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“On est de grands garçons en Afrique. 

(…) 

On s’en fou un peu de tout 

on fait le trique 

on a l’argent 

on fait la fête 

en puis demain 

c’est un autre jour.” 

 

(Simon, werkzaam bij politie Brussel) 
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Abstract 

Het doel van dit onderzoek was nagaan hoe iemand gesocialiseerd wordt in een stadsbende, op welke 

statusbronnen bendeleden zich focussen, en of bendeleden het code-switchen beheersen en waarom dit 

belangrijk is – dit alles binnen de context van de bendeproblematiek in Brussel (België). Er werd een 

verkennend vergelijkend onderzoek uitgevoerd volgens het symbolisch interactionistisch perspectief 

op basis van diepte-interviews met jongeren met ervaring in stadsbendes en ervaringsdeskundigen 

werkzaam bij politie- of justitiediensten. De studie illustreerde – analoog met de literatuur – dat het 

centrale punt in stadsbendes zich situeert in het verwerven van status. Dergelijk respect wordt verdiend 

door gebruik van veel geweld. Deze houding van bendeleden geeft aanleiding tot het grootste 

twistpunt tussen beide groepen respondenten: zijn bendes een subcultuur zoals de respondenten van 

politie en justitie menen – en zoals de Amerikaanse literatuur benadrukt – of worden bendes als 

dusdanig geëtiketteerd van buitenaf zoals de geïnterviewde jongeren stellen? Deze verhandeling 

besluit met een aantal belangrijke beleidsimplicaties en suggesties voor verder wetenschappelijk 

onderzoek. 
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Inleiding 

Met koppen als “De verloren generatie van Kuregem en Molenbeek” (Mels, 2010, 3 februari) of 

“Brusselse bendeoorlog woedt voort” (Droeven, 2010, 14 mei) wordt in de Vlaamse kranten – hoewel 

soms overdreven – meer dan duidelijk gemaakt dat bendes
1
 een alomtegenwoordig probleem zijn, ook 

in België. Wanneer we ons toespitsen op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijken daar, opkijkend 

naar en geïnspireerd door Amerikaanse films als New Jack City, tijdens de jaren negentig de eerste 

Brusselse bendes ontstaan te zijn (Eén, 2009, 22 oktober). In 2009 waren er ongeveer twintig bendes 

actief en had de politie weet van 460 zwarte bendeleden, voornamelijk van Congolese afkomst. Sinds 

2002 vielen al elf dodelijke slachtoffers bij conflicten tussen stadsbendes, waarvan de laatste in 

september 2009 (“Stadsbendes in cijfers,” 2009, 24 oktober). 

Meer algemeen telden misdrijven in Brussel in 2008 mee voor 17,5% van de criminaliteitscijfers, 

terwijl haar bevolking slechts 9,8% van het totaal uitmaakt (Bulté, 2010, 9 februari). In geen enkele 

andere Belgische grootstad waren de cijfers rond straatcriminaliteit proportioneel gezien zo hoog: 

diefstal uit auto‟s (42% van de nationale cijfers), grijpdiefstal (60%), sackjacking (96%), etc. 

Desondanks is het aantal onderzoeken naar deze problematiek erg beperkt, zowel in België als meer 

algemeen in Europa (Vercaigne, 2001
2
; Weerman & Esbensen, 2005). Eigen ervaring leert dat 

concrete feiten en cijfers zo goed als enkel via de media te verkrijgen zijn, want voldoende Belgisch 

wetenschappelijk onderzoek ontbreekt. Bovendien legt het schaars bestaande onderzoek vooral de 

nadruk op geweld gepleegd door jongeren en niet op de situatie waarmee deze jongeren te maken 

krijgen, zoals voortdurende stereotypering of criminalisering (Vercaigne, 2001). Het is daarom 

relevant om de bendeproblematiek te benaderen vanuit een sociaalruimtelijk perspectief dat vanuit 

contextueel oogpunt vertrekt en de ruimtelijke factor in rekening brengt (Gottdiener & Hutchison, 

2006), een sociologisch getint perspectief dat ik tracht te incorporeren in deze verhandeling. Naast de 

wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek, hebben ook de bevolking en de bendeleden baat bij 

dergelijke studies (Vercaigne, 2001). Onderzoek kan namelijk bijdragen aan het temperen van 

toenemende onveiligheidsgevoelens, stigmatisering en criminalisering. 

                                                           
1
 In het Nederlands wordt het Amerikaanse woord „gang‟ vertaald als (jeugd)bende (Van Gemert & Fleisher, 

2005). Deze terminologie zal ik doorheen deze verhandeling hanteren. 

 
2
 Conny Vercaigne is socioloog en criminoloog, en doet onder meer onderzoek naar jeugd(sub)culturen in 

Brussel (VVOJ, 2010). Zij is één van de centrale auteurs in deze verhandeling gezien haar onderzoek naar 

stadsbendes – bij mijn weten – het enige is dat zich specifiek toespitst op Brussel. In haar studie „The group 

aspect of youth crime and youth gangs in Brussels: what we do know and especially what we don’t know‟ (2001) 

maakt ze een analyse van de straatcriminaliteit in Brussel en meer specifiek van de verschillende soorten 

Brusselse bendes op basis van artikels in de Vlaamse kranten De Standaard en De Morgen. Ter conclusie 

problematiseert ze de geringe beschikbaarheid van informatie omtrent bendes en benadrukt ze het gevaar van het 

opwekken van onveiligheidsgevoelens door de media. 
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Omdat studie met betrekking tot de straatcultuur zijn oorsprong vindt in de Verenigde Staten in de 

negentiende eeuw (Decker & Van Winkle, 1996
3
), is het interessant om voor het literatuuroverzicht uit 

deze lange traditie en wetenschappelijke rijkdom te vertrekken. Om te starten bij de wortels van het 

probleem volgt er in het eerste deel een definiëring en een theoretische duiding van het ontstaan van 

een subcultuur – gezien bendes beschouwd worden als een alternatieve cultuur die zich afzet tegen de 

dominante samenleving (Lin & Mele, 2009) – met aandacht voor de rol van sociale klasse, 

vervreemding en immigratie. Vervolgens volgt een omschrijving van een stadsbende, waarin het 

belang geduid wordt van het delinquente karakter van een bende en het socialiseringsproces, en de 

relevantie aangetoond wordt van code-switching. Om te besluiten wordt de Eurogang Paradox 

toegelicht: het belang van erkenning van bendes als een Europees probleem om verdere negatieve 

ontwikkeling te voorkomen (Hagedorn, 2001; Klein, 2007
4
; Klein, Kerner, Maxson & Weitekamp, 

2001b). 

Hoewel we het probleem niet mogen ontkennen, moeten we aandachtig zijn ook het omgekeerde niet 

te doen: het fenomeen rond de straatcultuur en stadsbendes in Brussel veramerikaniseren (Wacquant, 

2008). Amerikaanse bendes worden namelijk onder meer gekenmerkt door een veel hogere 

geweldsgraad en er zijn reeds verschillende generaties actief (Gottdiener & Hutchison, 2006; Klein, 

2007). 

Deze verhandeling bouwt verder op Amerikaans onderzoek omtrent bendevorming binnen de urban 

sociology met een sociaalruimtelijk perspectief. Ze speelt in op de nood aan onderzoek vanuit een 

contextuele benadering in België door het uitvoeren van een exploratief onderzoek naar de 

bendeproblematiek in Brussel, meer specifiek naar het socialiseringsproces, het verwerven van status 

(met aandacht voor geweld) en het belang van code-switching binnen een stadsbende. Daarenboven 

kan dit onderzoek gezien worden als innoverend omdat er veel aandacht geschonken werd aan het 

geven van een stem aan de jongeren zelf – in de eerste plaats is hun perspectief op deze problematiek 

van groot belang – vanuit vergelijkend perspectief: dat van jongeren en van politie- en justitiediensten 

met ervaring omtrent stadsbendes. 

 

 

                                                           
3
 Scott H. Decker is professor criminologie en Barrik Van Winkle onderzoeker in antropologie (Decker & Van 

Winkle, 1996). Hun boek „Life in the gang: family, friends, and violence‟ toont de resultaten van drie jaar 

veldwerk met bendeleden en familieleden. De auteurs focussen zich zowel op de individuele, organisatorische en 

institutionele elementen van bendelidmaatschap vanuit het oogpunt van de bendeleden zelf – de reden waarom ik 

het werk centraal stel. 

 
4
 Malcolm W. Klein is professor sociologie en expert op vlak van stadsbendes en criminologie (USC, 2011). Hij 

deed onder meer veldwerk naar straatbendes in Europese context en hun evolutie (Klein et al., 2001b) wat zijn 

werk voor mij heel interessant maakt gezien de schaarse mate Europees onderzoek naar de problematiek 

(Vercaigne, 2001; Weerman & Esbensen, 2005). 



11 
 

DEEL I: LITERATUURSTUDIE 

 

1. Stadsbendes als een subcultuur 

1.1. Definiëring van een subcultuur 

Een algemeen aanvaarde definitie voor het concept „subcultuur‟ is niet voorhanden (Thornton, 1997). 

Vanaf de jaren 20 en 30 werd de term subcultuur gebruikt om te verwijzen naar groepen die normen 

hanteren die afwijken van deze van de dominante samenleving. Dit zijn normen die onbekend zijn 

voor individuen die niet tot de subcultuur behoren en die desondanks door hen als minderwaardig 

worden beschouwd (Yinger, 1960). Bijgevolg worden groepen die beschouwd worden als een 

subcultuur bestempeld als deviant en van een lagere sociale positie door hun sociale klasse, hun 

huidskleur of hun etniciteit (Thornton, 1997). 

In de literatuur kunnen we ruwweg drie verschillende manieren onderscheiden waarop het concept 

wordt benaderd (Yinger, 1960). Een subcultuur kan gezien worden als bestaand tengevolge van 

universele tendensen die in alle samenlevingen voorkomen en die onderliggend zijn aan cultuur in het 

algemeen (bv. los van de dominante familiesystemen komen er in elke samenleving inschikkelijke en 

autoritaire ouders voor). Ook kan het verwijzen naar kleinere groepen binnen een samenleving die 

andere normatieve systemen hanteren op basis van levensstijl, religie, etc. Die systemen benadrukken 

hoe de groepen verschillen van de dominante samenleving (bv. enclaves bestaande uit etnisch 

culturele minderheden). Tenslotte kan een subcultuur verwijzen naar een contracultuur of normatieve 

systemen die voortkomen uit frustraties of conflict tussen kleinere groepen en de dominante 

samenleving (bv. delinquente jongerengroepen). In deze paper focussen we ons op de derde 

benadering. 

1.2. Perspectieven op het ontstaan van een subcultuur 

Net als het ontbreken van een algemene definitie, werd ook nooit een echte „sociologie van 

jeugdsubculturen‟ gevestigd (Perasovic, 2002). Meestal worden subculturen in verband gebracht met 

onderzoek in de Chicago School, die tevens bovenstaande derde benadering van een subcultuur als 

contracultuur aanhangt. Deze stroming concentreerde zich bijna uitsluitend op grootstedelijke 

problemen of het studiedomein van de urban sociology – meer specifiek: op de achtergestelde wijken 

en subculturen in Chicago (Mortelmans, 2009). Tussen de jaren twintig en zestig werden er tal van 

subcultural studies geproduceerd, een traditie die in de jaren zeventig en tachtig werd opgevolgd door 

de Birmingham School (Perasovic, 2002; Thornton, 1997). Ook vandaag wordt onderzoek naar 

subcultural theories verder gezet (Perasovic, 2002). Algemeen genomen ontstonden er vier 

verklaringen voor de oorsprong van delinquente subculturen (Bordua, 1961). Elk van deze visies 
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benadrukt dat het ontstaan van subculturen niet in de eerste plaats bepaald wordt door kenmerken 

intrinsiek aan individuen, maar wel door de situaties waaraan ze onderhevig zijn (Miller & Riessman, 

1961). Dit betekent echter niet dat individuen gezien moeten worden als passieve slachtoffers: ze 

proberen zich aan te passen aan en om te gaan met hun situatie (Rodgers, 2007). We kunnen 

bendevorming bijgevolg zien als een soort van overlevingsstrategie binnen de gestratificeerde 

samenleving. 

Volgens de klassieke visie – vertegenwoordigd door Thrashers werk The Gang (1927) – gebeurt 

bendevorming spontaan door het samenklitten van jongeren die een zwakke binding hebben met de 

sociale controle en die na verloop van tijd een netwerk vormen (Bordua, 1961; Thrasher, 1927). 

Jongerengroepen worden een delinquente bende door conflict met andere groepen of met de politie. 

De straatcultuur wordt beschouwd als aantrekkelijk en bendeactiviteit als nuttig want het zorgt voor 

het voortbestaan van de bende (bv. door diefstal kunnen bendeleden zelfstandigheid en 

onafhankelijkheid behouden tegenover hun ouders). 

De tweede visie draait om de werkende klasse (Bordua, 1961) en wordt gekenmerkt door het werk van 

Cohen (1997 [1955]) die stelt dat alle menselijke gedragingen voortvloeien uit het oplossen van 

problemen. De moeilijkste problemen zijn deze waarvoor geen directe oplossing voor handen is, wat 

leidt tot frustratie, angst, machteloosheid, etc. Bovendien zijn die problemen niet gelijk verdeeld, maar 

gerelateerd aan bijvoorbeeld etniciteit, en worden de mogelijkheden om tot oplossingen te komen door 

de maatschappij gelimiteerd door de bestaande normen, de beschikbare middelen, etc. Een subcultuur 

ontstaat wanneer actoren met gelijkaardige aanpassingsproblemen effectief met elkaar in interactie 

treden en zo eigen standaarden en normen ontwikkelen die gedeeld worden door de leden van de 

nieuwe groep. Deze leveren hen voordelen op. Eén keer gevestigd, blijft deze subcultuur bestaan en 

evolueert ze voortdurend. Analoog wordt een delinquente subcultuur geconstrueerd wanneer 

verschillende individuen, die met statusproblemen kampen omdat ze niet voldoen aan de normen en 

waarden van de dominante maatschappij, met elkaar in interactie treden. Om enige vorm van status en 

respect te kunnen genieten, vestigen ze nieuwe statuscriteria die afwijken van de dominante, waaraan 

ze wél kunnen voldoen. Bijgevolg gaat deze nieuwe status gepaard met een lagere status in de 

dominante cultuur: delinquente subculturen worden in verband gebracht met de werkende klasse en de 

bijhorende problemen zoals jeugdwerkeloosheid, ongeschooldheid, lage lonen, etc. (Bordua, 1961; 

Clarke, Hall, Jefferson & Roberts, 1997 [1975]). Door de jongeren daarentegen worden ze gezien als 

een manier om hun zelfbeeld – gebroken door de instituties (bv. de arbeidsmarkt) gedomineerd door 

de middenklasse – te herstellen (Bordua, 1961; Cohen, 1997 [1955]). 

Ten derde is er de visie die zich toespitst op de lagere klasse (Bordua, 1961). Volgens Miller (1958) 

oefent het culturele systeem van deze klasse het meest invloed uit op bendecriminaliteit, niet deze van 
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de werkende klasse
5
. Deze klasse bestaat grotendeels uit huishoudens waar de moeder de grootste, en 

vaak de enige, ouderrol op zich neemt. De psychologische en onderwijskundige rolmodellen die ze 

thuis missen omwille van de afwezigheid van een vaderfiguur, zoeken de jongeren in bendes. Het 

overmatige drinken, roken, gebruiken van geweld, etc. komt voort uit de drang om te tonen dat ze geen 

externe beperkingen opgelegd krijgen. De zes kenmerken – illegaal gedrag, thoughness, smartness
6
, de 

zoektocht naar opwinding, voorbestemming en autonomie – die Miller (1958) toeschrijft aan de lagere 

klasse zijn er die vaak terugkomen in literatuur omtrent bendevorming (zie infra). Ten eerste wordt 

status in de lagere klasse gemeten aan de hand van illegaal gedrag en de mate van risico dat iemand 

daarbij loopt om opgepakt te worden. Daarenboven worden illegale activiteiten uitgeoefend om 

bepaalde doelen of middelen te bereiken waaraan een hoge waarde wordt toegeschreven en waardoor 

men een hogere status toegeschreven krijgt binnen de bendehiërarchie. Bijgevolg kunnen we stellen 

dat hoe hoger de mate van illegaal gedrag, hoe hoger het risico om opgepakt te worden en hoe hoger 

de waarde van de doelen of middelen, hoe meer prestige een individu verdient. De schending van de 

middenklassenwaarden is slechts een neveneffect van de sterke conformiteit aan groepswaarden in de 

bende. Belangrijk om hieraan toe te voegen is het feit dat dit een – weliswaar niet altijd zeer bewuste – 

keuze is die iemand maakt, lid zijnde van de lagere klasse, want niet iedereen binnen die klasse 

verkiest dergelijk gedrag te vertonen. Ten tweede is toughness belangrijk: fysieke kracht, 

mannelijkheid en een sterke affiniteit tussen mannelijke bendeleden die wordt geuit door verbale en 

fysieke agressiviteit. Deze sterke drang naar het bewijzen van mannelijkheid en though zijn, is 

eveneens gerelateerd met de afwezigheid van een vaderfiguur waarmee ze zich kunnen identificeren. 

Ten derde is er smartness of het verkrijgen van status door zo min mogelijk fysieke inspanning. Dit is 

een ander soort intelligentie dan de norm in de middenklasse, waar vooral de nadruk ligt op 

kennisverwerving. Ten vierde is er de continue dorst naar opwinding die slechts tijdelijk gesmoord 

wordt door alcohol, vechtpartijen of seks. Hiertegenover staat de langdurige passiviteit, het 

rondhangen. Als vijfde stelt de lagere klasse niets te kunnen doen aan hun eigen situatie: ze zijn 

onderworpen aan „oncontroleerbare krachten‟. En tot slot staan ze weigerachtig tegenover externe 

controle en autonomie. Als een individu bijvoorbeeld gesanctioneerd wordt omwille van een delict, zal 

die dit percipiëren als onrechtvaardig. 

                                                           
5
 Het grote verschil tussen de lagere klasse en de werkende klasse ligt volgens Miller en Riessman (1961) in de 

hoge werkeloosheidscijfers kenmerkend voor de lagere klasse. Volgens Weber (in: Gottdiener & Hutchinson, 

2006) kan de samenleving opgedeeld worden in een hiërarchie bestaande uit vijf groepen: de heersende klasse, 

de hogere middenklasse, de lagere middenklasse, de arbeidsklasse en de lagere klasse. Bijgevolg kunnen we 

veronderstellen dat de arbeidsklasse een hogere mate van invloed, controle en prestige heeft in vergelijking met 

de lagere klasse. 

 
6
 Ik verkies de termen thoughness en smartness niet te vertalen, gezien er geen goed Nederlandstalig equivalent 

voor handen is. 
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Deze perspectieven die de werkende klasse respectievelijk de lagere klasse benadrukken, kunnen  we 

in verband brengen met de literatuur binnen het studiedomein van de urban sociology – of de 

stadssociologie – met betrekking tot de gevolgen van het bestaan van een onderklasse. Onder andere in 

de studies van Anderson
7
 (1990), en Decker en Van Winkle (1996) wordt de opkomst van de 

straatcultuur en stadsbendes in verband gebracht met de onderklasse. Deze klasse verschilt van andere 

economisch benadeelde groepen aan de basis van de sociale hiërarchie omwille van de unieke wijze 

waarop hun marginale economische positie of slechte binding met arbeidskracht wordt versterkt door 

de buurt of het sociaal milieu waarin ze leven (Wilson, 1993). Ze bestaat uit de meest arme en 

geïsoleerde individuen die hun kinderen opvoeden met slechts weinig tot geen hoop op een beter 

leven. Criminaliteit biedt in deze situatie een gemakkelijke toegang tot inkomen (Anderson, 1990; 

Wilson, 1993). De vorming van een alternatieve tegencultuur wordt gestimuleerd door het sociaal en 

ruimtelijk isolement (Lin & Mele, 2009; Wacquant, 2008). Hierbij worden de waarden van de 

dominante samenleving verworpen omdat deze gezien worden als hoofdverantwoordelijk zijnde voor 

hun marginalisering en hen verwijt dat ze geen normale attitudes hebben door de uitoefening van hun 

„ondergrondse‟ economische activiteiten (Lin & Mele, 2009). Bovendien zijn de maatschappelijk 

vooropgestelde doeleinden voor de jongeren uit de onderklasse niet haalbaar (Decker & Van Winkle, 

1996). Wat België betreft, bestaat er reeds lange tijd zowel een werkende als een lagere klasse; de 

formatie van de onderklasse is echter nog maar in zijn beginstadium (Wacquant, 2008). De 

beginverschijnselen van deze klasse zijn te wijten aan de verpaupering van de stedelijke periferie, een 

fenomeen dat ook in landen als Groot-Brittannië en Duitsland aanwezig is. Dit kondigt het begin aan 

van een apart regime van stedelijke armoede dat gekenmerkt wordt door meer marginalisering en 

sociale uitsluiting. We moeten dit regime echter onderscheiden van de Amerikaanse getto‟s
8
, die 

gekenmerkt worden door veel diepere segregatie en sociale isolatie dan momenteel het geval is in 

Europa. 

Tot slot kan de nadruk liggen op succesdoelen en mogelijkheden (Bordua, 1961) zoals in het werk van 

Cloward en Ohlin (1960). Zij vertrekken van de idee dat een samenleving met behulp van normen 

aanduidt waar de grens ligt tussen legitieme en illegitieme handelingen. Hierdoor wordt aangetoond 

welk gedrag als juist wordt beschouwd en welk gedrag als foutief. Een subcultuur wordt dus niet 

                                                           
7
 Elijah Anderson is socioloog en één van de belangrijkste stedelijke etnografen in de VS (Yale Sociology 

Department, 2010). Zijn boeken „Streetwise. Race, class, and change in an urban community‟ (1990) en „Code 

of the street. Decency, violence, and the moral lifde of the inner city‟ (1999) – beiden resultaat van jarenlang 

veldwerk in een gebied dat hij zelf „Village-Northton‟ noemt – bieden een helder beeld op de Amerikaanse 

straatcultuur en zijn een interessant vertrekpunt om die straatcultuur te ontrafelen en mijn eigen bevindingen mee 

te vergelijken. 

 
8
 Wacquant (in: Wacquant, 1997 [1995]) definieert een getto als “an ethnoracial formation that combines and 

inscribes in the objectivity of space and group-specific institutions all four major „elementary forms‟ of racial 

domination, namely, categorization, discrimination, segregation and exclusionary violence” (p. 343). Hij 

beschouwt een getto als een institutionele vorm, een historisch gedetermineerde en ruimtelijk gebaseerde reeks 

mechanismen van uitsluiting en controle op basis van etniciteit (Wacquant, 1997). 
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gezien als een nieuwe leefstijl want deze alternatieve strategie is – al dan niet impliciet – reeds gekend 

door het bestaan van normen in een samenleving. In hun benadering van delinquente subculturen 

gebruiken ze de anomietheorie van Merton (1938) als startpunt. Deze stelt dat er binnen een 

samenleving enerzijds sprake is van cultureel gedefinieerde doelen en belangen, en anderzijds van 

institutionele normen – de sociale structuur definieert de aanvaardbare manieren om deze doelen te 

bereiken. Deze twee zijn echter niet altijd op elkaar afgestemd en op basis hiervan onderscheidt 

Merton (1938) vijf gedragsvormen: conform gedrag (men heeft de middelen en streeft ook de 

voorgeschreven doelen na), innoverend gedrag (men streeft de doelen na, maar heeft de legitieme 

middelen niet), ritueel gedrag (men heeft de middelen, maar streeft de doelen niet meer na), 

terugtrekking (men heeft de middelen niet en streeft ook de doelen niet na; dergelijke individuen leven 

wel in de maatschappij, maar maken er geen deel van uit) en rebellerend gedrag (men verwerpt de 

voorgeschreven doelen en de middelen om deze te bereiken). De frustratie die gepaard gaat met 

innoverend, ritueel of rebellerend gedrag kan voor spanning zorgen bij jongeren van de lagere klasse, 

wat aanleiding geeft tot de vorming van delinquente subculturen en bijhorende normen (Bordua, 

1961). Aanvullend hierop formuleert de theorie van Cloward en Ohlin (1960) verschillen in toegang 

tot illegitieme middelen tussen individuen in de lagere klasse bij het benaderen van delinquente 

subculturen – iets waar Merton (1938) geen aandacht voor had. Elk individu neemt namelijk een plaats 

in in een legitieme en een illegitieme structuur met mogelijkheden, en afhankelijk van die positie heeft 

men meer of minder toegang tot (criminele) middelen (Cloward & Ohlin, 1960). Ook de omgeving 

speelt hier een belangrijke rol. Wanneer er geen illegale of criminele middelen beschikbaar zijn, zal er 

zich ook geen subcultuur ontwikkelen. Analoog kunnen we verwachten dat geweld wel gebruikt zal 

worden als strategie om middelen – waar een hoge status aan wordt toegekend – te verwerven wanneer 

jongeren er toegang toe hebben. Met deze idee bekritiseren ze vele andere sociologen binnen de 

Chicago traditie – waaronder Sutherland en Cressey (1960) met hun differentiële associatietheorie (zie 

infra) – omdat deze volgens hen geen oog hebben voor variatie in toegang die correleert met deviant 

gedrag. Een belangrijk verschil met voorgaande benaderingen, is de idee dat delinquente subculturen 

gevormd worden door individuen die hun economische status willen verbeteren, zonder te willen 

veranderen van klasse (Bordua, 1961). 

