 46-jarige over-
buurman zegt dat er wel eens wat ge-
beurt, maar dat je dat nooit voor hon-
derd procent kunt tegenhouden. „Dat
moet je ook niet willen denk ik. Soms
draaien ze harde muziek of trappen ze
de bal tegen de kerkmuur. Dan zeg ik
er wat van en daar luisteren ze meestal
wel naar. Mijn eigen zoon zit er ook
wel eens tussen, dus dat scheelt.”

E en buurvrouw, ook van 53, vindt
het opvallend dat de meeste
klachten van de bewoners zonder

kinderen komen. „Een paar jaar te-
rug zijn hier veel gezinnen komen
wonen en die kinderen worden nu
groot. Er mag van die bewoners niet
zoveel. Mijn buurman werkt ’s nachts
en slaapt overdag. Als er wat jonge-
ren, onder wie mijn kinderen, voor
zijn huis staan, begint hij meteen te
klagen. Als hij nou van tevoren zegt
dat hij op bepaalde dagen wil slapen,
kunnen we gewoon afspraken daar-
over maken. Maar niemand praat nog
met elkaar. Daar zit volgens mij het
probleem.”

Wat zeker een probleem is, is dat

sommige mensen „verstarren in een
onvruchtbaar patroon”, zegt Hans
Kaldenbach. Hij is docent intercultu-
rele communicatie aan de Hoge-
school van Utrecht en geeft trainin-
gen aan leraren, politie, jeugdwer-
kers. Sinds kort geeft hij in Amster-
dam en Amersfoort ook training aan
gewone wijkbewoners over hoe ze
moeten omgaan met hangjongeren
in de buurt. Met een Marokkaanse ac-
teur loopt hij diverse confrontaties
door met 25 tot 30 cursisten per keer.

„Ik vertel de cursisten hoe ze moe-
ten omgaan met hangjongeren en de
straatcultuur. Als jongeren voelen dat
je denkt boven hen te staan, dan is het
afgelopen. Cursisten staan er vaak
van te kijken hoe vernederend ze over
komen”, zegt Kaldenbach. Eer en res-
pect zijn buitengewoon belangrijk in
de straatcultuur. Jongeren hebben
daarbij een andere opvatting van res-
pect: je moet rekening houden met
mij. Dat komt, zegt de trainer, door-
dat grote groepen jongeren zich juist
minderwaardig voelen. Zeker die aan
de onderkant van de sociale ladder.

„De mensen die de meeste overlast
ondervinden, zijn vaak de mensen die
het minst goed met deze jongeren
kunnen omgaan. Iemand die jou niet
respecteert, die maak je het leven
zuur. Bij wie ging je vroeger belletje
trekken? Bij degene die schreeuwend

achter je aankwam. Dat was span-
nend.”

De neiging, zegt criminoloog Fer-
werda, van gemeenten en politie is
vaak repressief te handelen als er in
korte tijd veel klachten binnenko-
men. „Het is goed om eerst te kijken
waar die klachten vandaan komen.
Soms komen ze maar van één of twee
mensen en heeft de rest van de buurt
geen problemen van de jongeren. Een
inschatting ter plaatse – ’s avonds en
niet onder kantoortijd – en een ge-
sprek met de klagers levert vaak een
betere oplossing dan de politie er
meteen maar weer op afsturen.”

In Burgum, twintig kilometer ten
oosten van Leeuwarden, komt de po-
litie er wel geregeld aan te pas.

Een jonge blonde knul scheurt met
een krat bier op het frame met zijn
brommer over de stoep weg. Een ou-
de man kijkt verschrikt op. Jelte (15)
en Gerben (bijna 16) wachten even
verderop bij het nauwe straatje tus-
sen Super de Boer en Primera. Het is
vrijdag, half acht, koopavond in het
centrum van Burgum. De jongens
bellen ongeduldig hun vrienden-
kring rond – waar blijven ze? Dit is
hun verzamelplek. Hier kopen ze bier
in, dat ze, als iedereen er rond een uur
of negen is, ergens anders opdrinken.

Dat ze bedreigend overkomen,
kunnen ze zich wel voorstellen. Hier

hangen verschillende groepen uit de
omgeving, uit Suwâld, Hardegarijp
en de donkere jongens uit het asiel-
zoekerscentrum. Op een beetje vrij-
dag- of zaterdagavond staan er zo
veertig, vijftig jongeren. Enkelen vin-
den het leuk om mensen bang te ma-
ken, of ze uit te schelden. Gerben en
Jelte doen daar niet aan mee, zeggen
ze, maar ze vinden het ook niet nodig
om hun vrienden te corrigeren. Alsof
die naar hun luisteren.

