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Pimps en ho’s in Heuvelland

Dimitri Tokmetzis

J ongerenwerker Emile Beckers is
pas begin dertig, maar hij voelt
zich al behoorlijk oud. De tieners

die jongerencentrum Spuugh bezoe-
ken, spreken een taal die hij niet kent,
vol buitenlandse woorden. Ze kleden
zich volgens de nieuwste mode en
hebben een houding tegenover seks,
drugs en gezag die hij tot voor kort al-
leen van tv kende. Beckers kan het
nog bijbenen, maar het kost meer
moeite dan voorheen.

Jongens die Spuugh bezoeken, ma-
ken zich vooral druk over hun street
credibility. Op straat, in de ‘stadsjun-
gle’ van Vaals (9.000 inwoners), moe-
ten ze hun mannetje kunnen staan.
Problemen met de politie verhogen
hun aanzien in het grensdorp. Ook
meisjes zijn steeds meer bezig met
street credibility, al was het maar om
zich staande te houden tussen de har-
de jongens.

Spuugh in Vaals lijkt op Tha Spot
in de Bijlmer (79.000 inwoners, Am-
sterdam 743.0000). Volgens jonge-
renwerker Stef van Schijndel is het de
laatste jaren vrij kalm in de Bijlmer.
Maar dit neemt niet weg dat crimina-
liteit een geaccepteerde bezigheid is
en de seksuele moraal er los is. „Jon-
geren hier voelen zich al snel kinde-
ren van de straat. Dat komt voor een

groot deel voort uit onzekerheid. De
straatcultuur is hier de norm en als
een puber één ding niet wil, dan is het
anders zijn.”

Drie luidruchtige Antilliaanse mei-
den in het jongerencentrum herken-
nen de onzekere straatpose bij hun
mannelijke leeftijdgenoten. „Ze doen
‘verkeerde dingen’ en vinden dat
stoer. Ze denken dat ze allemaal Tony
Montana zijn.”

Ook buiten de Bijlmer is Tony
Montana, de drugscrimineel uit de
film Scarface (1983), voor veel jongens
een held. In Scarface speelt Al Pacino
een Cubaanse kruimeldief die schie-
tend en snuivend een drugsimperi-
um opbouwt in Miami. Ten slotte
gaat hij ten onder in een maalstroom
van door cocaïne geïnspireerde para-
noia, incestueuze jaloezie en een re-
gen AK-47-kogels. De portretten van
een schreeuwende en een met een ma-
chinegeweer gewapende Scarface
duiken overal in Nederland op. En
van de Bijlmer tot Den Bosch en van
Mijdrecht tot Vaals laten jonge blan-
ke en zwarte jongeren zich Tony noe-
men. Sommigen slepen net als Tony
met hun been, alsof een oude kogel-
wond hen het lopen moeilijk maakt.

Behalve Scarface zijn ook gangsta-
rappers als Tupac (‘I’m just a brother
who fights back’) en 50 Cent (‘Get rich or
die trying’) rolmodellen. Volgens Bec-
kers gaat het vooral om de muziek en
de stijl, maar er zit ook een serieuze
ondertoon in. En die baart jeugdwer-

kers zorgen.
Dankzij internet, tv, geld en reizen

hebben de plattelandsjongeren niet
alleen de urban jeugdcultuur van
hiphop en r&b ontdekt, maar eigenen
ze zich ook de mores van de straat toe.
Hun gedrag is de laatste jaren in ijl-
tempo op dat van hun stedelijke leef-
tijdgenoten gaan lijken. De platte-
landsjongere heeft tegenwoordig ste-
delijke problemen.

„Ze hebben een gigantische inhaal-
slag gemaakt ten opzichte van de
stad”, zegt Beckers over de jongeren
van het Zuid-Limburgse Heuvelland
waar Vaals een van de grotere dorpen
is. „In de grote stad gebeurde vroeger
alles veel eerder, maar dat is nu voor-
bij. Ook hier zie je jongeren al op jon-
ge leeftijd experimenteren met hard-
drugs zoals cocaïne. Jongens van
rond de vijftien zijn daar al mee be-
zig. Meisjes gebruiken speed, zodat
ze lekker lang kunnen stappen. En
het helpt ze met afvallen.”

Een 18-jarige bezoeker van Spuugh
– liever geen naam, Vaals blijft een
dorp – zegt dat drugs en wapens in
een handomdraai zijn te regelen.
„Vaals heeft geen coffeeshop, maar er
zijn genoeg drugspanden waar alles
te krijgen is. Veel vrienden en kennis-
sen gebruiken cocaïne.” Om deze du-
re hobby te betalen – een gram kost
vijftig euro en hier doet een gemid-
delde gebruiker een avond mee –
knappen sommige jongeren wel eens
‘klusjes’ op voor dealers. „In het

grensgebied is met smokkel genoeg
te verdienen.”