1.3. De rol van vervreemding en immigratie 

Zoals hierboven duidelijk is, wordt vaak een verband gelegd tussen de vorming van een subcultuur – 

of meer specifiek: bendevorming – en sociale klasse. Daarnaast duiden vele studies ook de rol van 

vervreemding en immigratie aan. Deze drie factoren – sociale klasse, vervreemding en immigratie – 

staan niet los van elkaar, maar zijn gerelateerd en oefenen een versterkende invloed uit op elkaar 

(Wacquant, 2008). 
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Jongeren in bendes worden in veel studies aangeduid als vervreemd (Klein, Kerner, Maxson & 

Weitekamp, 2001a; Weitekamp, 2001), met andere woorden ze hebben de perceptie dat er een kloof 

bestaat tussen de waarden van de maatschappij en deze van henzelf (Seeman, 1975) – het normatieve 

systeem van de bende (Yinger, 1960). Deze vervreemding gaat gepaard met een gevoel van 

machteloosheid, betekenisloosheid, normloosheid, isolatie, zelfvervreemding en culturele 

vervreemding (Seeman, 1975). 

Daarenboven bestaan bendes zowel in Amerika als in Europa grotendeels of geheel uit sociale, 

etnische of nationale minderheden (Klein, 2007). Bij de komst van de migranten in de jaren zeventig 

neigden deze zich te concentreren in de armste delen van de grootsteden omwille van de voordelen – 

goedkopere behuizing, aanwezigheid van lotgenoten, etc. – die deze hen boden (Wacquant, 2008). Dit 

bevorderde sterke ruimtelijke segregatie die aanleiding gaf tot de ontwikkeling van sociale ziekten, 

waaronder bendeactiviteit (Gottdiener & Hutchison, 2006). Wanneer we ons toespitsen op België is 

het opvallend dat zowel de immigratie- als de criminaliteitscijfers het hoogst liggen in Brussel 

(Eggerickx et al., 1999). Het is echter belangrijk ons niet vast te pinnen op etniciteit als oorzaak van 

criminaliteit – op vlak van delinquentie lijken er relatief gezien geen grote verschillen naargelang 

etnische afkomst (Rea, Nagels & Christiaens, 2009). Het gaat eerder om de situaties waar 

verschillende immigrantengroepen in terecht komen en bijgevolg om hun verschillende mogelijkheden 

(Anderson, 1990). De verschillende gedragingen naargelang klasse kunnen we dus zien als een 

antwoord op de situatie waarmee ze geconfronteerd worden (Yinger, 1960). Wanneer de kloof tussen 

verschillende klassen kleiner wordt, zal bijgevolg ook de variatie in gedrag en waarden gereduceerd 

worden. 

We kunnen dus besluiten dat het vaak de jongeren uit de laagste klassen zijn die gekenmerkt worden 

door vervreemding en dat immigrantengroepen makkelijker terecht komen in de lagere klasse. 

 

2. Het leven in een stadsbende 

2.1. Omschrijving van een stadsbende 

Aan omschrijvingen van bendes als informele jongerengroepen of dergelijke meer, is er geen gebrek 

(Klein, 2001b). Een eenvoudige, algemeen aanvaarde definitie voor een stadsbende ontbreekt echter. 

Het ontwikkelen van een crossnationale definitie is namelijk geen sinecure omwille van de 

verschillende ladingen die de term heeft in verschillende talen (Weerman & Esbensen, 2005). 

Bestaande definities tonen aan hoe moeilijk het is een bende te definiëren, met oog op alle aspecten 

(Vercaigne, 2001). Soms wordt louter en alleen het bestaan van een bende als illegaal bestempeld, ook 

wanneer er geen criminaliteit aan te pas komt; soms worden meer jongeren dan nodig geviseerd; etc. 
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Over een aantal kenmerken van jeugdbendes is er wel een behoorlijke consensus (Klein et al., 2001a). 

Stadsbendes zijn stabiel doorheen de tijd en bestaan meestal uit jongens – wat niet betekent dat 

meisjes niet van betekenis zijn, vooral met betrekking tot de statusvorming van jongens spelen ze een 

significante rol (zie infra) –, uit etnische of nationale minderheden die vaak vervreemd of 

gemarginaliseerd zijn en uit jongeren – meer specifiek: adolescenten of jongvolwassenen – die 

zichzelf beschouwen als een speciale groep, die zich focussen op criminele activiteiten en die 

straatgeoriënteerd en territoriaal gericht zijn. Dit laatste wijst op het sterk sociaalruimtelijk component 

van stadsbendes, op de vaststelling dat bendes een eigen territorium hebben (Gottdiener & Hutchison, 

2006), meestal dicht bij hun woonplaats (Melis, 1996). Die specifieke buurten zijn betekenisvol omdat 

ze jongeren met eenzelfde achtergrond samenbrengen. Het belang van een eigen territorium komt vaak 

tot uiting in de naamgeving van een bende (bv. „1140‟ wat refereert naar de postcode van Evere, de 

buurt waarin ze actief zijn (Eén, 2009, 22 oktober)). Bovendien worden de demografische kenmerken 

van een bende bepaald door de buurt: als de buurt bijvoorbeeld voornamelijk uit individuen van 

Congolese afkomst bestaat, zal dat ook in de bendes te zien zijn (Esbensen & Lynskey, 2001). 

Wat hun organisatie betreft, worden twee ideeën naar voren geschoven (Decker, 2001). Enerzijds zijn 

er de media en de regering die bendes en bendeactiviteit zien als strikt georganiseerd, doelgericht, 

rationeel en formeel, met andere woorden als een strikt georganiseerde hiërarchie met een leider. We 

kunnen deze visie vergelijken met de categorie binnen de Brusselse politiecel van „bendes met leider‟ 

(Vercaigne, 2001). Dit gaat om jongeren woonachtig in arme en achtergestelde buurten die op straat de 

rolmodellen zoeken die ze thuis niet vinden. Azend naar het respect van hun leider, zijn deze bendes 

vaak erg gewelddadig. Het is echter van belang de stadsbende zoals voorgesteld door de media te 

onderscheiden van bendes in de realiteit (Gottdiener & Hutchison, 2006). Het klopt bijvoorbeeld wel 

dat bendes in vele soorten criminaliteit betrokken raken, maar de werkelijke mate van criminaliteit ligt 

veel lager dan de meeste mensen denken op basis van de berichten die door de media verspreid 

worden. Anderzijds wordt geopperd dat bendes niet op efficiënte wijze georganiseerd zijn en gewoon 

een reflectie vormen van de adolescentie (Decker, 2001). Dit type bende is te vergelijken met het type 

„de spontane bende‟ van de politiecel: een bende gevormd door jongeren met een verschillende sociale 

achtergrond die zich bevinden in een levensfase waarin ze de sociale orde verwerpen door puberteit, 

slechte invloed van vrienden, etc. (Vercaigne, 2001). Walgrave (1996) stelt daarentegen dat we 

leeftijdsgebonden jeugddelinquentie niet kunnen gelijkstellen aan criminaliteit in bendes (zie infra). 

Dit is een belangrijk onderscheid waarvan zowel het begrijpen van bendes als de preventie en 

interventie afhankelijk zijn (Decker, 2001). 

In de literatuur worden jeugdbendes op twee manieren benaderd: met nadruk op gedragingen binnen 

een bende (bv. delinquentie) of op processen die zich afspelen binnen een bende (bv. het 

socialiseringsproces) (Klein et al., 2001a). 
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2.1.1. Waarom bendeleden delinquent zijn 

Volgens sommige auteurs is het belangrijk een onderscheid te maken tussen leeftijdsgebonden 

jeugddelinquentie en de ernstigere, meer langdurige vorm van criminaliteit die bestaat in stadsbendes 

(Walgrave, 1996). Bovendien zijn jongerengroepen niet perse delinquent. Volgens Thrasher (1927) 

worden jongerengroepen pas delinquente bendes door conflict. Ook andere studies plaatsen het 

gebruik van geweld centraal in de bendecultuur (Decker & Van Winkle, 1996; Weitekamp, 2001). 

Sociale wetenschappers zijn het erover eens dat er een duidelijk verband bestaat tussen het gedrag van 

een individu en de onmiddellijke sociale omgeving; in bendes betekent dit dat delinquente vrienden en 

delinquente overtuigingen een sociale omgeving creëren die aanleiding geeft tot delinquent gedrag (de 

Cuyper, Weerman & Ruiter, 2009; Matsueda & Anderson, 1998; Thornberry, Lizotte, Krohn, 

Farnworth & Sung, 1994). Over de oorzaken van dit verband is men het echter niet eens. Er worden 

drie algemene benaderingen naar voren geschoven die elk een eigen verklaring geven: het 

socialisatieperspectief, het selectieperspectief en de geïntegreerde theorieën (Matsueda & Anderson, 

1998; Thornberry et al., 1994). 

Het socialisatieperspectief (Thornberry et al., 1994) of het sociale beïnvloedingsperspectief (de 

Cuyper et al., 2009) spruit voort uit de sociale leertheorieën waaronder de invloedrijke differentiële 

associatietheorie van Sutherland en Cressey (1960; Thornberry et al., 1994). Deze theorie stelt dat 

crimineel gedrag wordt aangeleerd door interpersoonlijke contacten, net zoals ander – dus ook 

conformerend – gedrag (Sutherland, in: Burgess & Akers, 1966 [1949]; in: de Cuyper et al., 2009 

[1949]). Burgess en Akers (1966) vulden de theorie aan door zich te focussen op de condities 

waaronder crimineel gedrag wordt aangeleerd – met behulp van leerprincipes uit de sociale 

psychologie – en waarin delinquent gedrag algemeen genomen wordt verworven. De 

socialisatiebenadering schenkt dus veel aandacht aan de invloed van vrienden op delinquent gedrag die 

een omgeving creëren waarin delinquente overtuigingen en gedragingen worden aangeleerd 

(Thornberry et al., 1994). Bijgevolg zullen adolescenten met conformerende vrienden meer geneigd 

zijn zelf te conformeren, en zullen adolescenten met delinquente vrienden meer geneigd zijn zelf ook 

delinquent op te treden (de Cuyper et al., 2009; Thornberry et al., 1994). Uit onderzoek blijkt dat deze 

invloed die van de vrienden uitgaat, zich sterker manifesteert bij wederkerige dan bij eenzijdige 

vriendschapsrelaties (Burk, Steglich & Snijders, 2007) en wanneer contacten meer intens, frequent, 

langdurig en prioritair zijn (Liska, 1969). 

Het sociaal selectieperspectief is afgeleid van de sociale controletheorieën waaronder deze van Hirschi 

(1969) en draait de causale structuur om (Liska, 1969; Matsueda & Anderson, 1998; Thornberry et al., 

1994): delinquent gedrag genereert delinquente associaties (Liska, 1969) en delinquenten verkiezen 

delinquente vrienden, terwijl conformerende jongeren neigen naar niet-delinquente vrienden (Knecht, 

in: de Cuyper et al., 2009 [2007]). Bepaalde gedragspatronen leiden tot het vormen van consistente 
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overtuigingen en het selecteren van bepaalde vrienden; dit betekent dus dat een adolescent al 

delinquent is en vervolgens pas vrienden zoekt die gelijkaardige gedragingen (Thornberry et al., 1994) 

en een vergelijkbaar niveau van crimineel gedrag vertonen (de Cuyper et al., 2009). De centrale idee 

is: “birds of a feather flock together” (Glueck & Glueck, 1950, p. 164). Sociale selectie van 

delinquente vriendengroepen is dus meer een fundamenteel feit – delinquenten vertonen delinquent 

gedrag en zoeken vervolgens compagnons die zich ook inlaten met delinquentie – dan differentiële 

associatie (Matsueda & Anderson, 1998). Een mogelijke verklaring voor het delinquent worden is 

verzwakte sociale controle ten gevolge van zwakke of verbroken sociale bindingen met de 

maatschappij (Hirschi, 1969). Die bindingen worden bepaald door sociale relaties met ouders, 

vrienden, school, etc. De studie van de Cuyper et al. (2009) weerlegt dit echter: delinquente jongeren 

zijn populair bij hun niet-delinquente leeftijdsgenoten. Een andere verklaring die naar voren wordt 

geschoven, is dat individuen met een lage mate van zelfcontrole vaak kenmerken vertonen die 

aanleiding kunnen geven tot criminaliteit: impulsiviteit, risico‟s opzoeken, ongeschooldheid, weinig 

empathie, weinig aandacht voor beloning op lange termijn, etc. (Gottfredson & Hirschi, in: Matsueda 

& Anderson, 1998 [1990]). Dit kenmerk van lage zelfcontrole wordt reeds gevormd tijdens de 

opvoeding door vroege socialisatie wanneer ouders er niet in slagen om ongewenst, impulsief en 

egoïstisch gedrag op te merken en te bestraffen wanneer het zich voordoet. Kinderen worden hierdoor 

niet gesocialiseerd om voldoening uit te stellen, het lijden van anderen in acht te nemen en hun eigen 

impulsen en emoties onder controle te houden. Wanneer we dit perspectief toepassen op bendeleden 

betekent dit dat zij al onaangepast aan de samenleving en delinquent zijn nog voor ze in een bende 

terechtkomen (Matsueda & Anderson, 1998). 

De geïntegreerde theorieën tot slot (Elliott, Ageton & Canter, 1979; Matsueda & Anderson, 1998) – 

waaronder het interactioneel perspectief van Thornberry (1987) – komen voort uit kritiek op de 

voorgaande perspectieven: ze beschouwen delinquentie als een statische eenrichtingsstructuur, hebben 

geen oog voor ontwikkelingen en brengen de processen niet in verband met de positie van het individu 

binnen de sociale structuur. De geïntegreerde theorieën combineren het socialisatie- en 

selectieperspectief (Matsueda & Anderson, 1998; Thornberry et al., 1994). Deze benadering stelt dat 

delinquente vrienden en crimineel gedrag elkaar wederzijds beïnvloeden in een dynamisch proces 

waardoor de relatie tussen beiden steeds sterker wordt (Matsueda & Anderson, 1998; Thornberry et 

al., 1994). Hoe meer delinquent een individu is, hoe meer deze geneigd is om delinquente vrienden te 

hebben, en delinquente vrienden zullen positief reageren op criminaliteit waardoor deze toeneemt 

(Thornberry et al., 1994). Dit verband wordt gestructureerd door de bredere sociale organisatie: de 

plaats die je inneemt in de sociale structuur bepaalt de waarschijnlijkheid om in contact te komen met 

delinquente vrienden of crimineel gedrag (Matsueda & Anderson, 1998). Adolescenten die sterk aan 

hun ouders en familie hangen, hebben een sterke band met conventionele instituties en geloven in 

conventionele waarden: ze zijn bijgevolg minder geneigd zich in te laten met delinquentie en vice 
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versa (Thornberry et al., 1994). Echter, wanneer zwakke sociale controle leidt tot serieuze en 

langdurige delinquentie, is een omgeving vereist waarin die delinquentie kan worden aangeleerd en 

versterkt. Die omgeving wordt voorzien door delinquente vrienden en de vorming van delinquente 

overtuigingen. Bovendien evolueert de rol van delinquente overtuigingen: in de vroege adolescentie 

worden deze vooral beïnvloed door vrienden en gedrag, in de midden adolescentie beïnvloeden 

vrienden en gedrag elkaar. 

Die delinquente gedragingen – los van hoe ze precies ontstaan – kunnen in verband gebracht worden 

met de hunker naar status en respect in stadsbendes (Anderson, 1990; Miller, 2001). Geweld wordt 

beschouwd als de norm (Weitekamp, 2001). Andere statussymbolen behalve geweld zijn speciale 

bijnamen, mooie kleren, seksuele activiteit (meisjes dus, die tevens beschouwd worden als een soort 

eigendom van één bende en waarvoor dus ook gevochten wordt), en het gebruiken van drugs en 

alcohol. Bendeleden krijgen een straatidentiteit naargelang hun opgebouwde reputatie, wat hen nog 

sterker aanspoort zich te gedragen volgens de normen van de groep (Anderson, 1990). De zoektocht 

naar alternatieve manieren om een hoge reputatie op te bouwen, is dé reden waarom jongeren in een 

bende gaan (Anderson, 1990; Decker & Van Winkle, 1996). Binnen een bende heersen er normen en 

waarden waar ze wel aan tegemoet kunnen komen – in tegenstelling met deze van de dominante 

samenleving. Het rolmodel voor jongens is er één die snel veel geld verdient en die lak heeft aan 

traditionele waarden en normen (Anderson, 1990). Het rolmodel voor meisjes is er één die de ganse 

dag high rondloopt, hangend rond haar vriendengroep. Als ze al een inkomen heeft, spendeert ze dat 

aan zichzelf of aan haar baby. Tienerzwangerschappen zijn in Amerikaanse bendes immers geen 

zeldzaamheid, iets wat genuanceerd moet worden voor Europa. 

2.1.2. Het socialiseringsproces 

Jongeren worden niet op actieve wijze gerekruteerd; er is eerder sprake van een procesmatige groei in 

de bende (Decker & Van Winkle, 1996). Bovendien wordt je getest; daarbij wordt geweld opnieuw 

een belangrijke rol toebedeeld (bv. of je wel durft te vechten). Dit proces wordt sterk bepaald door de 

achtergrond en leefwereld van de jongeren (Anderson, 1990). Twee soorten factoren zijn belangrijk 

wat betreft de socialisering in een jeugdbende en de beslissing van een individu om te participeren: 

pushfactoren die individuen dwingen te participeren in een bende en pullfactoren die individuen in de 

verleiding brengen (Decker & Van Winkle, 1996). 

De belangrijkste pushfactor is de nood aan bescherming die kan gezien worden als een soort externe 

dwang (Decker & Van Winkle, 1996). In een chaotisch, gewelddadig en economisch gemarginaliseerd 

milieu is bescherming immers geen overbodige luxe, zeker voor meisjes die dit vaak als 

doorslaggevende factor zien om zich ook in de straatcultuur te nestelen (Miller, 2001). Deze 

pushfactor kunnen we in verband brengen met de idee van Rodgers (2007) dat stadsbendes kunnen 

gezien worden als een soort overlevingsstrategie, een manier om om te gaan met de moeilijkheden in 
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het dagelijks leven. Zijn onderzoek richtte zich op stadsbendes in Nicaragua (Midden-Amerika) waar 

de bendeproblematiek zich op een hoger niveau afspeelt dan hier in België. Hoewel we deze conclusie 

dus niet zomaar kunnen toepassen op Brussel, is de centrale idee wel interessant want ook hier bij ons 

kunnen we bendevorming zien als een reactie op discriminatie en statusverwerving, en een manier om 

daarmee om te gaan (Cohen, 1997 [1955]). Daarnaast kunnen ook familieleden of vrienden die al 

bendelid zijn, een soort dwang uitoefenen waardoor individuen zich verplicht voelen te participeren – 

deze kunnen echter ook fungeren als pullfactor (Decker & Van Winkle, 1996; Esbensen & Lynskey, 

2001). 

Wat de pullfactoren betreft, zijn er drie grote elementen die kunnen worden aangeduid: familiale 

stabiliteit, scholingsgraad en werkeloosheid. Deze drie factoren staan in verband met elkaar en het is 

van belang deze niet te nauw te interpreteren: bendeleden kunnen bijvoorbeeld ook een stabiele 

familie hebben (Weerman & Esbensen, 2005). 

Een eerste belangrijke factor is familiale stabiliteit omdat jongeren nood hebben aan een sterk en intact 

gezin, aan aandacht en morele steun (Anderson, 1990), en aan voldoende ouderlijk toezicht (Klein, 

2007). Gezinnen die dit niet kunnen geven zijn vaak arm, hebben weinig sociale middelen en een 

gebrek aan rolmodellen (Anderson, 1990; Anderson, 1999; Decker & Van Winkle, 1996; Miller, 2001; 

Vercaigne, 2001). Stadsbendes zijn aantrekkelijk voor deze jongeren: de groep waarmee ze optrekken 

wordt hun familie en fungeert als het rolmodel dat thuis ontbreekt. Een groot deel instabiele gezinnen 

is terug te vinden in de onderklasse, wat bijgevolg ook vaak als reden wordt opgegeven voor het 

ontstaan en de groei van bendes (zie supra) (Miller, 2001). Nuancering is echter noodzakelijk omdat 

een sterke familiale basis wel als buffer kan dienen, maar geen garantie biedt tegen de straatcultuur; 

deze oefent namelijk een enorme aantrekkingskracht uit op adolescenten (Anderson, 1990). Voor 

ouders is het niet makkelijk de concurrentie aan te gaan met de vrienden van hun kinderen, laat staan 

ervan te winnen. Wel blijkt dat een intact gezin vaak het voordeel biedt dat jongeren gemakkelijker uit 

de bende groeien. 

Als tweede punt is er het belang van scholing. Het schoolaanbod is minder aangepast aan de laagste 

klassen, de leerkrachten hebben lagere verwachtingen waardoor deze leerlingen minder gestimuleerd 

worden om naar school te gaan en de ouders worden niet zo positief onthaald waardoor ze hun 

kinderen minder goed kunnen begeleiden (Walgrave & Vettenburg, 1996). Uit studies blijkt er een 

verband te bestaan tussen een lage mate van binding en verwachtingen ten opzichte van het 

schoolleven, en de betrokkenheid in bendes (Klein, 2007; Miller, 2001). Wanneer we deze factor 

bekijken voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijken de schoolresultaten daar gemiddeld minder 

goed dan in Vlaanderen en Wallonië; in Brussel zijn er naast de sociale verschillen ook de etnische 

verschillen (Rea et al., 2009). Meer dan één op vier van de Brusselse jongeren – voornamelijk jongens 

– stoppen vroeger met school. Ongelijke scholingsgraad spruit voort uit de selectieprocessen tijdens de 
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instroom en verder binnen de school zelf. De instroom wordt bepaald door sociaaleconomisch niveau, 

onderwijsniveau en etnische afkomst. Selectie binnen de school gaat om zittenblijven, afhaken, etc. 

Daarnaast wordt het ASO nog steeds hoger gewaardeerd dan het TSO en BSO. Het grootste deel van 

de leerlingen die TSO en BSO volgen, komen uit de arme buurten rond Brussel, terwijl deze uit de 

rijkere delen het ASO vertegenwoordigen. Deze selectie zet zich voort bij de stap naar hoger 

onderwijs. 

Ten derde is er werkeloosheid ten gevolge van een gelimiteerde opleiding en vaardigheden (Anderson, 

1990), of ten gevolge van racisme (Rea et al., 2009). Werk waar deze jongeren wel worden 

aangenomen, is er vaak met een laag loon, en met weinig vertrouwen en morele cohesie op de 

werkvloer (Anderson, 1990). Ook in Brussel ligt de jeugdwerkeloosheid uitzonderlijk hoog: bij 

jongeren onder 25 jaar werd het gemiddelde in 2007 geraamd op 31,9% – voornamelijk 

gerepresenteerd door jongeren uit de arme wijken rond Brussel, jongeren met hoogstens een diploma 

van het lager secundair onderwijs en migrantenjongeren – tegenover een gemiddeld 

werkeloosheidscijfer van 20,4% (Rea et al., 2009). Deze moeilijkheden op de arbeidsmarkt vormen 

een belemmering voor een hoge status of veel prestige waardoor andere wegen worden gezocht om 

een hoge reputatie op te bouwen (zie supra) (Anderson, 1990). 

Andere onderzoeken bekijken de beweegredenen die de jongeren zelf gaven voor hun lidmaatschap 

(Decker & Van Winkle, 1996; Esbensen & Lynskey, 2001). Opgroeien in dezelfde wijk schept een 

band en dus is het vormen van een vriendengroep een sterke motivatie. Daarnaast zijn ook het krijgen 

van respect en status, en het gemakkelijk geld verdienen door bijvoorbeeld verkoop van drugs 

bepalend. 

2.2. Code-switching, of hoe een bendelid twee gezichten kan hebben 

Er is slechts een beperkte mate van literatuur voorhanden met betrekking tot code-switching, wat het 

precies is en waarom het belangrijk is. Een onderzoeker die hier in zijn werk wel kort op focust, is 

Anderson (1999). Hij stelt dat code-switching betekent dat een bendelid erin slaagt om niet volledig 

opgeslokt te worden door de straatcultuur. De jongere leert zich aan te passen naargelang de situatie 

door zich op verschillende manieren te gedragen in verschillende contexten, bijvoorbeeld thuis 

tegenover bij zijn vrienden op straat. Deze vaardigheid wordt vooral beheerst door jongeren met een 

sterke familiale achtergrond die er hierdoor in slagen niet vervreemd te raken van de dominante 

samenleving; jongeren die opgroeien in een instabiel gezin zijn daarentegen meer geneigd hun 

rolmodellen te zoeken op straat, die andere normen en waarden hanteren dan deze die algemeen 

aanvaard worden (Anderson, 1990; Anderson, 1999; Miller, 2001; Vercaigne, 2001). Jongeren die uit 

een stabiel milieu komen, krijgen te maken met een tweestrijd waartussen ze een precair evenwicht 

moeten zoeken; de grens tussen leven op een manier die door de samenleving goedgekeurd wordt en 

leven in een stadsbende kan namelijk erg dun worden (Anderson, 1999). Enerzijds is er dus de 
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levenswijze die door de maatschappij aanvaard wordt en die ze thuis aangeleerd kregen om een 

„fatsoenlijke‟ reputatie (lees: een reputatie volgens de opgelegde normen van de dominante 

samenleving) op te bouwen. Anderzijds is er het straatleven dat lonkt en waar ze leren het „echte‟ 

leven te leiden. Die „code of the street‟, zoals Anderson (1999) het noemt, is heel belangrijk voor 

jongeren omdat deze helpt hun identiteit op te bouwen. Om het in een gevaarlijke buurt te redden, is 

respect oogsten een noodzaak. Zoals eerder gesteld, is het belangrijk de relevantie van die familiale 

stabiliteit te nuanceren: bendeleden kunnen ook opgroeien in een stabiele familie (Weerman & 

Esbensen, 2005). Volgens Anderson (1999) is het dan ook een (voorlopig) onopgeloste vraag of een 

toename aan jongeren met een „fatsoenlijke‟ reputatie parallel zou verlopen met een toename in 

jongeren die blijvend code-switchen. 

