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lezen van het rapport. Ook zijn wij de Hoofdafdeling Statistische methoden van
het Centraal Bureau voor de Statistiek, en met name drs. L. Hofman, zeer
erkentelijk voor hun hulp.
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Ten slotte moet hier vermeld worden dat hoofdstuk 6 grotendeels door M.
Zeilstra is geschreven.

v



Inhoud

Samenvatting en conclusies 1

1 Inleiding 11
1.1 Achtergronden van het onderzoek 11
1.2 Opzet van het onderzoek 12
1.3 De bijlagen 13
1.4 De steekproeftrekking 14
1.5 De gegevensverzameling 16
1.6 De interviews 17
1.7 Enkele socio-demografische kenmerken van de etnische groepen 17
1.8 Toetsen 18
1.9 Indeling van het rapport 18

2 Self-reportdelinquentie en probleemgedrag bij Nederlandse en
Surinaamse jongens 19

2.1 Validiteit van self-reportgegevens 19
2.2 Self-reportdelinquentie: `ooit'-gegevens 20
2.3 De pakkans 24
2.4 Probleemgedrag 25
2.5 Specialisatie in delinquent gedrag en probleemgedrag 26
2.6 Delinquentie in groepsverband 26
2.7 Samenvatting en conclusies 27

3 Selectiviteit naar etnische groep binnen het justitiële systeem 29
3.1 Inleiding 29
3.2 Officiële gegevens en gegevens uit andere typen studies in

de literatuur 30
3.3 De kans op arrestatie 31
3.4 Het opmaken van een proces-verbaal 33
3.5 Buitenlands politie-onderzoek 34
3.6 Verder in het justitiële systeem 36
3.7 Samenvatting en conclusies 37

4 Officiële contacten met het justitiële apparaat 39
4.1 Inleiding 39
4.2 Voorkomen van justitiële contacten 39
4.3 De Surinaamse jongens 41
4.4 Voorkomen van justitiële contacten naar type misdrijf 42
4.5 De frequentie en andere kenmerken van politiecontacten 42
4.6 Gegevens uit ander Nederlands onderzoek 43
4.7 Samenvatting en conclusies 44

vii



5 Delinquentie en socio-demografische kenmerken 47
5.1 Inleiding 47
5.2 Resultaten 48
5.3 Samenvatting en conclusies 52

6 Slachtofferschap van misdrijven 55
6.1 Slachtoffers van misdrijven onder etnische minderheden:

enkele gegevens uit de literatuur 55
6.2 Voorkomen van slachtofferschap 57
6.3 Vrijetijdsbesteding 59
6.4 Daders en slachtoffers van misdrijven 61
6.5 Getuigen 61
6.6 Samenvatting en conclusies 62

7 Ervaringen met pesten/ schelden en met discriminerend gedrag 63
7.1 Inleiding 63
7.2 Pesten en schelden op school 63
7.3 Ervaringen met discrimerend gedrag 69
7.3.1 Percepties over het voorkomen van discriminatie 69
7.3.2 Eigen ervaringen met discriminerend gedrag 70
7.4 Samenvatting en conclusies 71

Bijlage 1: Samenstelling van de begeleidingscommissie 73

Bijlage 2: Validiteit self-reportgegevens van delinquent gedrag 75

Literatuur 85

viii



Samenvatting en conclusies

Het onderzoek `Deviant gedrag en slachtofferschap onder jongens uit etnische
minderheden' is opgezet vanuit de algemeen gevoelde behoefte aan meer infor-
matie over dit onderwerp, opdat de beleidsontwikkeling op dit terrein een con-
cretere basis kan krijgen. Van verschillende zijden wordt de positie van jonge-
ren uit etnische minderheidsgroepen als probleem gesignaleerd. Bij de Inter-
departementale Commissie Minderhedenbeleid (ICM) is enkele malen door de
Adviescommissie Onderzoek Minderheden (ACOM) aangedrongen op onder-
zoek naar delinquent gedrag onder jongeren uit etnische minderheden. Ook in
het in 1988 verschenen rapport van de Wetenschappelijk Raad voor het Rege-
ringsbeleid wordt - in relatie tot de bestrijding van delinquent gedrag - aange-
drongen op maatregelen om de positie van deze jongeren te verbeteren. In de
notitie `Jeugdige Minderheden' (1988) van het Ministerie van WVC wordt aan-
gedrongen op een doeltreffende aanpak van de problematiek van jongeren uit
etnische minderheden. Gewezen wordt o.a. op het relatief grote aantal alloch-
tone jeugdigen dat in de criminele sfeer terechtkomt. Betere en meer aange-
paste vormen van onderwijs en maatregelen die een versterking van de arbeids-
marktpositie van de jonge allochtonen moeten bevorderen, worden in deze
notitie toegelicht.

De bedoeling van dit onderzoek is enerzijds tot een beter ingevuld beeld te
komen van de situatie van jongeren uit etnische minderheden met betrekking
tot delinquent gedrag en de achtergrond van dit gedrag en anderzijds gegevens
te verzamelen over het slachtofferschap van jongeren uit etnische groepen.

Dit rapport is het eerste van twee verslagen van een onderzoek naar de be-
trokkenheid van jongens uit etnische minderheden bij delinquent gedrag, als
dader zowel als slachtoffer en naar de achtergronden hiervan. In dit eerste deel
gaat het om een beschrijving van het voorkomen van deviant gedrag en van
slachtofferschap onder jongens uit etnische minderheden. In deel 2 zal getracht
worden verbanden op te sporen en te interpreteren tussen delinquent gedrag en
de gezinsachtergronden, het functioneren op school en in de vrije tijd.

Het onderzoek heeft betrekking op drie aselect gekozen groepen Marokkaan-
se, Turkse en Surinaamse jongens van 12 tot en met 17 jaar. Het was de bedoe-
ling om de allochtone jongens te vergelijken met Nederlandse jongens' die in
socio-economisch opzicht vergelijkbaar zijn. Met dit oogmerk zijn Nederlandse
jongens geselecteerd die in dezelfde straat/buurt als de allochtone jongens
wonen. Deze groep wordt in het vervolg een vergelijkbare groep Nederlandse
jongens genoemd. Daarnaast zijn ook - uit eerder WODC-onderzoek - gege-
vens beschikbaar over Nederlandse jongens die representatief zijn voor de
jeugdpopulatie van Den Haag en Venlo (zie Junger-Tas e.a., 1983). Hierdoor

' Wanneer in het vervolg over Nederlandse jongens gesproken wordt worden de autochtone
Nederlandse jongens bedoeld.
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is het mogelijk de gegevens uit het huidige onderzoek te vergelijken met een
representatieve steekproef van Nederlandse jongens.

Er zijn 198 Marokkaanse, 203 Turkse, 206 Surinaamse en 204 Nederlandse
jongens geïnterviewd (totaal 811 jongens). 34% van de jongens was niet te be-
reiken voor een interview. De kenmerken van de vier genterviewde groepen be-
antwoorden grotendeels aan de doelstellingen van de onderzoeksopzet. De
Marokkaanse, Turkse en Surinaamse jongens zijn een goede weerspiegeling van
de populatie waaruit' zij werden getrokken (zie hoofdstuk 1). De qua sociaal-
economische positie vergelijkbare Nederlandse jongens blijken inderdaad een
minder gunstige socio-economische achtergrond te hebben dan de doorsnee
Nederlandse jongens (in termen van het opleidingsniveau van de jongens, be-
roep van de vader en werkloosheid van de vader).

De gegevens zijn verzameld door middel van gestructureerde interviews.
Hierbij is ervoor gezorgd dat de meest bedreigende vragen (over delinquent
gedrag) aan het einde werden gesteld.

De belangrijkste resultaten van het onderzoek kunnen als volgt samengevat
worden.

Socio-demografische kenmerken van de onderzochte etnische groepen
Er is een aantal verschillen gevonden tussen de onderzochte etnische groepen
met betrekking tot hun socio-demografische kenmerken. Zij verschillen onder
meer met betrekking tot gezinssamenstelling, het beroepsniveau van de vader
en de moeder, het al dan niet werken van vader en moeder, het opleidingsni-
veau van de respondenten, de verblijfsduur in Nederland en de urbanisatiegraad
in het land van herkomst. Van belang is ook dat de Surinaamse jongens wat
betreft hun etnische achtergrond minder homogeen zijn dan de andere etnische
groepen: zij zijn onderverdeeld in Creoolse, Hindoestaanse, Javaanse en andere
jongens.2 Enkele belangrijke conclusies luiden als volgt.
- Met betrekking tot verschillende socio-economische indicatoren blijkt dat de

positie van Marokkanen en Turken vaak slechter is dan die van de Surina-
mers en Nederlanders: Marokkaanse en Turkse jongens komen veel meer
dan Surinaamse en Nederlandse jongens uit gezinnen met een laag beroeps-
niveau en volgen vaker een opleiding van een laag niveau.

- Bij Turkse, Marokkaanse en Hindoestaanse jongens blijkt dat de vader veel
vaker geen beroepsarbeid verricht dan bij Nederlandse en Surinaamse jon-
gens van een andere dan Hindoestaanse oorsprong (onder `geen beroepsar-
beid' wordt verstaan vaders die een uitkering hebben krachtens de Ziekte-
wet, de Wet Arbeidsongeschiktheid en de Werkloosheidswet). Ongeveer 32%
van de Turkse vaders, 40% van de Marokkaanse vaders en 45% van de Hin-
doestaanse vaders werkt niet, terwijl dit bij de Surinaamse (Creolen, 'Java-
nen en anders') en Nederlandse vaders 20% of minder is.

- In Surinaamse en Nederlandse gezinnen werkt iets meer dan een derde van
de moeders. Opvallend is dat bijna geen van de Marokkaanse moeders werkt,
terwijl dit bij de Turkse moeders 26% is. Dit zou een indicatie kunnen zijn
voor een iets meer Westeuropese instelling van de onderzochte Turkse gezin-
nen in vergelijking met de Marokkaanse gezinnen.

2 Wanneer in de tekst gesproken wordt over Surinaamse jongens, worden zowel Creoolse,
Hindoestaanse als `Javaanse en andere' jongens bedoeld; zo niet, dan worden de verschillende
groepen apart vermeld.
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Surinaamse jongens komen in vergelijking met andere etnische groepen vaker
uit onvolledige gezinnen en waren vaker, in hun land van oorsprong, woon-
achtig in een grote stad.
Niet alle allochtone jongens verblijven even lang in Nederland. Opmerkelijk
is dat bijna alle allochtonen in het land van oorsprong geboren zijn. Het
betreft dus eigenlijk de `eerste generatie' allochtonen. Marokkaanse jongens
verblijven minder lang in Nederland dan Turkse en Surinaamse jongens.
Ten slotte is geconstateerd dat veel socio-demografische variabelen onder-
ling samenhangen. Voor de Surinaamse jongens geldt dat, naarmate zij lan-
ger in Nederland verblijven, het beroepsniveau van de vader hoger is en zijn
deelname aan de arbeidsmarkt groter is. Voor alle etnische groepen geldt dat
het opleidingsniveau van de jongens hoger is naarmate de verblijfsduur in
Nederland langer is.

De betrokkenheid - als dader - bij delinquent gedrag en probleemgedrag
Ten behoeve van dit onderzoek is delinquent gedrag gedefinieerd als gedrag dat
aanleiding kan geven tot vervolging door het openbaar ministerie. In de meeste
gevallen gaat het om misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht, met name om
vermogensmisdrijven, geweld tegen personen en vandalisme3. Van probleem-
gedrag wordt gesproken, wanneer gedragingen als weglopen van huis, spijbelen,
druggebruik en prostitutie worden bedoeld.

Informatie over de betrokkenheid als dader bij delinquent gedrag is afkom-
stig uit twee bronnen: self-reportinformatie (van de respondenten zelf) en gege-
vens uit de politieregistratie en de justitiële documentatie. Voor de self-report-
methode is gekozen, omdat verwacht werd dat dit een adequate methode zou
zijn die betrouwbare informatie zou opleveren. De reden hiervoor was dat met
deze methode goede ervaringen zijn opgedaan in zowel onderzoek onder
autochtone Nederlandse jongeren (Junger-Tas e.a., 1983) als onder jongeren uit
etnische minderheden (Van der Hoeven, 1986).

Voor beide typen gegevens is onderzocht in hoeverre zij valide indicatoren
(d.w.z. een adequaat meetinstrument) opleveren voor de mate waarin verschil-
lende etnische groepen delicten plegen. Voor de self-reportgegevens is dit ge-
daan door informatie uit de politieregistratie te vergelijken met de antwoorden
van de respondenten. Voor de politiegegevens is dit - grotendeels - gedaan
door middel van een literatuurstudie. Bij het beoordelen van de geschiktheid
van beide indicatoren is vooral van belang dat de validiteit van de gegevens
gelijk moet zijn, voor iedere etnische groep. Wanneer er verschillen in validiteit
zijn, kan een indicator niet dienen om etnische groepen te vergelijken. Onze
hypothese was dat de validiteit van de self-reportgegevens voor alle etnische
groepen dezelfde zou zijn. Onderzocht is of deze verwachting gegrond was.

De validiteit van de self-reportgegevens is gecontroleerd voor de respondenten
die geregistreerd stonden bij de politie naar aanleiding van een misdrijf. In deze
groep blijken er discrepanties voor te komen tussen de gegevens van de politie
en de self-reportinformatie: sommige respondenten zijn bij de politie geregis-
treerd maar vermelden zelf - tijdens het interview - geen enkel misdrijf. Dis-
crepanties komen niet in elke etnische groep even vaak voor. Bij Nederlandse
en Surinaamse respondenten zijn de discrepanties gering, bij Turkse en Marok-

3 Bij het self-reportonderzoek is slechts naar één overtreding gevraagd, nl. zwart rijden met het
openbaar vervoer. Bij het natrekken van de officiële politieregistratie en de justitiële docu-
mentatie zijn alleen misdrijven genoteerd.
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kaanse respondenten vrij groot. Hieruit kan worden geconcludeerd dat self-
report-delinquentiegegevens valide zijn voor Surinaamse en Nederlandse jon-
gens en onvoldoende valide voor Turkse en Marokkaanse jongens.°

Er is naar een verklaring gezocht voor de verschillen in validiteit bij de groep
met politiecontacten. Het optreden van discrepanties is gerelateerd aan drie
factoren. Het aantal discrepanties neemt toe bij een sterkere band met de sa-
menleving. Uit de resultaten blijkt dat:
1. jongens die zich gebonden voelen aan waarden die delinquentie veroordelen

en aan tradities binnen de eigen groep, meer delicten en/of politiecontacten
in een interview verzwijgen dan jongens met een minder sterke band tot deze
waarden en tradities;

2. discrepanties eveneens toenemen bij een minder goede beheersing van de
Nederlandse taal;

3. er een relatie is tussen het aantal justitiële contacten en het voorkomen van
discrepanties. Dit betekent dat jongens met een groot aantal officiële contac-
ten vaker misdrijven en/of politiecontacten opgeven dan jongens met een
klein aantal contacten. Naarmate de frequentie van het aantal justitiële con-
tacten toeneemt, komen de self-reportgegevens beter overeen met de geregis-
treerde gegevens.

De genoemde factoren (met name de eerste twee) maken duidelijk dat discre-
panties vaker voorkomen onder Turkse en Marokkaanse jongens dan onder
Surinaamse en Nederlandse jongens.

Omdat de validiteit van de gegevens in bepaalde opzichten tekort schiet, zijn
bij de weergave van de resultaten over self-reportdelinquentie beperkingen aan-
gebracht. Het gebruik van self-reportinformatie wordt beperkt tot de gegevens
afkomstig van Surinaamse en Nederlandse jongens, omdat informatie van Turk-
se en Marokkaanse jongens onvoldoende valide is.

