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Waar gaat het heen met Justin Bieber?  
 
Van eieren gooien naar de buurman tot het onder invloed 
racen in een Lamborghini. Justin Bieber (19) is het popidool 
van een hele generatie pubermeisjes, maar lijkt na vijf jaar 
overvloedige aandacht te bezwijken onder zijn eigen roem. 5 
Hij lijkt zich getransformeerd te hebben van een geliefd 
tieneridool tot een crimineel die vaker de voorpagina’s haalt 
met geruchtmakende incidenten dan met nieuwe hits. Zelfs 
het Amerikaanse Witte Huis moet zich met hem gaan 
bemoeien. Waar gaat het heen met Justin Bieber? 10 
 
Van onschuldige tienerster tot draaideurcrimineel 
Ruim vier jaar geleden leek het geluk niet op te kunnen voor de 15-jarige Canadees Justin Bieber, 
toen hij internationaal doorbrak met het album My World. In Nederland kreeg hij een jaar later een 
platinaplaat voor dat album. Zijn fans, die te boek staan als ‘beliebers’, zwijmelen massaal weg bij 
liedjes als Baby, Beauty and a Beat en One Time. De ster won in zijn prille carrière tientallen awards 15 
en speelde de hoofdrol in twee documentaires over zijn leven. De inmiddels 19-jarige Bieber bulkt nu 
van het geld en wordt door miljoenen meisjes geadoreerd. Maar ergens is het misgegaan. 
In eerste instantie leek de tienerster zich vooral schuldig te maken aan ‘onschuldige’ vergrijpen, zoals 
het te laat komen voor optredens of ongevraagd een fiets lenen van een casinomedewerker. Ook 
werd de ster verdacht van het gooien van eieren naar het huis van zijn buurman. De laatste tijd lijkt 20 
Bieber echt het criminele pad op te gaan. Zo is hij onlangs opgepakt in Florida voor het houden van 
een straatrace in beschonken toestand en met een verlopen rijbewijs. Daarnaast wordt de bad boy 
sinds gisteren aangeklaagd voor geweldpleging tegenover een limousinechauffeur. Hiervoor staat hij 
10 maart in het beklaagdenbankje. Vers van de pers is de roddel dat Bieber vorige week een 
zogenaamd ‘wiethuis’ heeft gehuurd: een dure villa met een borg van 20.000 dollar. Het huis zou na 25 
het vertrek van Bieber en zijn vrienden zo naar de wiet hebben gestonken dat hij maar 15.000 dollar 
borg terugkreeg. 
 
Gebrek aan grenzen 
Hoe kan een op het oog voorbeeldige tiener zo ontsporen? Volgens ontwikkelingspsycholoog Steven 
Pont is het een kwestie van gebrek aan grenzen. ‘Kindsterren slaan vaak een belangrijke 30 
ontwikkelingsfase over,’ vertelt hij aan het AD. ‘Het is in de pubertijd belangrijk voor je verdere 
ontwikkeling om te leren van ervaringen en grenzen.’ Volgens de psycholoog heeft Bieber, in 
tegenstelling tot een 'normaal' kind, grenzeloze ervaringen door een abnormaal grote hoeveelheid aan 
adoratie en geld. Als er iets fout gaat in de ontwikkeling van een kind, wreekt zich dat volgens Pont op 
latere leeftijd. 'Je moet de ontwikkeling van een kind zien als het bouwen van een blokkentoren. Als 35 
sommige blokjes te dun zijn (doordat hij normale kindervaringen mist), valt de toren om.’ 
 
Carrièrestop? 
Betekenen de criminele activiteiten waaraan Justin Bieber zich schuldig maakt het einde van zijn 
carrière? Volgens de roddelpers wil Bieber zijn muzikale carrière tijdelijk stopzetten. 'Justin heeft 
gezegd dat hij even pauze wil nemen van muziek maken en toeren. Het afgelopen jaar heeft hij bijna 40 
alleen maar opgetreden en hij heeft er behoefte aan om even op adem te komen,’ aldus een insider. 
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'Justin wil nu de controle over zijn leven terug.’ Volgens psycholoog Pont kan dit alleen als Bieber hulp 
zoekt van buitenaf, iemand die hem leert wat grenzen zijn. Pont denkt dat zijn manager, zijn ouders of 
vrienden niet kritisch genoeg zullen zijn. Normaal gesproken is ‘begrenzing’ de taak van de ouders, 
maar in zijn situatie ligt dat anders. ‘Biebers ouders zijn waarschijnlijk van hem afhankelijk in plaats 45 
van andersom.’ Ook op hulp van vrienden en fans hoeft hij niet te rekenen. 'Veel mensen houden van 
hem omdat hij  ‘Bieber’ is.’  
 
Petitie  
Ondertussen zijn er ook veel Amerikanen die de Canadese tienerster spuugzat zijn. Meer dan 50 
honderdduizend Amerikanen hebben in één week tijd een petitie getekend om Bieber zijn 
Amerikaanse verblijfsvergunning te ontnemen. Het Witte Huis is nu verplicht om officieel op dit 
verzoek te reageren. 'We willen dat die gevaarlijke, roekeloze, vernietigende en drugsgebruikende 
Justin wordt uitgezet,' zo stellen de ondertekenaars van de petitie. 
 
Kindsterren 55 
‘Bieber moest te jong te groot zijn,’ zegt Pont. 'Een 19-jarige kan de druk van het beroemd zijn nog 
helemaal niet aan.’  
De Canadees is niet de enige jonge ster die slachtoffer wordt van zijn eigen succes. Met hem zijn al 
meerdere kindsterretjes ten onder gegaan aan de gevolgen van roem en rijkdom. Denk maar eens 
aan Home Alone-acteur Macaulay Culkin of actrice Lindsay Lohan. Ook zangeres Britney Spears 60 
hoort in dit illustere rijtje thuis. Haar geslaagde comeback bewijst echter dat er nog hoop is voor 
Bieber en zijn trouwe beliebers. 
 
Naar: http://www.ad.nl/ad/nl/1022/Celebs/article/detail/3586626/2014/01/30/Van-idool-tot-bad-boy-

Bieber-moest-te-jong-groot-zijn.dhtml  

 