Volgens Beckers hebben de Heuvel-
landse jongeren ook de seksuele mo-
raal van de hiphoppers overgenomen.
„De verhouding tussen de seksen is er
niet prettiger op geworden”, zegt hij.
De pimp ’n ho-cultuur (mannen zijn
pimps, pooiers, en mogen met ho’s,
sletjes, doen wat hun belieft) bestaat
ook in Vaals. „Relaties staan veel meer
dan vroeger in het teken van dienst en
wederdienst. Heb jij een auto? Dan ga
ik met je om. Het gaat om geld, spul-
len en aanzien.”

Ook Tanja Snijder, GGD-manager
jeugdgezondheidszorg in Zeeland,
stelt vast dat de plattelandsjongere
geen apart soort meer is: „Excessen
op het gebied van drugs, alcohol en
criminaliteit die je vroeger vooral in
de steden zag, komen nu ook voor in
Zeeland. Niet alleen in de drie steden
Vlissingen, Terneuzen en Middel-
burg, maar ook in kleine gemeen-
ten.”

De vaststelling dat de cultuur van
de plattelandsjongere de afgelopen
tien jaar drastisch veranderde, berust
niet op harde wetenschap. Voor zover
bekend is er geen vergelijkend weten-
schappelijk onderzoek gedaan naar
de verschillen tussen jongerencultu-
ren in steden en op het platteland. In
grote studies naar de leefgewoonten
van de jeugd wordt niet of nauwelijks
gelet op geografische herkomst.

De uniformering van de cultuur

lijkt niet alle jongeren in gelijke mate
te raken, maar treft vooral de zoge-
noemde ‘groep van vijftien procent’.
Welzijnszorgers gaan er meestal van
uit dat het met 85 procent van de jon-
geren goed gaat. De rest heeft proble-
men: ze zijn laag opgeleid, vatbaar
voor invloeden ‘van buitenaf’ en nei-
gen sneller naar excessief gedrag.

Op een zondagmiddag rond een uur
of twee wordt in De Poort in Den
Bosch (135.000 inwoners) een work-
shop rap gegeven. Het jongerencen-
trum is een aaneenschakeling van
bouwketen en ligt aan de rand van de
nette jaren-negentig-wijk Maas-
poort. Tien blanke jongens zitten
over hun rhymes, hun rapteksten ge-
bogen, totdat een duo naar voren
stapt. North Side Rulez staat op de ach-
terkant van hun rode shirts. Op de
voorkant staat aangegeven waar Dy-
namic North resideert: Haren, Donk en
Reit. Ze rappen over het harde leven
op straat. De jongen met de Antilli-
aanse blingbling oorbelletjes roept

met hoge stem en Bosch’ accent dat
hij „rapt als een motor die niet kan
stoppen.” Na het applaus pakt hij op-
gelucht een handje snoep.

Uiterlijk vertoon, opgepikt van de
muziekzenders, zegt Twan Thijssen.
Volgens de jongerenwerker werd de
Nederlandse rap vliegensvlug om-
armd door de jongens van De Poort.
„Tien jaar geleden ontstond in Am-
sterdam een nieuwe stijl die lang-
zaam over de rest van Nederland
schoof. Nu, met nieuwe media als in-
ternet, gaat dat veel sneller. De jonge-
ren hier krijgen meer over zich heen.
Het kan niet anders of ze worden
daardoor beïnvloed.”

Niet alleen muziekstijlen, ook ge-
drag wordt nagevolgd, zegt Thijssen.
„Ook in een provinciestadje als Den
Bosch bestaat nu een multiculturele
onderlaag. De jongeren uit verschil-
lende culturen wisselen elkaars ei-
genaardigheden uit. Blanke kinderen
praten ineens met een Marokkaans
accent en doorspekken hun zinnen
met woorden uit het Papiaments.
Maar ook de macho-eigenschappen
van de mediterrane en Zuid-Ameri-
kaanse culturen doen het goed.”

Dat machismo leidt tot een niet al
te zachtzinnige omgang tussen de
seksen, wat dikwijls gepikt wordt
door de meisjes. Een vrijwilligster die
al achttien jaar meeloopt rolt met
haar ogen als ze het over de meiden
van twaalf, dertien, veertien jaar
heeft, die zich uitdagend gedragen,
omdat ze denken dat dat normaal is.
„Ik probeer ze wel eens duidelijk te
maken dat ze spijt krijgen van dat ge-
drag. Maar ik geloof niet dat ze echt
naar mij luisteren.” Extreem gedrag
bestond altijd al en hoort bij de pu-

berteit. „Maar dit gaat wel erg ver”.
„Ik denk dat het nu veel moeilijker

is om jong te zijn dan tien jaar terug.
De keuze is enorm. Door internet en
tv worden ze met informatie gebom-
bardeerd. Vooral voor de lageropge-
leiden is dat heel lastig. Want wat
voor beeld krijgen ze voorgeschoteld?
Dat het normaal is om een vrouw te
ass-slappen? Dat het oké is dat je wordt
afgezeken, zoals bij Idols, als je iets
creatiefs wilt doen? De samenleving is
harder geworden en dat merken deze
kinderen als geen ander.”

