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‘Ik draag een kogelvrij vest in Huizum-West’
Door André Horjus

LEEUWARDEN - Ze wilden een do-
cumentaire maken. Zo’n vijftien
tieners uit Huizum-West, ge-
vreesd bij sommige buurtbewo-
ners omdat ze wel eens vernie-
lingen plegen en luidruchtig
kunnen zijn. Met hulp van onder
meer Welzijn Leeuwarden hiel-
den ze zichzelf een spiegel voor.
Donderdagavond was het eind-
resultaat te zien in debatcen-
trum De Bres.

,,Voor de kick’’, antwoordt
Kelvin op de vraag waarom hij
en de anderen soms vernielin-
gen plegen. Vooral afgelopen
winter zorgde de groep regel-

matig voor overlast, weet jonge-
renwerker Wout Minnema. ,,Er
waren weinig prullenbakken
meer heel. Ze vroegen vooral op
een negatieve manier aan-
dacht.’’

Daarom betrok Minnema de
groep bij het project Enteren,
dat jongeren bewust maakt van
grensoverschrijdend gedrag.’’
Ook jongerengroepen in Cam-
minghaburen en Zuiderburen
gingen aan de slag met respec-
tievelijk een toneelstuk en een
talkshow.

De pubers uit Huizum-West
weten dat sommige ouderen in
de buurt bang voor ze zijn.
,,Bullshit’’, zegt een langharige

brunette met enorme zonnebril
in de film. Sandy is het enige
meisje in de groep. De angst is
volgens haar nergens op geba-
seerd. ,,Maar ik vind het ook wel
een beetje een eer. Als ze niet
langs ons willen lopen, dan
maar niet.’’

Volgens Minnema, die de
groep al maanden volgt, is het
van belang dat deze jongeren
op een positieve manier een ge-
voel van eigenwaarde ontwikke-
len. ,,Ze voeden elkaar in het ne-
gatieve’’, zegt Hans van Buuren,
projectleider bij de Manus
Branding Stichting die de jonge-
ren creatief begeleidde. ,,Je be-
tekent het meeste als je een gro-

te bek hebt of je middelvinger
opsteekt. Wij wilden juist dat ze
respect zouden verdienen met
iets positiefs.’’ Voor de film
moesten ze zelf opnames ma-
ken, interviewen en afspraken
regelen met buurtbewoners en
wijkagenten.

Het project is geslaagd, vindt
Minnema: ,,Bovendien is het
aantal meldingen van vernielin-
gen de afgelopen tijd behoorlijk
afgenomen.’’ Wel probeerden
de begeleiders de provoceren-
de tekst van de afsluitende rap
nog een beetje te verzachten,
maar de jongeren lieten zich
niet betuttelen: ,,Ons kunnen ze
niet pakken, ons kunnen ze niet

nakken. Ik draag een kogelvrij
vest in Huizum-West.’’

,,Die tekst is natuurlijk grote
onzin’’, zegt Minnema, ,,dat
snappen ze zelf ook wel’’. Hij is
ervan overtuigd dat het met de
meesten in deze groep gewoon
goed komt. ,,Maar het is wel
zaak dat we contact houden om
te voorkomen dat ze afglijden.’’

De jongerenwerker hoopt op
een vervolg. ,,De een kan heel
goed rappen en de ander weer
skaten. Daar wil ik verder mee,
mogelijk los van de groep. Ik
merk ook dat ze meer hun eigen
ding willen doen en dat is alleen
maar positief. Het is niet meer
zo’n kliek.’’