Ze willen best ergens anders heen,
maar waar? De plaatselijke jeugdsoos
is in hun ogen een ‘drugskeet’. Eerst
hingen ze bij een aantal bankjes even
verderop, maar die zijn na klachten
van omwonenden weggehaald. De
paar kroegen voor jongeren zijn
dicht. De snookerhal sluit binnenkort
zijn deuren. En bij het gemeentehuis
en de Aldi geldt inmiddels een sa-
menscholingsverbod. Wat rest is een

spel van kat en muis met de politie.
Gerben en Jelte herkennen inmiddels
de agenten in burger en nemen de be-
nen zodra ze in de buurt komen.

Mario Viergever vindt het niet erg
dat de groep voor de Primera, zijn
winkel voor tabak en lectuur, hangt.
Zolang ze zich maar gedragen. Dat
gebeurde een tijd terug vaak niet.
Flessen werden kapotgegooid. Ra-
men ingesmeerd met boter of andere
vieze troep. Graffiti gespoten op de
gevels. Vechtpartijen tussen groepen.
Dealen. In die gevallen belt hij de po-
litie. In alle andere gevallen lost hij de
overlast zelf op. „Je kunt ze goed aan-
spreken. Zolang je maar niet gaat
schreeuwen en normaal tegen ze
doet, dan luisteren ze meestal wel. Ze
hebben hier ook niet zoveel te doen,
ze kunnen nergens heen.”

Volgens gemeentelijk beleidsme-
dewerker Jan Laan gaat het hier ook
om „subjectieve veiligheid”. „Men-
sen voelen zich bedreigd en daar
moet je als gemeente iets mee. Daar-
naast eisen winkeliers een aanpak van
de overlast. Je ontkomt niet aan bon-
n e n s ch r ij v e n . ”

Sinds begin dit jaar pakt de ge-
meente Tytsjerksteradiel, waar Bur-
gum onder valt, de jeugdoverlast har-
der aan. Alle jongeren van 12 tot 18
kregen een brief thuis met daarin de
regels van het rondhangen (‘hangen

Hangjongeren zijn in veel dorpen en steden
ergernis nummer één. Bewoners en politiek
roepen om een harde aanpak. Maar: „Niet
iedere hanggroep is een jeugdbende.”

Bewoners durven jongeren niet aan te spreken op baldadig gedrag

OVERPE INZ INGEN

Hele fijne dag

1408

‘G oedenmmmmmmmorgen.
Je spreekt met Carmen. Mag
ik je even een vraag stellen?”

Zo is destijds Andries Knevel zijn
carrière begonnen. En dan kwam de
tweede vraag: gelooft u in God? Altijd
wil ik weten welke vraag iemand me
wil stellen.

„Mevrouw Carmen, wat wilt u vra-
gen?”

„Wij hebben als telemij een heel
voordelig abonnement in de aanbie-
ding en als je nu overstapt...”

Ik vertel mevrouw Carmen dat ik
geen overstapper ben en vraag haar
of ze me nooit meer wil bellen.

„Nog een hele fijne dag verder.”
Wanneer is het begonnen? Vroeg

in de informele jaren zeventig. Ik bel-
de een goede vriend. „Met Rogier”,
zei hij. Welke Rogier? Ik had er toen
twee die zo heetten, de ene met deze
voornaam, de andere met dezelfde
achternaam. Gelukkig herkende ik
de stem, had het goede nummer ge-
draaid, vroeg hem waarom hij zijn
achternaam niet noemde. Dat was in
de modernste kringen niet meer ge-
bruikelijk, zei hij. Drie decennia later
heeft bijna iedereen aan de telefoon
alleen nog een voornaam, en steeds
meer mensen heten daar alleen nog
Hallo. Tot die laatste grote familie
hoor ik.

Carmen kwam op vijf manieren
hypereigentijds voor de dag: a) Ze
wist niet zeker of het morgen of mid-
dag was; b) ze vroeg of ze me een
vraag mocht stellen; c) ze sprak mij,
wildvreemde, aan met je; d) ze pro-
beerde me door de telefoon iets te
verkopen; en e) ze wenste me nog een
‘hele fijne dag’.

Ik begin met het laatste punt. Lang
geleden wensten de mensen elkaar
goedendag, daarna een prettige dag,
toen werd het een hele prettige en nu
is het een hele fijne. Strikt taalkundig
is het een heel fijne, dus niet een ma-
tig fijne. Heel fijn is een gradatie van
fijn. Hele drukt een kwantiteit uit,
zoals halve. Maar dit onderscheid
hebben we achter ons gelaten. Wat
moet je onder een ‘hele fijne dag’ ver-
staan? Dat wisselt van mens tot mens.
De hele dag op de televisie naar het
voetballen kijken, lekker eten en naar
het Concertgebouw, je een coma zui-
pen, poten rammen, naar de schilde-
rijen van Max Beckmann kijken. Het
fijne in het leven wordt met de dag
g e va r i e e r d e r.