Dit concept kunnen we in verband brengen met de idee van Merton (1957) omtrent rolspanning. Een 

sociale status gaat volgens hem niet gepaard met één rol, maar met meerdere rollen: dit noemt hij de 

role-set. Er ontstaat conflict tussen verschillende rollen wanneer rolvereisten tegenstrijdig zijn (bv. de 

eisen die de samenleving en de straatcultuur stellen aan jongeren). De poging om hier een compromis 

in te vinden, kunnen we zien als code-switching. 

 

3. De Eurogang Paradox 

Om het overzicht van bestaande literatuur te besluiten, lijkt het mij relevant kort in te zoomen op de 

manier waarop samenlevingen omgaan met bendes, omdat ook dit een impact kan hebben op hun 

ontwikkeling. We focussen ons hiervoor op Europa en de Verenigde Staten. 

De Europese samenlevingen worden getypeerd door een algemene ontkenning van het bestaan van 

bendes gelijkaardig aan het Amerikaanse stereotype mediabeeld – een type van bendes dat ook in de 

Amerikaanse samenleving niet voorkomt (Klein, 2001b). Deze ontkenning staat bekend als „the 

Eurogang Paradox‟ (Klein, 2007; Klein et al., 2001b). Desondanks komen ook in Europa soortgelijke 

jongerengroepen voor (Weerman & Esbensen, 2005). Negatie van de problematiek is gevaarlijk voor 

de verdere ontwikkeling ervan (Weitekamp, 2001). 

Zowel in Europa als in de Verenigde Staten bestaat een brede variëteit aan bendevormingen, ook 

binnen eenzelfde land (Hagedorn, 2001). Bendes zijn namelijk het product van lokale gebeurtenissen 

en algemene trends. Hoewel de ontwikkeling van Europese bendes reeds van start ging, wordt het 

continent (nu nog) gespaard van de graad waarin stedelijke problemen voorkomen en (nog) niet 

gekenmerkt door een straatcultuur zoals we die in de VS vinden (Hagedorn, 2001; Klein, 2001a; 

Weitekamp, 2001). Ook heel dichtbevolkte etnische buurten zijn er in Europa momenteel niet, en de 

rol van immigratie en etniciteit blijft beperkt (Hagedorn, 2001). Dit neemt niet weg dat een zekere 

mate van marginalisering ook op het Europese continent voorkomt (Klein, 2007). Wat betreft de 
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typische kenmerken – gemarginaliseerde etnische minderheden, jongens, het criminele karakter van de 

bende, etc. – verschillen stadsbendes an sich echter niet sterk (Klein, 2007; Weerman & Esbensen, 

2005). 

De ontwikkeling van stadsbendes in Europa zal verder gezet worden wanneer er niets ondernomen 

wordt (Hagedorn, 2001; Weitekamp, 2001). De lange traditie van studies in de Verenigde Staten met 

betrekking tot de straatcultuur biedt een rijkdom aan informatie die kan helpen de Europese bendes te 

identificeren en tijdig in te grijpen – bijvoorbeeld door tewerkstelling van gemarginaliseerde 

populaties, tewerkstelling van de jeugd, beperking van portrettering door de media, etc. (Decker & 

Van Winkle, 1996; Klein, 2001a). Erkenning is hiervoor echter een eerste noodzakelijke stap (Klein, 

2001a). 

In de twintigste eeuw beïnvloedden Europese immigranten de bendevorming in de Verenigde Staten 

(aangespoord door bijvoorbeeld verregaande marginalisering), en in de eenentwintigste eeuw speelden 

Amerikaanse bendes een rol bij de vorming van de Europese bendes (Belgische en andere Europese 

bendeleden kijken op naar Amerikaanse bendes uit films (Gruter & Versteegh, 2001)): de cirkel is 

rond (Weerman & Decker, 2005). 

 

DEEL II: METHODOLOGIE 

 

1. Onderzoeksopzet 

1.1. Onderzoeksvragen 

Op basis van een grondige literatuurstudie stelde ik drie onderzoeksvragen op die ik benadrukte tijdens 

mijn eigen onderzoek. Omdat wetenschappelijke studie naar stadsbendes in België erg schaars is 

(Vercaigne, 2001) en er bijgevolg in de eerste plaats nood is aan een algemeen beeld, heb ik mij 

toegespitst op wat volgens mij drie basisfactoren zijn binnen het fenomeen van de stadsbendes: (1) 

Hoe wordt iemand gesocialiseerd in een stadsbende?, (2) Op welke statusbronnen focussen leden van 

stadsbendes zich en hoe verhouden deze zich tot de meer legitieme bronnen van status binnen de 

dominante maatschappij?, en (3) Beheersen stadsbendeleden het code-switchen en waarom is het 

belangrijk dit te kunnen? 

Een algemene omschrijving van enkele basisaspecten van stadsbendes is niet enkel noodzakelijk met 

betrekking tot wetenschappelijke doeleinden, maar is evenzeer dringend voor de bevolking en de 

bendeleden zelf (Vercaigne, 2001). Door toedoen van de media werden de onveiligheidsgevoelens 

sinds het ontstaan van stadsbendes in de jaren negentig alleen maar aangewakkerd, wat bijdroeg aan 

de stigmatisering en criminalisering van jongerengroepjes in het algemeen en van de leden van 
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stadsbendes. Dit is voornamelijk zo door het gebruik van Amerikaans getinte terminologie die zorgt 

voor het ontstaan van morele paniek (Vercaigne, 2001; Weerman & Esbensen, 2005). 

1.2. Onderzoeksbenadering 

Van het bestaande onderzoek legt het merendeel de nadruk op het geweld dat gepleegd wordt door de 

jongeren die in stadsbendes opereren (Vercaigne, 2001). Omdat het daarentegen relevant is oog te 

hebben voor hun situatie, maakte ik gebruik van het sociaalruimtelijk perspectief dat ook de bredere 

context in rekening brengt. Daarenboven vond ik het van belang inzicht te krijgen in de ideeën, de 

drijfveren en de leefwereld van de jongeren zelf. Het symbolisch interactionisme leent zich er 

uitstekend toe om aan beide zaken te voldoen. Centraal in deze sociologische benaderingswijze staan 

betekenisgeving en interactie (Wigboldus, 2002). Blumer (1969) vatte het samen in drie premissen: 

ten eerste wordt menselijk handelen bepaald door de betekenis die ze geven aan de dingen rondom 

hen; ten tweede kunnen we die betekenissen zien als sociale producten: ze worden geconstrueerd in 

interactie met andere individuen; en ten derde zijn deze betekenissen onderhevig aan verandering: ze 

worden geïnterpreteerd en aangepast naargelang de situatie waarin personen zich bevinden. 

Het gebruik van deze benadering heeft ook implicaties voor de rol die de onderzoeker op zich neemt 

(Wigboldus, 2002). Deze probeert namelijk inzicht te krijgen in de betekenissen die mensen geven aan 

bepaalde objecten; hij tracht de definitie van hun situatie, hun perceptie en hun interpretatie van de 

werkelijkheid, en de manier waarop dit in relatie staat tot hun handelen na te gaan. Dit doet hij door 

zich hun perspectief eigen te maken en door zich zoveel mogelijk in te leven in hun situatie. Daarnaast 

is het noodzakelijk dat de onderzoeker zo open mogelijk het onderzoeksveld betreedt (zie infra) 

(Mortelmans, 2009; Wigboldus, 2002). 

1.3. Grounded Theory benadering 

Zowel voor de dataverzameling als voor de data-analyse (zie infra) volgde ik de Grounded Theory 

benadering. Omdat ook daar betekenisgeving van de respondenten centraal geplaatst wordt, en niet de 

ideeën van de onderzoeker, heeft deze benadering raakvlakken met het symbolisch interactionisme 

(Mortelmans, 2009). Het vertrekpunt van de theorie is inductief te werk gaan: de theorie wordt 

afgeleid uit de data (Glaser & Strauss, 2009). De strenge visie dat een literatuurstudie vooraleer 

onderzoek te doen niet kan omdat dit de open blik van de onderzoeker ten opzichte van zijn 

onderzoeksveld verengt, wordt tegenwoordig meer genuanceerd en literatuuronderzoek wordt zelfs 

aangeraden (Mortelmans, 2009). Het is echter van belang in te zien dat deze literatuur en de daaruit 

afgeleide onderzoeksvragen slechts richtinggevend zijn. 

Wat de dataverzameling betreft, focust de Grounded Theory benadering zich op de theoretische 

steekproef waarbij het verzamelen van data en het steekproeftrekken een cyclisch proces vormen 

(Glaser & Strauss, in: Mortelmans, 2009 [1967]). In een eerste fase selecteert de onderzoeker 
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respondenten die waarschijnlijk iets kunnen vertellen over het onderzoeksonderwerp. Na elk interview 

volgt een analyse. Op basis hiervan wordt de oorspronkelijke vragenlijst aangepast. Daarna volgt een 

fase waarin de respondenten meer gericht worden bevraagd, wat vaak gepaard gaat met 

discriminerende steekproeftrekking – iets wat in mijn geval niet mogelijk was gezien het kleine aantal 

beschikbare respondenten (zie infra). 

Met betrekking tot de data-analyse staat de „constant vergelijkende methode‟ centraal: nieuwe data 

worden vergeleken met het reeds verzamelde materiaal en er wordt telkens gekeken of de analyse 

standhoudt (Glaser & Strauss, in: Mortelmans, 2009 [1967]). Bij het analyseren is het de bedoeling om 

eerst de data „af te breken‟ – op te delen in kleinere deeltjes – om deze erna terug „op te bouwen‟. Er 

worden drie fasen onderscheiden: open coderen, axiaal coderen en selectief coderen (Strauss & 

Corbin, 1990). In de eerste fase worden codes toegekend aan stukken tekst, in de tweede fase worden 

die losse codes met elkaar verbonden tot concepten en in de derde fase worden de concepten met 

elkaar verbonden tot een theorie (Strauss & Corbin, in: Mortelmans, 2009 [1990]). 

De analyses van dit onderzoek werden eerder volgens de benadering van Glaser (in: Mortelmans, 2009 

[1992]) en niet volgens de codeerschemata van Strauss en Corbin (in: Mortelmans, 2009 [1990]) 

uitgevoerd. Glaser (in: Mortelmans, 2009 [1992]) benadrukt sterk het inductieve karakter van analyse. 

Mijn houvast waren drie centrale codes – socialisering, statusverwerving en code-switching – die ik 

invulling gaf op basis van wat uit de data voortkwam. 

Hieronder volgt de weergave van hoe de dataverzameling en data-analyse doorlopen werden – met het 

oog op de Grounded Theory benadering – doorheen mijn onderzoek. 

 

2. Dataverzameling 

2.1. Steekproef 

Ondanks het feit dat ik reeds in februari 2010 contact ben beginnen opnemen met verscheidene 

instanties en personen, was toegang vinden tot de onderzoekssetting – de wereld van de Brusselse 

stadsbendes – absoluut geen sinecure, een werk van lange adem en van veel geduld, treinuren en 

frustratie. 

Ondanks het feit dat het een heel moeilijk te bereiken groep is, slaagde ik er toch in respondenten te 

selecteren – in lijn met theoretische steekproeftrekking (Glaser & Strauss, in: Mortelmans, 2009 

[1967]) – volgens het theoretisch relevante criterium: actief (geweest) zijn in en veel ervaring hebben 

met stadsbendes in Brussel. De oorspronkelijke bedoeling was om enkel jongeren te interviewen – 

meer bepaald: vijftien – aangezien ik het van groot belang vind dat er onderzoek gedaan wordt naar 

het perspectief van de jongeren zelf op deze problematiek. Het bleek echter al snel onmogelijk om 
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jongeren te vinden die niet opgesloten zaten: meewerken aan dergelijk onderzoek wordt door hen 

immers gezien als tijdsverspilling want ze hebben wel betere dingen te doen dan dit. Daarnaast bleken 

interviews in de gevangenis niet mogelijk gezien enkel studenten die er stage lopen daarvoor 

toestemming kunnen verkrijgen. Na contactopname met alle Belgische – zowel open als gesloten – 

gemeenschapsinstellingen (zie bijlage 1), kreeg ik slechts toegang tot vier instellingen: twee Vlaamse 

en twee Waalse. Officiële toestemming verkreeg ik echter pas na ook veelvuldig e-mailverkeer met de 

afdelingshoofden van de gemeenschapsinstellingen van Vlaanderen en van Wallonië (zie bijlagen 2 en 

3). Dit proces verliep vlotter voor de Vlaamse instellingen waarvoor ik sneller antwoord kreeg dan 

voor de Waalse. Voor deze laatste was het vereist eerst een brief op te sturen. Deze bleek twee weken 

na verzending niet toegekomen waardoor de aanvraag dan toch via e-mail mocht. Na opnieuw een 

week wachten kreeg ik toegang tot twee instellingen. Uiteindelijk heb ik slechts in twee van deze vier 

instellingen – één Vlaamse en één Waalse zowel open als gesloten gemeenschapsinstelling – 

daadwerkelijk toegang gekregen om te interviewen. Van de overige twee kreeg ik zonder aanleiding 

geen reactie meer, ook na meermaals vriendelijk verzoek van mijnentwege. 

In de Vlaamse instelling interviewde ik één jongen, in de Waalse vijf (waaronder drie Franstalige en 

twee tweetalige jongens). Dit zijn de enige jongeren die verbleven in de instellingen en die wilden 

meewerken aan mijn onderzoek gedurende de maanden waarin ik interviews afnam (oktober 2010 – 

maart 2011). In de Vlaamse instelling werd geïnterviewd op de kamer van de jongen, in de Waalse 

instelling in een afgesloten ruimte zonder aanwezigheid van derden. De jongeren hadden grotendeels 

ervaring in een verschillende stadsbende. Dit helpt om een meer verscheiden beeld te geven van de 

problematiek. Ze waren op het ogenblik van het interview tussen 15 en 17 jaar oud. 

Ik zie het als een beperking van mijn onderzoek dat ik geen jongeren heb kunnen interviewen die 

(nog) niet opgesloten zijn en die echt nog actief zijn in de stadsbendes. Om dit te kunnen 

verwezenlijken, is het volgens mij echter noodzakelijk om participerende observatie te doen gedurende 

langere termijn. Dit was in het geval van mijn onderzoek onder meer niet mogelijk gezien de korte 

termijn, ethische issues (bv. wat je moet doen indien je getuige bent van een misdaad of verplicht 

wordt er aan mee te doen, iets wat heel waarschijnlijk is gezien de hoge mate van geweld en 

solidariteit in bendes) en het feit dat stadsbendes bijna uitsluitend uit jongens bestaan en dus idealiter 

een mannelijke onderzoeker vereisen (Rodgers, 2007). Op basis van de resultaten (zie infra) blijkt uit 

hun houding tegenover meisjes bovendien dat dit soort onderzoek voor een vrouwelijke onderzoeker 

niet veilig en accuraat zou zijn. Een nadeel van het interviewen van jongeren die opgesloten zitten, is 

dat ze enigszins terughoudend zijn in hun verhaal uit angst dat er iets tegen hen zou kunnen gebruikt 

worden. Er wordt namelijk streng opgetreden tegen jongeren met het statuut van stadsbendelid. Ook 

waren er twee jongens die ontkenden dat ze zelf lid waren van een bende (hoewel ze daarvoor wel in 

de instelling verbleven); ze vertelden wel veel vrienden te hebben die actief waren als stadsbendelid en 

dus vanuit hún perspectief, maar we kunnen veronderstellen dat er ook autobiografische elementen in 
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hun verhaal verweven zitten. Daarnaast ontkende één van de vier overige jongeren in het begin van het 

interview bendelid te zijn, maar werd hij opener en „bekende‟ naarmate het interview vorderde. 

De verdeling naargelang geslacht van de respondenten – zes jongens en geen enkel meisje – geeft 

weer hoe het in de werkelijkheid op straat is. Stadsbendes bestaan voornamelijk (en soms uitsluitend) 

uit jongens (Klein et al., 2001a). 

Gezien de onmogelijkheid om een steekproef samen te stellen die uitsluitend bestaat uit jongeren 

actief in stadsbendes, leek het mij een interessant alternatief om een vergelijkende studie te doen van 

het perspectief van de jongeren zelf en het perspectief dat anderen op hen hebben. We kunnen ruwweg 

twee groepen onderscheiden die zich bezig houden met de problematiek omtrent stadsbendes: de 

politie- en de preventiediensten. Ze hebben een sterk contrasterend idee: de jongeren worden op een 

eerder negatieve en repressieve, respectievelijk positieve en preventieve manier benaderd (R. 

Vanderhaegen, persoonlijke mededeling, 2010, 25 februari). Ik heb ervoor gekozen mij toe te spitsen 

op één van beide groepen – de politie en justitie van Brussel
9
 – gezien de tijd mij jammer genoeg 

ontbrak ze beide te bekijken. 

Om de steekproef van zes respondenten aan te vullen, heb dus ik opnieuw  contact opgenomen (ik had 

dit vorig academiejaar reeds gedaan) met de politie van Brussel. Toestemming hiervoor krijgen moest 

gebeuren via fax (zie bijlage 4). Na enkele weken zonder reactie mocht het uiteindelijk toch via 

telefonisch contact geregeld worden. Vijf respondenten – drie gespecialiseerde politieagenten en twee 

individuen die werkzaam waren bij het Federaal Parket (één van hen werkte tot 2006 bij justitie 

omtrent stadsbendes, maar hij houdt zich er tegenwoordig nog in zijn vrije tijd mee bezig) – heb ik 

gesproken, weliswaar soms met enkele keren uitstel gezien een aantal onverwachte politionele 

interventies en de hoge werkdruk. Deze interviews vonden plaats op het bureau van de respondent 

waar geen derden aanwezig waren. Ook interviewde ik drie personen (waaronder één dubbelinterview) 

van de Jeugddienst binnen de politie van Brussel, maar deze interviews leverden weinig rijke data op 

gezien deze politiedienst de jongeren uit handen geeft vanaf het moment dat blijkt dat ze te maken 

hebben met stadsbendes. Deze respondenten werden bijgevolg niet opgenomen in de steekproef. 

Drie respondenten – twee jongeren die fungeren als informant en één politieagent – die eerst hadden 

toegezegd voor een interview, zegden na anderhalve maand van voortdurende uitstel uiteindelijk af 

door de hoge werkdruk (de jongeren kon ik enkel bereiken via de gemachtigde politieagent). 

Mijn uiteindelijke steekproef bestaat dus uit elf respondenten: zes jongeren en vijf personen werkzaam 

bij de politie- of justitiediensten van Brussel. In bijlage 5 en 6 vindt u een beschrijvende matrix van 

alle respondenten met enkele algemene achtergrondkenmerken. 

                                                           
9
 Om de anonimiteit van de respondenten te waarborgen, wordt de specifieke politiezone niet weergegeven. 
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2.2. Methode van dataverzameling 

Om inzicht te krijgen in de betekenissenwereld van de respondenten is het noodzakelijk kwalitatief 

onderzoek uit te voeren (Mortelmans, 2009). Dit soort onderzoek maakt het namelijk mogelijk een 

open onderzoeksdesign te hanteren. Ik koos ervoor mijn data te verzamelen met behulp van semi-

gestructureerde diepte-interviews. Deze hebben het voordeel dat er in zekere mate een rode draad 

doorheen de verschillende interviews loopt, zodat het comparatieve karakter bevorderd wordt 

(Mortelmans, 2009). 

Voor de interviews stelde ik een topiclijst op. Gezien ik twee groepen respondenten interviewde – 

enerzijds jongeren, anderzijds mensen werkzaam bij politie of justitie – bestaan er kleine verschillen in 

de topiclijsten, maar over het algemeen werden gelijke thema‟s gehanteerd (zie bijlagen 7 en 8). De 

ruimere thema‟s waarover geïnterviewd werd, waren: het beeld van de media over bendes (met behulp 

van enkele krantenkoppen – zie bijlage 9), lidmaatschap van een stadsbende, socialisering, 

statusverwerving, betekenis van geweld, houding tegenover andere stadsbendes – zowel in het 

binnenland als in het buitenland –, code-switching en de houding van hun familie en vrienden omtrent 

hun lidmaatschap. Bij elke topic stelde ik enkele vragen op die eerder fungeerden als richtinggevend 

zodat het open karakter van het interview zo goed mogelijk behouden werd. Deze werd reeds 

opgesteld in februari 2010 in functie van mijn bachelorpaper. Op basis van de drie – eerder 

verkennende – interviews die tijdens dat academiejaar (2009-2010) werden uitgevoerd, werd de 

topiclijst grondig aangepast. Daarnaast werden er – in lijn met de constant vergelijkende methode 

volgens de Grounded Theory benadering (Glaser & Strauss, in: Mortelmans, 2009 [1967]) – na elke 

codering van uitgevoerde interviews in de loop van de dataverzamelingsperiode opnieuw kleine 

aanpassingen gedaan om de ontbrekende informatie in mijn analyse aan te vullen (Mortelmans, 2009). 

De topiclijsten in bijlage zijn de uiteindelijke versies. 

Naast de topiclijst werd voor het interview een drop-off (zie bijlage 10) ingevuld teneinde enkele 

algemene achtergrondkenmerken (bv. studie, buurt waarin ze wonen, geboorteland vader/moeder, etc.) 

van de jongere en zijn familie te verkrijgen om een beeld te krijgen van wie zich in de steekproef 

bevindt (Mortelmans, 2009). Deze werd enkel voorgelegd aan de jongeren en niet aan de respondenten 

van politie en justitie omdat ik mij in dit onderzoek voornamelijk wilde focussen op de jongeren zelf 

en als gevolg hiervan ook op hun kenmerken. Wat wel werd gevraagd aan de respondenten van politie 

of justitie is de duur van hun werkervaring met stadsbendes en de periode waarin ze dit werk deden 

omdat dit toch enige mate van invloed kon hebben op hun antwoorden. Net als andere sociale 

fenomenen is de problematiek omtrent stadsbendes immers onderhevig aan continue evolutie en 

verandering (Vincke, 2007). 

Na het interview werden attitudeschalen aan de respondenten voorgelegd, opnieuw enkel aan de 

jongeren – omwille van dezelfde reden als hierboven vernoemd. De lijst omvatte 33 stellingen die naar 
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twee attitudes peilden: enerzijds naar hun houding tegenover instituties zoals het onderwijs of politie 

en justitie (bv. „De politie focust zich onterecht te veel op mensen als mij‟ of „Ik vind naar school gaan 

belangrijk voor mijn toekomst‟), anderzijds naar hun houding tegenover en hun bereidheid om geweld 

te gebruiken (bv. „Mensen die niet bang zijn om geweld te gebruiken verdienen respect‟ of „Wanneer 

iemand probeert een gevecht met mij te starten, is het goed om hem de rug toe te keren‟). De stellingen 

met betrekking tot de houding tegenover instituties stelde ik zelf op, op basis van mijn literatuurstudie. 

De overige stellingen omtrent bereidheid tot geweld zijn overgenomen uit de attitudeschalen van 

Funk, Elliott, Urman, Flores en Mock (1999), en Stewart en Simons (2009). Soms werden stellingen in 

omgekeerde richting geformuleerd om te zien of de antwoorden van elke respondent wel enige 

consistentie bezaten. De respondenten antwoordden met een cijfer van één (helemaal niet akkoord) tot 

vijf (helemaal akkoord). De oorspronkelijke bedoeling was deze attitudeschalen samen met de drop-

off ook voor te leggen aan jongeren met gelijkaardige sociaaleconomische kenmerken die niets te 

maken hadden met stadsbendes die dan zouden dienen als een soort controlegroep. Ondanks mijn 

inspanning om jongeren voor deze controlegroep te zoeken via verschillende kanalen (e-mailverkeer 

met contacten die woonachtig zijn in en rond Brussel, met vrienden van vrienden en familieleden die 

eventueel mensen kennen, etc.), ben ik er niet in geslaagd om voldoende jongeren te vinden die de 

drop-off en attitudeschalen wilden invullen. Gezien het lage aantal jonge respondenten had het 

daarenboven geen zin deze statistisch te bekijken. Daarom verwerkte ik enkele stukken uit deze lijst 

als gesloten vraag in de resultaten. 

De lengte van de interviews was variabel, maar lag gemiddeld rond een uur en een kwartier. Ze 

werden digitaal opgenomen. Dit had het voordeel dat ik mij volledig op het gesprek kon focussen 

zonder te moeten noteren en dat er geen vertekening van informatie tijdens het interview mogelijk was 

(Mortelmans, 2009). De interviews werden afgenomen tussen oktober 2010 en maart 2011. Ook is het 

belangrijk te vermelden – gezien het mijn tweede taal is en dus veel extra voorbereiding vereiste – dat 

drie van de jongeren Franstalig waren waardoor drie interviews in het Frans werden gedaan. 

2.3. Ethische aspecten 

Het is duidelijk dat onderzoek naar de problematiek omtrent stadsbendes – wat toch kan gezien 

worden als een gevoelig onderwerp – enkele ethische aspecten met zich meebrengt. 

Wat betreft de ethische elementen met betrekking tot de respondenten waren er twee belangrijke 

punten. Ten eerste was geïnformeerde toestemming nodig: de respondent moet volledig vrijwillig 

toestemmen om mee te werken aan het onderzoek na het verkrijgen van zorgvuldige en correcte 

informatie (Brehm, Kassin, Fein, Mervielde & Van Hiel, 2006). In de Vlaamse instelling ben ik eerst 

op gesprek geweest bij één van de medewerkers om het opzet van mijn onderzoek uit te leggen, met de 

Waalse instelling en de respondenten werkzaam bij politie of justitie heb ik datzelfde via e-mail- en 

telefoonverkeer gedaan. De jongeren – die op hun beurt door de gemeenschapsinstelling werden 
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geïnformeerd – hebben vrijwillig gekozen of ze bereid waren mee te werken of niet. Toestemming van 

de ouders („duty of care‟) was volgens de directie niet noodzakelijk gezien er toestemming was van de 

instelling zelf. Ten tweede hadden respondenten recht op privacy en vertrouwelijkheid van informatie: 

hun identiteit moest beschermd worden (Chambliss & Schutt, 2003). Om hun anonimiteit te 

waarborgen, werden voor elk van de respondenten schuilnamen gebruikt bij de weergave van de 

resultaten (The British Sociological Association, 2002, maart). Deze schuilnamen werden ook gebruikt 

voor het bewaren en verwerken van de gegevens. 

