TIEN TIPS VOOR U BOOS NAAR BUITEN RENT.
(‘Judo’ om effectiever korte lontjes aan te spreken.)
Vooraf. Vóór 1960 waren onderstaande tips totaal onnodig. Jongeren gehoorzaamden
ouderen, vaak ook als die iets op een onsympathieke manier vroegen. Maar dat is voorbij.
1. Ga jongeren niet aanspreken als u boos bent. U verliest het, wacht tot u relaxt bent.
2. Als hun vrienden erbij zijn kunnen ze nauwelijks toegeven. Spreek ze liever aan als ze
alleen zijn.
3. Leg contact met jongeren op het moment dat er nog niets aan de hand is. Zeg ‘Hoi’ of
‘lekker weer hè’. Dat is investering voor het geval u hen later ergens op wilt aanspreken.
4. Begin altijd met groeten: Heren goedenavond. Boze mensen zeggen Hé of komen meteen
met hun verwijt. Let maar op, dat werkt niet. Hé is voor honden.
5. Zeg eerst dat u begrijpt dat ze … met elkaar willen praten… het leuk vinden om met hun
scooter te rijden, etc.
6. Gebruik geen kwetsende taal. Rotzooi, puinhoop, hangen, teringherrie, beestenbende.
7. Stel dat ze ontkennen wat u overduidelijk hebt gezien. Ga de ontkenning niet
tegenspreken (Ik heb toch ogen in mijn hoofd). Negeer de ontkenning: Maakt niet uit,
ruim het ff op. Bedankt hè.
8. Zeg (soms) dat ánderen waarschijnlijk dat glas / die patatbakjes op de grond hebben
gegooid. Vraag of ze dié jongens willen vragen het voortaan een beetje op te ruimen. Wat
u dan doet is hen tot helper te maken.
9. Als u gevraagd hebt of ze iets willen doen, ga dan niet staan wachten tot ze het doen. Dan
doen ze het nooit. Zeg wat u wilt, bedank alvast en ga weg.
10. Raak uw vooroordelen en afkeer kwijt. Jongeren voelen het, het maakt u krachteloos.
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