Uit de self-reportgegevens over delinquent gedrag onder Surinaamse en
Nederlandse jongens blijkt dat een meerderheid van de jongens in deze studie
delicten vermeldt (inclusief zwart rijden: 64%, zonder zwart rijden: 57%). Ver-
mogensmisdrijven worden het meest opgegeven (inclusief zwart rijden: 61%,
zonder zwart rijden: 49%), agressieve misdrijven tegen personen en vandalisme
worden veel minder vermeld (resp. 25% en 18%). Bekijkt men alle ooit ge-
pleegde misdrijven (dus zonder zwart rijden), dan geven Creoolse (72%) en
Nederlandse jongens (65%) de meeste misdrijven op, gevolgd door de Hindoe-
staanse (47%) en Surinaamse jongens uit' de categorie Javaans en anders
(37%). Voor misdrijven gepleegd tijdens het jaar voorafgaande aan het inter-
view (de interviews werden in juli 1985 afgenomen), is deze volgorde globaal
dezelfde. De verschillen hebben vooral betrekking op vermogensmisdrijven en
op vandalisme; met betrekking tot geweldsmisdrijven (tegen pérsonen) zijn geen
verschillen tussen etnische groepen geconstateerd.

De meest voorkomende vorm van probleemgedrag is spijbelen: ongeveer
een vijfde spijbelt wel eens. Weglopen van huis komt minder vaak voor en an-
dere vormen van probleemgedrag (druggebruik en prostitutie, volgens eigen op-
gave) worden door zeer weinig respondenten vermeld.

Binnen de groep respondenten die misdrijven vermeldt, is gekeken naar het
aantal verschillende typen 'misdrijven dat wordt opgegeven en het aantal ge-
pleegde feiten tijdens het jaar voorafgaande aan de interviews (Surinamers en

Hierbij wordt ervan uitgegaan dat, als iemand voor een misdrijf is geregistreerd bij de politie,
hij inderdaad een misdrijf heeft gepleegd.
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Nederlanders). De meeste jongens die misdrijven vermelden, hebben meer dan
één type misdrijf gepleegd (volgens eigen opgave). Tijdens het jaar voorafgaan-
de aan de interviews, pleegden zij gemiddeld tien misdrijven (zonder zwart rij-
den). Binnen de delinquente groep zijn nauwelijks verschillen in frequentie van
delictpleging geconstateerd tussen etnische groepen. Wanneer jongens uit ver-
schillende etnische groepen misdrijven plegen, doen zij dit allemaal even vaak.

Om een indicatie van de pakkans te krijgen is het aantal gepleegde misdrij-
ven (volgens eigen opgave) gerelateerd aan het aantal door de politie geregis-
treerde misdrijven. De kans op een geregistreerd politiecontact is in sterke mate
afhankelijk van het aantal gepleegde misdrijven volgens eigen opgave (selectie
van Surinaamse en Nederlandse jongens) 5

Onderzocht is in hoeverre er sprake is van specialisatie ten aanzien van het
type delict dat wordt gepleegd. Verschillende statistische methoden zijn hiervoor
gebruikt. Deze analyses zijn uitgevoerd op de totale steekproef en op de afzon-
derlijke etnische groepen. Er is geen indicatie dat jongens zich specialiseren in
bepaalde typen delicten.

Ten slotte blijkt uit het onderzoek dat de meeste vormen van delinquent
gedrag alleen of met één à twee anderen gepleegd worden. Een uitzondering
hierop is vandalisme, dat meestal in groepsverband wordt gepleegd.

Eerst is onderzocht in hoeverre officieel geregistreerde misdrijven een goede
maatstaf zijn voor het vergelijken van delinquent gedrag van etnische groepen.
Om de waarde van de officieel geregistreerde criminaliteit te kunnen beoor-
delen is een. overzicht gemaakt van de binnenlandse en verschillende buiten-
landse studies. In Nederlands onderzoek zijn tot nu toe geen aanwijzingen ge-
vonden dat de politieregistratie vertekeningen zou vertonen ten nadele van
leden van etnische minderheden. Dit geldt voor het registreren van contacten
en voor het opmaken van een proces-verbaal. Op basis van de gegevens uit dit
onderzoek blijkt dat, indien er registratie plaatsvond, de kans op een proces-
verbaal globaal gelijk is voor alle etnische groepen. De kans op een (geregis-
treerd) politiecontact is dus in het algemeen even groot voor alle etnische groe-
pen. Het gaat hier dus om de kans in de politieregistratie te komen. Hiermee
kan echter niets gezegd worden over de bejegening van de leden van etnische
minderheden door de politie.

In het algemeen blijkt uit de buitenlandse literatuur dat er geen aanwijzingen
gevonden worden dat kleurlingen relatief vaker (ten onrechte) worden aange-
houden dan blanken. Wel blijkt - zowel uit Nederlands als uit Amerikaans,
Duits en Zwitsers onderzoek - dat verder in het justitiële systeem leden van
etnische minderheden soms zwaardere straffen krijgen dan Nederlanders. Twee
aspecten zijn in dit opzicht van belang:
1. een verschil dat wordt vastgesteld tussen het begin (geen discriminatie) en

het einde van het justitiële proces (wel enige vormen van discriminatie); en
2. het relatief kleine effect van etnische achtergrond op de straf.

Een mogelijke verklaring die in de Amerikaanse literatuur wordt geopperd voor
het verschil in behandeling aan het begin en aan het einde van de justitiële

5
Deze gegevens gaan over een andere groep respondenten dan de gegevens die werden gepre-
senteerd over de validiteit van self-reportgegevens (zie bijlage). Toen werd een selectie ge-
maakt van respondenten van wie bekend was dat zij met de politie in aanraking waren geweest
voor een misdrijf. In deze paragraaf worden gegevens gepresenteerd die betrekking hebben op

Nederlandse en Surinaamse respondenten die tijdens het interview delicten vernielden.
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procedure, is dat in het begin politie en openbaar ministerie bezig zijn met het
`rondkrijgen' van de zaak door middel van het verzamelen van wettig bewijsma-
teriaal. Doordat het accent ligt op wettelijke aspecten, speelt de etnische achter-
grond van de verdachte nauwelijks een rol. De rechter daarentegen moet bij
zijn oordeel de kansen op recidive en resocialisatie betrekken. Daarom wordt
op zijn verzoek vaak een rapport gemaakt, vergelijkbaar met de rapportage van
de reclassering (een `presentence investigation report'), waarvan de invloed op
de uiteindelijk strafmaat groot is. Het is mogelijk dat gekleurde verdachten
vaker als een `risico'-groep beschouwd worden en dat hun daardoor frequenter
een gevangenisstraf en een langere gevangenisstraf wordt opgelegd (Petersilia,
1985).

De geregistreerde politiegegevens blijken dus relatief een betere maatstaf te
zijn voor het vergelijken van het delinquent gedrag van alle bij het onderzoek
betrokken etnische groepen dan de self-reportgegevens (zie ook hoofdstuk 4).
Het aantal contacten van allochtonen is vergeleken met twee groepen Neder-
landse jongens: een vergelijkbare groep jongens en een aselect getrokken groep
jongens.

Uit het onderzoek blijkt dat allochtonen vaker voor een misdrijf met de poli-
tie in aanraking komen dan vergelijkbare Nederlandse jongens. Bij Marokkaan-
se jongens is deze oververtegenwoordiging groter dan bij Turkse en Surinaamse
jongens. Van alle Marokkaanse jongens heeft 33% een geregistreerd politiecon-
tact, bij de Turkse en de Surinaamse jongens is dit 23%. Van de vergelijkbare
Nederlandse jongens heeft 15% een geregistreerd politiecontact, terwijl dit bij
de representatieve steekproef van Nederlandse jongens slechts 10% is 6 Onge-
veer 2% van alle jongens is wel eens door de officier van justitie vervolgd voor
een strafbaar feit; dit percentage is voor alle etnische groepen gelijk. Dit bete-
kent dat er, wat betreft de meer ernstige vormen van crimineel gedrag, geen
verschillen zijn tussen etnische groepen.

In het algemeen onderscheiden jongens uit de verschillende etnische groepen
zich niet wat betreft de frequentie en de aard van de misdrijven (het gaat hier
om geregistreerde politiecontacten). Alleen Marokkaanse jongens plegen iets
vaker ernstige vermogensmisdrijven dan andere etnische groepen.

In de Surinaamse groep blijken vooral Creoolse jongens (en in mindere mate
jongens uit de categorie Javaans en anders) wat vaker dan Hindoestaanse jon-
gens misdrijven te plegen. Ook plegen Creoolse jongens wat meer dan andere
Surinaamse jongens ernstige vermogensmisdrijven. Gegevens uit andere bron-
nen bevestigen grotendeels het beeld dat uit dit onderzoek naar voren komt.

Het is duidelijk dat door allochtonen te vergelijken met relatief vergelijkbare
Nederlandse jongens de oververtegenwoordiging afneemt. Deze verdwijnt echter
niet helemaal. De verhouding Marokkaanse jongens/representatieve groep
Nederlandse jongens met betrekking tot geregistreerde politiecontacten is drie
op één; die verhouding daalt tot twee op één, wanneer men de Marokkaanse
jongens tegen een vergelijkbare Nederlandse groep afzet.

Binnen de totale steekproef en voor elke etnische groep afzonderlijk is geke-
ken naar de relatie tussen de socio-demografische variabelen en delinquent ge-
drag. Het is opmerkelijk dat de gevonden relaties over het algemeen niet sterk
zijn. De reden hiervoor zou kunnen zijn dat de onderzochte steekproeven, in
vergelijking tot een representatieve groep Nederlandse jongens, tamelijk homo-

6 Hierbij moet worden opgemerkt dat de vaders van Turkse en Marokkaanse jongens over het
algemeen een lager beroepsniveau hebben dan de vaders van Nederlandse en Surinaamse

jongens.
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geen zijn met betrekking tot een aantal achtergrondfactoren (zoals beroepsni-
veau en opleidingsniveau). Als gevolg hiervan zijn relaties tussen delinquentie
enerzijds en beroeps- en opleidingsniveau anderzijds zwak of bestaan ze in het
geheel niet.

Opvallend is dat de relaties van de socio-demografische variabelen met delin-
quent gedrag niet gelijk zijn per etnische groep. Onder Turkse en Marokkaanse
jongeren worden delinquente jongens gekenmerkt door een wat hogere leeftijd,
zij komen iets vaker uit gezinnen waarvan de vader een zeer laag beroepsniveau
heeft, volgen (onafhankelijk van de leeftijd) zelf geen dagonderwijs meer en
komen wat vaker uit onvolledige gezinnen dan jongens die geen misdrijven
plegen. Werkloosheid van de vader en opleidingsniveau (van de respondent) zijn
niet gerelateerd aan het al dan niet hebben van officieel geregistreerde contac-
ten. Surinaamse en Nederlandse jongens die relatief veel misdrijven plegen, zijn
meestal iets ouder (alleen self-reportmisdrijven) dan jongens die geen misdrij-
ven plegen. Alleen bij de Nederlandse jongens is het feit dat de vader geen be-
roepsarbeid verricht, gerelateerd aan meer delinquent gedrag bij hun zonen.

Er zijn - in de Surinaamse groep - tegengestelde relaties gevonden bij Creo-
len en Hindoestanen met betrekking tot beroepsniveau en werkloosheid van de
vader. Onder Hindoestanen komen jongens die misdrijven plegen wat vaker uit
gezinnen met een hoog beroepsniveau van de vader dan jongens die geen mis-
drijven plegen. Onder Creolen is de relatie omgekeerd: jongens die vaak mis-
drijven plegen, komen eerder uit gezinnen waarvan de vader een lager beroeps-
niveau heeft dan jongens die geen misdrijven plegen (hierop wordt verder inge-
gaan in deel II). Er is geen relatie met werkloosheid van de vader.

Alleen voor de Hindoestaanse groep geldt dat jongens die relatief veel mis-
drijven plegen, wat vaker afkomstig zijn uit de grote steden en relatief lang in
Nederland verblijven in vergelijking met jongens afkomstig van het platteland
en die sinds kort in Nederland zijn.

Van belang is op te merken dat de verschillen tussen etnische groepen met
betrekking tot het plegen van misdrijven slechts gedeeltelijk verklaard kunnen
worden uit verschillen in de socio-economische positie van de allochtonen. Ver-
schillende zaken wijzen hierop. De hierboven beschreven relatie tussen socio-
economische factoren en delinquent gedrag zijn niet sterk. De verschillen tussen
allochtone en Nederlandse jongens nemen af, maar blijven bestaan, wanneer de
allochtonen vergeleken worden met in socio-economisch opzicht relatief verge-
lijkbare Nederlandse jongens. Bovendien blijkt uit de beschrijving van de vier
steekproeven uit dit onderzoek dat juist met betrekking tot de socio-economi-
sche positie de Marokkaanse en de Turkse jongeren in een slechtere positie
verkeren dan de Surinaamse jongens en de vergelijkbare Nederlandse jongens.
Maar wat betreft het plegen van misdrijven onderscheiden de Marokkaanse
jongens (met relatief meer jongens met delinquent gedrag) zich van de Turkse
en de Surinaamse (met relatief minder delinquent gedrag). Indien de socio-
economische positie van doorslaggevend belang is, dan zouden de Turkse jon-
gens op de Marokkaanse moeten lijken en de Surinaamse op de Nederlandse.
Zoals gezegd, is dit niet het geval.

Slachtofferschap van misdrijven
Een aanleiding voor dit onderzoek is mede dat verwacht werd dat jongens uit
etnische minderheden vaker dan Nederlandse jongens het slachtoffer zouden
zijn van met name geweldsmisdrijven tegen personen. Daarom is aandacht
besteed aan het al dan niet slachtoffer worden van een misdrijf. Nagegaan
wordt of jongens uit etnische groepen vaker dan Nederlandse jongens het
slachtoffer zouden zijn van met name geweldsmisdrijven.
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Uit het onderzoek blijkt dat 67% van de jongens ooit slachtoffer is geweest van
een vermogensmisdrijf en 21% van agressie tegen personen. 4% van de jongens
werd tijdens het afgelopen jaar bedreigd en 11% heeft ervaring met mishande-
ling (tijdens het afgelopen jaar). In totaal is 51% van de jongens wel eens getui-
ge geweest van een misdrijf. 11% was getuige van diefstal uit een auto, 49% van
vernielingen en 4% heeft wel eens mee gemaakt dat `één (of meer) jongen(s)
met een meisje tegen haar zin naar bed ging(en)'.

Slachtoffers van misdrijven onderscheiden zich van jongens die geen erva-
ringen met slachtofferschap hebben, doordat zij iets ouder zijn en wat langer in
Nederland verblijven. Na controle voor het effect van deze variabelen blijkt de
kans op slachtofferschap gelijk te zijn voor alle onderzochte etnische groepen.
Dit komt overeen met de gegevens uit de literatuur, wanneer de kans op slacht-
offerschap gecontroleerd wordt voor de buurt waarin men woont (Cohen e.a.,
1981; Tuck en Southgate, 1981). In dit onderzoek is een dergelijke controle
(voor buurt) in feite ingebouwd, omdat de Nederlandse jongens uit dezelfde
straat/buurt als de allochtonen zijn geselecteerd.

De verwachting was dat de vrijetijdsbesteding van invloed zou zijn op de kans
op slachtofferschap. Deze verwachting blijkt grotendeels op te gaan. Een be-
langrijke factor in de vrijetijdsbesteding blijkt vooral de plaats te zijn waar men
de vrije tijd doorbrengt, wanneer men buitenshuis is. De frequentie waarmee
men bepaalde openbare gelegenheden bezoekt, is positief gecorreleerd met
slachtofferschap. Hoe vaker men cafés, snackbars, buurthuizen, discotheken,
enz. bezoekt, hoe vaker er wordt opgegeven dat men slachtoffer is geworden.
Het feit of men de vrije tijd meestal binnens- of buitenshuis doorbrengt, blijkt
niet van invloed te zijn op de kans op slachtofferschap.