Ik beloofde tevens een rapport – dat zowel in het Nederlands als Frans zal worden opgemaakt – te 

geven aan de respondenten na afwerking van mijn verhandeling. Ook de geïnterviewde jongeren 

waren hierin geïnteresseerd. 

Daarnaast was het ook belangrijk om mijzelf – specifiek met betrekking tot de interviews met de 

jongeren – te beschermen (The British Sociological Association, 2002, maart) gezien deze jongens 

toch wel tot geweld in staat zijn. Dit was een risico – hoewel ik het niet graag zo benoem – in het 

geval van de gemeenschapsinstellingen gezien de achtergrond van de jongeren die er verblijven. Ik 

kon daar echter in een veilige omgeving interviewen. De tijd dat ik met de jongere alleen was, kreeg ik 

een telefoon mee zodat ik op een knop kon duwen indien er iets fout liep. De overige interviews 

brachten geen veiligheidsrisico‟s met zich mee. Als vrouwelijke onderzoeker was deze relatieve 

garantie op veiligheid een groot voordeel in vergelijking met etnografisch onderzoek (zie supra). 

 

3. Data-analyse 

De basis van een kwalitatieve analyse zijn de uitgeschreven interviews (Mortelmans, 2009). Ik typte 

mijn interviews uit volgens het Verbatim-principe: dat betekent letterlijk uittypen wat er opgenomen 

werd. Dat brengt met zich mee dat de interviewtranscripten grammaticale fouten, foute 

zinsconstructies, stopwoordjes en indien mogelijk paralinguïstisch gedrag bevatten (bv. wanneer de 

respondent lacht). Dit was een tijdsrovend werk, zeker wat de Franstalige interviews betrof. Ik maakte 

hierbij gebruik van het programma f4: een gratis softwareprogramma waarmee je tegelijk geluid kan 

laten afspelen met behulp van enkele sneltoetsen en je interview kan uittypen. Tijdens het uittypen 

duidde ik reeds stukken tekst aan die bij de weergave van mijn resultaten eventueel zouden kunnen 

fungeren als citaat. 

De transcripten werden georganiseerd met behulp van het softwarepakket NVivo 9, een programma te 

verkrijgen via het softwareplatform Athena van de Universiteit Gent. Ik maakte twee verschillende 

documenten aan in NVivo: één voor de jongeren en één voor de personen werkzaam bij politie of 

justitie. Deze opdeling maakte het gemakkelijker om een vergelijkende analyse te maken van beide 

groepen. 
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Wat de rijkdom van de data betreft, kwam ik door het kleine aantal interviews niet tot een 

saturatiepunt (Mortelmans, 2009). Indien er meer jongeren beschikbaar waren geweest of ik een 

langere tijdsperiode had gehad, loonde het daarom zeker de moeite om meer interviews af te nemen. 

Toch ben ik er naar mijn gevoel in geslaagd een behoorlijke mate van rijke data te verzamelen. Ook 

was er redelijk veel overlapping in de antwoorden van de respondenten – voornamelijk binnen de twee 

groepen – wat de analyse voor mij gemakkelijker en coherenter maakte. 

De data werden geordend door ze in kleinere fragmenten op te delen en aan elk fragment een code toe 

te kennen (Mortelmans, 2009). Fragmenten die eenzelfde gedachte uitdrukken, kregen ook eenzelfde 

code. Deze fase heb ik twee keer doorlopen. De eerste keer heb ik mijn interviewtranscripten letterlijk 

gelezen – om te leren kennen wat er staat – en op papier gecodeerd (open coderen). De tweede keer 

had ik meer aandacht voor wat alles nu precies betekende en welke verbanden er eventueel konden 

gelegd worden tussen verschillende codes (aanzet naar axiaal coderen). Tegelijk bracht ik de codes in 

in NVivo. Tijdens deze tweede fase maakte ik tevens een Worddocument aan met een aantal memo‟s 

op basis van ideeën, verbanden, etc. die bij mij opkwamen tijdens het lezen. 

Het voordeel van de moeilijke toegang tot mijn onderzoekssetting was dat ik tussen de interviews 

telkens tijd had om – volgens de Grounded Theory benadering – het afgenomen interview reeds te 

analyseren vooraleer een volgend interview af te nemen. 

Na controle van deze ordening en het samenvoegen van overlappende codes (axiaal coderen), heb ik 

alle informatie telkens per code opgevraagd via free nodes in NVivo – een functie waarmee je alle 

fragmenten waaraan je een bepaalde code toekende samen te zien krijgt. In een Worddocument werd 

alle relevante informatie uit de codes gehaald en samen gezet op basis van de drie centrale codes: 

socialisering, statusverwerving en code-switching (selectief coderen). Tot slot werden de resultaten in 

verband gebracht met de literatuurstudie en andere relevante literatuur. 

 

DEEL III: ANALYSE 

 

1. Stadsbendes als een subcultuur 

Bij wijze van situering vangt dit onderdeel aan met een schets omtrent het ontstaan van stadsbendes in 

Brussel. Hierop volgt de discussie omtrent het feit of stadsbendes beschouwd moeten worden als 

etikettering of als een subcultuur, en verband houdend met dit laatste hoe een bendelid als individu 

wordt opgeslokt in de bende. 
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1.1. Het ontstaan van stadsbendes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Over hoe stadsbendes
10

 in het begin van de jaren negentig in Brussel vorm kregen zijn de 

respondenten van politie en justitie het eens (de jonge respondenten kunnen hierover niets vertellen). 

Er zijn twee factoren die de basis legden: de tweede Congolese immigratiegolf en de invloeden uit de 

Verenigde Staten, beiden vanaf de jaren tachtig. 

Eerst was er de Congolese immigratie naar de Matongéwijk (dit is de Brusselse wijk rond de 

Naamsepoort) die startte op het einde van de jaren vijftig. Congolezen kwamen om te studeren. Het is 

echter pas de tweede immigratiegolf vanaf de jaren tachtig, bestaande uit politieke en economische 

vluchtelingen, die de eerste factor vormde. Deze immigranten hadden geen diploma of hun diploma 

was niet geldig in België en tegelijk mochten ze niet werken door het Belgische immigratiebeleid. 

Men redeneerde, volgens de respondenten van politie en justitie, dat indien immigranten werkten, ze 

meer geneigd zouden zijn om te blijven en het was de bedoeling dat ze na verloop van tijd terug 

zouden keren naar hun land van oorsprong. Desondanks bleven velen en kregen ze kinderen. Die 

kinderen waren niet erg gestimuleerd om graag naar school te gaan gezien ze vaak – ook letterlijk – 

het zwarte schaap van de klas waren en hun ouders hen niet konden helpen met hun schoolwerk (zie 

infra). Bijgevolg begonnen ze samen niet naar school te gaan en in plaats daarvan rond te hangen op 

straat. Eén respondent stelt dat er – naast die tweede en derde generatie – ook jongeren van de eerste 

generatie in bendes zitten. Dit zijn jongens die na hun ouders overkwamen naar België. Door het 

aantal jaren scheiding van elkaar hebben die jongeren geen band meer met hun familie en gaan ze op 

zoek naar een andere houvast: een stadsbende. Dit alles heeft dus niets te maken met het feit dat ze een 

Afrikaanse origine hebben, maar met de situatie waarin ze (ongewild) verzeild raakten. 

Deze elementen kunnen we in verband brengen met een combinatie van drie van de vier theoretische 

perspectieven op het ontstaan van subculturen aangehaald in de literatuurstudie. Het gaat om jongeren 

met gelijkaardige aanpassingsproblemen (Cohen, 1997 [1955]), een zwakke binding met hun ouders 

waardoor ze weinig sociale controle ervaren (Thrasher, 1927) en die rebellerend gedrag vertonen 

(Merton, 1938). Hoewel dit niet werd uitgesproken, heeft ook klasse – gezien het verband met 

immigratie – hier mogelijks een invloed op. Dit zou aansluiten bij de benadering van Miller (1958) 

omtrent de lagere klasse omdat deze immigranten uitgesloten werden van de arbeidsmarkt en dus niet 

konden behoren tot de werkende klasse (waardoor deze resultaten maar gedeeltelijk overeenkomen 

met de stelling van Cohen (1997 [1955]) die zich focust op de werkende klasse). De kenmerken die 

Miller (1958) omschrijft, komen terug in de resultaten (zie infra). Een ander aspect dat wijst op het 

deel uitmaken van de lagere klasse zijn de beroepen van de vaders en moeders van de jonge 

respondenten en de afwezigheid van de vader in twee gevallen (zie bijlage 5). 

                                                           
10

 Gezien alle jonge respondenten – behalve één, maar deze vertelt over zijn ervaring met Zwart-Afrikaanse 

stadsbendes – van Congolese origine zijn, en politie- en justitiediensten in hun werk voornamelijk focussen op 

Zwart-Afrikaanse stadsbendes zijn de resultaten gelimiteerd tot kenmerken van zwarte bendes. 
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De tweede factor werd gevormd toen in de jaren tachtig de eerste invloeden uit de Verenigde Staten 

via films naar Europa kwamen: breakdance, hiphopmuziek en rapcultuur die in verband konden 

gebracht worden met de „black cultuur‟. Amerika werd en wordt nog steeds gezien als een ideaal, als 

een referentiekader en model waartoe ze streven – dit nog steeds volgens de respondenten van politie 

en justitie. Of de geïnterviewde jongeren Amerika vandaag echt als een voorbeeld zien, is minder 

duidelijk. Twee respondenten stellen dat ze zich toen ze jonger waren wel spiegelden aan Amerikaanse 

films, maar nu niet meer: 

Interviewer:  “Et pourquoi ils sont un exemple?” 

Jordan (jongere): “Parce qu‟ils l‟ont bien : ils ont de l‟argent, ils ont des filles, ils 

font l‟amour comme ils veulent …”
11

 

Algemeen benadrukken de jonge respondenten vooral het hogere niveau van geweld in Amerika, het 

veelvoudige gebruik van vuurwapens en het feit dat het er veel gevaarlijker is. Dit kan te maken 

hebben met het feit dat de ontwikkeling van het fenomeen van Belgische stadsbendes een dertigtal jaar 

vertraging heeft op de ontwikkeling van deze in Amerika. 

Een keer de kiem er was, ontwikkelde zich de eerste stadsbende. Volgens de respondenten van politie 

en justitie waren dit de New Jacks (genoemd naar de film New Jack City). Hun territorium besloeg de 

Matongéwijk en de Nieuwstraat – in de eerste groeiden ze samen op en de laatste had een groot 

potentieel om te stelen, zowel in winkels als van voorbijgangers. Door de feiten die ze pleegden kwam 

het merendeel van deze bende – voornamelijk „les grands‟ (de oudere leden, tussen twintig en dertig 

jaar oud) – in de gevangenis terecht. Gedurende hun detentieperiode namen „les petits‟ (de jongere 

leden, tot ongeveer de leeftijd van negentien jaar; deze maken ongeveer 70% van alle bendeleden uit; 

de vier jongens die stellen lid van een bende (geweest) te zijn behoren ook tot deze groep) de leiding 

over. Die groep bestond enerzijds uit jongeren die oorspronkelijk geen deel uitmaakten van de kern 

van de bende en anderzijds uit jongeren die minderjarig waren toen ze werden opgepakt en dus niet 

voor jaren konden worden opgesloten in de gevangenis (zij kwamen al na enkele maanden of wanneer 

ze meerderjarig werden vrij uit de instelling). Deze vormden twee nieuwe bendes: Black Demolition 

(vandaag niet meer actief) en Black Wolves (vandaag nog steeds actief, de oudste leden zijn ongeveer 

dertig jaar). Door verdere afsplitsingen verspreidde de bendeproblematiek zich in de loop der jaren 

verder uit over de ganse Brusselse agglomeratie en ontstonden bendes als Black Face, Black Style, 

Finest, Black Killers, Maffia Africaine, etc. 

Op het moment van het interview (1 februari 2011) waren er 532 jongeren met het „statut bande 

urbaine‟ (zie infra) – dus 532 jongeren in stadsbendes waarvan de politie weet heeft – verdeeld over 
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 Een vrije vertaling van de Franstalige citaten is bijgevoegd in bijlage 11. 
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27 bendes. Hiervan zijn er dertien actief in de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene – negen van deze 

zijn Zwart-Afrikaanse
12

 bendes, vier ervan Noord-Afrikaanse –, de overige zijn verspreid over de rest 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het aantal bendeleden verschilt: er zijn bendes met zestig tot 

zeventig leden en er zijn er die slechts acht à tien leden tellen. 

Een respondent van justitie benadrukt dat we moeten inzien dat het hier gaat om een kleine minderheid 

van de jongeren. Volgens het NIS (2010, 15 december) telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 1 

januari 2010 1.089.538 inwoners. De meest recente bevolkingcijfers verdeeld naar leeftijd zijn deze 

van 2008; toen telde het gewest 127.743 jongeren tussen 15 en 24 jaar (NIS, 2011, 5 januari). 

1.2. Ontwikkeling van een eigen subcultuur versus etikettering 

Een aspect waarover de respondenten van politie en justitie, en de jonge respondenten het niet eens 

zijn, is of stadsbendes al dan niet kunnen gezien worden als een soort subcultuur met een eigen 

waardekader. Volgens de respondenten van politie en justitie vormen bendeleden een groep tegenover 

de grotere samenleving, met andere woorden een contracultuur (Yinger, 1960). Volgens één van deze 

respondenten moeten we het zien als: „die wereld wil mij niet, dus ik ga mijn eigen wereld maken‟. Ze 

hebben hun eigen wetten, trekken zich niets aan van wat buitenstaanders van hen denken (bv. ze tonen 

een soort haat tegenover de politie en zijn niet bang om hen ook aan te vallen), ze worden gewaardeerd 

en respecteren anderen volgens hun eigen waardekader en dit is het duidelijkst te merken aan hun 

gewelddadige karakter: hoe gewelddadiger, hoe meer status ze krijgen (zie infra). Anderson (1999) 

noemt dit de ontwikkeling van een „code of the street‟ of straatcultuur. Volgens Cohen (1997 [1955]) 

kan dit verklaard worden door interactie tussen jongeren met dezelfde problemen: als reactie vormen 

ze standaarden en normen in hun eigen voordeel. 

Interviewer: “En met wat begint dat zoiets?” 

Pieter (werkzaam bij justitie): “Dat begint desgevallen met een onozeliteit, enfin, 

wat wij een onozeliteit noemen hé, met onze cultuur, met onze manier van de zaken te 

bekijken. ‟t Is te zeggen dat den één of den andere, een lid van een andere groep te 

weinig respect heeft betuigd. En te weinig respect betuigen dat is bijvoorbeeld hem 

scheef bekijken.” 

Interviewer: “Dus door hen wordt dat niet gezien als zoiets stoms, er wordt daar heel 

zwaar aan getild, aan een foute blik of -.” 

Pieter: “Ja, wel euh, ze hebben ook gelijk hé als ge ze bezig ziet. Met hun waarden 

hebben ze overschot van gelijk. Te weinig respect dat is toch ietske dat men niet kan 
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 Doorheen deze analyse maak ik gebruik van de termen „Zwart-Afrikanen‟ en „Noord-Afrikanen‟. Dit dient om 

een duidelijk beeld te kunnen schetsen. Vier van de zes jonge respondenten hebben echter reeds de Belgische 

nationaliteit verworven, twee van hen hebben nog de Congolese nationaliteit. 
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verdragen. Men wenst toch allemaal dat men respectueus is? (…) Men moet erkend 

worden hé, kijk euh, als gij voor uwe prof een zeer goed examen aflegt en ‟t staat hem 

niet aan en hij geeft u nul, wel dan gaat gij geen klein beetje gefrustreerd zijn zeker 

(lacht)? En of hé want dan zijt ge niet erkend in uw manier van doen, in uw kunde en 

zo verder.” 

Een andere verwijzing naar hun houding ten opzichte van de mainstream society is het gebruik van 

bijnamen voor bendeleden en de benaming van bendes. Bendeleden kennen meestal enkel elkaars 

bijnaam. De reden van die bijnamen is onduidelijk: mogelijke verklaringen zijn „om zich interessant te 

maken‟, omdat ze dat gezien hebben in films of omdat het verwijst naar een typisch kenmerk van hen 

(bv. één jongen werd „Le Terrible‟ genoemd omdat hij heel agressief was). Sommigen hebben ook 

gewoon een bijnaam als „Kevin‟ of „Jannie‟. Een jonge respondent noemt het louter een traditie. De 

benaming van de bendes is vaak niet vergezocht (bv. een postcode zoals 1140 in Elsene die verwijst 

naar het territorium waar ze actief zijn of een merk van bier zoals Finest), maar verwijst meestal naar 

Afrika en naar zwart zijn (bv. Maffia Africaine of Black Demolition). Die zwarte cultuur komt er als 

antwoord op hun frustratie door discriminatie (bv. ervaring met racisme) en hun zoektocht naar een 

plaats als zwarte in een blanke samenleving. De zwarte cultuur wordt dus vaak gebruikt als een zich 

afzetten tegen de blanke maatschappij (ook dit komt overeen met de voorgenoemde ideeën van Cohen 

(1997 [1955])) – hoewel ze meestal weinig tot niets weten over hun Afrikaanse roots. 

Interviewer: “En is er een verschil tussen het geweld dat ze gebruiken tegen andere 

bendes en binnen de eigen stadsbende?” 

Jeroen (werkzaam bij justitie): “Pff, tegen andere bende gaan ze soms héél ver ze. 

Maar soms binnen de bende ook hé. Iemand die beschouwd worden als verrader. ‟t Is 

wat ik zei over die studies van Cuson, de zelfreglementering van de misdadiger die is 

eigenlijk dat maakt dat ge dan zelf de wet moet doen en zelf moet straffen. (…) Een 

zwart die in wit werd geschilderd. En die was gestraft door de rest van de bende (…) 

omwille van het feit dat, hij was gestraft want zij zeggen: „gij hoort niet meer bij ons, 

ge hebt iets gedaan die eigenlijk tegen de wet van de bendes was‟, dus zij beschouwen 

die dan als een blank. Dus niet meer als een lid van de bende. Dat is eigenlijk zeer 

symbolisch als feit, hé.” 

In tegenstelling tot de respondenten van politie en justitie, en de criminalisering en stigmatisering in 

het grootste deel van de literatuur (Vercaigne, 2001), benadrukten vijf van de jonge respondenten 

analoog met het labellingperspectief (Becker, 1974) het belang van etikettering: volgens hen maakt de 

politie hen lid van bendes door hen een etiket op te plakken vanaf het moment dat ze gezien worden in 

groep of met andere bendeleden, zelfs als ze niets verkeerd doen. Volgens dit perspectief kunnen we 

het afwijkende karakter van stadsbendes zien als een sociale constructie: gedragingen worden door de 
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sociale omgeving gedefinieerd als deviant (Becker, 1974; Vincke, 2007). Dit betekent niet dat 

bendeleden volgens deze benadering niet verantwoordelijk worden gesteld voor hun daden, maar wel 

dat de etikettering stimulerend kan zijn voor het afwijkende gedrag (Becker, 1974). De geïnterviewde 

jongeren stellen dat die stigmatisering het hen moeilijker maakt omdat de politie- en justitiediensten 

dan harder tegen hen optreden en dat ze dat label heel moeilijk kwijtraken. Deze ideeën werden 

bevestigd bij het invullen van de attitudeschalen met betrekking tot hun houding tegenover politie en 

justitie
13

. Alle jonge respondenten stellen dat ze geen vertrouwen hebben in de werking van justitie en 

vijf van hen hebben hetzelfde gevoel over de politiediensten; vier van hen stellen dat politiediensten 

zich onterecht te veel focussen op mensen als zij en op mensen van buitenlandse afkomst. De 

respondenten van de politie beamen dat ze, eenmaal jongeren het „statut bande urbaine‟ (zie infra) 

hebben, ze inderdaad beter in het oog gehouden worden, maar ontkennen dat ze zwaarder gestraft 

worden dan andere delinquenten. 

Naast de politie gebruiken ook voorbijgangers snel die etikettering: vanaf het moment dat er enkele 

jongens samen over straat lopen, worden ze beschouwd als bendeleden. De jonge respondenten stellen 

dus dat het eerder de mensen rondom hen zijn die hen als een aparte groep zien dan zij zelf: 

Interviewer: “Ok, c‟était tout je pense. Est-ce qu‟il y a des choses que je n‟ai pas 

demandé de quoi tu penses que c‟est important de savoir sur les bandes?” 

Pronef (jongere): “… Les bandes, je voudrais dire quelque chose, que les bandes, il y 

a certaines bandes, que c‟est des groupes d‟amis ou quoi. Ils veulent faire du mal à 

personne. Ce sont seulement les gens qui croient qu‟ils veulent faire du mal …” 

1.3. Het individu als ondergeschikte aan de groep 

Een ander thema dat niet aan bod kwam in de interviews met de jongens – behalve het feit dat ze zich 

sterker voelen in groep – maar wel in deze met de respondenten van politie en justitie is het 

groepseffect. Doordat de jongeren in groep optreden ontstaat er een nieuwe dynamiek (Vincke, 2007). 

Volgens een structurele benadering zal die groep een invloed uitoefenen op de individuele interacties. 

De jongeren worden volgens de respondenten van politie en justitie, eenmaal ze bendelid zijn, 

meegesleurd door de groep om (meestal delinquente) dingen te doen. Vaak is er een evolutie in de 

graad van ernst van hun daden naarmate ze langer in de bende zitten: ze beginnen met kleine feiten – 

bijvoorbeeld het stelen van drank – en ze worden steeds gewelddadiger – bijvoorbeeld 

groepsverkrachtingen. Een mogelijke verklaring hiervoor is volgens een respondent de groei van 

                                                           
13

 Er werd aan de jongeren gevraagd om een antwoord te geven van 1 (helemaal niet akkoord) tot en met 5 

(helemaal akkoord) op een aantal stellingen. De stellingen die hier gebruikt werden zijn: „Ik heb vertrouwen in 

de werking van justitie‟, „De politie focust zich onterecht te veel op mensen als mij‟, „De politie focust zich 

onterecht meer op mensen van buitenlandse afkomst dan op mensen van Belgische afkomst‟ en „Ik heb 

vertrouwen in de manier waarop de politie te werk gaat‟. 
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zelfvertrouwen doordat de rechter of procureur niet streng genoeg optreedt bij kleine feiten en ze 

bijgevolg niet gestraft worden en denken met alles weg te komen. Wanneer een delinquent niet snel 

met de strafrechtelijke gevolgen van zijn daden wordt geconfronteerd, ontstaat er een gevoel van 

straffeloosheid (Brion, 2005). 

Eén respondent noemt die beïnvloeding die uitgaat van de groep een soort „ontmenselijkingsproces‟: 

de individualiteit van elk bendelid wordt opgeslorpt in de identiteit van de bende. Hoe belangrijker de 

bende wordt, hoe minder iemand als enkeling telt. 

Jeroen (werkzaam bij justitie): “(…) eens dat ze beseffen hoe ver dat ze gaan, dat ze 

zijn, is dat dikwijls te laat, zijn ze echt heel ver.” 

Interviewer: “En wat betekent dat dan?” 

Jeroen: “(…) Zelfs als er, als de cultuur anders is enzovoort, maar dat gaat er niet 

over, dat gaat over die ontmenselijking, die proces van ontmenselijking, dus, en door 

meer en meer gewelddadige feiten te plegen, verliest ge eigenlijk dat menselijk 

karakter, ja, sorry voor het woord, maar de laatste feiten die gepleegd worden, dat is 

gewoon als beesten, „k bedoel dat er gepleegd worden. Dat is misschien heel straf wat 

ik zeg, maar dat is ook zo. En die hebben dat niet door hé, als ge daarmee spreekt.” 

Als de bende iets doet, moet ieder lid meedoen: zwarte bendes worden gekenmerkt door een heel grote 

loyauteit (bv. meevechten als er gevochten wordt, elkaar verdedigen) en een sterke nadruk op 

vertrouwen (bv. iemand die opgepakt wordt klikt niet). Bijgevolg voelen ze zich ook niet individueel 

verantwoordelijk of aansprakelijk voor hun daden want „ze waren toch niet alleen‟. Door in groep te 

ageren hebben de groepsleden immers geen duidelijk zicht meer over wat de concrete gevolgen zijn 

van hun eigen handelen (Vincke, 2007). 

Deze houding zien we ook terug in de positie van meisjes in de bende (als ze bij dezelfde bende als de 

jongens horen want soms – hoewel deze nog een uitzondering zijn en slechts heel recent opkomen – 

vormen meisjes aparte meisjesbendes zoals de Black Pit Hot Girls). Zij zijn meestal zelf niet echt lid, 

maar „vriendin van‟ en worden eerder beschouwd als een voorwerp dan als een persoon (bv. ze 

worden beschouwd als een vorm van bezit (zie infra), ze worden gebruikt in groepsverkrachtingen, 

etc.). 

Ter conclusie van dit eerste onderdeel kunnen we stellen dat het belangrijkste twistpunt tussen beide 

respondentengroepen het al dan niet bestaan van een subcultuur betreft. Deze bevinding is een 

toevoeging aan de Amerikaanse literatuur omtrent stadsbendes die eenzijdig bendes als subcultuur 

benadrukt (Bordua, 1961; Thrasher, 1927). De jonge respondenten noemen het etikettering; de 

respondenten van politie en justitie zien in het verlengde van hun overtuiging rond het bestaan van een 
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aparte groep tegenover de dominante samenleving het aparte waardekader als dusdanig overheersend 

dat de groep belangrijker wordt dan het individu. 

In het volgende onderdeel wordt meer concreet ingegaan op het leven in een stadsbende: hoe 

stadsbendes gedefinieerd worden, hun delinquente karakter, het socialiseringsproces, en het hoe en 

waarom van code-switching. 