Dan kom ik bij punt d. Steeds
meer mensen bellen hoe langer hoe
meer mensen op om iets te verkopen
wat die mensen niet nodig hebben.
Het is als met spam op je computer.
Door al dat ongewenst bezoek krij-
gen steeds meer bezochten een woe-
deaanval. Er zijn nu voorzieningen
getroffen: je kunt je op een lijst laten
zetten en dan zorgt een instantie er-
voor dat je niet meer door de dames
en heren van de vrije markt wordt ge-
beld. Mij lijkt dat een gemis. Ik word
wel een beetje nijdig als ik een Car-
men aan de telefoon krijg, maar het
is een kortstondige, weldadige nij-
digheid. En om op de hoogte te blij-

ven van de ontwikkelingen van de
moedertaal wil ik weten hoe die men-
sen zich uitdrukken.

Nu het belangrijkste. Mijn hele le-
ven heb ik geen Carmen ontmoet en
toch werd ik meteen, ongevraagd
door dit meisje getutoyeerd. Op de
opiniepagina van deze krant, 27 juli,
staat onder de kop ‘Ik ben u. En u
bent dat ook’ een bijdrage van Marij-
ke Philips tegen de jijzeggerij. Me-
vrouw Philips schrijft teksten voor
cabaret en reclame. Ze noemt voor-
beelden uit de reclame, ondernemin-
gen die hun klanten met je en jij aan-
spreken. ABN Amro, Fiat. Ze vindt
dat bedrijven en mensen van boven
de 25 die elkaar niet kennen, u tegen
elkaar horen te zeggen. Ik ben het
gloeiend met haar eens. Ik geloof dat
de Nederlandse Spoorwegen tegen-
woordig ook tot een overmatig intie-
me benadering van hun klanten nei-
gen. De systeembeheerder van de uit-
geverij waartoe deze krant hoort, zit
bij het verstrekken van zakelijke me-
dedelingen praktisch op je lip. Alsof
ik met hem geknikkerd heb. Het U
wordt met uitsterven bedreigd.

Het is niet alleen een taalkundige
kwestie. Op steeds meer manieren
breken de anderen bij je in. Je staat
op de tram te wachten. Van verre na-
dert een dof bom-bom-bom. Het
komt uit het raam van een auto waar-
van de bestuurder met behulp van
zijn gigawatt geluidsinstallatie je op
zijn aanwezigheid wil attenderen.
Daar komt de tram, je stapt in, je zit
in de buurt van een meisje bij wie het
mobieltje kabaal maakt. Ja met Car-
men! Ze neemt met haar vriendin
haar liefdesleven van de vorige nacht
door. De tram luistert mee. Tsjonge-
jonge!

Niet klagen! Daar zijn we aan ge-
wend geraakt. En dan komt er iets
waaraan ik nooit zal wennen. Op het
Rembrandtplein komen twee men-
sen met naakt bovenlijf binnen, Brit-
ten. Ze betalen allebei een kaartje van
één zone met een biljet van vijftig eu-
ro. De tram blijft vijf minuten staan
omdat de bestuurder al zijn wissel-
geld bij elkaar moet zoeken en zorg-
vuldig uittellen. De tram gaat weer
rijden. Twee halfnaakte toeristen
staan tussen de mensen van het spits-
uur. Die zien wratten, moedervlek-
ken, ruiken lichaamsgeur.

Kleding dient niet alleen tegen de
kou of om je op je mooist aan de we-
reld te vertonen. Met de kleren aan
bescherm je de andere mensen ook
tegen de impertinentie van je aanwe-
zigheid. Op de boulevard van Sainte
Maxime aan de Franse zuidkust
geldt al jaren een verbod op half-
naaktloperij. De Fransen houden ook
het verschil tussen vous en tu zorg-
vuldig in ere.

Sinds eind 2005 verkoopt Rhine
Group in Harmelen de zogenoem-
de Mosquito. Dit apparaat zendt
een vervelend geluid uit op een
toonhoogte die alleen pubers en
adolescenten kunnen horen.
Reeds vanaf jonge leeftijd neemt
het vermogen om hoge tonen te
horen af.

Volgens directeur Donald van
der Laan heeft hij inmiddels 150
exemplaren verkocht en de vraag
van scholen, woningbouwveren-
gingen en gemeenten neemt nog
steeds toe. Zeker in de veertig ach-
terbuurten van minister Vogelaar
is veel interesse. Van der Laan ver-
koopt heel af en toe ook aan parti-
culieren. „Dan moet je wel heel
veel overlast hebben, want het is
een flinke investering.”