Het getuige zijn van misdrijven hangt eveneens samen met de wijze van
vrijetijdsbesteding. Het gaat zowel om de frequentie waarmee men buitenshuis
is, als om de plaats waar de vrije tijd wordt doorgebracht. Jongens zijn vaker
getuige van een misdrijf naarmate zij hun vrije tijd vaker buitenshuis doorbren-
gen en naarmate zij relatief vaker cafés/discotheken e.d. bezoeken. Ook hier
worden aanvankelijk verschillen tussen etnische groepen gevonden. Deze ver-
dwijnen na controle voor andere socio-demografische variabelen, zoals de ver-
blijfsduur in Nederland.

Er blijkt een relatie te zijn tussen het opgeven van slachtofferschap en het
plegen van misdrijven (volgens de politieregistratie). Slachtoffers geven naar
verhouding meer misdrijven op dan niet-slachtoffers. De sterkste correlaties zijn
gevonden tussen slachtoffers en daders van geweldsmisdrijven. Dit verband is
aanzienlijk sterker dan bij slachtoffers en daders van vermogensmisdrijven. De
verklaring voor deze samenhang ligt - vermoedelijk - in het feit dat factoren
die gerelateerd zijn aan het plegen van delinquent gedrag (zoals veel vrije tijd
doorbrengen in openbare gelegenheden als cafés en/of discotheken e.d.), ook
samenhangen met de kans om zelf slachtoffer te worden van misdrijven.

Ervaringen niet pesten/schelden en met discriminerend gedrag
Allereerst is aandacht besteed aan ervaringen met pesten en schelden op school.
Er is gevraagd naar de eigen voorkeuren/antipathieën ten aanzien van andere
jongeren. Uit de gegevens blijkt dat één derde van de jongens op school liever
niet omgaat met kinderen uit sommige etnische groepen, maar ook niet met
`punkers' of `krakers'. In totaal gaat 8% van de jongens liever niet om met jon-
gens uit bepaalde etnische groepen. Er zijn in dit opzicht geen verschillen tussen
etnische groepen gevonden. Het hebben van bepaalde voorkeuren/antipathieën
is blijkbaar een vrij algemeen voorkomend verschijnsel, dat zich niet tot bepaal-
de (etnische) groepen beperkt.
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Ervaringen met pesten en schelden komen eveneens in alle etnische groepen
even vaak voor. Ongeveer een kwart van alle respondenten wordt regelmatig
gepest/uitgescholden en bij 7% van de jongens gebeurt dit (heel) vaak. De
redenen die jongens opgeven voor dit pesten/schelden, verschillen echter per
etnische groep. Allochtonen worden relatief vaak vanwege hun huidskleur/na-
tionaliteit getreiterd. Ongeveer een vijfde van alle allochtone jongens wordt
vanwege zijn etnische achtergrond met enige regelmaat gepest of uitgescholden;
onder de Nederlandse jongens is dit slechts 2%.

Deze gegevens beantwoorden niet geheel aan de verwachting. Vermoed werd
dat jongens uit etnische minderheden op school meer last zouden hebben van
pesten en schelden dan Nederlanders en dat blijkt niet het geval te zijn. Een
mogelijke interpretatie hiervan kan worden afgeleid uit het `bully/whipping
boy'-probleem. Olweus (1978, 1987) stelt dat er op school groepjes jongeren zijn
(bullies) die zich zeer agressief gedragen tegenover - sociaal zwakkere - mede-
leerlingen (de zg. whipping boys). Uit zijn onderzoek komt naar voren dat 7%
van de jongens een `whipping boy' is en eveneens 7% een `bully'.

Uit het onderzoek blijkt dat het probleem dikwijls niet wordt aangepakt.
Ouders zijn vaak niet op de hoogte van het feit dat hun kind regelmatig het
slachtoffer is van dergelijke praktijken. Leraren zien soms wel dat er getreiterd
wordt, maar interveniren meestal niet. Een van de redenen voor het feit dat de
omgeving meestal niet op de hoogte is, is dat de jongeren er niet over durven
te spreken.

Het probleem blijkt nauwelijks geassocieerd te zijn met verschillende school-
kenmerken en heeft ook meestal niets met de huidskleur (of de etnische oor-
sprong) van. de getroffen leerlingen te maken. Factoren die het optreden van
agressief gedrag op school bevorderen, zijn:
- de afwezigheid van sterke groepsnormen die agressief gedrag in de klas ver-

oordelen;
- leraren die vinden dan zij niet moeten interveniëren;
- het ontbreken van supervisie buiten de lesuren.

Van belang is ook dat het vertonen van veel agressief gedrag een sterke voor-
speller is van delinquentie.

In Noorwegen is een interventieprogramma op scholen effectief gebleken bij
het bestrijden van het bully/whipping boy-probleem: het aantal incidenten nam
sterk af en de tevredenheid van leerlingen met hun leven op school nam toe.
Het programma bleek ook waardevol vanuit een oogpunt van criminaliteitsbe-
strijding: antisociaal gedrag (zoals diefstal, vandalisme en spijbelen) nam even-
eens af.

Ten slotte is gekeken naar de percepties ten aanzien van - en de ervaringen
met - discriminerend gedrag in discotheken en winkels. Ongeveer de helft van
alle respondenten meent dat bepaalde categorieën jongeren (soms of vaak) in
discotheken door andere jongeren `anders behandeld worden' en/of in de win-
kels/warenhuizen door het personeel `anders behandeld wordt'. Bijna iedereen
meent dat de etnische oorsprong de reden is voor dit discriminerende gedrag.
De overtuiging dat discriminatie naar ras voorkomt, is bij de helft van de jonge-
ren een vaststaand feit.

Eigen ervaringen met discriminerend gedrag blijken ook voor te komen. Van
de jongens die wel eens een discotheek bezoeken, is 7% van de Marokkaanse
jongens, 7% van de Turkse jongens en 2% van de Surinaamse jongens op grond
van hun etnische achtergrond wel eens de toegang geweigerd.

Uit de eigen opgave van de jongens blijkt dat Creoolse jongens twee maal
vaker in winkels werden aangehouden dan jongens uit andere etnische groepen.
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Het is niet eenvoudig om voor dit gegeven een adequate verklaring te geven.
Het vermoeden rijst dat Creoolse jongens veel `extra aandacht' krijgen van
winkelpersoneel (en eventueel beveiligingspersoneel). Het is ook mogelijk dat
dit gegeven een weerspiegeling is van de wat grotere deelname aan winkeldief-
stal door Creoolse jongens, zoals uit de politieregistratie blijkt. Het is uiteraard
ook mogelijk dat beide factoren een rol spelen. Uitsluitsel hierover kan in dit
onderzoek niet worden gegeven. Maar omdat het aantal Creoolse jongens dat
(in vergelijking met andere etnische groepen) wel eens wordt aangehouden/ge-
fouilleerd in winkels, erg groot is, lijkt het waarschijnlijk dat hier meer op hen
wordt gelet dan op andere jongens.

Conclusies
Uit het onderzoek komt naar voren dat de delinquentie onder allochtonen wat
hoger is dan onder Nederlandse jongens van dezelfde leeftijd en met dezelfde
socio-economische achtergrond. Twee zaken lijken van belang:
- Er zijn duidelijk verschillen tussen de allochtonen onderling. Onder Marok-

kaanse jongens is deze vertegenwoordiging - in vergelijking met Nederlandse
jongens - groter dan onder Turkse en Surinaamse jongens. Men dient zich
te realiseren dat de omvang van de problemen niet dezelfde is in alle etni-
sche groepen.

- De relatief hoge percentages allochtone jongens met politiecontacten kunnen
slechts gedeeltelijk verklaard worden uit hun relatief slechte socio-economi-
sche positie. Dit lijkt erop te wijzen dat andere factoren een rol spelen bij het
al dan niet plegen van misdrijven. Dit zal in een volgend rapport aan de orde
komen.

Verder is gewezen op het probleem van het pesten en uitschelden van jongens
op school, dat zowel bij Nederlandse als bij allochtone jongens voorkomt. Dit
probleem heeft in Nederland tot nu toe heel weinig aandacht gekregen. Met het
aanpakken van dit vraagstuk zijn in het buitenland goede ervaringen opgedaan.
Programma's om het treiteren van jongens tegen te gaan hebben positieve ef-
fecten op het voorkomen van agressie op scholen en eveneens op het voorko-
men van delinquent gedrag.

De gegevens geven aan dat discriminatie in openbare gelegenheden, zoals
cafés en discotheken, voorkomt. Hoewel dit een probleem is waar geen een-
voudige oplossing voor te vinden is, verdient het evenwel meer aandacht van
onderzoekers. Er zijn, voor zover wij weten, weinig gegevens bekend over de
mate waarin leden van etnische minderheden in Nederland ervaringen hebben
met discriminerend gedrag in de verschillende sectoren van het maatschappelijk
leven en de mate waarin dit gevolgen heeft voor hun psychisch welbevinden.

Deze vaststellingen wijzen naar de vraag op welke wijze politie/justitie - en
de overheid in het algemeen - deze vormen van discriminatie zou kunnen be-
strijden. Zo wijst het Landelijk Buro Racismebestrijding erop dat er nog altijd
problemen zijn - bij de politie - bij het indienen van klachten wegens rassen-
discriminatie (zie ook Biegel en Tjoen-Tak-Sen, 1986; Biegel, B^cker en Tjoen-
Tak-Sen, 1987).

Ook suggereren de gegevens dat in winkelbedrijven Creoolse jongens meer
gecontroleerd worden. Meer onderzoek naar het functioneren van beveiligings-
personeel in winkels en warenhuizen zou nodig zijn om hierover zekerheid te
verkrijgen.
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1 Inleiding

1.1 Achtergronden van het onderzoek

Bij de Interdepartementale Commissie Minderhedenbeleid (ICM) is enkele
malen door de Adviescommissie Onderzoek Minderheden (ACOM) aangedron-
gen op onderzoek naar de betrokkenheid van etnische minderheden bij crimi-
naliteit. Onder die betrokkenheid wordt verstaan zowel het slachtoffer worden
van criminaliteit als het plegen van delicten. In de minderhedennota (1983) wijst
de regering erop dat `het justitieel apparaat in de strafrechtstoepassing en de
kinderbescherming te maken krijgt met relatief grote aantallen leden van etni-
sche minderheden'. Ook wordt op de achterstandsituatie van etnische minder-
heden gewezen wat betreft opleiding en scholing, arbeidsmarktpositie en de
woningnood. Melding wordt gemaakt van aanpassingsproblemen van leden van
etnische minderheden in ons land. De verwachting wordt uitgesproken dat,
naarmate etnische minderheden beter geïntegreerd raken in de Nederlandse
samenleving, `verschillen in delictpatroon' zullen afnemen. Uit de politiestatis-
tiek (Centraal Bureau voor de Statistiek, 1983, 1984) blijkt dat leden van etni-
sche minderheden relatief veel vaker justitiële contacten hebben dan autochtone
Nederlanders. Een onderzoeksvraag luidt daarom - naast de beschrijving van
de betrokkenheid van etnische minderheden bij delinquent gedrag - of de poli-
tiestatistiek een goede weergave is van de werkelijkheid. Een methode hiertoe
is onder meer de politieregistratie af te zetten tegen de self-reportgegevens van
betrokkenen zelf.

Zowel in Nederlands als in buitenlands onderzoek zijn er aanwijzingen te
vinden dat zich onder etnische minderheden veel slachtoffers bevinden van
(onder meer) geweldsmisdrijven. Ook dit gegeven was mede aanleiding voor dit
onderzoek.

Dat de vraag van de ICM nog steeds actueel/belangrijk is, moge blijken uit
het onlangs verschenen rapport van de Wetenschappelijk Raad voor het Rege-
ringsbeleid (1988), waarin - in relatie tot het bestrijden van delinquent
gedrag - aangedrongen wordt op maatregelen die de positie van jongeren uit
etnische minderheden verbeteren. Ten slotte wordt ook in de notitie `Jeugdige
minderheden' (1988) wordt - opnieuw - op de problematiek van de jongeren
uit etnische minderheden gewezen.

De vraagstelling van dit onderzoek - grotendeels gebaseerd op de vraagstel-
ling van de ACOM - luidt: wat is de betrokkenheid bij delinquent gedrag en bij
probleemgedrag van jongens uit etnische minderheden en in welke mate worden
zij het slachtoffer van misdrijven en discriminerend gedrag?

In dit onderzoek is als uitgangspunt gehanteerd dat uiterlijke kenmerken,
zoals huidskleur, op zichzelf verschillen in delinquent gedrag niet kunnen ver-
klaren. Verschillen in delinquent gedrag die eventueel gevonden worden tussen
etnische groepen, kunnen op grond van dit uitgangspunt alleen worden ver-
klaard door middel van psychologische en/of sociale factoren. Daarom is er,
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naast het beschrijven van de betrokkenheid van allochtone jongens bij criminali-
teit, tevens aandacht besteed aan de achtergronden van delinquent gedrag.
Hieronder wordt onder meer verstaan het functioneren van de jongens in hun
gezin, op school en in hun vrije tijd. Aan de hand van deze gegevens zal worden
gezocht naar een verklaring voor delinquent gedrag en kunnen wellicht eventue-
le verschillen in delinquentieniveau van de verschillende etnische groepen beter
worden begrepen. Op deze achtergronden van delinquent gedrag zal in een
tweede rapport worden ingegaan. In dit rapport wordt ingegaan op de socio-
demografische kenmerken van de onderzochte etnische groepen, op de self-
reportgegevens over hun betrokkenheid bij delinquentie, op de officiële contac-
ten met justitie, op de eventuele selectiviteit van het justitiële apparaat ten aan-
zien van etnische groepen en op de ervaringen van de onderzochte groepen met
pesten/schelden en met discriminerend gedrag.

1.2 Opzet van het onderzoek

Bij het opzetten van onderzoek moeten keuzen worden gemaakt. Hierdoor
worden bepaalde wegen ingeslagen en andere paden afgesneden. Ook pragma-
tische/financiële overwegingen spelen hierbij een rol. Met betrekking tot dit
onderzoek zijn de volgende keuzen gemaakt.
- De onderzoekspopulatie is beperkt tot jongens van 12 tot en met 17 jaar. De

reden hiervan is dat ten aanzien van het voorkomen van probleemgedrag en
het plegen van delicten de problemen groter zijn bij jongeren dan bij volwas-
senen en bij jongens groter dan bij meisjes.

- De drie etnische groepen die voor het onderzoek zijn geselecteerd, zijn de
grootste minderheidsgroepen': het gaat om de Marokkaanse, de Turkse en
de Surinaamse gemeenschappen in ons land. Van groot belang is dat er con-
clusies getrokken kunnen worden die generaliseerbaar zijn naar alle jongens
van de bestudeerde groepen. Daarom dienden de respondenten uit deze drie
groepen aselect getrokken te worden uit de totale populaties.

- De gegevens zijn verzameld door middel van gestructureerde interviews.
Vanwege de aard van de vraagstelling was het benaderen van een represen-
tatieve steekproef - per etnische groep - noodzakelijk. Dit betekent dat in
totaal een relatief grote groep jongens benaderd moest worden. In dat geval
is een gestructureerde vragenlijst een geëigend middel om de gegevens van
grote groepen te kunnen verwerken. Ook wat betreft het toepassen van ana-
lysetechnieken is een kwantitatieve verwerking van de gegevens van groot
belang.