 

2. Het leven in een stadsbende 

2.1. Omschrijving van een stadsbende 

2.1.1. Omschrijving van een stadsbende gehanteerd bij de politie- en justitiediensten 

Volgens de respondenten die werkzaam zijn bij politie en justitie is er geen wet die de problematiek 

omtrent stadsbendes aanpakt omdat de strafbare feiten die bendeleden plegen voldoende vervolgd 

kunnen worden op basis van het strafwetboek. Wel werd er een omzendbrief opgesteld in 1999 die de 

politiediensten toeliet om de problematiek beter op te volgen. Mijn aanvraag om deze in te kijken 

werd afgewezen gezien omzendbrieven interne documenten zijn, maar op basis van de interviews met 

de respondenten van politie en justitie is het mogelijk er een goed beeld van te krijgen. De 

omzendbrief geeft geen definitie van wat een stadsbende is, maar bepaalt wie lid is van een bende op 

basis van een aantal criteria: iemand moet binnen een periode van zes maanden twee feiten plegen in 

bende – lees: met minstens twee personen – uit een lijst van veertien feiten (vereniging van 

misdadigers; slagen en verwondingen met de dood of werkonbekwaamheid tot gevolg; vernieling van 

gebouwen, van roerende goederen of van roerende goederen met gebruik van geweld; afpersing; 

vrijwillige brandstichting; gebruik en verkoop van drugs; diefstal met braak, insluiping of valse 

sleutels; diefstal met geweld of bedreiging; weerspannigheid; groepsverkrachting). Individuen die 

voldoen aan deze criteria krijgen het „statut bande urbaine‟ toegewezen door een magistraat (er is één 

voor minderjarige en één voor meerderjarige jongeren) en hun gegevens worden in een databank 

bewaard. Dat statuut stelt politie- en justitiediensten in staat om jongeren gedurende veertien maanden 

nauwgezet in het oog te houden. Iemand kan het statuut terug kwijtraken na die veertien maanden door 

zich „normaal te gedragen en geen criminele feiten meer te plegen‟; het statuut kan hernieuwd worden 

wanneer er nieuwe feiten gepleegd worden. Dit betekent dus dat gewoon bendelid zijn op zich niet 

strafbaar is; een bende wordt pas problematisch wanneer ze storend is. Bovendien is het volgens de 

respondenten van politie en justitie in de praktijk vaak zo dat leden die door de politie voorgesteld 

worden aan het parket om het statuut te krijgen, vaak al tientallen feiten op hun kerfstok hebben. 

Volgens de respondenten van politie en justitie werd er daarnaast op 1 maart 2009 binnen de politie 

van Brussel een politiecel opgericht – la section bandes urbaines – die zich specifiek bezighoudt met 
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de problematiek van Brusselse stadsbendes. Naast de inwoners van probleembuurten (bv. Elsene of 

Evere), was ook de Afrikaanse gemeenschap in Brussel vragende partij voor oplossingen. De 

politiezone waarbinnen deze cel actief is (het arrondissement Brussel Hoofdstad-Elsene) stelde een 

eigen definitie op van stadsbendes. Belangrijk is dat dit geen officiële definitie is – net zoals in de 

literatuur wordt weergegeven, stellen ook de respondenten van politie en justitie dat het geen sinecure 

is om een algemene definitie te ontwikkelen die crossnationaal geldig is – maar de definitie toont de 

benadering van de politiedienst ten opzichte van bendes: 

Alexander (werkzaam bij de politie): “Dus zoals in de ons omringende Europese 

landen bestaat er ook in België, wacht hé, geen exacte definitie van wat een bendelid 

is, wat een stadsbende is. Dus België beschikt niet over een officiële definitie, toch 

niet op gerechtelijk gebied. De criminele inlichtingendienst in Quebec, in Canada, die 

beschikt, die heeft een voorstel van definitie gedaan. Dat bestaat daar dus officieel en 

wij hebben die aangepast aan onze situatie hier in Brussel. Dus da‟s: „wij‟, dan spreek 

ik echt „wij‟, als zijnde politiezone, dus da‟s ook weer niet officieel want om officieel 

te zijn moet dat echt erkend zijn door oftewel een overheid zijnde een staat of 

eventueel een, het parket generaal. Maar dus dat is helemaal niet het geval. Maar dus 

dat is een vereniging die min of meer gestructureerd is, bestaande uit jongeren of 

jongvolwassenen die de macht en intimidatie in het vaandel draagt en geweld gebruikt 

om criminele feiten te plegen met het doel om macht en erkenning en/of controle over 

één of meerdere territoria te bekomen, dikwijls met een winstgevend doel. Dat 

winstgevend doel is dan vaak hun drugszaken hé, of dat kunnen ook diefstallen zijn en 

zo verder.” 

2.1.2. Betekenis van een stadsbende 

Naast de definitie die het politiekorps en de justitiediensten hanteren, geven de respondenten van 

politie en justitie natuurlijk ook zelf een betekenis aan stadsbendes. Het is vanzelfsprekend dat deze 

andere aspecten benadrukt dan die waarop de jonge respondenten focussen: eerder de criminele en 

negatieve kant, respectievelijk daarnaast ook de vriendschappelijke en positieve kant. 

Om een goed begrip te krijgen van de ideeënwereld van bendeleden is het nodig een duidelijk beeld te 

hebben van wat de jonge respondenten precies verstaan onder de term „stadsbende‟. Daarom zet ik een 

aantal kenmerken op een rijtje die terugkomen in elk van de interviews jonge respondenten; een 

stadsbende wordt volgens hen gevormd uit jongeren die: 

(1) vrienden zijn – vaak sinds ze klein waren – en elkaar zien als familie 

(2) in eenzelfde wijk wonen en opgroeien 

(3) een groep vormen, die soms door zijn grootte uiteenvalt in meerdere subgroepjes 
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(4) misdrijven plegen 

(5) veel geweld gebruiken, vooral tegen andere bendes, maar ook binnen hun eigen bende 

Hierbij moeten twee kanttekeningen gemaakt worden. Ten eerste worden bendes vaak in eerste 

instantie gevormd door een vriendengroep, maar komen daar na verloop van tijd ook jongeren bij die 

niet perse vrienden zijn. Ten tweede wijzen de jongens zelf (net zoals de respondenten van politie en 

justitie) op de deliquente kant van stadsbendes. Ook zou geen enkele van hen het iemand anders 

aanraden om lid te worden – zeker niet als het gaat om broers of zussen – en stellen dat ze niet trots 

zijn op het feit dat ze bendelid zijn (hoewel dit vroeger bij twee van hen wel het geval was en vaak wel 

het geval lijkt te zijn bij bendeleden op vrije voet; voorbeelden hiervan zijn de talrijke filmpjes op 

YouTube met rapliedjes waarin meermaals naar hun bende verwezen wordt – dit is echter een beetje 

getemperd sinds de invoering van het „statut bande urbaine‟ gezien bendeleden hierdoor harder 

aangepakt worden dan voordien). Hoewel alle respondenten het over deze elementen – het delinquente 

aspect van stadsbendes, niet aanraden om in een bende te gaan en niet trots zijn om bendelid te zijn – 

eens zijn, wordt dit extra benadrukt door de respondenten die stellen geen bendelid te zijn: zij hebben 

het vaak met sarcastische ondertoon over de misdrijven die gepleegd worden (bv. één van hen vindt 

het dom om messen te gebruiken gezien het potentieel er iemand mee te doden). Deze ideeën staan 

schril in contrast met het feit dat de jonge respondenten bendes anderzijds benoemen als een groep 

vrienden die voor elkaar door het vuur zou gaan en de leuke kanten van het bendeleven die ze af en toe 

benadrukken (bv. rondhangen in het park). 

Deze kenmerken komen grotendeels overeen met de definitie gegeven door de respondenten die 

werken bij politie of justitie. Vier zaken werden door hen aan dit lijstje toegevoegd. Ten eerste werd 

bij het kenmerk van misdrijven plegen vaak ook de schade die eruit voortkomt toegevoegd. Ten 

tweede beklemtonen zij dat er vaak in grote mate drugs en alcohol wordt gebruikt. Ten derde hebben 

de jongeren volgens hen een geringe mate aan empathie omdat ze een visie op korte termijn hanteren 

en geen oog hebben voor de gevolgen van wat ze doen. Dit kenmerk getuigt volgens Gottfredson en 

Hirschi (in: Matsueda & Anderson, 1998 [1990]) van een lage mate van zelfcontrole. In verband 

hiermee stellen de jonge respondenten zelf dat ze het bendeleven slechts als tijdelijk fenomeen zien – 

ik citeer één van hen: “Ik geloof niet in het bendeleven voor altijd” – maar staan ze niet echt stil bij 

wat ze erna zullen doen. Tot slot stellen de respondenten van politie en justitie door te percipiëren dat 

bendeleden een eigen waardekader hanteren – en dus een kloof ervaren tussen de waarden van de 

maatschappij en deze van bendes – dat bendeleden vervreemd zijn (Seeman, 1975). Dit komt overeen 

met een soort mentale marginalisering (Vincke, 2007); er is volgens de respondenten van politie en 

justitie doorgaans geen sprake van fysieke marginalisering – in tegenstelling met wat in de literatuur 

gesteld wordt (Lin & Mele, 2009; Weitekamp, 2001). 
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Dit alles komt grotendeels overeen met de karakteristieken die gegeven worden in de literatuur. Twee 

aspecten die niet vernoemd worden in de interviews, maar er onrechtreeks wel uit voortvloeien, is dat 

het meestal om jongeren en jongens gaat, en om etnische of nationale minderheden (Klein et al., 

2001a). 

Analoog met de idee dat afwijkende groepen door de samenleving als minderwaardig worden 

beschouwd (Cohen (1997 [1955]); Yinger, 1960), valt mij in de manier waarop deze respondenten van 

politie en justitie over de jongeren in stadsbendes praten vooral de wat spottende, soms zelfs cynische 

toon op. Ze hebben het over „vriendjes en vriendinnetjes‟, „kameraadjes‟, „kastaards‟. 

Aan de andere kant benadrukken twee respondenten van politie en justitie dat we niet alle bendeleden 

en jongerengroepen over eenzelfde kam mogen scheren: niet alle bendeleden zijn gewelddadig en niet 

alle jongerengroepen begaan overtredingen (zie ook: Thrasher (1927)). Daarenboven, stelt één van 

deze respondenten, is een jongerengroep niet perse een stadsbende vanaf het moment dat ze een aantal 

overtredingen begaat: we kunnen immers leeftijdsgebonden jeugddelinquentie onderscheiden van de 

meer langdurige vorm in stadsbendes (Walgrave, 1996). 

2.1.3. Het onderscheid tussen Zwart- en Noord-Afrikaanse stadsbendes 

Zoals we een onderscheid moeten maken tussen verschillende soorten jongerengroepen (Walgrave, 

1996), kunnen we volgens alle respondenten vandaag twee grote groepen stadsbendes onderscheiden 

die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Enerzijds zijn er de welbekende Zwart-

Afrikaanse bendes (ongeveer 80% van de bendes; ongeveer 90% van de leden zijn van Congolese 

afkomst); de media zoomen bijna uitsluitend in op hen. Zij worden benoemd als „de blacks‟. 

Anderzijds worden er recent steeds meer Noord-Afrikaanse bendes (ongeveer 20%) actief. Ondanks de 

aandacht voor de rol van immigratie bij de vorming van stadsbendes (Klein, 2007) is het maken van 

dergelijk onderscheid en mogelijke verklaringen ervoor in de literatuur – zeker wat betreft bendes in 

Europese landen – opmerkelijk afwezig. Blanke bendes gelijkaardig aan Zwart- of Noord-Afrikaanse 

lijken er niet te zijn, hoewel één jonge respondent wijst op skinheads als een variant op stadsbendes. 

Gezien de focus op „de blacks‟ en het recente karakter van de activiteit van Noord-Afrikaanse bendes 

bestaat er eerder onduidelijkheid onder de respondenten: een echt duidelijke omschrijving van een 

Marokkaanse of Noord-Afrikaanse bende kan niemand geven, maar er worden wel enkele 

verschilpunten aangeduid. Volgens de respondenten van politie of justitie gebruiken Zwart-Afrikaanse 

bendes eerder „gratis geweld‟ – ze vechten tegen elkaar voor respect en territorium – terwijl Noord-

Afrikaanse stadsbendes eerder geweld plegen met oog op het geld dat ze ermee kunnen verdienen (bv. 

hold-ups, oudere dames op straat overvallen, uit auto‟s stelen). Tengevolge van het verschillende doel 

dat ze voor ogen hebben, zien deze respondenten nog twee verschillen: Zwart-Afrikaanse bendes 

vechten vooral met hun vuisten om hun doel te bereiken en er heerst een heel sterk gevoel van 
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solidariteit in de groep (bv. wanneer een leider in de gevangenis terechtkomt, krijgt die soms geld 

toegestuurd van zijn bende of geeft hij van daaruit nog opdrachten omtrent wat moet gebeuren); 

Noord-Afrikaanse bendes zijn meer vertrouwd met vuurwapens als kalashnikovs en vormen een 

minder hechte groep. Ook zijn Zwart-Afrikaanse bendes meer onvoorspelbaar gezien hun geringe 

organisatie, terwijl Noord-Afrikaanse bendes meer georganiseerd zijn gezien het soort activiteiten ze 

uitoefenen. De jongeren voegen hieraan toe dat Noord-Afrikaanse bendes groter zijn dan Zwart-

Afrikaanse en dat ze geen geweld tegen elkaar gebruiken. Ze worden bovendien door Zwart-

Afrikaanse bendeleden gezien als minder status hebbende – dit laatste getuigt van het grote belang dat 

ze hechten aan status (zie infra): 

Interviewer: “Dus eigenlijk, behalve dat ze met meer zijn, lijken die bendes op die 

van jullie, ze hebben ook een hiërarchie en -” 

Lil-Cr (jongere): “Sterk, ja, zo lijken ze sterk, maar die zijn niet sterk. Als ze alleen 

zijn, sommige durven zelfs niet in uw ogen kijken.” 

Dit alles betekent echter niet dat Zwart-Afrikaanse bendes meer vijandig zijn tegenover Noord-

Afrikaanse bendes dan tegenover blacks. Twee jonge respondenten stellen dat Zwart- en Noord-

Afrikanen bevriend kunnen zijn, maar meestal wel deel uitmaken van verschillende bendes. Dit 

betekent volgens een respondent van justitie niet dat het gaat om een reproductie van conflicten in 

Afrika (bv. Hutu‟s versus Tutsi‟s). Wat de jongeren verenigt – hoewel in verschillende bendes – is 

volgens hem het feit van zwart of bruin te zijn, van geen blanke huidskleur te hebben. 

2.2. Waarom bendeleden delinquent zijn 

2.2.1. Redenen om geweld te gebruiken 

De jongeren zeggen alle zes dat geweld gebruiken als normaal wordt beschouwd binnen bendes (zie 

ook: Weitekamp, 2001) en – hoewel ze het zelf ontkennen – wijst dit idee op een eigen waardekader. 

Er worden echter verschillende betekenissen en redenen voor gegeven. Slechts één van de jongens 

zegt dat hij geweld altijd verdiend en terecht vindt. De overigen benadrukken meermaals dat het 

eigenlijk niet goed is om zoveel geweld te gebruiken. Dit wordt opnieuw sterker uitgedrukt door de 

jongeren die stellen geen bendelid te zijn. 

In de eerste plaats wordt geweld gezien als een manier van communiceren met elkaar, om het 

normatieve en aanvaardbare binnen de bende te omlijnen: 

Interviewer: “En vind je dat er juiste en foute manieren bestaan om geweld te 

gebruiken? Of is geweld altijd juist als het in bendes gebruikt wordt? 
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Tempo (jongere): “Hmm, ik denk, de meeste mensen die praten gewoon door geweld 

hé. De meeste jongens die ik ken die praten gewoon door geweld, die gaan niet veel 

praten of zo.” 

Interviewer: “En vind je dat altijd terecht dat er geweld gebruikt wordt?” 

Tempo: “Geweld is zo‟n manier dat dat u duidelijk gaat doen, bijvoorbeeld dat ge dat 

nooit meer moogt doen. Zeker als iemand tegen u slaat of zo, dan weet ge dat ge dat 

nooit meer mag doen of zo, wat ge hebt gedaan. Dus dat is een manier dat het meeste 

helpt. Want als ge gaat zeggen tegen een jongen: „Doe dat nooit meer‟, één keer, die 

jongen gaat gewoon denken: die heeft niets gedaan eigenlijk, die heeft gewoon tegen 

mij gezegd dat ik dat niet meer mocht doen dus ik ga toch stiekem nog es doen of 

zoiets. Geweld, dat laat je echt een beetje denken: ja, dat mag ik nooit meer doen.” 

Ten tweede wordt geweld gebruikt ter verdediging van wat bendeleden toebehoort: hun territorium, 

hun bende, hun vriendinnen en hun eigenwaarde. Het territorium heeft een speciale betekenis in 

stadsbendes: elke bende heeft een eigen deel van de stad dat hen toebehoort. Dat betekent dat leden 

van andere stadsbendes daar geen activiteiten mogen uitoefenen (bv. ze mogen er geen drugs 

verkopen) en soms zelfs niet eens kunnen doorwandelen zonder aangevallen te worden; zoals Chiziano 

zegt: “c’est de la guerre, direct”. Dit laatste is afhankelijk van de vriendschapsband die al dan niet 

bestaat tussen de bendes in kwestie. Daarnaast verdedigen bendeleden elkaar omwille van het feit dat 

ze deel uitmaken van eenzelfde stadsbende. Dat kan – maar is niet perse – omwille van de vriendschap 

die er is: enerzijds – en vooral – gebeurt dit binnen in één bende, anderzijds werken soms ook 

meerdere bendes samen als er bijvoorbeeld een gevecht is. Ook belangrijk zijn de vriendinnen van de 

bendeleden: zij worden beschouwd als een soort van eigendom. Als iemand een vriendin inpikt – 

zowel binnen één bende als tussen verschillende bendes – wordt dat hem betaald gezet. De moord op 

Cartouche in 2009 is daar een duidelijk voorbeeld van. Cartouche was een bendelid van Black Pit die 

vermoord werd door iemand uit dezelfde bende omwille van een ruzie omtrent een meisje. Tot slot, en 

wellicht het belangrijkst, is eigenwaarde en respect van heel – héél – groot belang (zie infra). Daardoor 

kan één blik voldoende zijn om iemand te provoceren: 

Interviewer: “Est-ce que c‟est assez de regarder à quelqu‟un pour provoquer?” 

Pronef (jongere): “Oui, si tu le fixes, c‟est pas un hasard, surtout si c‟est un garçon. 

Vous me fixez, vous me fixez, vous me fixez et en fait il y a un problème. Et moi, si je 

baisse mes yeux, ils vont te dire: „Non, t‟as peur ou quoi?‟.” 

Interviewer: “Et quelle est la différence entre fixer et regarder?” 

Pronef: “Fixer c‟est pour dire si il y a un problème ou pas.” 
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Ten derde gaat het vaak om een soort van wraakacties. Omdat de ene iets provocerends doet – dit kan 

ook tegen een familielid of vriend zijn –, doet de andere iets terug om hem dat betaald te zetten. De 

angst voor wraak maakt ook dat sommige jongens niet durven praten wanneer ze opgepakt worden uit 

schrik dat dat hen duur zal komen te staan. Eén jongen zegt dat wanneer er iets gebeurt ze actief op 

zoek gaan naar de „schuldige‟. In het extreme geval mondt dit uiteindelijk uit in moord: 

Kerozene (jongere): “Comme là maintenant, là, les Versailles ont des problèmes avec 

les 1140 parce que 1140, il y avait tué un Versaillé. Donc un Versaillé aussi a tué un 

1140.” 

Deze drie redenen kunnen een verklaring bieden voor de negatieve houding van jongeren tegenover 

andere dan hun eigen bende: eigen bende boven en álle andere – zelfs bevriende bendes – zijn nooit te 

vertrouwen. De informatie die ik verkreeg over bendes tijdens de interviews, was er tevens over 

andere bendes. Negatieve uitlatingen beperken zich bijgevolg tot bendes in het algemeen of andere 

bendes, maar nooit specifiek op de eigen bende gericht: die wordt goedgepraat. Pronef (lid van 1140, 

een bende in Evere) bijvoorbeeld stelt dat zijn bende anders is dan de andere: zíj zijn gewoon een 

vriendengroep – terwijl 1140 één van de bekendste Brusselse stadsbendes is. Dit kunnen we zien als 

een manier waarop ze zichzelf distantiëren van de negatieve gebeurtenissen in stadsbendes: in hun 

bende is het anders (Tajfel & Turner, 1986). Een ander duidelijk voorbeeld hiervan is de moord op 

Cartouche. Vier respondenten die lid zijn van een andere bende dan Black Pit keuren dergelijke 

vormen van geweld erg af, terwijl de respondent die lid is van Black Pit vooral de positieve 

karakteristieken van Cartouche benadrukt. 

De respondenten van politie en justitie geven grotendeels dezelfde redenen als bovenstaande aan 

omtrent hoe geweld kan worden uitgelokt, maar algemeen geven ze er een andere betekenis aan. Allen 

stellen dat ze dergelijke agressiviteit geen normaal gedrag vinden (dit wijst opnieuw op het aparte 

waardekader). Vier van hen schenken ook aandacht aan de bredere context waardoor de jongeren zo 

gewelddadig worden of zijn. Een eerste mogelijke verklaring is volgens hen wat jongeren zagen bij 

militairen in hun land van herkomst en daarmee gelinkt een traumatisch verleden (bv. getuige zijn van 

de „afslachting‟ of verkrachting van hun ouders) waardoor ze niet leerden waar de grens ligt van 

gewelddadigheid. Dit kunnen we in verband brengen met de notie van observerend leren of modeling 

(Bandura, 1965). Kinderen gedragen zich naar het – hier: agressieve – model dat ze voorgeschoteld 

krijgen als dit model geen of positieve gevolgen ondervindt van zijn daden. Andere verklaringen zijn 

dat ze kwaad en gefrustreerd zijn door de manier waarop ze in de maatschappij bekeken worden, dat 

ze geld nodig hebben of overmatig gebruik van drugs en/of alcohol: 

Interviewer: “Hoe kan je geweld uitlokken bij hen? Wat moet je daarvoor doen dat ze 

geweld gebruiken?” 
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(…) 

Interviewer: “Wat is genoeg?” 

Simon (werkzaam bij de politie): “Genoeg? Niets. Bijna niets. Bijna (knipt met zijn 

vingers). (…) Meestal, dat is echt waar mijn ervaring, mijn expertise, meestal van 

gewelddingen die gebeurt, moord, overval, ze hebben dat gepleegd toen ze waren 

onder invloed. Invloed van drugs en alcohol. D‟er was nooit, nooit een feit, in de 

vijftien moord, er was altijd (beeldt een joint uit) of (beeldt snuiven uit): altijd, altijd. 

(…) Indien ze zijn soft, geen probleem, ‟t is een schaap. Echt waar. Drugs, alcool, plus 

bende-effect: ‟t is een cocktail molotov. (…) Hij is compleet op een andere wereld.” 

In beide gevallen – door het gebrek aan incorporatie van grenzen of door drugs en alcohol – beseffen 

de jongeren volgens de respondenten van politie en justitie niet dat ze iets verkeerd gedaan hebben of 

weten ze zelf niet goed waarom ze nu eigenlijk geweld gebruiken. Een stelling die door de jongeren – 

zoals hierboven gesteld – wordt tegengesproken gezien zij een aantal (voor hen) duidelijke redenen 

geven. 

In eerste instantie sluiten bovenstaande factoren aan bij het sociale selectieperspectief dat stelt dat 

delinquentie mogelijk wordt verklaard door zwakke sociale relaties met bijvoorbeeld ouders en dat 

delinquente personen delinquente vrienden zoeken (Hirschi, 1969; Knecht, in: de Cuyper et al., 2009 

[2007]). Als we echter ook oog hebben voor de versterkende kracht die uitgaat van andere bendeleden 

(zie supra), kunnen we stellen dat mijn bevindingen grotendeels aansluiten bij de geïntegreerde 

theorieën (Elliot, Ageton & Canter, 1979; Matsueda & Anderson, 1998). 

Ondanks het feit dat bovenstaande redenen en betekenissen vooral gericht zijn op rivaliteit tussen 

verschillende stadsbendes wordt er soms ook geweld gebruikt binnen één bende: iemand die gezien 

wordt als verrader (bv. door de vriendin in te pikken van een ander bendelid), iemand die gezien  

wordt als een „mietje‟
14

 en hard gemaakt moet worden. Een bende kan gezien worden als een groep 

met een bepaald doel voor ogen – veel geweld gebruiken om de sterkste te worden en een zo groot 

mogelijk territorium te handhaven (zie infra) – en alle leden van de groep moeten daartoe streven 

waardoor interdependentie ontstaat (Vincke, 2007). Vaak is er ook hier drank of drugs in het spel. 

Gezien de hoge mate van geweld stellen de jonge respondenten dat ze zichzelf beschermen wanneer ze 

op een ander territorium vertoeven: door in groep te zijn, een mes te dragen, niet veel rond te kijken, 

vlug te handelen, informatie te hebben (dit is weten waar je vijanden zich meestal bevinden), anderen 

opbellen die komen wanneer je in gevaar bent. Als er dan toch een gevecht plaatsvindt, gebruiken ze 

                                                           
14

 Een „mietje‟ of „watje‟ wordt door Tempo gedefinieerd als iemand die zich stoer voordoet, maar die wegloopt 

of niets durft doen als er gevochten wordt, die minder goed ligt in de groep, die je gemakkelijk kan laten stelen 

voor jou. 
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alle voorwerpen die enigszins als wapen kunnen fungeren: naast hun vuisten, pepperspray, messen, 

zagen, hamers, boksbeugels, molotovcocktails, baseballbats, bijlen en in een minderheid van de 

gevallen zelfs vuurwapens, maken ze gebruik van flessen, brandblussers, stokken, etc. Die wapens 

dienen niet om te doden, maar om de anderen af te schrikken en te vernederen (bv. door te steken in 

iemands achterwerk). 