De markt is wat hem betreft
nog niet verzadigd. „In Engeland
hangen er al 4.000 mosquito’s. We
hebben dus nog wel even te gaan
in Nederland.”

v© Het geluid van de mosquito
is te horen op:
w w w. h a n g j o n g e r e nw e g . n l

Irritante piep jaagt
jongeren weg

Hans Kaldenbach schreef in 2004
het boekje Respect! 99 tips voor het
omgaan met jongeren in de straatcul-
tuur. Een aantal tips:
· 1) Als je geïrriteerd bent, ga er
dan niet op af. Dat hebben jonge-
ren meteen door en dat maakt een
normaal gesprek bij voorbaat
k a n s l o o s.
· 2) Om problemen te voorko-
men, kun je het beste van tevoren
contact maken. Als de jongeren je
kennen en jij kent hen, dan praat
dat al een stuk makkelijker.
· 3) Op het moment dat je gaat
corrigeren: altijd eerst groeten
(„goeienavond heren, dames”),
voor je met je klacht komt.
· 4) Toon begrip om optimaal ef-
fect te hebben. „Ik snap dat jullie
met elkaar willen praten, maar...”
· 5) In het geval van allochtone
jongeren, probeer iemands naam
te onthouden en die goed uit te
spreken.
· 6) Straal bij allochtone jongeren
uit dat ze ónze jongeren zijn. Elk
signaal waarbij ze proeven dat ze
er niet bijhoren zet hun relatie
met u en met de samenleving op
scherp. Het zijn derde generatie
N é d e r l a n d e r s.
· 7) Als iets is misgegaan, spreek
dan vertrouwen uit over de toe-
komst. Blijf hoop uitstralen.
· 8) Raak jongeren niet zomaar
aan. Zelfs een lichte aanraking op
de schouders of aan de bovenarm
kan tot een explosie leiden, ook
als duidelijk is dat u absoluut
geen gevecht zal beginnen. Het
heeft in de straatcultuur een spe-
cifieke betekenis. Het is oorlog en
u komt binnen hun territorium.
· 9) Ga niet op elke kleine provo-
catie in. Soms kijkt u iemand al-
leen maar aan, recht in de ogen en
zwijgt. De ander begrijpt dat u
een grens aangeeft.
· 10) Humor. De waarde van hu-
mor is buitengewoon groot in ge-
spannen situaties.

10 tips voor omgaan
met hangjeugd

oké, rottigheid nee’). Wie zich niet
aan de regels houdt – geen vuurtje
stoken, bier drinken, kabaal maken,
vernielingen plegen, rotzooi achter-
laten – krijgt het jongerenwerk of de
politie op zijn dak. Laan erkent dat
het voorzieningenniveau voor de jon-
geren achteruit is gegaan. Maar, rela-
tiveert hij, je kunt niet iedereen tevre-
den stellen: er is altijd een groep jon-
geren die je niet bereikt. Aan het eind
van het jaar gaan ambtenaren en de
burgemeester de straat op om met de
jongeren zelf te overleggen wat er in
de gemeente moet veranderen.

E en andere manier van denken
over jongerenoverlast is hoogst
noodzakelijk, zegt Ferwerda.

„Kern van de zaak is dat jongeren-
overlast door veel gemeenten, politie
en media als veiligheidsprobleem
worden gezien. Maar je kunt goed
verdedigen dat rondhangende jonge-
ren in veel gevallen een welzijnskwes-
tie is. Je moet goed kijken wat er aan
de hand is. Niet iedere hanggroep is
een jeugdbende.”

Elke groep verdient zijn eigen aan-
pak. De hinderlijke en overlastgeven-
de groepen zijn voor de gemeente,
het welzijnswerk, jeugd- en jonge-
renwerk. De criminele jeugdgroep is
voor politie en justitie. „Je kunt hin-
derlijke groepen bijvoorbeeld niet de
hele wijk doorjagen. Dat lost niets op
en maakt de verhoudingen tussen de
politie en de buurt enerzijds en de
jongeren anderzijds alleen maar
meer gespannen.”

De Burgumse vrienden Jelte en
Gerben denken dat ook. De politie
kan boetes uitdelen, verbieden dat ze
op bepaalde plekken hangen, des-
noods foto’s nemen en een register
aanleggen van overlastgevers, zoals
onlangs in de Hoeksche Waard ge-
beurde. Volgens Gerben haalt dat
niets uit. „We willen onze vrienden
zien. Buiten. Als we ergens niet meer
mogen komen, dan gaan we gewoon
ergens anders naartoe. Denk je nou
echt dat we binnen gaan blijven?”

Jeugd in Burgum, de jongens op de fietsen zijn Gerben (met petje) en Jelte: „Denk je nou echt dat we binnen blijven?” Foto’s Nienke van Atteveldt
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