Voor deze methode van self-report is geopteerd, omdat hiermee goede ervarin-
gen zijn opgedaan zowel in onderzoek onder autochtone Nederlandse jongeren
(Junger-Tas e.a., 1983) als onder jongeren uit etnische minderheden (Van der
Hoeven, 1986).

Ten aanzien van de toegepaste surveymethode zij nog het volgende opge-
merkt: voornamelijk vanuit de cultureel-antropologische hoek wordt betwijfeld
of de surveymethode voor dit soort onderzoek valide is. Van den Berg-Eldering

7
Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek bestond de Turkse gemeenschap
in Nederland op 1 januari 1987 uit ongeveer 161.700 personen (Tas, 1987), de Marokkaanse
gemeenschap uit 123.500 personen en werd de Surinaamse groep op 1 januari 1984 geschat op
ongeveer 145.000 personen (Tas, 1986).
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merkt op dat via de surveymethode `de informant (object van onderzoek) al dan
niet bewust een indruk van zichzelf geeft, die bij het publiek, dit is de onderzoe-
ker/enquêteur/groepsgenoten, de door hem gewenste reactie oproept.[...]. De
belangrijkste reden hiervan is wel dat hij zich wil of moet conformeren aan de
waarden en normen van de groep waarvan hij deel uitmaakt. Dit geldt in meer
of mindere mate voor alle informanten, maar toch wel in het bijzonder voor
Marokkaanse informanten'. Zij vervolgt: `Verder kan het beeld dat de informant
van zichzelf geeft gekleurd worden door de wens zich verbaal te conformeren
aan de waarden en normen van de cultuur waartoe de onderzoeker/enquê-
teur/tolk behoort. Dat doet hij bij voorbeeld uit beleefdheid tegen de onder-
zoeker of om hem te plezieren ("courtesy-bias")' (Van den Berg-Eldering,
1981). Hoewel bovengenoemd bezwaar zeker reëel is, blijkt echter vooralsnog
niet uit de sociologische literatuur dat dit bezwaar des te sterker zou gelden ten
aanzien van leden van etnische minderheden, zodat deze methode voor deze
groep onbruikbaar zou zijn. In de bijlage wordt uitgebreid ingegaan op dit
vraagstuk.

Behalve gegevens afkomstig van de jongens zelf (self-reportgegevens) is ook
informatie verzameld over contacten met justitie op politiebureaus en via de
justitiële documentatiedienst.

Een speciaal probleem was het bepalen van een groep autochtone Neder-
landse jongens, waarmee de jongens uit etnische minderheidsgroepen het best
vergeleken konden worden. Met andere woorden, hoe moest de controlegroep
worden geselecteerd? Aangezien geslacht en leeftijd gerelateerd zijn aan delin-
quent gedrag, moest de vergelijkingsgroep in ieder geval bestaan uit autochtone
Nederlandse jongens van dezelfde leeftijd als de respondenten uit de etnische
minderheden.

In verschillende onderzoeken naar delinquent gedrag onder etnische min-
derheden wordt gesuggereerd dat verschillen in delinquent gedrag tussen etni-
sche groepen zullen verdwijnen (of sterk zullen worden gereduceerd), wanneer
men de etnische minderheden vergelijkt met autochtonen uit dezelfde socio-
economische groep (Albrecht, 1987; Van der Hoeven, 1986). Daarom is de
controlegroep samengesteld uit autochtone jongens van wie werd verwacht dat
zij qua socio-economische achtergrond vergelijkbaar zouden zijn met de respon-
denten uit de etnische minderheden. Dit betekent dat qua opleidingsniveau, be-
roepsniveau en inkomen van de vader beide groepen vergelijkbaar moesten zijn.
Om deze reden is besloten Nederlandse jongens te selecteren die in dezelfde
buurt als de allochtone respondenten wonen. Uit onderzoek blijkt dat buurten
verschillen in termen van het aantal `middenklassegezinnen' en sociaal-econo-
mische status van de bewoners (Beereboom e.a., 1981). Het interviewen van
Nederlandse respondenten uit dezelfde buurt zou dus moeten resulteren in een
`in socio-economisch opzicht vergelijkbare groep' jongens (in paragraaf 1.4
wordt onderzocht in hoeverre deze opzet geslaagd is).

1.3 De bijlagen

Om wille van praktische overwegingen zijn de meeste tabellen in een aparte
bijlage opgenomen. Deze is op aanvraag bij het WODC verkrijgbaar. Een uit-
zondering betreft de bespreking van de validiteit van de self-reportgegevens
over delinquent gedrag, die wel in dit rapport is opgenomen.
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1.4 De steekproeftrekking

Het uitgangspunt van dit onderzoek was drie groepen jongens uit etnische min-
derheden en een vergelijkbare groep autochtone Nederlandse jongens te inter-
viewen:
- de autochtone jongens moesten wat betreft hun socio-economische positie

vergelijkbaar zijn met die van de geïnterviewde minderheden;
- de geïnterviewde Turkse, Marokkaanse en Surinaamse jongens moesten

representatief zijn voor de Turkse, Marokkaanse en Surinaamse jongens
tussen 12 en 17 jaar, woonachtig in Nederland.

Om het onderzoek niet te kostbaar te maken is het aantal te realiseren inter-
views op 200 per etnische groep gesteld. Halverwege 1985 (de laatste twee we-
ken van juni en de eerste week van juli) zijn de interviews afgenomen. De
steekproef van Turkse en Marokkaanse jongens is door het WODC samenge-
steld. De wijze waarop deze steekproeven zijn getrokken, wordt in de tabellen-
bijlage uiteengezet. Bij de steekproeftrekking van Surinaamse jongens is het
WODC geholpen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ten tijde
van het onderzoek was het CBS eveneens bezig met een onderzoek onder Suri-
namers. Het CBS is zo welwillend geweest om naast de adressen die zij voor
hun eigen onderzoek nodig hadden, ook voor het WODC een steekproef te
trekken .8 Hierbij heeft het CBS de volgende definitie gehanteerd. Surinamers
zijn:
1. mensen met de Surinaamse nationaliteit;
2. mensen met de Nederlandse nationaliteit die zowel

a. geboren zijn in Suriname als
b. minstens één ouder hebben die langer dan tien jaar in Suriname verbleef.

Om tot een vergelijkbare groep autochtone Nederlandse jongens te komen is,
zoals gezegd, aan de interviewers opgedragen om na drie interviews met jon-
gens uit etnische minderheden, een Nederlandse jongen te interviewen die in
dezelfde straat of buurt woont. Hierbij moet nog worden opgemerkt dat alvo-
rens met de definitieve interviews werd gestart, er een aantal proefinterviews is
gehouden om de vragenlijst te testen. De respondenten zijn afkomstig uit 35
gemeenten in Nederland. In de tabellenbijlage wordt per etnische groep een
overzicht gegeven van de gemeenten waar de respondenten vandaan komen. In
totaal 42% van alle respondenten is woonachtig in de vier grote steden van het
land. De verdeling in de steekproef komt - globaal - overeen met cijfers die
het CBS hierover presenteerde (CBS, 1987). In dit opzicht is de steekproef dus
een redelijke afspiegeling van de populatie waaruit zij is getrokken.

Er zijn aanzienlijk meer adressen getrokken dan nodig was. De reden hiervan
is dat we verwachtten dat leden van etnische minderheden vaak verhuizen en
dat een aantal adressen onbruikbaar zou zijn (zie ook Junger-Tas e.a., 1985)
Bovendien werden de onderzoekers gewaarschuwd voor een mogelijk hoog
weigeringspercentage onder de te benaderen groep. Er zou een zekere 'onder-
zoeksmoeheid' bestaan, omdat deze groepen telkens opnieuw benaderd worden
om mee te werken aan onderzoek. De enquêteurs/trices die de jongens hebben
ondervraagd, hebben hiervan echter niets gemerkt. Er waren daarentegen nogal

8 Wij zijn de Hoofdafdeling Statistische methoden, en met name Leo Hofman, zeer erkentelijk
voor hun hulp.

9 Namelijk Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam.
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wat positieve reacties van de ondervraagde jongens: men was blij met deze
vorm van aandacht en de belangstelling voor hun problemen die eruit sprak.

Een overzicht van het aantal benaderde jongens en het aantal gerealiseerde
gesprekken wordt in de tabellenbijlage gepresenteerd. Hieruit blijkt dat bijna
11% van de jongeren zijn medewerking weigerde en bijna 12% drie maal niet
thuis was, wanneer de enquêteurs/trices aanbelden. Een deel van de jongens
kon niet ondervraagd worden om verscheidene redenen: het adres was niet goed
of bestond niet, het pand werd gerenoveerd, het gezin was verhuisd of met va-
kantie (in totaal ongeveer 10%). Een klein aantal respondenten was in principe
bereid tot medewerking, maar bleek niet te beantwoorden aan de door ons ge-
stelde eisen (was 18 jaar of ouder, was een meisje of sprak onvoldoende Neder-
lands; in totaal 1,5%). Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat de res-
ponse als redelijk kan worden beschouwd. In totaal was de non-response 34%.

De vraag is in hoeverre de jongens met wie een interview is gevoerd, repre-
sentatief zijn voor de populatie waaruit zij zijn getrokken. Er zijn namelijk al-
lereerst drie `grote' steekproeven getrokken (door de onderzoekers en het
CBS), omdat gevreesd werd voor een hoge non-response (zie ook Junger-Tas
e.a., 1985). Het ging om drie steekproeven van ongeveer 550 namen/adressen.
Deze steekproef wordt aangeduid als de `grote steekproef. Het was de bedoe-
ling dat uiteindelijk ongeveer één derde van de jongeren van elk van deze grote
steekproeven geïnterviewd zou worden. De beoogde steekproefomvang was 200
jongens per etnische groep. In het vervolg zal bij deze geïnterviewde groep over
de `kleine' steekproeven gesproken worden. De bedoeling is dat deze `grote' en
`kleine' steekproeven niet of nauwelijks van elkaar afwijken. In de praktijk blijkt
dit wel eens tegen te vallen. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat bijvoor-
beeld de meest delinquente jongens moeilijk te benaderen zijn voor een inter-
view: zij zijn bijvoorbeeld vaak niet thuis (zie Junger-Tas e.a., 1985). De non-
response zou dus selectief kunnen zijn. Om deze gelijkheid tussen beide steek-
proeven te realiseren werden de adressen die aan het onderzoekbureau zijn
geleverd, in een willekeurige volgorde gerangschikt met het verzoek aan de
enquêteurs/trices om in deze volgorde de respondenten te benaderen. De be-
doeling hiervan was te verhinderen dat respondenten zouden worden opgezocht
in bijvoorbeeld alfabetische volgorde of dat er geselecteerd werd op de buurt
waar de enquêteurs/trices woonachtig zijn (hetgeen reistijd zou besparen). De
vraag is of dit geholpen heeft en in hoeverre de uiteindelijk genterviewde groep
een goede afspiegeling is van de oorspronkelijke steekproef. De jongens in de
steekproef zijn niet van tevoren aangeschreven. De enquêteurs/trices hadden de
opdracht gekregen de jongens zonder meer te benaderen en te vragen of ze hun
medewerking wilden verlenen.

Om meer zekerheid te krijgen over mogelijke verschillen tussen de `grote' en
de `kleine' steekproef zijn de jongens uit beide groepen op een aantal kenmer-
ken met elkaar vergeleken. Voor de beide steekproeven was informatie beschik-
baar over leeftijd, urbanisatiegraad en gegevens uit de justitiële documentatie.
Op basis van de gegevens uit de justitiële documentatie kan worden vastgesteld
of en hoeveel processen-verbaal iemand heeft gehad, om welke strafbare feiten
het ging (algemeen omschreven door middel van het wetsartikel) en of er een
veroordeling is geweest. Verderop in dit rapport zullen deze gegevens meer
uitgebreid worden beschreven. Uit de vergelijking blijkt dat de geïnterviewde
groep een tamelijk getrouwe weerspiegeling is van de oorspronkelijke steek-
proef. De drie geïnterviewde groepen verschillen nauwelijks van de jongens die
op de lijst stonden, noch wat betreft de justitiële contacten (niveau, aard en
frequentie van de strafbare feiten), noch wat betreft leeftijd en urbanisatiegraad.
Alleen zijn de geïnterviewde Turkse jongens iets jonger en wonen ze iets vaker
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in de kleinere steden dan men op basis van de verdeling in de grote steekproef
mag verwachten (zie ook de tabellenbijlage).

Hierboven werd het vermoeden geuit dat de meest delinquente jongens niet
in de uiteindelijke steekproef terecht zouden komen, omdat deze groep ken-
merken bezit waardoor zij moeilijk te bereiken zijn. Uit de analyses blijkt dat,
wat betreft de justitiële contacten, de kleine steekproef niet afwijkt van de oor-
spronkelijke steekproef.

Het was eveneens de bedoeling dat de groep autochtone Nederlandse jon-
gens die ondervraagd zou worden, vergelijkbaar zou zijn met de allochtone
jongens wat socio-economische achtergrond betreft. De autochtone Nederlandse
jongens die zijn geïnterviewd door de enquêteurs/trices zijn gekozen in dezelfde
buurt/straat als de allochtone jongens. De verwachting is daarom dat, wat be-
treft sociale achtergrond en delinquentieniveau, deze jongens afwijken van de
gemiddelde autochtone Nederlandse jongens. Het is mogelijk de geïnterviewde
autochtone jongens op een aantal socio-economische kenmerken te vergelijken
met autochtone Nederlandse jongens die een representatieve steekproef vormen
van de jeugd in Den Haag en Venlo (zie Junger-Tas e.a., 1983). De uitkomsten
van deze vergelijking worden in de tabellenbijlage gepresenteerd. Jongens uit de
geïnterviewde groep in deze studie blijken af te wijken wat betreft sociale af-
komst, opleidingsniveau en contacten met justitie ten opzichte van de 'gemiddel-
de' autochtone Nederlandse jongens. Dit is overeenkomstig de onderzoeksopzet,
omdat het de bedoeling was de autochtone Nederlandse jongens, met betrek-
king tot sociale achtergrond, vergelijkbaar te maken met de drie andere onder-
zoeksgroepen.

In dit rapport worden voornamelijk gegevens uit de `kleine' steekproef (de
gerealiseerde interviews) gebruikt. Wanneer de gegevens uit de grote steekproef
worden gepresenteerd, zal dit uitdrukkelijk vermeld worden.

1.5 De gegevensverzameling

Zoals gezegd, zijn de meeste gegevens verzameld met behulp van een gestruc-
tureerde vragenlijst. In de vragenlijst zijn de vragen gerangschikt op zo'n manier
dat de, naar verwachting, minst bedreigende vragen eerst werden gesteld en de
meest bedreigende vragen op het einde. Allereerst werden de vragen over
socio-demografische kenmerken gesteld, daarna de vragen over school, over
vrienden en vrije tijd, over het gezin en ten slotte de vragen over slachtoffer-
schap en over delinquent gedrag. Alvorens over te gaan tot het definitief vast-
stellen van de vragenlijst, werd deze uitgeprobeerd en aangepast.

Naast de vragenlijst die gebruikt is om interviews met de jongens te houden,
zijn gegevens geregistreerd over de officiële politie- en justitiecontacten. De
politiecontacten zijn geregistreerd op de diverse politiebureaus in de woonplaats
van de jongere. In de zogenaamde `kaartenbakken' is nagegaan of de jongens
die in de steekproef zaten, ook een officieel politiecontact hadden gehad. Indien
dit het geval was, zijn gegevens over aard en omvang van de contacten geno-
teerd. Wat de justitiële documentatie betreft: deze wordt centraal bijgehouden
door het Ministerie van Justitie. De registratie op de politiebureaus en bij de
justitiële documentatiedienst is gedaan door medewerkers van het WODC.
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1.6 De interviews

De interviews van de jongens zijn afgenomen door medewerkers van de Neder-
landse Stichting voor Statistiek. Bij de opdracht was de wens uitgesproken dat
de interviewers de jongens thuis zouden benaderen en alleen (dus niet in aan-
wezigheid van huisgenoten). In hoeverre dit gelukt is, is niet bekend.