Verschillende respondenten benadrukken dat er verschillende „activiteiten‟ worden uitgeoefend door 

verschillende bendes en bendeleden, en dat die niet perse altijd delinquent zijn (bv. er wordt veel 

gewoon rondgehangen, sommige kunnen heel goed rappen of dansen). 

2.2.2. Hoe bendeleden zich organiseren 

Zoals in de literatuur wordt aangegeven (onder meer in: Anderson, 1990; Miller, 2001), stellen alle 

respondenten dat dit gewelddadig gedrag in se gaat om het verwerven van status en respect – een idee 

dat schril in contrast staat met de dominante opvatting in de maatschappij (Anderson, 1990; Decker & 

Van Winkle, 1996). Miller (1958) stelt dat we dit kenmerk in verband kunnen brengen met het 

kenmerk van de lagere klasse waarbij een positieve correlatie heerst tussen illegaal gedrag en 

statusverwerving. Onder alle respondenten heerst consensus over dit onderwerp. Om status te krijgen 

moet je veel slechte dingen doen, „foutre la merde‟
15

: niet wegkijken als iemand naar je kijkt, niet 

bang zijn om te provoceren, een grote mond opzetten, iemand slaan of neersteken (voor jezelf of om je 

vrienden te verdedigen), vechten, iets stelen (van handtassen en gsm‟s tot auto‟s), 

(groeps)verkrachting, drugs dealen, in de gevangenis gezeten hebben, een ouder familielid hebben die 

reeds een hoge status verwierf, etc. Of moord zorgt voor status of net niet, daarover bestaat discussie 

onder de respondenten. Het is wel zo dat iedereen bang is van iemand die een moord begaat en hij dus 

in die zin een zekere vorm van status verwerft, maar als de bendeleden van zijn bende zelf niet 

begrijpen waarom hij zoiets deed, hebben ze de neiging hem te laten vallen (bv. bendelid Junior, die in 

2009 zijn dochtertje vermoordde en haar grootmoeder verkrachtte en vermoordde omdat hij zijn ex-

vriendin verdacht van overspel, had volgens de leden van Versailles geen valide reden om dat te 

doen). Daarnaast volstaat het niet om één iets te doen, je moet je blijven inspannen om respect te 

verdienen: 

Interviewer: “Et c‟est possible de monter dans l‟hiérarchie après une bonne lutte, une 

bataille? Ou est-ce que c‟est nécessaire d‟en faire plusieurs?” 

Kerozene (jongere): “Ah, tu dois faire plusieurs hein. Ben ouais. Tu dois faire 

plusieurs trucs, hein. Après, tu as ton respect. C‟est pas seulement que t‟auras fait 

                                                           
15

 Deze uitdrukking werd vaak gebruikt door de jonge respondenten. Letterlijk vertaald betekent dit: „rotzooi 

trappen‟. 
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quelqu‟un, tu refais seulement une personne et après la tout le monde, ils te respectent 

énorme. Non, tu dois continuer, tu dois frapper plusieurs gens et tout.” 

Het gebruik van geweld toont aan dat ze dingen durven en dat ze zich niet laten doen, ‘que tu as des 

couilles’
16

. Hoe meer dingen je doet, hoe meer je „een naam‟ krijgt en bekend wordt in de 

bendecultuur. De jongeren waarvan iedereen bang is, worden door vier van de jonge respondenten als 

„zot‟, „gek‟, „gestoord‟ of „fou‟ bestempeld en dit bedoelen ze – ook maar niet perse – in negatieve zin: 

een respondent stelt dat – naast het belang van kracht – het belangrijk is om zot te zijn omdat je dan 

meer dingen durft (bv. niet bang zijn om een mes te gebruiken). Twee van de jongeren die stellen in 

een bende te zitten, geven als voordeel van die status aan dat het een soort van bescherming biedt, „ils 

se sentent intouchables‟: als mensen bang zijn van jou zullen ze je minder snel aanvallen. Bovendien 

is het belangrijk om bendeleden met het respect te behandelen dat ze volgens wat ze deden verdienen, 

zo niet riskeer je geslagen te worden of dergelijke meer. 

Vier respondenten stellen dat verschillende bendes zich richten op verschillende activiteiten en dat 

statusverwerving afhankelijk is van de activiteiten van de bende: als een bende zich meer bezighoudt 

met diefstal zullen leden andere kwaliteiten nodig hebben dan wanneer ze vooral vechten tegen andere 

bendes. 

Interviewer: “En hoe verwerf je status in een bende?” 

Pieter (werkzaam bij justitie): “Status is afhankelijk van bende tot bende want het is 

afhankelijk van hun activiteiten. Bijvoorbeeld als ze auto‟s gaan stelen gaan ze testen 

of je wel de kwaliteiten hebt om een auto te stelen: plaats je de steen op de juiste 

manier tegen de ruit om hem in te kunnen slaan? Da‟s zoals in bedrijven hé: die testen 

je toch ook eerst voor je wordt aangenomen. Bijvoorbeeld een metser: ze kijken eerst 

of je kan metsen, of je het ene steentje goed tegen het andere kan zetten. In die bendes 

is dat ook zo. Ze gaan soms zelfs op stage: die gaan dan een keer mee, niet om 

criminele dingen te doen, maar om op de uitkijk te staan of zo.” 

Een jonge respondent en een respondent van politie en justitie stellen dat er in Zwart-Afrikaanse 

stadsbendes ook een soort hiërarchie is in de feiten: drugs verkopen is bijvoorbeeld gemakkelijk want 

je moet gewoon de juiste klanten hebben – daar krijg je dus ook niet veel status door –, diefstal 

behoort meestal ook tot de makkelijkere categorie, en door te vechten met de vuist verwerf je meer 

status dan met een mes. Voor dit laatste worden twee verklaringen gegeven: vechten met de vuist is 

moeilijker en je weet zeker dat je met je vuisten iemand niet direct zal doden. Daarbij komt – zoals 

eerder gesteld – dat een aantal dingen als normaal worden beschouwd waardoor je status dus niet echt 

toeneemt, maar wel kan verminderen. Van bendeleden wordt bijvoorbeeld verwacht dat ze 
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 Ook deze uitdrukking hoorde ik meermaals. Letterlijk vertaald betekent dit: „dat je ballen aan je lijf hebt‟. 
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meevechten en de bende moet voorgaan op andere afspraken. Als ze dit niet doen krijgen ze zelf slaag, 

worden ze afgeschilderd als „watjes‟, „que tu as pas des couilles‟ en/of gedwongen de bende te 

verlaten: „vas-y, bouge, t’es plus des nôtres‟. Dit is redelijk paradoxaal want die „dreiging‟ zorgt 

ervoor dat jongens báng zijn om te weigeren. Een ander voorbeeld is het feit dat er veel gestolen gsm‟s 

circuleren: een gsm stelen behoort dus binnen bendes niet tot het spannendste wat je kan doen. 

Omwille van het feit dat status en respect zo hoog in het vaandel worden gedragen, ontstaat er in een 

stadsbende doorgaans een soort rangschikking. Hiermee wordt geen strikt gestructureerde hiërarchie 

bedoeld – hoewel het zo wordt voorgesteld in de media (Decker, 2001) – zoals bijvoorbeeld in het 

leger waar iedereen een bepaalde graad en titel heeft of in de maffia. Twee respondenten van politie en 

justitie stellen dat de organisatie van stadsbendes eerder improvisatie is: ze moeten zich een beetje 

organiseren om feiten te kunnen plegen (bv. een gevecht tegen een andere bende) of om te reageren op 

iets wat gebeurd is (bv. wraakacties). Dit is niet hetzelfde als een loutere reflectie van adolescentie 

(Decker, 2001) of een kortstondige spontane bende (Vercaigne, 2001). Stadsbendes verschillen in de 

mate van organisatie, maar meestal (niet in alle bendes) is er wel sprake van een aantal leiders, 

doorgaans twee of drie. Zij die het leiderschap op zich nemen behoren meestal tot „les grands‟. Dit 

zijn de bendeleden die het meest feiten hebben gepleegd, die het meest ervaring hebben, die het meest 

gewelddadig zijn, die het meest durven, die de sterkste zijn, die in de gevangenis gezeten hebben, die 

het slimst zijn (in de zin van weten hoe je dingen moet aanpakken, moet organiseren, bijvoorbeeld 

auto‟s gaan stelen of verkopen, hetzelfde verhaal vertellen wanneer er enkele worden opgepakt – dit is 

een andere vorm van intelligentie dan deze die geprezen wordt in de mainstream society (Miller, 

1958)). Die kenmerken komen overeen met de manieren om status te verwerven, wat ook logisch is 

want je kan geen leider worden zonder dat je een zekere status bezit: een leider is iemand die door 

iedereen gekend is en waarvan iedereen bang is, en die bijgevolg ook alles kan doen wat hij wilt omdat 

iedereen hem respecteert. Drie van de jonge respondenten stellen dan ook dat ze de positie van de 

leider zouden verkiezen indien ze zouden kunnen. Twee jonge respondenten stellen daarentegen dat 

het niet altijd voordelig is om leider te zijn: het kan gevaarlijk worden als andere bendes er genoeg van 

krijgen dat die ene leider zoveel macht heeft. 

Interviewer: “En dat zijn dan ook de leiders van die bendes?” 

(…) 

Interviewer: “Degene die sterk zijn?” 

Simon (werkzaam bij de politie): “Hoe meer sterk ben jij, hoe meer kan je jouw 

macht over een ander geven. De zwakke mensen hebben geen kans: „la loi de la gens 

dur‟.” 
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Hiermee contrasterend stelt een jonge respondent die zegt geen bendelid te zijn het volgende over 

leiders: 

Interviewer: “Et pourquoi tu n‟aimes pas ça?” 

Kerozene (jongere): “J‟aime pas ça parce que j‟aime pas que quelqu‟un me dirige et 

me dit que „ouais, va faire ça, va faire ça, va faire ça‟, non. Moi je suis pas un chien, 

non, moi je n‟aime pas ça.” 

Daarnaast wordt ruwweg een onderscheid gemaakt tussen „les grands‟ en „les petits‟. Dit kunnen we 

in verband brengen met de positieve correlatie tussen een hogere leeftijd en sociale status in de 

dominante samenleving (Schieman, 2007). De eerste hebben meer status omdat ze meestal meer 

ervaring hebben en meer tijd hebben gehad om feiten te plegen; de tweede moeten eerder volgen wat 

„les grands‟ doen en soms is er ook een leider van „les petits‟ – hij staat boven de kleintjes, maar onder 

de groten. Eén respondent van politie en justitie brengt deze rangschikking in verband met de Zwart-

Afrikaanse cultuur waar er één grote baas is die beslist wat er met jou gaat gebeuren (bv. in sommige 

landen slaan ouders hun kinderen met de vuist of leerkrachten hun leerlingen met een stok om te tonen 

dat ze ouderen moeten respecteren). Een andere respondent van politie en justitie voegt hieraan toe dat 

Zwart-Afrikaanse jongeren die naar Brussel komen als eerste generatie gemakkelijker kunnen 

opklimmen in stadsbendes omdat ze van jongs af geweld beleven en er dus mee zijn opgegroeid. Dit 

kunnen we opnieuw in verband brengen met observerend leren (Bandura, 1965). 

Iemand kan chef worden doordat de bende hem als chef aanvaardt. Op een soort natuurlijke wijze 

nemen een aantal jongens het leiderschap op zich en zolang dat geaccepteerd – eigenlijk zelfs 

bewonderd – wordt door de groep kunnen ze chef blijven. Daarnaast moet je ook als leider blijven 

feiten plegen om je status hoog te houden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de chefs ook mee gaan 

vechten (hoewel ze dit ook gemakkelijker kunnen weigeren als ze geen zin hebben gezien hun hoge 

status). 

Die hiërarchie beweegt, bijvoorbeeld als een chef in de gevangenis terecht komt of vermoord wordt, 

als hij uit de bende stapt, of als hij op de één of andere manier niet meer aanvaard wordt door de 

groep. In deze gevallen wordt de fakkel normaliter (al dan niet tijdelijk) doorgegeven aan iemand 

anders, vaak een bendelid die een soort rechterhand van de leider is. 

Een chef beslist niet perse alles wat een bende en zijn leden moeten doen of laten, maar kijkt meestal 

„democratisch gewijs‟ wat de meesten willen doen. Wel is het zo, stelt het merendeel van de 

respondenten, dat leiders soms de opdracht geven om iets te gaan stelen, je verplichten om jouw 

gestolen buit met hem te delen of bepalen waar en wanneer er gevochten wordt. 

Interviewer: “En die leiders hebben die een speciale functie dan ook, in die bende?” 
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Julie (werkzaam bij de politie): “Ja, ze kunnen, ‟t is zeker bijvoorbeeld de chef van 

de bende: hij gaat nen handtas stelen, hij gaat niet ne deel aan nen anderen geven, hij 

houdt alles voor hem. Maar bijvoorbeeld een andere van de bende ga ne handtas 

stelen, hij gaat zeggen: „nu, ge geeft mij de helft of alles of-‟ en den anderen zal het 

moeten doen wat anders ‟t is ruzie tussen hun. En eigenlijk de kleine heeft schrik van 

de baas dus gaat hij niet durven tegenspreken.” 

2.3. Het socialiseringsproces 

We kunnen ruwweg een onderscheid maken tussen de verscheidene redenen waarom iemand lid wil 

worden van een bende en de eigenlijke socialisering in de bende. Net zoals hierboven vermeld wordt 

hier opnieuw het belang van statusverwerving duidelijk. 

2.3.1. Drijfveren om lid te willen worden van een stadsbende 

De jonge respondenten geven verschillende redenen aan waarom iemand zich wil aansluiten bij een 

bende: omdat ze zich dan veiliger en sterker voelen (dit is een soort bescherming omdat mensen bang 

van je zijn), omdat ze erbij willen horen (bv. door hun grote broer) of omdat ze geen andere keuze 

hebben en niet weten hoe ze het anders moeten redden (ze hebben geen familie, ze zijn arm en hebben 

geen geld, ze krijgen van niemand hulp). Deze oorzaken komen overeen met de pushfactor van 

bescherming volgens Decker en Van Winkle (1996) en Miller (2001), en gaan in tegen de idee dat 

oudere familieleden dwang zouden uitoefenen (Decker & Van Winkle, 1996; Esbensen & Lynskey, 

2001). Analoog stelt een respondent dat iemand zonder problemen met een goed leven beter niet in 

een bende gaat omdat hij het zo allemaal kapot zal maken. 

Een respondent van de politie haalt drie grote redenen aan die grotendeels beaamd worden door andere 

respondenten van politie en justitie. Hierin komt het belang van familiale stabiliteit (Anderson, 1990) 

en de lage verwachting omtrent schoollopen (Klein, 2007; Miller, 2001) naar voren; werkeloosheid 

niet. Dit is wellicht te wijten aan de jonge leeftijd waarin de meeste bendeleden lid worden van een 

bende. 

Ten eerste kan het zijn dat jongeren gepest of afgeperst worden door bendeleden. Soms moeten ze 

geen geld geven, maar in plaats daarvan bijvoorbeeld een handtas van een oude dame stelen terwijl 

bendeleden toekijken of ze dat goed doen. Indien ze die test een paar keer goed volbrengen, mogen ze 

bij de bende. Hierdoor voelen jongeren zich beschermd en worden ze niet meer afgeperst. 

Ten tweede zien ze hoe bijvoorbeeld oudere broers niet werken, maar toch rondrijden in dure auto‟s. 

Dit model stimuleert hen om op een snelle manier geld te willen verdienen door drugs te verkopen of 

te gaan stelen (zie opnieuw modeling van Bandura (1965)). Geld en inkomen worden dus ook binnen 
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bendes in verband gebracht met status, maar de manier waarop deze verdiend moeten worden verschilt 

(Vincke, 2007). 

Ten derde kan het zijn dat jongeren hun plaats niet vinden in de samenleving. Hierbij focussen de 

respondenten op twee factoren: de rolmodellen die ouders hun kinderen tonen en hun 

verantwoordelijkheid. Doordat ouders geen opleiding hebben gehad, hebben ze ook geen economische 

macht waardoor ze werkloos of afhankelijk van het OCMW zijn en de hele dag thuis zitten. Ook 

kunnen ze hun kinderen vaak niet helpen met hun schoolwerk omdat ze het zelf niet begrijpen. Soms 

hebben ouders echter wel een diploma, maar die niet geldig is in België (bv. mensen die een 

universitair diploma hebben in hun land, maar hier werken als taxichauffeur of poetsvrouw). Bijgevolg 

zal de jongere niet meer geneigd zijn om naar school te gaan: hij begrijpt weinig en ziet dat zijn ouders 

ook met een diploma toch geen (goed) werk vinden. Miller (1958) stelt dat jongeren in de lagere 

klasse die oncontroleerbaarheid vaak als excuus gebruiken om niets te veranderen aan hun situatie. 

Seligman en Maier (in: Brysbaert, 2006 [1976]) noemen dit aangeleerde hulpeloosheid. Dit betekent 

dat deze jongeren verwachten dat ze geen controle hebben over hun omgeving en bijgevolg 

vermijdingsgedrag ontwikkelen: omdat ze veronderstellen dat ze ook met een diploma geen (goed) 

werk zullen vinden, doen ze geen moeite om een diploma te behalen. Daarnaast hebben de jongeren 

volgens de respondenten van politie en justitie het gevoel dat ze thuis niet echt een familie hebben. 

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de jongeren uit een groot gezin komen dat gerund wordt door 

een alleenstaande moeder. De afwezige vader kan van tweeërlei aard zijn: ofwel is er fysiek geen 

vader aanwezig, ofwel is de vader wel fysiek aanwezig, maar is hij geen evenwichtige autoriteit (bv. 

geen goede communicatie binnen de gezinnen, vaders die hun kinderen slaan). Ze zoeken in bendes 

een houvast want ze vinden er de rolmodellen die ze thuis missen (Vercaigne, 2001) waardoor ze zich 

na verloop van tijd beter voelen op straat dan thuis. Ze worden er gewaardeerd. Doordat hun ouders 

onvoldoende naar hen omkijken, weten ze ook vaak niet waar hun zonen mee bezig zijn – of weten ze 

slechts vaagweg dat ze op het slechte pad zijn – en als ze het te weten komen weten ze vaak niet hoe 

ermee om te gaan. De nadruk die de respondenten van politie en justitie leggen op de familie is er 

omwille van het feit dat zij gezien worden als de eerste die kunnen tussenkomen en voor verbetering 

zorgen. Twee van de respondenten wijten dit alles aan het verschil in cultuur: dat ouders zich niet aan 

onze gewoontes aanpassen (bv. dat ze hun zoon bij slecht gedrag aan de deur zetten: in Afrika worden 

ze dan gewoon opgevangen door een tante die verder in de straat woont, een vangnet dat hier 

ontbreekt). Wat de jonge respondenten over de rol van hun ouders zeggen verschilt van de houding 

van de respondenten van politie en justitie: zij stellen dat hun ouders toen ze het wisten of als ze het 

zouden te weten komen, hier afkeurend en teleurgesteld (zouden) op reageren en (zouden) verkiezen 

dat ze de bende verlaten. 

Daarnaast geven de respondenten van politie en justitie nog een aantal andere redenen waarom 

jongeren in een bende willen of er zelfs bijna toe gedwongen worden: jongens die verplicht en 
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bedreigd worden om drugs te verkopen, de „sociale gevallen‟ die „samenhokken‟, een traumatisch 

verleden (zie supra). 

We kunnen deze redenen zien als mogelijke verklaringen waarom niet iedereen uit een bepaalde wijk 

in een stadsbende terechtkomt. 

Deze mogelijke drijfveren alleen zijn niet voldoende om lid van een stadsbende te worden. Waarom 

jongeren uiteindelijk daadwerkelijk beslissen in een bende te gaan, wordt – volgens alle respondenten 

– gestuurd door één of meerdere van drie bijkomende factoren: 

(1) ze groeiden samen op in dezelfde wijk (bv. Pronef groeide op in Evere en is lid van 1140; 

Tempo groeide op in Ixelles waar zijn bende actief is; Jordan groeide op in de Luikse buurt die 

het territorium van zijn stadsbende vormt; Kerozene en Chiziano groeiden op in Versailles en 

hun vrienden zijn lid van de gelijknamige bende) 

(2) ze hebben familie (vaak neven of broers) die al in een bende zitten (bv. de oudere broer van 

Lil-Cr) 

(3) ze hebben vrienden of gaan veel om met (één van de) jongens die lid zijn van een bende 

Deze drie factoren komen overeen met deze die in de literatuur worden aangegeven (Decker & Van 

Winkle, 1996; Esbensen & Lynskey, 2001), maar in tegenstelling tot wat Decker en Van Winkle 

(1996) stellen, worden – hoewel in een minderheid van de gevallen – jongeren soms wel actief 

gerekruteerd (bv. aan de schoolpoort door afpersing). Dit betekent echter niet dat stadsbendes formeel 

worden. Ze blijven vergelijkbaar met een primaire groep: bendes worden gekarakteriseerd door 

persoonlijk contact en samenwerking, geven vorm aan streefdoelen van de leden, smelten individuen 

samen tot één geheel en geven hen het gevoel een eenheid te vormen (zie supra) (Cooley, 2005). 

2.3.2. Introductie in een stadsbende 

Nadat een jongere beslist heeft dat hij lid wil worden van een bende vangt een volgende fase aan: hij 

wordt getest om te kijken of hij geen „mietje‟ is, of hij niet bang is, „s’ il a des couilles‟ en om een 

zekere mate van solidariteit en vertrouwen op te bouwen. Die testen komen overeen met de wijze 

waarop je status kan verwerven als bendelid: je moet ervoor zorgen dat de bendeleden respect voor je 

krijgen. Eén respondent – Lil-Cr – ging in dezelfde bende als zijn broer en die broer was voor hem een 

vrijgeleide: hij werd niet meer getest omdat zijn broer reeds een goede naam had opgebouwd – hij is 

echter een uitzondering. 

Eén jongen legt vooral de nadruk op hoe je door je eigen bende getest wordt, terwijl de overige vijf 

focussen op testen die je moet afleggen tegenover andere bendes (bv. iemand slaan), tegenover de 

politie (bv. zwijgen als je wordt opgepakt) of tegenover onbekenden (bv. een handtas stelen). Die ene 
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jongen stelt dat nieuwelingen soms gestoken worden met een mes en niet mogen wenen, en vertelt hoe 

hij getest werd door zijn eigen stadsbende: 

Interviewer: “En kan iedereen zomaar lid worden van een bende?” 

Tempo (jongere): “Da‟s meestal, jongens van die bende moeten u ook accepteren. Ge 

moet ook een beetje zeker geen watje zijn zeker. Ge moet een jongen zijn die zich toch 

wel kan verdedigen denk ik. Want ik, soms als ik omga met mijn neef, mevrouw, dat 

is dat. Omdat ik de jongste ben, ga ik zogezegd formation. Dat betekent dat ze u zo 

slaan om u eigenlijk zo‟n beetje te leren u verdedigen en zo. Want op straat, dat is niet, 

dat is gevaarlijk, ge moet u leren verdedigen en zo. Dat is, ik denk dat dat vooral 

gebeurt als ge lid wordt van die bende, dat ze u een beetje gaan beginnen te testen of 

zo, als ge kunt vechten of zo, dat ge geen mietje zijn of zo.” 

(…) 

Tempo: “Mevrouw, ik heb gezegd, die dinges van formation. Ik heb die dinges 

meegemaakt en ik zeg, dat is niet om te lachen hé. Dat is serieus.” 

(…) 

Tempo: “(…) Dus daarom doen ze dat bij mij. Dat ik niet schrik heb of zo, dat ik niet 

zeg: „Oei, wat is dat‟ (lacht) of dat ik zeg: „Stop stop stop‟ of zo. Da‟s om te tonen dat 

het altijd kan gebeuren, dat ge altijd klaar moet staan, zeker, dat ge niet moogt 

verliezen ook, dat ook.” 

De andere jongeren zagen getest worden als: „foutre la merde‟, iemand slaan (of „iemand goed kapot 

slaan‟) of steken met een mes, andere wapens durven gebruiken als je iemand niet aankan met je 

vuisten (bv. een mes of een fles), tonen dat je kan vechten en weinig slaag krijgen tijdens een gevecht, 

sterk zijn, iemand provoceren door hem „slecht‟ aan te kijken, iets stelen (bv. flessen alcohol). De 

jongeren die stellen niet in een bende te zitten, stellen zich negatief op tegenover die testen. De 

respondenten van politie en justitie voegen ook nog groepsverkrachting toe aan dit lijstje. 

Dat testen en bewijzen tegenover elkaar wordt ook goed omschreven door volgende respondent van 

justitie: 

Interviewer: “En hoe kom je juist terecht in zo‟n bende?” 

Pieter (werkzaam bij justitie): “(…) Soms ziet men toch, in één dossier was het 

denk ik zeer duidelijk: een zeer jonge jongen van een twaalftal jaar die naar een veel 

grotere toe stapt in een metrostation met een dikke kabel – een goeie halve meter lang 
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– en die met die kabel in de kuiten van die anderen slaat, zijne gsm afpakt en terwijl 

hij – het slachtoffer – aan ‟t kermen is van de pijn steekt hij de gsm in de lucht met een 

zeer brede lach zoals wanneer men een trofee heeft kunnen bemachtigen. En de 

kameraadjes waren aan ‟t wachten in de mezanine om te zien hoe het verloopt. En dan 

kan men toch wel denken, vooral als men die jonge kastaard dan wat verhoort, dat het 

inderdaad ging over een soort bewijs leveren dat men er toe bij hoort hé, dat men ook 

kan dat soort dingen bemachtigen en ja, zo toe-eigenen op een manier dat toch 

allesbehalve elegant is – volgens onze normen natuurlijk.” 

