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Last van hangjongeren?
Zorg dan dat ze snel vertrekken!
Bart Van Hoen acker

De jeugd van tegenwoordig:
het zit, het klikt en het zapt.
Naar buiten moeten ze! Bewegen! Als ze dan met hun
vrienden buiten rondwandelen, staan praten in een
parkje aan een bankje, iets te
luid lachen of iets te enthousiast een skate-manoeuvre
uithalen, dan krijgt het
al snel de naam ‘overlast’.
Maar niet getreurd: mensen
en bedrijven zijn ontzettend
vindingrijk en bedenken allerlei dingen om snel van dat
‘rondhangend tuig’ verlost
te zijn. Hieronder vind je
een overzicht van frappante
uitspraken, beleidsinitiatieven en uitvindingen die de
laatste maanden en jaren de
revue zijn gepasseerd.
AVONDKLOK
Een avondklok houdt in dat
je de bevolking verbiedt om
zich ’s avonds op straat te
begeven. Vooral in oorlogstijden worden dergelijke
maatregelen uitgevaardigd,
maar als het op hangjongeren
aankomt, pleiten sommige
stemmen er voor om dit
initiatief weer uit de kast
te halen. Zo gingen vorig
jaar nog stemmen op om de
avondklok in te voeren tegen
voetballende kinderen nabij
het Fort Zevenbergen in
Brugge. Uiteindelijk kwam
het er niet van, maar in
Hemiksem zagen sommigen
toch een ‘avondklok’ toen
er een overeenkomst kwam
tussen buurtbewoners en
jongeren in de Acacialaan om
respect voor de avondrust te
krijgen. Op tijd thuis hé…
COMBITAKS
Soms zijn beleidsmakers
zeer vindingrijk, zeker als
het op centen aankomt. Het

idee: iemand die het te bont
maakt en door de politie naar
het kantoor gebracht moet
worden, betaalt een taks van
100 euro. Dat zou voor relschoppers ontradend moeten
werken. Niet alleen handig
tegen jongeren die voor overlast zorgen, maar ook voor
bedelaars, hooligans, betogers
of mensen die te diep in
het glas gekeken hebben en
amok maken. Toch liever een
gewone taxi dan die met de
blauwe streep…
DRILKAMP
In Nederland gingen enige
tijd geleden stemmen op om
jongeren die zorgen voor
overlast, of jongeren zonder
baan of opleiding naar een
drilkamp te sturen. Onder
het motto ‘van etter tot engel’
zouden dergelijke drilkampen
of -kazernes jongeren tucht
en orde bijbrengen. Ook in
België zijn sommige rechtse
jongens wel voor het idee te
vinden. Anderzijds, als je ‘De
Jeugd van Tegenwoordig: de
boerenstiel’ op VT4 bekeek,
dan is het idee al in voege.
Op kamp gaan krijgt zo wel
een heel andere betekenis…
DUIVEN
“Hangjongeren zijn net als
duiven. Ze vertoeven vaak
met veel exemplaren tegelijk
op plekken waar anderen
dat irritant vinden”. Zo
klinkt het in het Algemeen
Dagblad (NL) van 24 juli
2007, in een artikel over de
Mosquito (zie verder). “Wat
een vergelijking”, hoor ik je
denken, maar ook omgekeerd
geldt ze blijkbaar. Zo worden
duiven op diverse vogelsites
“de hangjongeren onder de
vogels” genoemd… Duiven,
hangjongeren en hondenpoep

worden soms al in dezelfde
zin genoemd als het om overlast gaat, en dus maakt men
zotte combinaties. Ik wacht
op een uitspraak als “jongeren
zijn op straat even hinderlijk
als hondenpoep…”
MUZAK
Sommigen opteren ook voor
de ‘zachte’ aanpak. Sinds begin jaren ’90 experimenteren
sommige steden (eerst in de
VSA, later in Europa) door
muzak - de easy listening
muziek die je bijvoorbeeld
in de supermarkt hoort - in
stations en op pleintjes af te
spelen. Uit onderzoek blijkt
dat deze ‘muziek’ vooral volwassen consumenten tot rust
brengt en jongeren enorm
hard op de zenuwen werkt,
zodat ze de ruimte verlaten.
Sommigen omschrijven
het als een`niet-agressief
muzikaal afschrikmiddel’
en in de criminologie wordt
het beschouwd als onderdeel
van een preventiemethodiek,
namelijk ‘Crime Prevention
Through Environmental
Design’. Net zoals je ingrijpt
op de verlichting, de aan- of
afwezigheid van beplanting… kan je ook met geluid
bepaalde effecten verkrijgen.
Tegenstanders noemen het
een vorm van niet-gewelddadige psychologische oorlogsvoering waarmee steden of
winkels stedelijke populaties
uiteendrijven. Feit is dat het
idee nog steeds populair is en
vaak wordt toegepast. Vorig
jaar kwam het zelfs in de
pers dat de MIVB na 9 uur
‘s avonds klassieke muziek
in de metro zou afspelen om
rondhangende jongeren en
daklozen weg te jagen. Het
idee werd uiteindelijk niet
uitgevoerd, maar werd door

een ‘gespecialiseerde firma’
voorgesteld. Straks heavy
metal in de strijd tegen hangouderen?
ZZZOEMGELUID VAN DE
MOSQUITO
Tik ‘hangjongeren’ in op
Google en bovenaan krijg
je een commerciële link:
“Overlast van hangjongeren?
Zorg dat ze snel vertrekken!”
Via de link kom je terecht
op de site van Mosquito®,
een toestel dat een ultrasoon
geluid voortbrengt dat alleen
door jongeren (tot ongeveer
25 jaar) gehoord kan worden
en na korte tijd als zo irritant
wordt ervaren, dat ze ervan
weglopen. In Nederlandse
steden zoals Rotterdam,
Zwolle, Amersfoort… is de
Mosquito al geïnstalleerd.
Midden december voerden de
SP-jongeren nog actie tegen
het toestel door oordopjes
uit te delen aan jongeren op
het Zuidplein in Rotterdam.
Intussen krijgt het toestel
ook interessante concurrentie.
Clevere marketingjongens
maakten er een ultrasone
beltoon van. Op die manier
horen volwassenen niet wanneer jongeren berichtjes of
telefoontjes krijgen. Oog om
oog, zoem om zoem…
(BVH)
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