De interviews zijn in het algemeen afgenomen door vrouwen. Voor deze
opzet is welbewust gekozen, omdat uit onderzoek bekend is dat het laten af-
nemen van interviews door gespecialiseerde, professionele bureaus waarschijn-
lijk de beste methode is, vooral wanneer het gaat om groepen van etnische
minderheden (Weiss, 1977; Nederhof, 1985). Ook bij het benaderen van respon-
denten uit etnische minderheden blijken `middle class-middle aged women' als
interviewers bijzonder geschikt te zijn. Op deze manier wordt de neiging van
respondenten om sociaal wenselijke antwoorden te geven zoveel mogelijk gere-
duceerd.

1.7 Enkele socio-demografische kenmerken van de etnische groepen10

In deze paragraaf wordt een korte beschrijving gegeven van de belangrijkste
socio-demografische kenmerken van de vier onderzochte etnische groepen.
Hierbij moet in gedachte worden gehouden dat de allochtonen een represen-
tatieve steekproef vormen uit de populatie, maar dat dit bij de Nederlandse
jongens niet het geval is.

Allereerst is van belang dat er onderscheid wordt gemaakt tussen Surinamers
onderling met betrekking tot etnische afkomst. Meestal wordt gesproken over
Creolen en Hindoestanen. Aan de Surinaamse jongens is daarom de vraag ge-
steld: `Ben je van Hindoestaanse, Javaanse of Creoolse afkomst?'. Uit de ant-
woorden blijkt dat 51,5% van Hindoestaanse afkomst is en 22% van Creoolse
afkomst. Van de overige Surinaamse jongens (N= 51) zijn er 23 van Javaanse en
één van Chinese afkomst, 12 jongens hebben een andere etnische oorsprong en
15 jongens wisten geen antwoord op deze vraag. Deze indeling - die gebaseerd
is op de antwoorden van de respondent zelf - levert een andere indeling van de
Surinaamse jongens op dan als we ons zouden baseren op de godsdienst van het
gezin (zie de tabellenbijlage).

Er zijn eveneens verschillen tussen de etnische groepen met betrekking gods-
dienst, verblijfsduur in Nederland, leeftijd, het al dan niet werken van vader en
moeder, beroepsniveau van de vader en de moeder, gezinssamenstelling, oplei-
dingsniveau van de respondenten en urbanisatiegraad in het land van herkomst.
Enkele belangrijke conclusies luiden als volgt.

Marokkaanse jongens verblijven minder lang in Nederland dan Turkse en
Surinaamse jongens. Opmerkelijk is dat bijna alle jongens zijn geboren in hun
land van oorsprong. Jongens uit etnische minderheden in ons land vormen dus
eigenlijk een `eerste generatie' allochtonen en niet een `tweede generatie' zoals
vaak wordt vermoed (zie bv. de notitie `Jeugdige minderheden', 1988).

Met betrekking tot verschillende socio-economische indicatoren blijkt dat de
positie van Marokkanen en Turken vaak slechter is dan die van de Surinamers
en Nederlanders: Marokkaanse en Turkse jongens komen veel meer dan Suri-

10 Wanneer gesproken wordt over 'de' etnische groepen of 'de' respondenten worden alle in het
onderzoek betrokken etnische groepen bedoeld (dus inclusief Nederlanders) en alle 811 res-
pondenten.
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naamse en Nederlandse jongens uit gezinnen met een laag beroepsniveau en
volgen vaker een opleiding van een laag niveau. Bij Turken, Marokkanen en
Hindoestanen komt het veel vaker voor dat de vader geen beroepsarbeid ver-
richt dan bij Nederlandse, Creoolse, `Javaanse en andere' vaders. Ongeveer 32%
van de Turkse vaders, 40% van de Marokkaanse vaders en 45% van de Hin-
doestaanse vaders werkt niet (door ziekte of werkloosheid), terwijl dit bij de
Creoolse, `Javaanse en andere' en Nederlandse vaders 20% of minder is.

In Surinaamse en Nederlandse gezinnen werkt iets meer dan een derde van
de moeders. Opvallend is dat bijna geen van de Marokkaanse moeders werkt,
terwijl dit bij de Turkse moeders 26% is. Dit zou een indicatie kunnen zijn voor
een iets minder traditionele instelling van de Turkse gezinnen in vergelijking
met de Marokkaanse gezinnen.

Surinaamse jongens komen in vergelijking met andere etnische groepen vaker
uit onvolledige gezinnen en waren vaker - in hun land van oorsprong - woon-
achtig in een grote stad.

Ten slotte is geconstateerd dat veel socio-demografische variabelen onder-
ling samenhangen. Voor de Surinamers geldt dat, naarmate zij langer in Neder-
land verblijven, het beroepsniveau hoger is en de deelname aan de arbeidsmarkt
van de vader groter is. Voor alle etnische groepen geldt dat het opleidingsni-
veau van de jongens stijgt, naarmate de verblijfsduur in Nederland toeneemt.

1.8 Toetsen

Bij de analyses van het materiaal is veelvuldig gebruik gemaakt van toetsen. In
het algemeen zal slechts door middel van één enkele toets getoetst worden of
de vier etnische groepen significant van elkaar verschillen. Er zullen geen af-
zonderlijke toetsen berekend worden (bv. Nederlandse jongens versus Marok-
kaanse jongens, Nederlandse jongens versus Turkse jongens, enz.), omdat der-
gelijke toetsen niet onafhankelijk van elkaar zijn. Zij zouden eventueel tot ver-
keerde conclusies kunnen leiden.

Behalve zekerheid op basis van statistische toetsen is het echter ook van
belang de resultaten uit dit onderzoek te vergelijken met uitkomsten uit ander
onderzoek. Replicatie van eerder gevonden resultaten is in zekere zin sterker
dan de significantie van toetsen. Daarom zal regelmatig aangegeven worden hoe
onze resultaten zich verhouden tot eerdere onderzoeken.

1.9 Indeling van het rapport

Het rapport is als volgt ingedeeld. Hoofdstuk 2 heeft betrekking op self-report-
delinquentiegegevens. Eerst wordt aandacht besteed aan de vraag in hoeverre
de self-reportgegevens van delinquent gedrag valide zijn. Daarna worden de
gegevens over het voorkomen van self-reportdelinquentie en -probleemgedrag
gepresenteerd. In hoofdstuk 3 wordt een overzicht gegeven van de literatuur
over selectiviteit binnen het justitiële systeem. Daarna wordt gekeken naar de
justitiële contacten van de respondenten (hoofdstuk 4). Ook wordt onderzocht
in hoeverre de socio-demografische variabelen samenhangen met het optreden
van delinquent gedrag (hoofdstuk 5). In hoofdstuk 6 worden gegevens over
slachtofferschap van criminaliteit gepresenteerd. Ten slotte wordt onderzocht in
hoeverre de respondenten slachtoffer zijn geweest van pesten en schelden en
van discriminatie (hoofdstuk 7).
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2 Self-reportdelinquentie en probleem-
gedrag bij Nederlandse en Surinaamse
jongens

Alvorens in te gaan op de gegevens over self-reportdelinquentie, is onderzocht
in hoeverre deze gegevens valide informatie verschaffen voor alle etnische groe-
pen. Een van de doelstellingen van dit onderzoek is het vergelijken van de be-
trokkenheid van verschillende etnische groepen - als dader - bij delinquent ge-
drag. Om delinquent gedrag te meten zijn twee instrumenten gebruikt. Het
eerste instrument is een vragenlijst waarbij aan de respondenten gevraagd is aan
te geven of hij/zij één van de 16 in de vragenlijst genoemde misdrijven had ge-
pleegd. Dit wordt in het algemeen als self-reportdelinquentie aangeduid. Als
tweede meetinstrument is de - bij de politie en justitie - officieel geregistreerde
informatie gebruikt. Dit wil zeggen dat bij politie en bij de justitiële documen-
tatie dienst is nagetrokken of de respondenten daar geregistreerd stonden.

In paragraaf 2.1 wordt een samenvatting gegeven van de resultaten van een
vergelijking van de self-reportgegevens met de officieel geregistreerde gegevens.
Voor meer informatie verwijzen we naar de bijlage. De waarde van officiële
gegevens als meetinstrument voor" criminaliteit zal in hoofdstuk 3 besproken
worden.

2.1 De validiteit van self-reportgegevens

De validiteit van de self-reportgegevens is gecontroleerd voor de respondenten
die geregistreerd stonden bij de politie naar aanleiding van een misdrijf. In deze
groep blijken er discrepanties voor te komen tussen de gegevens van de politie
en de self-reportinformatie: sommige respondenten zijn bij de politie geregis-
treerd, maar vermelden zelf tijdens het interview geen enkel misdrijf. Discre-
panties komen niet in elke etnische groep even vaak voor. Bij de Nederlandse
en Surinaamse respondenten zijn de discrepanties gering, bij de Turkse en
Marokkaanse respondenten zijn de discrepanties vrij groot. Een belangrijke
conclusie is dus dat self-report-delinquentiegegevens valide zijn voor Surinaamse
en Nederlandse jongens en onvoldoende valide voor Turkse en Marokkaanse
jongens."

Er is naar een verklaring gezocht voor de verschillen in validiteit bij de groep
met politiecontacten. Het optreden van discrepanties is gerelateerd aan drie
factoren. Het aantal discrepanties neemt toe bij een sterkere band met de
samenleving. Uit de resultaten blijkt dat
1. jongens die zich gebonden voelen aan waarden die delinquentie veroordelen

en aan tradities binnen de eigen groep, meer misdrijven en/of politiecon-

tt
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat als iemand voor een misdrijf is geregistreerd bij de politie,
hij inderdaad een misdrijf heeft gepleegd.
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tacten in een interview verzwijgen dan jongens met een minder sterke band
tot deze waarden en tradities;

2. discrepanties eveneens toenemen bij een minder goede beheersing van de
Nederlandse taal;

3. er een relatie is tussen het aantal justitiële contacten en het voorkomen van
discrepanties. Dit betekent dat jongens met een groot aantal officiële contac-
ten vaker misdrijven en/of politiecontacten opgeven dan jongens met een
klein aantal contacten. Naarmate de frequentie van het aantal justitiële con-
tacten toeneemt, komen de self-reportgegevens beter overeen met de geregis-
treerde gegevens.

De genoemde factoren (met name de eerste twee) maken duidelijk dat discre-
panties vaker voorkomen bij Turkse en Marokkaanse jongens dan bij Surinaam-
se en Nederlandse jongens.

Omdat de validiteit van de gegevens in bepaalde opzichten tekort schiet, zijn
bij de weergave van de resultaten over self-reportdelinquentie, de volgende be-
perkingen aangebracht. Allereerst is besloten dat informatie over het voorko-
men (prevalentie) en de frequentie van self-reportdelinquentie uitsluitend zal
worden gepresenteerd voor de Surinaamse en Nederlandse jongens. Ten tweede
zal geen gebruik worden gemaakt van informatie gebaseerd op vragen naar self-
report-politiecontacten, omdat deze gegevens vrij grote discrepanties bevatten
voor alle etnische groepen. Ten slotte zal wel gebruik worden gemaakt van in-
formatie van alle respondenten, wanneer het antwoorden betreft van de groep
die delinquent gedrag heeft vermeld (de 'ja-groep'). Het gaat bijvoorbeeld om
de vraag of er bepaalde dimensies te onderscheiden zijn in delinquent gedrag
en of delinquent gedrag in groepsverband wordt gepleegd. Aangenomen wordt
dat, indien er eenmaal een delict is vermeld, de respondent voldoende valide
informatie zal verschaffen over het aantal jongeren dat eveneens betrokken was
bij het misdrijf.

Als gevolg hiervan worden in dit hoofdstuk de self-reportgegevens gepresen-
teerd over de prevalentie en de frequentie van delinquent gedrag en probleem-
gedrag voor de Surinaamse en de Nederlandse steekproef. Voorts zal worden
onderzocht of er specialisatie optreedt in delinquent gedrag en of delinquent
gedrag in het algemeen alleen gepleegd wordt of met (veel) vrienden. In de
hoofdstukken 3 en 4 zullen de officiële justitiële gegevens worden gepresen-
teerd.

2.2 Self-reportdelinquentie: `ooit'-gegevens

Tijdens het interview zijn in totaal zestien vragen gesteld over delinquent ge-
drag. Allereerst is gevraagd of de respondent ooit een bepaald delict heeft ge-
pleegd (de `ooit'-vragen). Daarna is gevraagd of dit ook tijdens het laatste jaar
is gebeurd (de `laatste jaar'-vragen) en zo ja, hoe vaak (frequentie tijdens het
laatste jaar). Vervolgens is per delict gevraagd of er een politiecontact was
gevolgd. Deze vragen zijn eveneens in te delen in `ooit', `laatste jaar' en 'fre-
quentie tijdens het laatste jaar'. Ten slotte is per delict gevraagd of dit de
laatste keer in gezelschap van anderen was gepleegd.

Voor de interpretatie moet er rekening mee worden gehouden dat de Neder-
landse jongens in de steekproef niet representatief zijn voor alle Nederlandse
jongens, maar geselecteerd werden in dezelfde straat/buurt als de allochtone
jongens.
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De vragen naar delinquent gedrag zijn onderverdeeld in drie categorien: ver-
mogensdelicten, agressieve delicten tegen personen en agressieve delicten tegen
zaken (vandalisme) (voor een overzicht van de vragen zie tabellenbijlage).

Vermogensdelicten
Over vermogensdelicten zijn elf vragen gesteld. De meest voorkomende delicten
zijn zwart rijden in tram/bus (gemiddeld 45%) en kleine winkeldiefstallen
(waarde <f 10: 37%). Daarna komen heling (17%), diefstal op school (16%),
diefstal van fiets/brommer (13%), diefstal thuis en winkeldiefstal ter waarde
van f 10 à f 100 (beide 8%). Vrij zelden komen voor: diefstal uit een auto, win-
keldiefstal voor meer dan f 100, joy-riding (alle 2%) en het verkopen van drugs.

Tabel 1: Self-reportvermogensdelicten -'ooit' - per etnische groep; in %*

zwart rijden
winkeldiefstal:
- minder dan f 10•••
- >f 10 en <f 100
- meer dan f 100
diefstal op school
diefstal uit auto**
heling
diefstal fietsbrommer
diefstal thuis
joy-riding
verkopen drugs

totaal'''
totaal (zonder zwart rijden)***

Nederl. Hindoest. Creolen Javanen e.a. totaal
(N=203) (N=103) (N=45) (N=50) (N=401)

44 45 60 36 45

45 24 42 29 37
9 6 9 7 8
3 1 - - 2

21 13 13 8 16
5 - - - 2

21 13 16 8 17
14 8 23 10 13
10 5 11 7 8

3 - 2 6 2
(1) - - - (1)

65 53 76 48 61
58 38 59 32 49

N kan enigszins variëren, doordat er soms geen antwoord is gegeven op de vraag. Wan-
neer het aantal respondenten te klein is voor percentages, worden de absolute getallen
tussen haakjes gegeven.