2.4. Code-switching, of hoe een bendelid twee gezichten kan hebben 

Tot slot van dit onderdeel gaan we in op het code-switchen. De houding van bendeleden tegenover 

schoolgaan wordt hiervoor gebruikt als vertrekpunt gezien jongeren normaliter het grootste deel van 

hun dag doorbrengen op school en de vraag zich opdringt of ze hun gedrag ook aanpassen in deze 

situatie. 

Drie van de vier jongeren die zeggen lid van een bende (geweest) te zijn, stellen in de periode dat ze in 

de bende zaten niet op regelmatige basis naar school gingen: meestal gingen ze niet. Eén van hen was 

al meerdere keren uit een school weggestuurd. De overige drie respondenten gingen – naar eigen 

zeggen – wel naar school. 

Op basis van de attitudeschalen in verband met hun houding tegenover school
17

 antwoorden alle 

jongeren dat ze met plezier naar school gaan, dat ze – uitgenomen één respondent – vertrouwen 

hebben in het onderwijs, en dat ze naar school gaan en een diploma hebben belangrijk vinden voor hun 

toekomst. Dit staat in contrast met wat we zouden verwachten op basis van de rolmodellen thuis 

(Anderson, 1990), de idee dat bendeleden vervreemd zijn (Klein et al., 2001a) en de mate waarin ze 

daadwerkelijk naar school gaan. Daarnaast stellen drie van hen dat het niet gemakkelijk is om werk te 

vinden voor mensen zoals zij, zelfs met het juiste diploma. Dit laatste kunnen we opnieuw in verband 

brengen met aangeleerde hulpeloosheid (Seligman & Maier, in: Brysbaert, 2006 [1976]). 

Twee respondenten stellen dat doorgaans „les petits‟ wel naar school gaan en „les grands‟ niet (vaak). 

Anderson (1999) stelt dan ook dat code-switchen slechts mogelijk is zolang iemand niet volledig door 

de straatcultuur wordt opgeslorpt – wat waarschijnlijker is bij „les petits‟. Dit komt overeen met wat de 

respondenten van politie en justitie vertellen. Gezien drie van de vier geïnterviewde bendeleden niet 

regelmatig naar school gingen en ook „petits‟ zijn lijkt deze stelling echter niet altijd op te gaan. Veel 

bendeleden haken volgens de respondenten van politie en justitie af van schoollopen en als ze wel 

                                                           
17

 De stellingen die hier gebruikt werden zijn: „Ik ga met plezier naar school‟, „Ik heb vertrouwen in het 

onderwijs‟, „Ik vind naar school gaan belangrijk voor mijn toekomst‟, „Ik vind een diploma behalen belangrijk 

om een goede job te vinden‟ en „Mensen als ik vinden niet gemakkelijk een job, ook al hebben we het juiste 

diploma‟. 
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gaan zitten ze doorgaans in lagere graden dan hun leeftijdsgenoten of gaan ze zeer onregelmatig. Dit 

wordt bevestigd door de schoolkenmerken van de vier geïnterviewde (ex-)bendeleden: Pronef zit drie 

jaar lager dan zijn leeftijdsgenoten, Tempo en Jordan twee jaar, en Lil-Cr één jaar. Wat de overige 

twee jonge respondenten betreft ontbreekt deze informatie voor Kerozene en studeert Chiziano samen 

met leeftijdsgenoten. 

Eén jonge respondent benadrukt dat bendeleden zelf – en niet hun ouders – kiezen om al dan niet naar 

school te gaan. Toch worden jongeren soms verplicht door de jeugdrechter om te gaan: dit zien 

jongeren dan ook als een beter alternatief dan een instelling. De reden voor de mate waarin ze naar 

school gaan kunnen we in verband brengen met wat eerder gesteld werd in verband met de 

rolmodellen die de jongeren van thuis meekrijgen: ouders die wel een diploma hebben, maar dat hier 

niet ontvankelijk is. Waarom zouden zij hun tijd steken in en moeite doen voor iets waarvan ze het nut 

niet inzien? Het is immers veel leuker om samen met vrienden rond te hangen en te drinken of te 

roken. 

De jonge respondenten zijn het erover eens dat het – hoewel niet onmogelijk – heel moeilijk is om 

tegelijk een goede student en een goed bendelid te zijn. Eén mogelijke verklaring hiervoor is dat er 

soms leden uit verschillende bendes op één school zitten, wat kan leiden tot conflicten. Een andere 

verklaring kan zijn dat hoewel bendeleden die zelf niet naar school gaan anderen niet verbieden om 

school te lopen, ze ook niet echt motiverend zijn: „je kan morgen toch ook studeren‟ of „vient, on va 

aller sécher l’école‟ zijn aanlokkelijke argumenten om studerende bendeleden toch te overtuigen met 

hen af te spreken i.p.v. voor school te werken of naar school te gaan. 

De respondenten van politie en justitie benadrukken sterker dat bendeleden vanaf een bepaalde mate 

van integratie in de bende niet meer naar school gaan. Eén respondent stelt dat het omgekeerde heel 

weinig gebeurt: slechts helemaal in het begin van hun carrière als bendelid kunnen ze ermee breken en 

beslissen om naar school te gaan – iets wat doorgaans niet gebeurt. Volgens deze respondenten is een 

goede combinatie van beide vanaf een bepaald moment niet meer mogelijk: het zijn beide immers 

„fulltime activiteiten‟. Er ontstaat dus een soort spanning tussen verschillende rollen omwille van 

tegenstrijdige rolvereisten (Merton, 1957). 

Wat het code-switchen betreft, gaan vier jongeren akkoord met het feit dat je je gedrag aanpast 

naargelang de situatie: 

Interviewer: “En kan je tegelijk een goeie leerling zijn op school en een 

gerespecteerd bendelid?” 

Lil-Cr (jongere): “Ik toon mij anders, op school.” 

Interviewer: “En hoe ben je dan anders op school?” 
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Lil-Cr: “Ik weet niet. Ik praat normaal, ik doe niet wat ik in de bende doe, ik zet geen 

grote mond, ik respecteer de leerkrachten, ik doe wat er gevraagd wordt. Dat maakt 

dat de rechter mij niet in een gesloten instelling heeft gedaan. Want als ik dezelfde 

karakter had in de bende als op school, dan had ik ergens anders gezeten.” 

Interviewer: “En waarom gedraag je je anders op school, gedraag je je normaal op 

school?” 

Lil-Cr: “Omdat ik die punten nodig heb (lacht). En ook, ze hebben mij niets gedaan 

hé, die leerkrachten. Dus zie, ik heb een apart leven en zij ook.” 

Deze jonge respondenten begrijpen niet waarom je stoer of „dur‟
18

 zou moeten doen tegen je familie 

en stellen dat je door je reputatie op school (als ze al naar school gaan) wordt gerust gelaten en ook 

daar dus „normaal‟ kan doen. Beide andere respondenten spreken dit tegen. Eén van hen stelt dat het 

noodzakelijk is om overal stoer te doen omdat het snel de ronde doet wanneer je je als „een mietje‟ 

opgesteld hebt. Miller (1958) brengt deze wil om stoer over te komen of toughness in verband met de 

afwezigheid van een vaderfiguur. De jongeren gaan zelf op zoek naar een manier om hun 

mannelijkheid tentoon te stellen. 

De respondenten van politie en justitie klinkt het fenomeen van code-switchen bekender in de oren, 

hoewel op een andere manier. Jongeren die heel sympathiek overkomen, kunnen volgens hen in een 

vingerknip heel agressief en gewelddadig worden. Dit ondervond ik tijdens de interviews met de 

jongens aan den lijve: het zijn heel vriendelijke en attente jongens, en hun „stoere‟ verhalen kon ik 

soms bijna niet geloven gezien hun voorkomen en gedrag tegenover mij. Het beeld dat ik had na de 

interviews verschilde sterk van wat de opvoeders in de instelling over het gedrag van de jongeren 

vertelden en van wat zij zelf op hun kerfstok hadden. Een respondent van justitie omschrijft dit als 

volgt: 

Interviewer: “(…) Gaan de meeste jongeren naar school als ze in een stadsbende 

zitten of de meeste niet?” 

Jeroen (werkzaam bij justitie): “Ge hebt een bepaald ogenblik in het proces waar ge 

niet meer naar school gaat hé. (…) Ge hebt mensen die, ge hebt soms engelen, 

jongeren die benaderd Dr. Jekyll en Mr. Hyde waren, hé. Dus die heel lief waren in 

hun familie. En ge had echt ouders die van hun stoel vielen als zij hoorden wat hun 

jongeren hadden gedaan.” 

                                                           
18

 „Stoer zijn‟ of „être dur‟ wordt gedefinieerd als sterk zijn, slechte dingen doen, problemen zoeken, mensen 

provoceren. 
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Om dit onderdeel te besluiten kunnen we stellen dat het delinquente gedrag van bendeleden en het 

socialiseringsproces met elkaar in verband kunnen gebracht worden omdat alles in het doen en laten 

van de jongeren in stadsbendes in verbinding lijkt te staan met de zoektocht naar status. Deze 

resultaten liggen in lijn van onderzoek in de VS waar reeds veel studie werd gedaan naar 

statusverwerving in bendes (Anderson, 1990; Decker & Van Winkle, 1996) en veronderstellen 

eenzelfde tendens in Brusselse context hoewel dit genuanceerd moet worden gezien de lagere 

geweldsgraad (Klein, 2007). Opvallend is dat hoewel de jonge respondenten het verwerven van status 

ook zelf sterk benadrukken, ze dit niet vernoemen in hun definitie van stadsbendes. Over code-

switchen is de literatuur schaars, maar uit mijn onderzoek blijkt dat het merendeel van alle 

respondenten beaamt dat het nuttig kan zijn om te code-switchen en dus bijvoorbeeld thuis even de 

continue drang naar status te laten varen. 

 

3. Evolutie van stadsbendes 

In dit laatste onderdeel wordt ingezoomd op de evolutie van de stadsbendes in twee opzichten: 

enerzijds doordat bendeleden ouder worden en anderzijds de problematiek in het algemeen. 

 

3.1. Evolutie wanneer stadsbendeleden ouder worden 

Op basis van wat de respondenten vertellen, kunnen we een onderscheid maken tussen twee wegen die 

ouder wordende bendeleden volgen een keer ze de leeftijd van 25 à 26 bereikt hebben. Enerzijds zijn 

er zij die uit de bende stappen en volledig met dat leven breken. De reden hiervoor is vaak dat ze op 

een bepaald moment inzien dat bendelid zijn „geen manier van leven is‟ gezien de continue wissel 

tussen vrijheid en een instelling of gevangenis (hoewel dit laatste als erger wordt gepercipieerd omdat 

het zeker op je strafblad komt). Vaak is het krijgen van een kind en daaruit volgend de hunker naar het 

opbouwen van een „normaal‟ gezin – wat ze vroeger zelf soms misten –, een „normaal‟ leven en 

„normaal‟ werk om zich te onderhouden het keerpunt. 

Interviewer: “En wat is de reden dat mensen dan uit een bende gaan, na een bepaalde 

tijd?” 

Chiziano (jongere): “Da‟s euh, als ze hebben hun kind. (…) Omdat ze denken, als ge 

een kind hebt: „ik heb een familie nu‟. (…)” 

Interviewer: “En behalve een kind hebben, zijn er nog andere redenen om uit een 

bende te gaan?” 

Chiziano: “(…) Of misschien ze zeggen: „voilà, da‟s geen leven‟, na een tijd hij is 

wakker en zegt: „voilà, da‟s niet meer een leven, ik ga in de gevangenis gaan en ik doe 
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niets anders dan pikken, zo‟n dinges, da‟s geen leven voor mij en voilà, ik ga nu 

proberen, voilà, iets anders te doen, in mijn leven doen. Voilà.” 

Het opbouwen van een „normaal‟ leven is immers niet mogelijk als je geregeld in de gevangenis 

terechtkomt en dergelijke meer. Soms gebeurt het ook dat de jongeren op dat moment opnieuw naar 

school gaan. Dit keerpunt van kinderen krijgen geldt vooral als bendeleden een bepaalde leeftijd 

hebben bereikt; bij tienerzwangerschappen voelen ze zich nog te jong om zich te binden. Gezien de 

sterke solidariteit lijkt ouder worden tevens de enige echt valide reden om uit een bende te raken. 

Andere bendes waren reeds de vijand, maar door een „ongeldig‟ vertrek uit je eigen bende maak je een 

nieuwe vijand waardoor het heel moeilijk wordt om „je neus nog buiten te steken‟. Een bijkomende 

moeilijkheid om uit het bendeleven te raken is het feit dat de bendewereld in Brussel heel klein is 

waardoor de meeste bendeleden elkaar herkennen en weten wie tot welke bende behoort. Het lijkt er 

dus op dat er op den duur een spontaan einde komt aan iemands leven in een stadsbende, maar het 

duurt wel een tijd voor iedereen weet dat de persoon in kwestie geen bendelid meer is. Een bende 

verlaten van de ene op de andere dag is hierdoor geen optie gezien de percepties van anderen (Decker 

& Van Winkle, 1996). 

Anderzijds zijn er diegenen die minder actief worden in de bende of er zelfs mee breken, maar wel nog 

actief blijven in hun criminele activiteiten. Minder actief worden betekent volgens een jonge 

respondent dat „les petits‟ alles in jouw plaats doen: dingen stelen bijvoorbeeld, waarbij de winst dan 

wordt gedeeld. Actief blijven in de criminele wereld betekent volgens een respondent van de politie 

dat ze overschakelen naar activiteiten waarmee ze minder gemakkelijk kunnen worden opgepakt 

gezien ze uit het zicht verdwijnen. Daarenboven kunnen ze deze activiteiten alleen uitoefenen 

waardoor ze het „statut bande urbaine‟ niet meer kunnen krijgen. Dit gaat bijvoorbeeld om 

fraudezaken zoals oplichtingen (bv. met bankoverschrijvingen door het stelen van post uit 

brievenbussen of allerlei loze beloftes via internet), om drugsverkoop, om prostitutie, etc. 

Eender welke weg gevolgd wordt, betekent niet dat ze hun bende of vrienden niet meer zien. Het idee 

van de bende als hun familie en het sterke solidariteitsgevoel vervallen (ofwel omdat ze nu een eigen 

„echte‟ familie hebben, ofwel omdat ze niet meer dusdanig met de bende willen worden in verband 

gebracht door de politie) en ze plegen geen feiten meer met de bende, maar het milieu van de zwarten 

in Brussel is immers klein waardoor ze elkaar gemakkelijk nog tegenkomen, samen iets gaan drinken, 

etc. – dit is echter niet veel meer dan een kennissenrelatie. 

3.2. De toekomst van de Brusselse bendeproblematiek 

Twee van de jonge respondenten stellen dat veel jongeren in bendes rustiger en voorzichtiger werden 

naar aanleiding van een aantal moorden die gebeurden in bendeverband rond 2007 en 2008. Eén van 

hen stelt dat een keer de grote schok wegebde de mate van geweld toch opnieuw toenam. Daarnaast 
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stellen de respondenten dat er steeds meer gezinnen – onder meer door de problematiek van het 

escalerende geweld – verhuizen naar buurten buiten het centrum van Brussel, geven „les grands‟ aan 

„les petits‟ het advies te stoppen met het bendeleven of er gewoon niet mee te beginnen gezien zij zelf 

„tot inzicht‟ zijn gekomen en worden vele „grands‟ opgesloten in de gevangenis. Behalve Tempo die 

stelt dat de agressiviteit en het aantal bendes toeneemt, stellen de overige jonge respondenten dat er 

rond 2007 en 2008 een soort keerpunt was door de opeenstapeling van gebeurtenissen (bv. naast 

enkele moorden ook een aantal serieuze steekpartijen) in de wereld van de stadsbendes waardoor het 

geweld afnam. Het merendeel onder hen denkt dat het op een bepaald moment helemaal zal uitdoven. 

Dit keerpunt wordt niet bevestigd door respondenten van politie en justitie. Hun ideeën liggen in de 

lijn van Tempo: bendeleden worden in de loop der jaren steeds jonger, gewelddadiger – hoewel één 

respondent van de politie zich afvraagt wat nog gewelddadiger kan zijn dan een moord plegen – en ze 

gebruiken meer wapens. Het aantal feiten dat ze plegen daalt wel, maar wordt ernstiger: er wordt veel 

makkelijker met messen gestoken terwijl ze voordien meer met hun vuisten vochten. Het probleem is 

dat ze uitbreiden, zowel in aantal – „les petits‟ die een nieuwe bende vormen los van „les grands‟ – als 

in grootte – soms fuseren twee bendes als antwoord omdat een andere bende te groot wordt (bv. Black 

Pit en Hot Boys kwamen samen in de Black Pit Hot Boys omdat 1140 te groot werd) – als in 

territorium. Op het moment dat „les grands‟ stoppen, nemen „les petits‟ de fakkel over (al dan niet in 

een nieuwe bende). Eén respondent stelt – pessimistisch of realistisch? – in lijn van de idee van 

Hagedorn (2001) en Weitekamp (2001) dat bendes niet zomaar zullen verdwijnen: 

Simon (werkzaam bij de politie): “Ik zie ook niet die fenomeen eindigen, stoppen. 

Dat zal niet stoppen. Dat zal alleen groeien. En je ziet nog jonger.” 

Ter conclusie kunnen we stellen dat mijn bevindingen overeenstemmen met de karige literatuur 

omtrent het verlaten van stadsbendes: bendeleden groeien na verloop van tijd uit hun bende (Decker & 

Van Winkle, 1996). Dit lijkt dus zowel in Amerikaanse als Brusselse context op te gaan. Dit betekent 

volgens de respondenten van politie en justitie echter niet dat het einde van de bendeproblematiek in 

zicht is: de activiteiten worden gewoon verder gezet door „les petits‟. Dit ligt in lijn van het probleem 

van de Eurogang Paradox: zolang er niets ondernomen wordt, zal de ontwikkeling van de 

bendeproblematiek in Europa zich verder doorzetten (Hagedorn, 2001; Weitekamp, 2001). 
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DEEL IV: DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

 

Deze verhandeling werd opgebouwd rond drie centrale onderzoeksvragen die de basisaspecten van het 

fenomeen van stadsbendes aanduiden: (1) Hoe wordt iemand gesocialiseerd in een stadsbende?, (2) Op 

welke statusbronnen focussen leden van stadsbendes zich en hoe verhouden deze zich tot de meer 

legitieme bronnen van status binnen de dominante maatschappij?, en (3) Beheersen stadsbendeleden 

het code-switchen en waarom is het belangrijk dit te kunnen? Het onderzoek handelt over een 

brandend actueel onderwerp, daar getuigt de vele media-aandacht van (Droeven, 2010, 14 mei; Eén, 

2009, 22 oktober; Mels, 2010, 3 februari). Ze speelt in op de lacune in het wetenschappelijk onderzoek 

met betrekking tot de problematiek van stadsbendes in België en meer specifiek in Brussel, en op de 

stigmatisering en criminalisering van jongerengroepjes door de media (Vercaigne, 2001). Dit 

onderzoek is vernieuwend in de zin dat het vertrekt vanuit een sociaalruimtelijk perspectief en oog 

heeft voor de betekenisverlening van de jongeren zelf vanuit vergelijkend perspectief. Dit laatste is 

meteen ook het grootste sterktepunt van mijn studie is gezien dit uniek is in onderzoek omtrent 

stadsbendes. Met behulp van de symbolisch interactionistische benadering en diepte-interviews werd 

data verzameld om inzicht te krijgen in de betekenissenwereld van bendeleden en een antwoord te 

vinden op de vooropgestelde onderzoeksvragen. Zes jongeren verdeeld over twee 

gemeenschapsinstellingen werden geïnterviewd. Gezien de moeizame toegang tot jongeren werd deze 

steekproef aangevuld met vijf respondenten werkzaam bij de politie- of justitiediensten in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. Er werd een comparatieve analyse uitgevoerd met de perspectieven van beide 

groepen respondenten en indien mogelijk verklaringen gezocht voor incongruenties. 

Een essentieel verschil in visie tussen de groepen is of bendes al dan niet een aparte groep vormen 

tegenover de dominante samenleving. De respondenten van politie en justitie hebben het over een 

contracultuur (Yinger, 1960), de jongeren over etikettering. Dit is een belangrijke toevoeging aan de 

bestaande Amerikaanse literatuur waar voornamelijk gefocust wordt op bendes als een gewelddadige 

subcultuur (Bordua, 1961; Thrasher, 1927). Verder onderzoek met oog op het perspectief van de 

jongeren zelf kan uitwijzen of dit geldt in andere dan Brusselse context. Behalve dit verschil komen 

alle respondenten grotendeels tot dezelfde conclusies, maar de weg die hen daartoe leidt verschilt 

sterk. De respondenten van politie en justitie benaderen bendes sterk veroordelend; de jonge 

respondenten voornamelijk vanuit positief oogpunt – wat niet gelijkstaat aan naïviteit: een kritische 

visie ontbreekt niet, vooral bij beide jongeren die stellen niet actief te zijn in een stadsbende. 

De bevindingen van dit onderzoek bevestigen meermaals dat alles in stadsbendes verbonden is met de 

hunker naar statusverwerving. Dit ligt in lijn van de Amerikaanse literatuur die vooral dit aspect van 

stadsbendes benadrukt (Anderson, 1990; Decker & Van Winkle, 1996; Miller, 2001). Dit proces lijkt 

dus gelijkaardig in de context van de VS en Brussel, hoewel de geweldsgraad in de VS hoger ligt 
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(Klein, 2007). Statusverwerving begint reeds vóór iemand lid is van een bende: factoren als de 

zoektocht naar bescherming, familiale instabiliteit en het opkijken naar oudere broers of neven 

getuigen van een zekere mate van onzekerheid en hulpeloosheid. De socialisering die erop volgt staat 

in het teken van respect winnen door middel van geweld en aantonen dat je niets of niemand vreest. 

Uitgezonderd het feit dat „les grands‟ – de oudste bendeleden – gezien worden als meer ervaren en 

meer status hebbende, lijken de waarden en normen van stadsbendes in schril contrast te staan met die 

in de dominante maatschappij (bv. het soort intelligentie dat gewaardeerd wordt). Literatuur omtrent 

code-switching is schaars, maar mijn studie wijst uit dat die contrasterende normen niet betekenen dat 

bendeleden zich volledig isoleren van de maatschappij: het merendeel van de geïnterviewde jongeren 

stelt dat het een must is je gedrag aan te passen naargelang de situatie. Ze zeggen het bijvoorbeeld 

belangrijk te vinden een diploma te behalen en verkiezen zich daarom – áls ze gaan – „normaal‟ te 

gedragen op school zodat hun punten naar behoren zijn. 

Een bijkomend belangrijk resultaat uit deze studie is dat kwalitatief onderzoek naar betekenisverlening 

uiterst zinvol blijkt gezien de bevinding dat opsluiting in een instelling of gevangenis aanleiding geeft 

tot een verhoogde status in de bende. Dit leidt tot een hoge mate van recidive. Deze houding van de 

geïnterviewde jongeren tegenover opsluiting komt overeen met de roep van de politie- en 

justitiediensten om alternatieve maatregelen. Preventiediensten zetten hier een eerste grote stap, maar 

er is meer nodig om komaf te maken met de problematiek op lange termijn. Gezien de bende dient als 

houvast, en de sterke solidariteit tussen bendeleden en het opbouwen van een band met iemand anders 

noodzakelijk lijkt, moet volgens mij in de eerste plaats op deze elementen worden ingespeeld. Zoals 

de respondenten van justitie stellen, lijkt het mij omwille van die reden geen oplossing – zoals soms 

geopperd wordt – om ze allemaal op een vliegtuig te zetten en terug te sturen naar hun land van 

herkomst. Het merendeel van de jongeren in stadsbendes groeiden hier op en het is bijgevolg een 

Westers probleem – dit is reeds duidelijk bij de kiem van de problematiek door onder andere het 

immigratiebeleid destijds. Daarnaast lijken repressieve maatregelen onontbeerlijk. Er is nood aan 

alternatieve straffen en begeleiding want de vonnissen die nu worden uitgesproken blijken allerminst 

effectief gezien ze het tegenovergestelde van hun doel bereiken. 

Dit is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan. Vertrekpunt van dit alles is absoluut meer 

wetenschappelijk onderzoek. Politie-, justitie- en preventiediensten leveren goed werk, maar hebben 

geen tijd om daarnaast zelf alles uit te pluizen – hoewel de respondenten vaak wel het gevoel hebben 

dit te moeten doen. Met mijn studie poogde ik reeds een stap in de goede richting te zetten. Naast 

kwalitatief onderzoek – wat momenteel het overgrote deel uitmaakt van het onderzoeksdomein – 

kunnen ook kwantitatief onderzoek of gemengde designs een zinvolle bijdrage leveren. Er is 

bijvoorbeeld nood aan het opstellen van schalen specifiek gericht op stadsbendes omtrent zaken als 

binding met straatcultuur. 
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Tot slot zijn er een aantal limieten aan mijn onderzoek verbonden. Deze studie beperkt zich tot jonge 

respondenten die opgesloten zitten in een instelling. Gezien de jongeren zelf aangeven dat het zo goed 

als onmogelijk is om jongeren op vrije voet voor (kwalitatieve) interviews of (kwantitatieve) 

vragenlijsten te strikken, is er voor het verwerven van diepgaand inzicht inzake betekenisverlening van 

jongeren die niet opgesloten zijn nood aan participerende observatie. Eén Belgische doctorandus doet 

momenteel veldwerk via deze methode en dit lijkt vruchten af te werpen. Het feit dat dit bovendien – 

naast mijn thesisonderzoek – één van de eerste zuiver Belgische studies naar deze problematiek is, 

spreekt voor zich. Ook moeten hierbij andere Belgische – en meer algemeen Europese – steden dan 

Brussel onder de loep genomen worden. Bijkomend is er nood aan (vergelijkend) onderzoek naar de 

verschillende diensten die zich bezighouden met het bendeprobleem en naar verschillen tussen 

jongeren al dan niet actief in stadsbendes met gelijkaardige sociaaleconomische kenmerken. Daarnaast 

kan er onderzoek gedaan worden naar de rol van immigratie en meer in het bijzonder omtrent het feit 

dat bendes zich grotendeels vormen langs etnische lijn. De vraag waarom Noord-Afrikaanse 

stadsbendes bijvoorbeeld pas recent actief worden dringt zich op. In dit verband kunnen we ons 

afvragen of er geen diepere beweegreden is dan louter de hunker naar status en erkenning, wat de rol 

van ouders is of het belang van racisme, etc. Tenslotte is er in de media een tendens evenveel aandacht 

te schenken aan de opkomst van meisjesbendes (Barbieux, 2009, 28 januari) terwijl dit volgens de 

respondenten van politie en justitie sterk overroepen is en wellicht van korte duur. We moeten ons 

bijgevolg eerst en vooral focussen op de tot nu langdurig genegeerde problematiek van bendes 

bestaande uit jongens en op dit probleem alleen. 
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DEEL V: BIJLAGEN 

 

Bijlage 1: E-mailverkeer met instelling met speciaal statuut waardoor deze zelf toestemming moet 

geven en dit niet verloopt via het afdelingshoofd van de gemeenschapsinstellingen (4 januari 2011) 

Beste, 

Ik ben laatstejaarsstudente sociologie aan de Universiteit van Gent en ik voer dit academiejaar 

onderzoek voor mijn thesis i.v.m. jongerenbendes en straatcultuur in Brussel. Voor dit onderzoek ben 

ik op zoek naar jongeren die mij te woord willen staan in een interview (van ongeveer een uur) over 

hun ervaringen in straatbendes. 