Zuipen
Een hardere samenleving die hardere
kinderen voortbrengt. Jaap Noorda
en Redbad Veenbaas, verbonden aan
het Jeugdinstituut van de Vrije Uni-
versiteit, kwamen dat ook tegen in
hun onderzoek naar de jeugdcultuur
in enkele rurale gebieden. Veenbaas
stelde vast dat het alcohol- en hard-
drugsgebruik in het Friese Ooststel-
lingwerf (een verzameling van der-
tien dorpen, 26.000 inwoners) over-
eenkomt met het landelijk gemiddel-
de: ongeveer tien procent van de jon-
geren gebruikt wel eens harddrugs.
Veenbaas: „Dat de plattelandsjeugd
zich alleen maar klem zuipt in drink-
keten klopt dus niet zonder meer.”

Noorda zag in Ermelo (26.000 in-
woners), Putten (23.000) en Elburg
(22.000), middenin de zogenoemde
biblebelt, dat drugs in alle vormen
ruim voorradig waren. Daarnaast trof
hem het uitgaanspatroon. „De jonge-
ren gingen allang niet meer stappen

De klassieke plattelandsjongere,
onschuldig en naïef, bestaat niet

meer. De urban jongerencultuur van
rap, pimps en ho’s heeft allang de

dorpen en gehuchten bereikt. „In de
grote stad gebeurde vroeger alles

veel eerder, maar dat is nu voorbij.”

De plattelandsjongere heeft grotestadsproblemen
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Minister Rouvoet en de jeugd

· Minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin, CU) wil aan het einde van
deze kabinetsperiode in alle wijken van steden en in alle dorpen Centra
voor Jeugd en Gezin hebben. In die centra moeten de verschillende in-
stellingen voor gezondheidszorg, onderwijs en justitie die zich met
minderjarigen van min negen maanden tot 23 jaar bezig houden, beter
gaan samenwerken. Veelal zal het consultatiebureau als basis van het
nieuwe centrum dienen. Het is de bedoeling dat bij problemen één per-
soon de zorg aan een kind gaat coördineren. Zodra twee verschillende
instanties, bijvoorbeeld de politie en de school, een probleem bij een
kind signaleren, moeten zij meteen overleggen wie de hulp op zich
neemt.
· Hulpverleners gaan voor ieder kind een risicoanalyse maken van hun
opgroei- en opvoedproblemen. Rouvoet wil dat de Centra voor Jeugd en
Gezin inventariseren welke problemen zich bij een kind kunnen voor-
doen. Het gaat om risico’s van bijvoorbeeld langdurig werkloze, ge-
scheiden, overspannen, verslaafde of gedetineerde ouders. Met de in-
ventarisatie in de eerste vier jaar na de geboorte wil de bewindsman
voorkomen dat kinderen in de problemen raken.
· Het Centra voor Jeugd en Gezin moet de risicoanalyse opnemen in het
zogeheten Elektronisch Kinddossier. Dat dossier vervangt in 2008 de
huidige papieren dossiers van de jeugdgezondheidszorg.
· In 2009 komt er een elektronisch alarmsysteem dat beroepskrachten
in diverse sectoren attendeert op risicojongeren. In deze zogenoemde
Verwijsindex kunnen medewerkers van jeugdzorg, onderwijs, politie en
justitie de namen invoeren van jongeren die problemen hebben. De
melder krijgt een signaal als de jongere al eens eerder met een probleem
op het systeem is aangemeld. Een school die een leerling bijvoorbeeld
meldt als spijbelaar, krijgt het te horen als de politie het kind al eens
vanwege diefstal gemeld heeft, of als jeugdzorg zich al eens over het
kind heeft ontfermd wegens kindermishandeling. De verwijsindex be-
vat geen inhoudelijk informatie maar verschaft de melder de contactge-
gevens van de vorige melder, zodat zij niet langs elkaar heen werken
maar in overleg kunnen treden over de minderjarige.
· Rouvoet wil ouders van kinderen die in de problemen raken, ver-
plicht op opvoedcursus sturen. Het is de bedoeling dat de rechter daar-
over beslist. In acute gevallen moeten kinderen binnen 24 uur hulp krij-
gen of uit huis worden geplaatst.
· Jongeren die nog geen strafbare feiten hebben gepleegd maar dreigen
af te glijden naar langdurige inactiviteit of de criminaliteit moeten ver-
plicht naar campussen voor heropvoeding en scholing. Rouvoet wil een
landelijk netwerk van deze twaalfuursvoorzieningen.

Bezoekers van jongerencentrum ’t Kechelke in Meerssen, met derde van rechts Danny Foto’s Nienke van Atteveldt

‘Relaties staan veel meer dan vroeger in

het teken van dienst en wederdienst.

Heb jij een auto? Dan ga ik met je om.

Het gaat om geld, spullen en aanzien.’