'• p<0,05
••• p<0,001

Bij slechts twee delicten zijn (statistisch significante) verschillen tussen etnische
groepen geconstateerd. Dit zijn de kleine winkeldiefstallen en diefstal uit een
auto. Wat betreft de kleine winkeldiefstallen blijkt dat Nederlandse en Creoolse
jongens dit relatief vaak opgeven (resp. 45% en 42%), terwijl dit binnen de
andere Surinaamse groepen minder vaak wordt vermeld (Hindoestaanse jon-
gens: 24%, Javaanse en andere jongens: 29%). Ook blijkt uit de vergelijking dat
diefstal uit een auto en verkoop van drugs alleen is opgegeven door Nederland-
se jongens (5%) en niet door Surinaamse jongens.

Over het geheel genomen heeft 61% van alle respondenten, volgens eigen
opgave, wel eens een vermogensdelict gepleegd. Ook hier zijn verschillen tussen
etnische groepen vastgesteld. Over het algemeen geven Creoolse (76%) en
Nederlandse jongens (65%) meer delicten op dan Hindoestaanse en Javaanse
en andere jongens (resp. 53% en 48%). Omdat zwart rijden een overtreding en
geen misdrijf is, zijn de totalen ook zonder zwart rijden berekend. Wanneer
zwart rijden niet wordt meegeteld, dan vermeldt 49% van de respondenten een
vermogensdelict. Ook dan zijn er nog enkele verschillen tussen etnische groe-
pen. De Nederlanders en de Creoolse jongens geven vaker vermogensdelicten
op (resp. 58% en 59%) dan de andere Surinaamse groepen (Hindoestanen 38%
en Javanen en anderen 32%).
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Misdrijven tegen personen
Er zijn vier vragen gesteld die betrekking hebben op agressie tegen personen.
De twee door de respondenten meest genoemde begane feiten zijn: `iemand in
elkaar slaan' (19%) en `een wapen dragen' (geen zakmes; 11%). Bedreiging
wordt door slechts 2% van de jongens vermeld; `gedwongen sex' wordt door
slechts één (Creoolse) respondent gemeld (tabel 2).

In totaal geeft 25% van de respondenten op wel eens een geweldsmisdrijf te
hebben gepleegd. Er zijn geen - statistisch significante - verschillen tussen etni-
sche groepen. Ook voor de delicten afzonderlijk zijn geen significante verschil-
len gevonden 12

Tabel 2: Misdrijven tegen personen -'ooit' gepleegd - per etnische groep; in %

Nederl. Hindoest. Creolen Javanen e.a. totaal
(N=203) (N=103) (N=45) (N=50) (N=401)

bedreiging 2 2 2 - 2
mensen geslagen 21 15 28 11 19
wapen dragen 13 8 7 13 11
gedwongen sex* - - (1) - (1)

totaal 27 22 33 20 25

* p<0,05

Vandalisme
Aan de respondenten is gevraagd of zij wel eens iets vernield hadden. Neder-
landse en Creoolse jongens geven dit delict relatief vaak op (resp. 22% en
23%); Hindoestaanse jongens en Surinaamse jongens van Javaanse of andere
oorsprong vermelden dit delict minder vaak (Hindoestanen 8%; Javanen e.a.
14%; tabel 3).

Tabel 3: Opgegeven vernielingen -'ooit' gepleegd - per etnische groep; in %

Nederl. Hindoest. Creolen Javanen e.a. totaal
(N=199) (N=101) (N=44) (N=50) (N=394)

vernieling*

p <0,01

22 8 23 14 18

Totaal aantal misdrijven
Wanneer alle delicten bij elkaar opgeteld worden, blijkt dat de Creoolse jongens
de meeste delicten opgeven (80%); daarna komen de Nederlandse jongens
(68%) en de andere Surinaamse groepen (Hindoestanen 58% en Javanen e.a.
50%; tabel 4). Wanneer zwart rijden niet wordt meegeteld, blijft deze volgorde
gehandhaafd. De verschillen tussen de Nederlandse en de Creoolse jongens en
tussen de Hindoestaanse en Javaanse en andere jongens zijn echter statistisch
niet significant.

12
Bij de variabele `gedwongen sex' is het verschil tussen etnische groepen wel significant. Maar
aangezien slechts één jongen dit delict noemde, is het onjuist om op basis hiervan conclusies
te trekken.
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Tabel 4: Prevalentie - `ooit' gepleegd - per etnische groep; in %

Nederl. Hindoest. Creolen Javanen e.a. totaal
(N=204) (N=106) (N=46) (N=54) (N=410)

totaal' 68 57 80 50 64
totaal (zonder zwart rijden)' 65 47 72 37 57
• p<0,01

Self-reportdelinquentie tijdens het afgelopen jaar
De resultaten, wat betreft de afzonderlijke delicten tijdens het afgelopen jaar,
geven ruwweg hetzelfde beeld te zien als de gegevens over de `ooit'-vragen. Dit
wil zeggen dat delicten die vaak vermeld worden bij de `ooit' gepleegd-vragen,
ook vaak vermeld worden bij de `laatste' jaar gepleegd-vragen. Er worden wei-
nig verschillen gevonden tussen etnische groepen. Van de 16 delicten worden
twee maal verschillen gevonden tussen Nederlanders en Surinamers. Ten eerste
geeft 20% van de Creoolse jongens op dat zij een fiets/brommer hebben gesto-
len; gemiddeld is dit 9%. Ten tweede vermelden Creoolse jongens vaker dat zij
iets vernield hebben. Van Creoolse jongens zegt 22% ooit iets te hebben ver-
nield, terwijl dit voor alle etnische groepen gemiddeld 12% is.

Wat betreft het totaal aantal delicten in het afgelopen jaar komt naar voren
dat Creoolse jongens (volgens eigen opgave) de meeste delicten plegen (74%),
gevolgd door de Nederlandse (53%), de Hindoestaanse (45%) en de Javaanse
en andere jongens (39%). Deze verschillen komen vooral tot stand, omdat
Creoolse jongens wat vaker vermogensmisdrijven en vernielingen plegen; bij ge-
weldsmisdrijven zijn er geen verschillen gevonden (tabel 5; zie ook de tabellen-
bijlage voor een overzicht van de afzonderlijke delicten).

Tabel 5: Self-reportdelinquentie - afgelopen jaar gepleegd - naar etnische groep; in %

self-reportdelinquentie Nederl. Hindoest. Creolen Javanen e.a. totaal
(N=204) (N=106) (N=46) (N=54) (N=410)

vermogensdelicten'
vermogensdelicten (zonder zwart rijden)'
agressie tegen personen
vernieling"

totaal"
totaal (zonder zwart rijden)"

•p<0,05
•• p<0,01

48 42 67 37 47
36 25 56 24 32
17 13 22 13 16
15 3 22 7 12

53 45 74 39 52
44 33 61 28 41

Frequentie van het plegen van delicten
De gegevens over de frequentie van delinquent gedrag worden alleen bekeken
voor de groep die delicten heeft opgegeven. In deze analyse zijn twee typen fre-
quentiematen gebruikt. Allereerst is gekeken hoeveel typen misdrijven een res-
pondent heeft opgegeven, als antwoord op de `ooit'-vragen.` De meerderheid
van de respondenten heeft meer dan één type delict vermeld: drie kwart van de

13
Aangezien er 16 vragen over delicten zijn gesteld, lopen de scores voor deze delicten uiteen
van 0 t/m 16. Deze optelling kan ook gemaakt worden voor het aantal soorten vermogens-
delicten (11 vragen) en het aantal geweldsmisdrijven tegen personen (4 vragen). Over vanda-
lisme is slechts één vraag gesteld. Hiervoor kan dus geen frequentieverdeling worden gecon-
strueerd.
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respondenten heeft twee of meer verschillende typen misdrijven gepleegd, 21%
heeft vier of meer delicten opgegeven. Ook wanneer zwart rijden niet wordt
meegeteld heeft een minderheid (36%) slechts één delict opgegeven, terwijl
26% vier of meer feiten opgeeft. Gemiddeld hebben de respondenten ongeveer
drie typen misdrijven gepleegd (tabel 6; zie ook tabellenbijlage). Eveneens is
aan de respondenten gevraagd een schatting te geven van het aantal malen dat
zij tijdens het afgelopen jaar een delict hebben gepleegd.14 Gemiddeld hebben
de respondenten 13 maal een misdrijf gepleegd tijdens het afgelopen jaar. Wan-
neer zwart rijden niet wordt meegeteld, is dit gemiddelde tien delicten.

Er zijn nauwelijks verschillen gevonden tussen de etnische groepen op de ver-
schillende frequentiematen. Het enige verschil dat is gevonden, heeft betrekking
op het totaal aantal misdrijven `ooit'. Creoolse jongens geven wat meer delicten
op (gemiddeld 3,4) dan de Nederlandse en de Surinaamse van Javaanse (of een
andere) etnische oorsprong (beide gemiddeld 2,9). De Hindoestaanse jongens
geven het laagste aantal feiten op (gemiddeld 2,4). Wanneer de variabele zwart
rijden echter wordt uitgeschakeld, verdwijnen deze verschillen.

Tabel 6: Gemiddeld aantal delicten en frequentieverdeling ('ja'-groep)

aantal verschillende type delicten 'ooit'

frequentie 1 type 2 typen 3 typen 4 typen (N) gemidd.

totaal 25% 26% 17% 32% (264) 3,1
totaal (zonder zwart rijden) 36% 23% 16% 26% (235) 2,7

frequentieverdeling laatste jaar

frequentie 1 maal 2 maal 3 maal 4 maal (N) gemidd.

totaal 12% 13% 11% 64% (211) 13,1
totaal (zonder zwart rijden) 23% 16% 10% 52% (167) 9,6

2.3 De pakkans

Om een - vrij ruwe - indicatie te krijgen van de kans dat een respondent offi-
cieel in contact komt met de politie, dat wil zeggen de pakkans, is het aantal
zelf gerapporteerde delicten gerelateerd aan het aantal officieel geregistreerde
politiecontacten.'s De kans dat een respondent officieel in contact is gekomen
met de politie, is sterk gerelateerd aan het aantal gepleegde delicten (volgens
eigen opgave). Bij één delict (self-report) is de kans op één of meer politiecon-
tacten 15%, bij 5 delicten is de kans gestegen tot 45% (tabel 7).

14

15

Deze frequentiematen zijn (voor het afgelopen jaar) gemaakt voor de indeling naar type delict
(frequentie vermogensdelicten, frequentie agressieve delicten tegen personen of frequentie
vandalisme) en voor het totaal (frequentie laatste jaar).
Deze gegevens gaan over een andere groep respondenten dan de gegevens die werden gepre-
senteerd over de validiteit van self-reportgegevens (zie bijlage). Toen werd een selectie ge-
maakt van respondenten van wie bekend was dat zij met de politie in aanraking waren geweest
voor een misdrijf. In deze paragraaf worden gegevens gepresenteerd die betrekking hebben op

Nederlandse en Surinaamse respondenten die tijdens het interview delicten vermelden.
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Tabel 7: Self-reportdelicten (zonder zwart rijden) en aantal officiële politiecontacten (Neder-
landse en Surinaamse jongens); in %16

Self-reportdelicten
1 2 3 4 5

officiële contacten (N=84) (N=53) (N=37) (N=30) (N=31)

geen 86 77 73 60 55
1 10 15 11 23 13
2 4 2 5 13 13
3 1 6 11 3 19

X2=28,3, df=12, p=0,005; Pearson's con.=0,28; G=0,39.

Een opvallend resultaat is dat er geen relatie is gevonden tussen self-report-
delicten en officiële contacten tijdens het afgelopen jaar. De correlaties zijn
gelijk aan of geringer dan 0,03. De kans op een politiecontact is blijkbaar een
gevolg van een relatief. langere betrokkenheid bij delinquent gedrag.

2.4 Probleemgedrag

Onder probleemgedrag valt een aantal gedragingen die jongens eventueel met
de politie in aanraking kunnen brengen, maar op zichzelf geen reden vormen
voor de officier van justitie om de jongens strafrechtelijk te vervolgen, daar het
in de meeste gevallen niet om strafbare feiten gaat. Het gaat om: weglopen van
huis, spijbelen, druggebruik en prostitutie. Bij druggebruik is onderscheid ge-
maakt tussen softdrugs (hasj, marihuana) en harddrugs (heroïne, cocaïne, enz.).

De meest voorkomende vormen van probleemgedrag zijn spijbelen en - in
mindere mate - weglopen van huis (tabel 8). Gemiddeld spijbelt 23% van de
jongens wel eens. Onder de Nederlandse en Creoolse jongens komt weglopen
van huis het meest voor (resp. 14% en 11%); bij Hindoestaanse jongens en jon-
gens van Javaanse of een andere etnische oorsprong gebeurt dit veel minder
vaak (resp. 4% en 6%).

Andere vormen van probleemgedrag zijn relatief zeldzaam. Het gebruik van
harddrugs is door geen van de respondenten opgegeven en prostitutie wordt
door slechts één (Hindoestaanse) jongen vermeld. Softdruggebruik wordt wat
meer door Nederlandse jongens opgegeven (6%) dan door de jongens uit de
andere etnische groepen (1% à 2%).

Tabel 8: Probleemgedrag naar etnische groep; in %

Nederl. Hindoest. Creolen Javanen e.a. totaal
(N=203) (N=103) (N=45) (N=50) (N=401)

spijbelen 22 18 38 24 23
weglopen van huis` 14 4 11 6 10
softdrugs 6 1 - 2 4
harddrugs - - - - -
prostitutie - (1) - - (1)

* p <0,05

De meeste vormen van probleemgedrag worden zo weinig vermeld dat het be-
rekenen van frequentiematen geen zin heeft (druggebruik en prostitutie) en rap-

16 Indien deze analyse wordt herhaald voor alle misdrijven (dus inclusief zwart rijden), zijn de
resultaten globaal gelijk: Pearson's con.=0,26; gamma=0,34.
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portering hierover achterwege blijft. Bij weglopen van huis en spijbelen is wel
gekeken naar de frequentieverdeling.

De meeste jongens die wel eens zijn weggelopen van huis, deden dit slechts
één maal (60%). Ongeveer 30% heeft dit twee maal gedaan en 10% drie maal
of vaker. Ook onder de spijbelaars melden de meeste jongens (ongeveer 50%)
dat zij gemiddeld minder dan één maal per maand spijbelen, 19% doet het
ongeveer één maal per maand en 31% spijbelt twee à drie keer per maand of
vaker. Er zijn geen statistisch significante verschillen tussen etnische groepen
wat betreft de frequentie van deze vormen van probleemgedrag (p>0,05).

2.5 Specialisatie in delinquent gedrag en probleemgedrag"

Op verschillende manieren is onderzocht of jongens zich in bepaalde typen
delicten en probleemgedrag specialiseren. Dit is onderzocht met behulp van
HOMALS (homogeniteitsanalyse; zie Gifi, 1981) en factoranalyse. Bij factor-
analyses is gebruik gemaakt van verschillende rotatietechnieken (orthogonale en
oblique rotatie). Het bleek niet mogelijk om duidelijke factoren te vinden. Door
de eerste factor werd slechts 21% van de variantie verklaard, door de tweede
10% en door de derde 8%. Bovendien leken de afzonderlijke factoren ook in-
houdelijk niet erg zinvol. Globaal zijn deze resultaten gelijk voor alle etnische
groepen. Op grond van deze gegevens kan dus niet geconcludeerd worden dat
er specialisatie optreedt in delinquent gedrag en probleemgedrag.

Belangwekkend zijn de resultaten van Dickes (1988). Hij onderzocht in hoe-
verre er dimensies te onderscheiden zijn in delinquent gedrag door verschil-
lende statistische modellen toe te passen. Zijn conclusie is dat delinquent ge-
drag het best op één enkele dimensie te schalen is. Op grond hiervan lijkt de
praktijk van criminologen om de antwoorden op de vragen naar verschillende
typen misdrijven op te tellen om één delinquentiemaat samen te stellen, zeker
verantwoord.