Ik verkreeg reeds toestemming om in twee Vlaamse en twee Waalse instellingen te gaan interviewen, 

maar in geen enkele van deze instellingen verblijven echt veel jongeren die voldoen aan mijn 'profiel'  

ervaring hebben met bendes. 

Het kwam mij echter ter ore dat er in X wel een aantal jongeren uit bendes verblijven. Daarom vroeg 

ik mij af of het mogelijk is om toestemming te verkrijgen om te mogen interviewen in deze instelling. 

Dit betekent dat ik in de periode van januari tot maart één dag die voor u past naar de instelling zou 

gaan om met de jongeren die ervaring hebben met bendes en hierover met mij willen praten. Ik kan u 

alvast volledige anonimiteit van de jongeren en instelling garanderen. 

Indien u dit wenst, kan ik altijd eens langskomen om mijn onderzoek aan u voor te stellen. Op het 

einde van dit academiejaar ontvangt u dan ook mijn wetenschappelijk rapport. 

Toestemming krijgen voor deze instelling zou mijn onderzoek heel erg vooruit helpen. 

Dank bij voorbaat  

en vriendelijke groeten, 

Rozemarijn Dereuddre   

Rozemarijn.Dereuddre@ugent.be  

0497/91 94 39 

Beste, ik weet niet vanwaar u die info haalt, maar ook hier, verblijven niet veel jongeren van 

jeugdbendes. Verder, wanneer u jongeren wil interviewen, hebt u daarvoor toestemming nodig van de 

jongere en zijn ouders. Bovendien, gezien de korte verblijfstermijn van de jongeren hier in X, denk ik 

dat dit onderzoek moeilijk haalbaar is. 

Met vriendelijke groeten, Pedagogisch directeur 

mailto:Rozemarijn.Dereuddre@ugent.be
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Bijlage 2: E-mailverkeer met afdelingshoofd Vlaamse gemeenschapsinstellingen (17 februari 2010 en 

19 februari 2010) 

Beste, 

  

Ik ben Rozemarijn Dereuddre, derdejaarsstudente sociologie aan de universiteit van Gent. Dit 

schooljaar schrijf ik mijn bachelorpaper en volgend schooljaar doe ik onderzoek voor mijn thesis over 

de achterbuurten en bendes in Brussel. 

Naar aanleiding van dit thesisonderzoek ben ik op zoek naar jongeren die ervaring hebben in/met het 

bendeleven in Brussel en mij daarover volgend schooljaar (2010-2011) te woord willen staan. Hun 

anonimiteit wordt verzekerd, ook ik hoef hun naam niet te kennen. 

Ik heb reeds een aanvraag ingediend bij het Directoraat Generaal Penitentiaire instellingen om 

jongeren gedurende die periode te mogen bezoeken in de gevangenis (die werd nog niet toegekend). 

X, directeur van instelling X, verwees mij echter naar u door voor het indienen van een aanvraag om 

met jongeren te kunnen spreken in instellingen. 

In bijlage vindt u een bevestiging van mijn thesisonderzoek van mijn promotor Peter Stevens, 

professor aan de Universiteit Gent. 

Hopelijk kunt u mij verder helpen. 

Vriendelijke groeten, 

Rozemarijn Dereuddre 

Rozemarijn.Dereuddre@ugent.be  

0497/91 94 39 

 

Geachte, 

  

Bij deze de toelating tot het voeren van uw onderzoek. Voor de praktische modaliteiten dient u verder 

rechtstreeks af te spreken met X, directeur van X. We kunnen u evenwel geen garantie bieden dat u 

een onderzoeksgroep zal kunnen samenstellen in de vooropgestelde periode, gelet op het wel zeer 

afgebakende profiel van de te bevragen jongeren. 

Met vriendelijke groeten, Afdelingshoofd a.i. Gemeenschapsinstellingen  

mailto:Rozemarijn.Dereuddre@ugent.be
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Bijlage 3: Brief aan afdelingshoofd Waalse gemeenschapsinstellingen (4 november 2010), na 

verschillende e-mails gezien de brief niet toekwam definitief antwoord via e-mail (24 november 2010) 

Chère Madame, 

Je suis étudiante en quatrième année de sociologie à l‟Université de Gand. Durant cette année 

académique je réalise une étude et écris une thèse sur les quartiers pauvres et les bandes de jeunes à 

Bruxelles. 

Pour alimenter mon sujet, je cherche des jeunes qui voudrais bien me parler de leurs expériences au 

sein de bandes. Je désirerais faire des interviews de plus ou moins une heure. Je peux tout à fait vous 

garantir l‟anonymat de ces jeunes – ce n‟est pas nécessaire que je connaisse leur nom s‟ils préfèrent – 

et de l‟institution pour la protection de la jeunesse. 

J‟ai déjà reçu une permission pour mes interviews dans les institutions pour la protections de la 

jeunesse flamande, mais peu de jeunes issus de bandes y restent. Par cette lettre, je solliciterais votre 

permission pour aller interviewer dans les I.P.P.J. Wallonnes (Fraipont, Saint-Servais, Wauthier-

Braine, Braine-le-Château et Jumet). J‟apprécierais beaucoup votre aide. Je voudrais faire des 

interviews de novembre jusqu‟à décembre, en de février jusqu‟à mars. 

Le document ci-joint est une confirmation du professeur Peter Stevens de l‟ Université de Gand qui 

me guide dans ma thèse. 

Mes sincères salutations,  

et merci d‟avance, 

Rozemarijn Dereuddre 

Rozemarijn.Dereuddre@ugent.be  

0497/91 94 39 

 

Mademoiselle, 

Pourriez-vous me communiquer votre adresse postale afin que je vous envoie un courrier officiel 

confirmant l'accord de la Direction générale de l'Aide à la Jeunesse pour vos interviews? J'insiste bien 

entendu pour que vous respectiez strictement l'anonymat des jeunes que vous rencontrerez. 

Je peux déjà vous informer que deux IPPJ ont marqué leur accord sur votre démarche (il faut savoir 

que certaines institutions sont tellement sollicitées qu'elles doivent limiter ce genre d'interventions). 

Bien à vous, Direction de la Coordination des IPPJ   

mailto:Rozemarijn.Dereuddre@ugent.be
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Bijlage 4: Fax aan Algemene Directie politie Brussel (20 januari 2011), verdere regeling via 

telefonisch verkeer 

Geachte mijnheer, 

Ik ben Rozemarijn Dereuddre, laatstejaarsstudente binnen de Vakgroep Sociologie aan de Universiteit 

van Gent. Dit academiejaar voer ik onderzoek naar de straatcultuur en bendecriminaliteit in Brussel; 

meer specifiek richt ik mij op het socialiseringsproces en de statusverwerving in stadsbendes met 

nadruk op het gebruik van geweld. 

Ik heb in de periode van oktober t.e.m. december 2010 reeds in verscheidene 

gemeenschapsinstellingen, zowel in Vlaanderen als in Wallonië, interviews gedaan met jongeren die 

ervaring hebben met stadsbendes. Graag had ik deze resultaten getoetst en vergeleken met de 

ervaringen en percepties van individuen werkzaam bij de politie Brussel. 

Met dit schrijven wil ik graag uw toestemming vragen om zes personen te mogen interviewen die 

werkzaam zijn bij de politie van Brussel en ervaring hebben met de problematiek omtrent stadsbendes. 

Deze interviews zullen ongeveer een uur duren en zouden plaatsvinden tussen 14 februari en 14 maart 

2011. Dit betekent concreet dat ik in die periode twee dagen, die in uw en hun agenda passen, zou 

komen om deze interviews af te nemen. Om de kwaliteit van de interviews te waarborgen, is het voor 

mij niet mogelijk meer dan drie personen per dag te spreken. Ik kan volstrekte anonimiteit garanderen, 

zowel van de respondenten als van de politiezone en politiecel waar de respondenten werkzaam zijn. 

Dank bij voorbaat  

en vriendelijke groeten, 

Rozemarijn Dereuddre  

Rozemarijn.Dereuddre@ugent.be  

0497/91 94 39 

 

  

mailto:Rozemarijn.Dereuddre@ugent.be
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Bijlage 5: Beschrijvende matrix respondenten met ervaring in stadsbendes 
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Bijlage 6: Beschrijvende matrix respondenten werkzaam bij politie- of justitiediensten 

Fictieve naam Geslacht Werkzaam bij 

politie of justitie 

Aantal jaar 

ervaring met 

stadsbendes 

Periode ervaring 

met stadsbendes 

Simon Man Politie 12 1999 – nu 

Alexander Man Politie 1 2010 – nu 

Julie Vrouw Politie 1 2010 – nu 

Jeroen Man Justitie 5 2001 – 2006 

Pieter Man Justitie 4 2007 – 2011 
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Bijlage 7: Topiclijst jonge respondenten
19

 

Doel 

- Socialisatie, status en code-switching 

- Ervaring met straatcultuur 

- Houding en emoties tegenover straatcultuur 

Introductie 

- Universiteit Gent 

- Duurtijd 

- Opname en privacy (valse naam) 

- Drop-off 

Intropraatje 

- Krantenkoppen 

Wat denk je als je deze koppen leest?  

Welk beeld geven de media van bendes?  

Klopt het beeld die de media geven over bendes?  

 

- Definitie stadsbende  

Wat versta je onder „een stadbende‟? Waar denk je aan? 

Verschillende soorten? 

Stadsbende 

- Lidmaatschap 

Ben je lid van een bende?  

Van welke bende ben je lid?  

Hoelang ben je al lid van die bende?  

Ben je trots als je kan zeggen dat je lid bent van die bende?  

 

- Introductie in bende  

Hoe word je lid van een bende?  

Wat moet je daarvoor doen?  

Hoe is dat bij jou verlopen?  

                                                           
19

 Alle documenten die gebruikt werden voor de interviews (de topiclijst, de drop-off, de krantenkoppen en de 

attitudeschalen) werden opgemaakt in het Nederlands en het Frans. 



78 
 

Kan iedereen lid worden van een bende? (waarom wel/niet)  

Waarom zou je iemand aanraden om bij een bende te gaan?  

Waarom zou je iemand afraden om bij een bende te gaan?  

Stel dat een jongere persoon lid wil worden van jouw bende, wat zou je hem/ haar dan 

zeggen? 

Is er een verschil tussen meisjes en jongens? (waarom)  

Zou je iets anders zeggen als die jongere persoon je broer of zus is? (waarom) 

Status 

- Positie in de bende  

Zijn er mensen in de bende die meer te zeggen hebben dan anderen?  

Waarom zijn dat juist die personen?  

Is het makkelijker of moeilijker om aan de top van een bende te staan?  

Wat wordt verwacht van die mensen?  

Krijgen ze daarvoor iets in de plaats?  

Wat is jouw positie in de bende?  

Zou je graag hoger aan de top van de bende staan? (waarom wel/niet)  

Vind je het goed dat er sommige mensen hoger of lager in de rangschikking staan? (waarom 

wel/niet) 

 

- Statusverwerving/bescherming 

Als je hoger wil opklimmen, hoe doe je dat dan?  

Hoe heb jij je positie verkregen?  

Is er een verschil tussen meisjes en jongens qua positie?  

Kunnen meisjes ook aan de top van een bende staan?  

Hoe kan je je positie verzekeren en beschermen? Of kan dat niet? 

Schuilnamen/roepnamen: heeft dat ook met status te maken? Wie „verzint‟ die? Waarom 

worden die gebruikt? 

Geweld 

- Veiligheidsgevoel 

Voel je je veilig in de buurt waar je woont? (waarom wel/niet)  

Zijn er buurten waar je je minder/niet veilig zou voelen? Welke? (waarom)  

Wat moet je doen om je veilig te voelen op straat?  

Hoe belangrijk is het om hard te zijn om straat? (waarom)  

Wat betekent „hard zijn‟ precies?  

Moet je altijd en overal hard zijn? Ook op school, thuis, etc. ? Of enkel op straat? (waarom 
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wel/niet) 

 

- Vechten 

Moet je bereid te zijn om te vechten voor je bende? (waarom wel/niet)  

Hoe belangrijk is dat?  

Kan je gemakkelijk weigeren om mee te vechten als je dat niet wilt? (waarom wel/niet)  

Kun je voorbeelden geven van mensen (geen namen) die volgens jou geweld op de juiste 

manier gebruiken? Waarom vind je dit een goede manier?  

Kun je voorbeelden geven van mensen (geen namen) die volgens jou geweld op de foute 

manier gebruiken? Waarom vind je dit geen goede manier?  

 

- Andere bendes  

Waar denk je aan als je andere bendes/leden van andere bendes tegenkomt? Hoe voel je je 

dan? (waarom)  

Vind je dat je de buurt van je eigen bende mag verdedigen met geweld als leden van andere 

bendes daar komen? (waarom wel/niet)  

Moeten ze meer doen dan er gewoon komen voor er geweld gebruikt wordt?  

Wat is uitlokken? Wanneer is iets uitlokken belangrijk genoeg om er geweld voor te 

gebruiken? 

Wanneer gebruiken jullie geweld tegen een andere bende? 

Code-switching 

- Schoolgaan 

Sommige mensen zeggen dat naar school gaan belangrijk is voor je toekomst, anderen vinden 

van niet. Wat denk jij? (waarom)  

Sommige mensen zeggen dat je school en het leven op straat/in een bende niet kunt 

combineren, anderen vinden van wel. Wat denk jij? (waarom?)  

Hoe kan je school- en bendeleven combineren?  Kan dat veranderen en hoe?  

Als je zou moeten kiezen: bendelid zijn of naar school gaan, wat kies je dan? (waarom)  

Aanwervingen op school? 

Familie en vrienden 

- Familie 

Weten je ouders dat je in een bende zit? (waarom wel/niet)  

Reageren ze (zouden ze reageren) positief of negatief op het feit dat je in een bende zit?  

Vind je hun reactie terecht?  

Wat zou je doen als jouw zoon/dochter later in een bende wil/zit? Zou je hen steunen? 
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(waarom) 

 

- Vrienden 

Heb je ook vrienden buiten de bende? (waarom wel/niet)  

Weten zij allemaal dat je in een bende zit? (waarom wel/niet)  

Wat vinden ze daarvan?  

Begrijp je hun reactie?  

Comparatief 

- Andere Vlaamse steden  

Ken je bendes/bendeleden in andere Belgische steden?  

Wat vind je van die andere bendes? (waarom)  

Vind je de bendes in Brussel een voorbeeld voor deze in andere Belgische steden? (waarom 

wel/niet) 

 

- Voorbeelden 

Wie is jouw grote voorbeeld als bendelid? (waarom)  

Een rapper? Een acteur? 

Ben je blij in Brussel als bendelid? (waarom wel/niet)  

In welk land zou je het liefst wonen als bendelid? (waarom)  

 

- Vergelijkingen 

Wat vind je van de bendes in Amerikaanse films? (waarom)  

Kijk je naar hen op?  

Wat vind je van de rellen in Parijs? (waarom)  

Zou je daar in een bende willen zitten? (waarom)  

Is je houding tegenover bendes in het buitenland anders dan tegenover deze in Brussel? 

(waarom) 

Besluit 

- Evolutie bendes? 

- Samenvatting interview 

- Vergeten items 

- Aanvullingen 

- Sneeuwbalmethode 

- Bedanking en afscheid 
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Bijlage 8: Topiclijst respondenten werkzaam bij politie of justitie 

Doel 

- Socialisatie, status en code-switching 

- Ervaring met straatcultuur 

Introductie 

- Universiteit Gent 

- Duurtijd 

- Opname en privacy 

- Drop-off 

Intropraatje 

- Aantal jaar werkzaam met stadsbendes 

 

- Klopt het beeld die de media geven over bendes?  

 

- Definitie stadsbende  

Wat versta je onder „een stadbende‟? 

Etiquettering: wat gebeurt er na die veertien maanden met het statuut? Blijven ze in de 

databank? Worden ze sneller gestraft? 

Hoe benadert de politie stadsbendes? Wat vind je daarvan? En wat is de houding van 

bendeleden tegenover de politie?  

 

- Zijn er verschillende stadsbendes? Of zijn ze allemaal hetzelfde? 

Wat zijn de verschillen? 

Hoe komt het dat die verschillen ontstaan? 

 

Stadsbende 

- Introductie in bende  

Hoe word iemand lid van een bende?  

Wat moet hij daarvoor doen?  

Kan iedereen lid worden van een bende? (waarom wel/niet)  

Zitten er meisjes in bendes?  
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Is er een verschil tussen meisjes en jongens? (welk, waarom)  

 

- Lidmaatschap 

Zijn jongeren die lid zijn van een bende daar trots op? 

Status 

- Positie in de bende  

Zijn er mensen in de bende die meer te zeggen hebben dan anderen?  

Waarom zijn dat juist die personen?  

Is het makkelijker of moeilijker om aan de top van een bende te staan?  

Wat wordt verwacht van die mensen?  

Krijgen ze daarvoor iets in de plaats?  

Wordt het als positief of negatief gezien dat sommigen hoger of lager in de rangschikking 

staan? (waarom)  

 

- Statusverwerving/bescherming 

Als een jongere hoger wil opklimmen in zijn bende, hoe doet die dat dan?  

Is er een verschil tussen meisjes en jongens qua positie?  

Kunnen meisjes ook aan de top van een bende staan?  

Hoe kan men zijn positie verzekeren en beschermen? Of kan dat niet? 

Schuilnamen/roepnamen: heeft dat ook met status te maken? Wie „verzint‟ die? Waarom 

worden die gebruikt? 

Geweld 

- (on)Veiligheidsgevoel 

Welke buurten in Brussel zijn onveilig doordat er stadsbendes zijn? 

Is er een reden dat het net deze buurten zijn?  

Voelen mensen die er wonen zich onveilig in buurten waar stadsbendes zijn? (waarom 

wel/niet) 

Voelen bendeleden zich in bepaalde buurten meer of minder veilig? (waarom wel/niet) 

Wat doen bendeleden om zich veilig te voelen op straat?  

 

- Vechten 

Wat is de betekenis van geweld in een bende?  

Moeten jongeren bereid te zijn om te vechten voor hun bende? (waarom wel/niet) 

Hoe belangrijk is dat?  
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Kan je gemakkelijk weigeren om mee te vechten als je dat niet wilt? (waarom wel/niet) 

 

- Andere bendes  

Wat gebeurt er precies als verschillende bendes elkaar tegenkomen? (waarom) 

Wat moeten verschillende bendeleden doen voor er geweld gebruikt wordt?  

Wanneer is iets uitlokken belangrijk genoeg om er geweld voor te gebruiken? 

 

- Andere mensen in het straatbeeld 

Hoe gedragen bendes zich tegenover mensen die ze gewoon op straat tegenkomen? 

Moet je bang zijn van hen? 

Code-switching 

- Schoolgaan 

Gaat het merendeel van de bendeleden wel of niet naar school?  

Is het mogelijk het leven in een bende te combineren met goed studeren? 

Hoe staan ze tegenover de school? En tegenover andere autoriteiten zoals de politie? 

Moeten jongeren zich altijd en overal stoer, gewelddadig, etc. gedragen? Ook op school, thuis, 

etc.? Of enkel op straat? (waarom wel/niet) 

Aanwervingen op school? 

Familie en vrienden 

- Familie 

Zijn ouders er doorgaans van op de hoogte dat hun zoon in een bende zit? 

Hoe reageren ze daarop? 

 

- Vrienden 

Hebben bendeleden ook vrienden buiten de bende? 

Comparatief 

- Vergelijkingen 

Hoe verhouden de Brusselse stadsbendes zich tegenover deze in andere Belgische steden? 

Zijn er verschillen of niet? (welke)  

Hoe verhouden de Brusselse stadsbendes zich tegenover bendes in andere landen? 

 

- Statistieken, grafieken, etc. (aantal bendes, criminaliteit door bendes e.d.) 
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Besluit 

- Evolutie stadsbendes (meer/minder bendes, meer/minder geweld, etc.)? 

- Samenvatting interview 

- Vergeten items 

- Aanvullingen 

- Bedanking en afscheid 
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Bijlage 9: Krantenkoppen gebruikt ter introductie voor de interviews met de jonge respondenten 

 

Slecht opgeleid en werkloos: de trieste cijfers achter de balorige Brusselse 

jongeren. 

DE VERLOREN GENERATIE 

VAN KUREGEM EN MOLENBEEK 

(Mels, 2010, 3 februari) 

 

 

Drastische maatregel moet geweld en onveiligheidgevoel in Brussel indijken. 

NULTOLERANTIE IN ANDERLECHT 
(Justaert, 2010, 2 februari) 

 

 

MEER BLAUW IN BRUSSELSE 

STRATEN 

(Samyn, 2010, 10 februari) 
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Bijlage 10: Drop-off jonge respondenten 

Naam en voornaam:……………………………………………………………………………………… 

Verzonnen naam:………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum:..………………………………………………………………………………………… 

Geboorteland: …………………………………………………………………………………………… 

Geslacht: jongen – meisje (omcirkel het juiste antwoord)  

Nationaliteit:...…………………………………………………………………………………………… 

Geloofsovertuiging:….…………………………………………………………………………………... 

Buurt waar je in woont:………………………………………………………………………………….. 

 Studie/beroep:…………………………………………………………………………………………… 

 

Je Vader:  

Geboorteland vader:...……….…………………………………………………………………………… 

Tot welke leeftijd ging jouw vader naar school?...………………………………………………………. 

Welke opleiding volgde hij?……………………………………………………………………………... 

Wat is het beroep van je vader?...………………………………………………………………………... 

   

Je Moeder:  

Geboorteland moeder:……………………………………………………………………………………. 

Tot welke leeftijd ging jouw moeder naar school?.……………………………………………………… 

Welke opleiding volgde zij?.…………………………………………………………………………….. 

Wat is het beroep van je moeder?.……………………………………………………………………….. 

  

Geboorteland grootvader (vader van je moeder): ……………………………………………………….. 

Geboorteland grootmoeder (moeder van je moeder):.…………………………………………………… 

Geboorteland grootvader (vader van je vader):….………………………………………………………. 

Geboorteland grootmoeder (moeder van je vader): ……………………………………………………... 
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Bijlage 11: Vrije vertaling van de citaten gebruikt in de analyses 

- Citaat blz. 34: 

Interviewer: “En waarom zijn ze een voorbeeld?” 

Jordan: “Omdat ze het goed hebben: ze hebben geld, ze hebben meisjes, ze bedrijven de 

liefde naar eigen believen …” 

 

- Citaat blz. 37: 

Interviewer: “Oké, dat was alles denk ik. Zijn er nog dingen die ik niet heb gevraagd maar die 

belangrijk zijn om te weten over bendes?” 

Pronef: “… Bendes, ik wil nog iets zeggen, dat bendes, er zijn bepaalde bendes die een 

vriendengroep zijn. Ze willen niemand kwaad doen. Het zijn de mensen zelf die denken dat ze 

hen kwaad willen doen.” 

 

- Citaat blz. 44: 

Interviewer: “En is kijken genoeg om te provoceren?” 

Pronef: “Ja, wanneer je je fixeert op iemand is dat geen toeval, zeker als het een jongen is. U 

fixeert zich op mij, u fixeert zich op mij, u fixeert zich op mij, en dus is er een probleem. En 

ik, als ik wegkijk zullen ze zeggen: „Nee, je bent toch niet bang?‟. 

Interviewer: “En wat is het verschil tussen fixeren en gewoon kijken?” 

Pronef: “Fixeren is om te zeggen of er een probleem is of niet.” 

 

- Citaat blz. 45: 

Kerozene: “Zoals nu, de Versailles hebben problemen met deze van 1140 want deze van 1140 

hebben één van Versailles vermoord. Dus heeft één van Versailles ook één van 1140 

vermoord.” 

 

- Citaat blz. 47-48: 

Interviewer: “En is het mogelijk om op te klimmen in de hiërarchie na één goed gevecht? Of 

is het nodig om er meerdere te doen?” 

Kerozene: “Ah, je moet er meer doen, hé. Ah ja. Je moet meerdere dingen doen. Daarna krijg 

je respect. 

 

- Citaat blz. 50: 

Interviewer: “En waarom hou je daar niet van?” 

Kerozene: “Ik hou er niet van omdat ik niet graag heb dat iemand mij commandeert en zegt: 

„We gaat dat en dat en dat doen‟, nee. Ik ben geen hond, nee, ik hou daar niet van.” 