2.6 Delinquentie in groepsverband

In hoeverre worden delicten in groepsverband gepleegd? Aan de respondenten
is gevraagd of zij tijdens het laatst gepleegde delict alleen waren of in gezel-
schap van anderen.

Bij de meeste typen delicten (en vooral bij de meest gepleegde) was de
meerderheid van de jongens alleen tijdens het plegen van het delict of in gezel-
schap van één andere jongen (of meisje) (zie ook tabellenbijlage).

Het enige delict dat duidelijk een andere patroon lijkt te volgen, is 'vandalis-
me'. Slechts een vijfde van de respondenten was alleen tijdens de laatste keer
dat zij iets vernielden, terwijl 66% de vernieling pleegde vergezeld van 3 vrien-
den of meer. Vandalisme is het enige delict dat vaak in groepsverband wordt
gepleegd.

Er blijken in het algemeen geen verschillen te zijn tussen de etnische groepen
onderling wat betreft het aantal mensen met wie de delicten werd gepleegd.

Resumerend kan gesteld worden dat de meeste delicten alleen of met één à
twee anderen gepleegd worden. Een uitzondering vormt vandalisme waarbij

17 Zoals in de inleiding is aangegeven, zijn deze analyses op de totale steekproef verricht.
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meestal grotere groepen betrokken zijn. Er blijkt geen verschil te zijn tussen de
etnische groepen onderling in dit opzicht.

2.7 Samenvatting en conclusies

Omdat de validiteit van de gegevens in bepaalde opzichten tekort schiet, zijn,
bij de weergave van de resultaten over self-reportdelinquentie, de volgende
beperkingen aangebracht. In dit hoofdstuk zijn alleen de gegevens over Suri-
naamse en Nederlandse jongens gebruikt; informatie van Turkse en Marokkaan-
se jongens was onvoldoende valide. Gegevens over self-report-politiecontacten
zijn evenmin geanalyseerd, omdat de validiteit hiervan voor alle etnische groe-
pen vrij gering was.

Uit de self-reportgegevens over delicten blijkt dat een meerderheid van de
jongens in deze studie (tussen 57% en 80%) delicten vermeldt. Vermogensde-
licten worden het meest opgegeven, agressieve delicten tegen personen worden
veel minder vermeld, vandalisme wordt relatief weinig vermeld. Bekijkt men alle
ooit gepleegde delicten (zonder zwart rijden), dan geven Creoolse (72%) en
Nederlandse jongens (65%) relatief vaak delicten op in vergelijking met Hin-
doestaanse (47%) en Surinaamse jongens van Javaanse of een andere etnische
oorsprong (37%). Deze verschillen hebben vooral betrekking op de vermogens-
misdrijven en op vandalisme; met betrekking tot geweldsmisdrijven (tegen per-
sonen) zijn geen verschillen tussen etnische groepen geconstateerd. Voor mis-
drijven gepleegd tijdens het afgelopen jaar, is deze trend globaal dezelfde.

De meest voorkomende vorm van probleemgedrag is spijbelen: ongeveer een
vijfde spijbelt wel eens. Weglopen van huis komt minder vaak voor en andere
vormen van probleemgedrag (druggebruik en prostitutie, volgens eigen opgave)
worden door zeer weinig respondenten vermeld.

Delicten van betrekkelijk geringe ernst worden relatief vaak vermeld; ernstige
delicten worden veel minder genoemd (aanranding, iemand met een wapen be-
dreigen). Dit komt globaal overeen met de literatuur (zie o.m. Shapland, 1978;
Junger-Tas e.a., 1983; Hindelang e.a., 1981; Elliott en Ageton, 1980; Nijboer en
Dijksterhuis, 1987; CBS, 1986). Het heeft echter weinig zin om nauwkeurige
vergelijkingen te maken met ander onderzoek, aangezien bij elk onderzoek de
vraagstelling, het aantal vragen en kenmerken van de steekproef nogal van
elkaar verschillen. Het is echter wel zo dat de mate waarin de verschillende
typen delicten worden vermeld, in de meeste studies ongeveer gelijk is.

Er is gekeken naar de frequentie van het plegen van verschillende typen mis-
drijven en het aantal gepleegde feiten tijdens het afgelopen jaar. De meeste jon-
gens die delicten vermeldden, hebben meer dan één type delict gepleegd (vol-
gens eigen opgave). Tijdens het afgelopen jaar pleegden zij gemiddeld tien
misdrijven (zonder zwart rijden). Binnen de delinquente groep zijn nauwelijks
verschillen in frequentie geconstateerd tussen etnische groepen. Wanneer jon-
gens uit verschillende etnische groepen delicten plegen, doen zij dit allemaal
even vaak.

Om een indicatie van de pakkans te krijgen is het aantal gepleegde misdrij-
ven (volgens eigen opgave) gerelateerd aan het aantal door de politie geregis-
treerde misdrijven. De kans op een geregistreerd politiecontact neemt sterk toe,
wanneer het aantal gepleegde delicten (volgens eigen opgave) toeneemt.

Onderzocht is of er een specialisatie optreedt binnen delinquent gedrag. Ver-
schillende statistische methoden zijn hiervoor gebruikt. Maar er zijn geen aan-
wijzingen gevonden voor specialisatie.
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Ten slotte blijkt uit het onderzoek dat de meeste vormen van delinquent gedrag
alleen of met één à twee anderen gepleegd worden. Een uitzondering hierop is
vandalisme, dat meestal in groepsverband wordt gepleegd.
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3 Selectiviteit naar etnische groep binnen
het justitiële systeem

3.1 Inleiding

In hoofdstuk 2 zijn de self-reportgegevens besproken; in de hoofdstukken 3 en
4 zal de informatie van de officiële registratie worden gepresenteerd. Alvorens
deze officiële gegevens te presenteren, is het van belang om de waarde die aan
officiële cijfers kan worden toegekend (als meetinstrument voor criminaliteit, te
bespreken. Dit zal voornamelijk aan de hand van de literatuur worden gedaan.

In de loop der tijd is veel twijfel gerezen over de mogelijkheid om op basis
van officiële cijfers een beeld te krijgen van de criminaliteit en vooral over de
verdeling hiervan over verschillende etnische groepen (zie o.a. Sutherland en
Cressey, 1974). De aanwezigheid van selectiemechanismen in het gehele justitië-
le proces zou namelijk een verschillend effect hebben op mannen en vrouwen,
zwarten en blanken, jongeren en ouderen, zodat een verwrongen beeld ontstaat
van de reële betrokkenheid van verschillende groepen bij crimineel gedrag.

Bovendien lijkt het er in eerste instantie op dat het meten van criminaliteit
via de self-reportmethode of met behulp van de officiële statistieken tot ver-
schillende conclusies leidt. Uit de meeste self-reportstudies naar delinquent
gedrag blijkt dat zwarte jongens niet meer delicten opgeven dan blanke jongens
(zie voor een overzicht van de literatuur Pope, 1979; Hindelang e.a., 1979 en
1981). Sommige onderzoekers vinden dat blanke jongens (na controle voor so-
ciaal-economische status (SES)) vaker delicten en/of politiecontacten vermelden
dan zwarte jongens (Walberg e.a., 1974).

Gegevens afkomstig uit de officiële statistiek daarentegen laten in het alge-
meen zien dat zwarten (of de `coloured') vaker met justitie in aanraking komen
dan blanken/autochtonen; meestal komt eveneens naar voren dat personen van
Aziatische oorsprong minder vaak voorkomen in de officiële cijfers (Gould,
1969; Chambliss en Nagasawa, 1969; Nadjafi Abrandabadi, 1983; Stevens en
Willis, 1979; Hindelang e.a., 1979 en 1981; Sampson, 1985; Block, 1985 en 1986;
Frid e.a., 1986; Albrecht, 1987; Killias, 1988). Deze oververtegenwoordiging van
zwarten en/of buitenlanders in de officiële statistiek is in meer landen gecon-
stateerd: in de VS, in Engeland en in Frankrijk. Veel auteurs gingen ervan uit
dat de self-reportstudies geen sterke vertekeningen vertoonden en dat de oor-
zaak van de gevonden verschillen tussen beide meetinstrumenten daarom gevon-
den moest worden in selectieprocessen binnen de officiële registratie.

Toch blijkt uit meer recent onderzoek dat deze twijfels aan de waarde van de
officiële cijfers niet geheel gerechtvaardigd zijn. In dit hoofdstuk wordt een
overzicht gegeven van binnen- en buitenlands onderzoek dat meer inzicht ver-
schaft in de waarde van de geregistreerde criminaliteit voor de vergelijking van
de betrokkenheid bij criminaliteit (als dader) van verschillende etnische groe-
pen. Verschillende aspecten komen aan bod.
- Allereerst worden, op basis van de literatuur, officiële gegevens vergeleken

met self-report-delinquentiegegevens en slachtofferstudies (paragraaf 3.2).
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- Ten tweede wordt gekeken of de kans op een politiecontact even groot is
voor iedere delinquent, ongeacht zijn etnische achtergrond (en bij hetzelfde
delinquentiepatroon). Indien dit het geval is, geven de politiegegevens een
betrouwbaar beeld van de verschillen in betrokkenheid van verschillende et-
nische groepen bij delinquent gedrag (paragraaf 3.3 t/m 3.5). Ook worden
gegevens gepresenteerd uit het huidige onderzoek over factoren die samen-
hangen met het al dan niet opmaken van een proces-verbaal.

- Ten slotte wordt onderzocht of er sprake is van een ongelijke behandeling
naar gelang etnische achtergrond van de verdachte, vanaf het moment dat
hij/zij het justitiële systeem is binnengekomen (paragraaf 3.6).

3.2 Officiële gegevens en gegevens uit andere typen studies in de lite-
ratuur

Officiële gegevens en self-reportstudies
De resultaten van self-reportstudies en officiële gegevens blijken niet zo tegen-
strijdig te zijn als op het eerste gezicht wordt vermoed. Dat komt in de eerste
plaats, omdat een zorgvuldige vergelijking uitwijst dat de twee meetinstrumen-
ten niet precies hetzelfde terrein bestrijken. Self-reportstudies geven veel infor-
matie over feiten van betrekkelijk geringe ernst en zijn minder geschikt dan de
officiële registratie om de ernstige vormen van criminaliteit te meten.

Bovendien hebben de twee registratiemethoden niet altijd betrekking op de-
zelfde populatie. Veel self-reportstudies zijn gebaseerd op steekproeven die niet
representatief zijn (bv. schoolkinderen), terwijl officiële cijfers wel betrekking
hebben op de gehele bevolking (zie o.m. Hindelang e.a., 1979 en 1981; Elliott
en Ageton, 1980).

Uit verschillende literatuurstudies blijkt dat, indien men rekening houdt met
bovenvermelde kenmerken van beide typen gegevens, de relatie tussen delin-
quent gedrag en verschillende socio-demografische variabelen (o.m. beroeps-
niveau, leeftijd, geslacht) bij een vergelijking van officiële gegevens of bij self-
reportgegevens niet-wezenlijk verschilt (Hindelang e.a., 1979 en 1981; Elliott en
Ageton, 1980; Blomme 1983). De tegenstrijdigheden die er op het eerste gezicht
zijn, verdwijnen grotendeels bij zorgvuldige bestudering van de literatuur.

Officiële gegevens en slachtofferstudies
De kans op een politiecontact (voor de dader) is (mede) afhankelijk van het feit
of slachtoffers aangifte doen van het misdrijf. Het lijkt mogelijk te zijn dat
slachtoffers van misdrijven eerder aangifte doen bij allochtone dan bij autoch-
tone verdachten. Resultaten uit slachtofferstudies wijzen uit dat de belangrijk-
ste reden om aangifte te doen de ernst van het feit is (zie onder meer Howard,
1915; Hindelang, 1974; Van Dijk en Steinmetz, 1980; Ruback, 1983; Skogan,
1984; Gove e.a., 1985).

Helaas zijn er voor Nederland geen gegevens over aangiftebereidheid naar
gelang de etnische achtergrond van de dader. Uit buitenlandse gegevens (de
Verenigde Staten en Zwitserland) blijkt dat de etnische achtergrond (en andere
kenmerken van de dader, zoals leeftijd en geslacht) geen rol spelen bij het doen
van aangifte: een zwarte dader wordt dus niet vaker aangegeven bij de politie
door slachtoffers van misdrijven dan een blanke dader (zie ook Killias, 1988).
Voor Duitsland zijn geen eenduidige resultaten gevonden (Albrecht, 1988).

In de VS heeft Hindelang (1978 en 1981) schattingen gemaakt van het aantal
misdrijven dat door blanken en zwarten gepleegd wordt. Deze schattingen zijn
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berekend op basis van officiële cijfers en op basis van slachtofferstudies. Een
vergelijking van de schattingen wijst op een zeer sterke overeenkomst tussen de
uitkomsten gebaseerd op beide typen gegevens.

Geconcludeerd kan worden dat de officiële cijfers weliswaar een selectie vor-
men van het totaal aantal delicten dat wordt gepleegd, maar dat deze selectie
voornamelijk gebaseerd is op de ernst van het feit (hoogte van de schade, ernst
van het letsel e.d.) en niet op kenmerken van de dader.

3.3 De kans op een arrestatie

Om inzicht te krijgen in de waarde van de officiële statistiek kan ook gebruik
worden gemaakt van de vele studies - in binnen- en buitenland - die het justi-
tiële apparaat bestuderen. Allereerst wordt een overzicht gegeven van de
Nederlandse literatuur. In paragraaf 3.5 worden enkele resultaten uit buiten-
lands onderzoek gepresenteerd.

In de pers (Minderheden Bulletin, 1984; zie ook Molendijk, 1984) worden nu
en dan incidenten beschreven tussen allochtonen en de politie. Ook zijn er
klachten van allochtonen over de politie (zie bv. Biegel en Tjoen-Tak-Sen, 1986;
Biegel e.a., 1987; Riiter, 1988). De vraag - in deze paragraaf - is of dergelijke
incidenten dermate vaak voorkomen dat de registratie van misdrijven van de
politie hierdoor vertekend wordt.

Er zijn in Nederland verschillende onderzoeken verricht naar het gedrag van
de politie op straat. Uit een observatie-onderzoek van Aalberts en Kamminga
(1983) blijkt dat de relatie politie-allochtonen niet altijd zonder problemen is.
Het gedrag van surveillanten wordt bijvoorbeeld wel eens als denigrerend erva-
ren door allochtonen (Aalberts en Kamminga, 1983). Ook positieve discrimina-
tie blijkt echter voor te komen.18 Uit dit onderzoek kan dan ook niet worden
afgeleid dat - wanneer rekening wordt gehouden met andere factoren - kleur-
lingen vaker worden aangehouden. De politie blijkt, tijdens de surveillance,
rekening te houden met kenmerken die zij - los van etnische groep - associeert
met criminaliteit, zoals het zich bevinden in straten waar veel in drugs gehan-
deld wordt, de ouderdom van een auto, afwijkende kleding.

In het kader van het huidige onderzoek zijn enkele additionele analyses ver-
richt op het materiaal waarover door Junger-Tas (1977) is gerapporteerd.
Junger-Tas verrichtte een - meer kwantitatief - observatie-onderzoek bij de ge-
meentepolitie te Den Haag en Gouda en de rijkspolitie te Nieuwerkerk en De
Lier. Deze analyses zijn uitgevoerd op de gegevens die in Den Haag zijn ver-
zameld, omdat contacten met kleurlingen voornamelijk daar plaatsvonden.` Op
basis van de resultaten kunnen de volgende conclusies worden getrokken.
- Surveillanten nemen niet vaker bij kleurlingen dan bij blanken het initiatief

tot een contact.
- De aard van het contact is niet gerelateerd aan de etnische groep waartoe de

burger behoort.
- Bij de contacten die ontstaan door initiatief van de surveillant, worden vol-

wassen kleurlingen iets vaker in verdachte situaties aangehouden (deze con-
clusies zijn identiek bij Junger-Tas, 1977).

18 Er worden geen cijfers genoemd.
19

Onder `kleurling' wordt hier verstaan mensen die `niet blank' zijn.
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- Bij de Haagse contacten blijkt dat de afhandeling van het contact echter al-
tijd gelijk is: kleurlingen worden niet vaker naar het bureau meegenomen of
doorgezonden. Ook na diverse controles blijft deze conclusie gehandhaafd.
Deze conclusie wijkt enigszins af van Junger-Tas (1977), omdat haar analyses
betrekking hadden op het totale bestand (zie ook de tabellenbijlage).

Geconcludeerd kan worden dat aanhoudingcijfers (de verdachte gaat mee naar
het politiebureau, waar al dan niet proces-verbaal wordt opgemaakt) even be-
trouwbaar zijn voor blanken en kleurlingen.

Willemse en Meyboom (1978) voerden een veldexperiment uit. De bedoeling
was om de effecten te bestuderen van huidskleur, geslacht en `netheid' van het
voorkomen van de verdachte burger op het gedrag van de politie. Het experi-
ment verliep als volgt. Iemand stond bij een auto te wachten en uit zijn gedrag
zou een voorbijganger kunnen opmaken dat hij/zij de auto probeert te stelen.
De potentiële dief werd, om de beurt, gespeeld door een gekleurde vrouw, een
blanke vrouw, een gekleurde man en een blanke man. Zij droegen de ene keer
nette, de andere keer slordige kleren. De politie werd gewaarschuwd dat er zich
`iets verdachts' afspeelde en een observator noteerde het verloop van de inter-
actie tussen de burger en de politie-agenten. De politie-agenten wisten niet dat
zij werden geobserveerd. De belangrijkste voorspeller van het gedrag van de
agenten bleek het gedrag van de `verdachte' te zijn, ook al was geprobeerd om
dit constant te houden. Ook bleek dat gekleurde verdachten met iets minder
respect werden behandeld, maar zij werden niet verdachter gevonden dan de
andere proefpersonen.

Het onderzoek van Winkel en Koppelaar (1986) is eveneens vermeldens-
waard. Politie-officieren (N = 98) in opleiding kregen een video-opname (zonder
geluid) te zien - in een laboratorium - van twee `verdachten' van een inbraak.
Het ging om een Surinaamse en een blanke `verdachte' (in werkelijkheid ac-
teurs). Beide `verdachten' vertoonden twee soorten non-verbaal gedrag: 'rit-
misch' of `niet-ritmisch'. Dit leverde vier typen `verdachten' op. Ritmisch gedrag
werd beschreven als `an excess of activit^, hyperactivity, at least from the point
of view of the average Dutch observer'. De bedoeling was dat de politie-offi-
cieren zouden aangeven welke indruk de `verdachten' op hen maakten. Er werd
een lijst samengesteld van tien indrukken waarop de politie-officieren konden
scoren. De bedoeling was dat aan de hand van die impressies opgemaakt kon
worden, wanneer men tot verbaliseren zou overgaan. De indrukken die konden
worden aangegeven bij twee type gedragingen (ritmisch of niet-ritmisch), waren:
verdachte verstopt de waarheid, heeft waarschijnlijk het delict gepleegd, heeft
delinquente aanleg, is angstig, is agressief, is gevaarlijk, is emotioneel instabiel,
voelt zich betrapt, maakt een verdachte indruk en ten slotte verdachte is in
staat een delict te plegen. De resultaten kunnen als volgt worden samengevat:
Bij vier van de tien variabelen werden geen verschillen gevonden tussen de ver-
schillende typen verdachten, nl. bij `verdachte heeft waarschijnlijk het misdrijf
gepleegd', `verdachte is in staat om het misdrijf te plegen', `verdachte is angstig'
en `verdachte is agressief. Alle verdachten werden dus door de politie-officieren
gelijk beoordeeld op het kenmerk dat de beste voorspeller lijkt te zijn van de
kans op verbalisering `kans dat verdachte het misdrijf pleegde'.

20 `A person who exibits rhythmic behaviour makes an impression of not standing still for a
minute, but moving constantly', aldus Winkel en Koppelaar (1986).
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- Ritmisch gedrag werd negatiever beoordeeld dan neutraal gedrag (zowel voor
Nederlandse als voor en Surinaamse verdachten) op de variabelen 'delin-
quente aanleg' en `emotioneel instabiel'.

- Op twee variabelen werden Surinamers met ritmisch gedrag negatiever be-
oordeeld dan Nederlanders en de Surinamers met neutraal gedrag positiever
dan Nederlanders, ni. op de variabelen `verstopt de waarheid' en `maakt ver-
dachte indruk'.

- Surinaamse verdachten en verdachten die ritmisch gedrag vertoonden, ge-
droegen zich vaker alsof zij `betrapt' zijn dan andere verdachten.

- Nederlanders werden als gevaarlijker beschouwd.

De resultaten zijn niet eenduidig, maar de conclusie dat Surinamers vermoede-
lijk slechter beoordeeld worden, kan niet getrokken worden. Er dient echter te
worden opgemerkt dat het trekken van conclusies op basis van laboratorium-
onderzoek voor de alledaagse realiteit niet zonder meer gerechtvaardigd is.
Hiermee kan bijvoorbeeld niet aangetoond worden dat Surinaamse verdachten
in werkelijkheid inderdaad meer `ritmisch' gedrag vertonen dan Nederlandse
verdachten.

Ten slotte zijn er nog enkele studies naar het gedrag van de politie-agent op
straat verricht door o.m. Punch (1976), Bovenkerk en Lunning (1979) en With
(1984). In geen van deze studies zijn er aanwijzingen gevonden dat kleurlingen
meer kans hebben om aangehouden te worden dan autochtonen.

Opgemerkt dient nog te worden dat de kans om aangehouden te worden nog
niets zegt over de bejegening van de verschillende etnische groepen. Hierop
wordt nog teruggekomen.

3.4 Het opmaken van een proces-verbaal

Gegevens uit het huidige onderzoek
Als een jongere wordt aangehouden door de politie, wordt er niet altijd een
proces-verbaal opgemaakt dat doorgezonden wordt naar het parket. De politie
heeft een aanzienlijke discretionaire bevoegdheid. Zij kan bijvoorbeeld jongeren
aanhouden en wegsturen, al dan niet met een reprimande. Wat de politie doet,
blijkt uit de politieregistratie. Onderzocht is in hoeverre het al dan niet verbali-
seren van een jongen gerelateerd is aan een aantal achtergrondvariabelen. Er
is gekeken naar de invloed van: de lengte van het verblijf in Nederland, het be-
roepsniveau van vader en moeder, het al dan niet werkzaam zijn van vader en
moeder, urbanisatiegraad, de samenstelling van het gezin, de godsdienst, de
kennis van het Nederlands, het al dan niet volgen van onderwijs, de leeftijd en
de etnische groep.

Uit de resultaten blijkt dat de politie gemiddeld in 38% van de zaken verbali-
seert (N = 188). Het verbaliseren houdt geen verband met het beroepsniveau van
vader en moeder, het al dan niet werkzaam zijn van vader en moeder, urbanisa-
tiegraad, samenstelling van het gezin, godsdienst, kennis van het Nederlands en
het behoren tot een bepaalde etnische groep (ook niet onder de Surinaamse
jongens onderling (p<0,10).

Drie variabelen bleken wèl samen te hangen met de beslissing van de politie
om al dan niet een proces-verbaal op te maken: de lengte van het verblijf in
Nederland, de leeftijd en het al dan niet volgen van onderwijs. Van de jongens
die in contact komen met de politie, wordt op 12-13-jarige leeftijd 6% gever-
baliseerd, op 14-15-jarige leeftijd is dit 28% en op 16-17-jarige leeftijd 39%
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(p<0,001). Jongens die geen volledig dagonderwijs volgen, blijken eveneens (na
controle voor leeftijd) vaker een proces-verbaal te krijgen: 34% van de 16-17-
jarigen die volledig dagonderwijs volgen, wordt geverbaliseerd, terwijl dit bij de
groep die geen dagonderwijs volgt, 62% is (r=-0,22; p=0,03).

Ten slotte blijkt dat allochtone jongens die nog maar kort in Nederland ver-
blijven, wat vaker geverbaliseerd worden dan jongens die hier lang zitten: 44%
van de jongens die minder dan 5 jaar in Nederland woont, wordt geverbaliseerd
tegenover 22% van de jongens die 5 jaar of langer in Nederland woont.

Samenvattend: de kans op een proces-verbaal is groter naarmate de jongens
ouder zijn, geen volledig dagonderwijs volgen en (voor allochtonen) nog maar
kort in Nederland verblijven.

Ander Nederlands onderzoek
Uit de Nederlandse literatuur blijkt, zoals hierboven werd gevonden, dat alloch-
tonen geen grotere kans op een proces-verbaal hebben dan autochtonen. De
ernst van het feit en recidive van de dader blijken de belangrijkste factoren zijn
die de politie hanteert bij het al dan niet verbaliseren van verdachten. De etni-
sche achtergrond van de dader speelt hierbij geen rol. In een studie van Junger-
Tas (1981) blijkt dat de politie allochtonen en autochtonen in gelijke mate ver-
baliseert. Dezelfde resultaten worden gevonden bij de Rotterdamse jeugdpolitie
(zie hoofdstuk 4), Veendrick en Jongman (1976) en Bernasco (1987).

Van der Hoeven (1986b) heeft een uitgebreid observatie-onderzoek verricht
naar de wijze waarop contacten tussen jongeren (autochtonen) en allochtonen
verliepen op het politiebureau. De belangrijkste factoren die de aard van de
afdoening bepalen (wel of geen proces-verbaal), zijn de aangerichte schade en
de leeftijd van de jongere. In het algemeen lijken er nauwelijks verschillen te
zijn in de wijze waarop rechercheurs omgaan met jongeren uit diverse etnische
groepen. Het wel of niet verbaliseren is niet geassocieerd met de etnische oor-
sprong van de verdachte (Van der Hoeven, 1985a). Ook het al dan niet bieden
van hulp (wel of niet gecombineerd met een proces-verbaal) houdt Heen ver-
band met de etnische groep van de jongere (Van der Hoeven, 1986a). Uit een
studie naar `preventieve' hulpverlening na een politiecontact (het zg. `Prejop'-
project) blijkt dat jongeren uit etnische minderheden hiervoor even vaak in aan-
merking komen als autochtone jongeren (Scholte e.a., 1986).

3.5 Buitenlands politie-onderzoek

Opmerkelijk is dat uit veel buitenlands onderzoek een gelijksoortig beeld te
voorschijn komt met betrekking tot het werk van de surveillance.

In de VS kan op basis van onderzoek naar de politie niet worden geconclu-
deerd dat aanhoudingcijfers een vertekening naar de etnische groep van de

21
Binnen de groep allochtonen is er een relatie tussen de mate van kennis van de rechercheur
over de minderhedenproblematiek en het al dan niet opmaken van een proces-verbaal (in
combinatie met het wel of niet bieden van hulp). Wanneer rechercheurs geen of juist veel
kennis hebben, wordt vaak geseponeerd; als ze een beperkte kennis hebben over de minder-
hedenproblematiek, dan wordt vaak een proces-verbaal opgemaakt. De relatie is dus niet
lineair. Er is hier niet gecontroleerd voor een mogelijke interveniërende variabele: het korps
waartoe de rechercheurs behoren. Er blijken in het onderzoek namelijk grote verschillen in
afhandeling te zijn bij de drie korpsen die in het onderzoek waren betrokken (nl. Rotterdam,
Eindhoven en Utrecht).
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verdachte vertonen (Terry, 1967; Black en Reiss, 1970; Lundman e.a., 1977).
Volgens Petersilia (1985), die een uitgebreid onderzoek verrichtte, zijn de arres-
tatiekansen hoe dan ook erg laag, maar wel voor iedereen gelijk. Uit een obser-
vatie-onderzoek bij een beveiligingsdienst in een warenhuis blijkt dat, na hun
aanhouding door de beveiligingsbeambten, alle verdachten onafhankelijk van
hun etnische groep een even grote kans hebben aan de politie te worden over-
gedragen (Cohen en Stark, 1974).

In Zwitserland en Duitsland zijn, op basis van tot nu toe verricht onderzoek,
geen aanwijzingen gevonden dat de politie in haar optreden rekening houdt met
de etnische oorsprong van de verdachte (Killias, 1988; Albrecht, 1987).

De resultaten voor Engeland en Wales zijn minder eenduidig. In veel onder-
zoek worden geen aanwijzingen gevonden voor verschil in de kans op een aan-
houding met betrekking tot etnische achtergrond. Maar gekleurde jongeren lij-
ken iets minder vaak een zg. politiesepot te krijgen (zie bv. Tuck en Southgate,
1981; Willis, 1983; Walker, 1987; Crow, 1987; Wiles, 1988).23

Naar aanleiding van het voorgaande kan nog een opmerking worden gemaakt
over de relatie tussen attitudes en gedrag. Er wordt wel eens gewag gemaakt
van de discriminerende houding/uitlatingen van politie-agenten (zie bv. Minder-
heden Bulletin, 1985; Ruter, 1988). Hieruit lijkt men wel eens te concluderen
dat er dus discriminerend gedrag door de politie wordt vertoond. Dit hoeft ech-
ter niet het geval te zijn. Er hoeft geen relatie te bestaan tussen meningen over
allochtonen van politie-agenten en hun gedrag op straat. In de sociale psycholo-
gie hebben meer onderzoekers aangetoond dat er een kloof kan bestaan tussen
attitudes en gedrag (zie bv. Linn, 1973; Himelstein en Moore, 1973). Dit wordt
verklaard, doordat de invloed die attitudes op gedrag kunnen hebben, gedwars-
boomd wordt door 'subjectieve normen' (Azjen, 1987) of door 'normatieve
dwang' (Fazio en Zanna, 1981). Fazio en Zanna vermelden dat 'to the eitent
that powerful situational constraints of a counterattitudinal nature are impin-
ging on an individual, his or her attitude cannot be expected to guide behavior'.

Wij zouden de hypothese willen formuleren dat op politie-agenten een derge-
lijke normatieve dwang rust. De politie behoort zich volgens bepaalde regels te
gedragen en zich niet te laten leiden door persoonlijke opvattingen. Tot op gro-
te hoogte bepalen deze regels het gedrag van de individuele politie-agenten.
Steun voor deze hypothese wordt gevonden bij Petersilia (zie paragraaf 3.7) en
ook in een Engelse studie. Onderzoekers van het Institute of Police Studies
(Minderheden bulletin, 1984) waren verbaasd over de vele racistische uitlatingen
van de politie-agenten (onder elkaar), maar zij konden geen aanwijzingen vin-

22
Tuck en Southgate (1981) vonden dat onder etnische minderheden ouderen iets vaker op
straat worden gecontroleerd (5% van de minderheden boven de 35 jaar, 1% van de blanken).
In de meeste gevallen ging het hier om controles van de auto langs de weg. Uit ander onder-
zoek bleek echter bij controle op ouderdom van de auto dat er geen relatie meer bestond

tussen aanhouding en het behoren tot een bepaalde etnische groep (Hollinger, 1984).

Aanhoudingscijfers vormen dus een goede vertegenwoordiging van de 'relatief' rnstige delic-
ten. Na controle voor de ernst van het feit en het aantal eerdere contacten vinden Landau
(1981) en Hepburn (1978) wel een klein effect van ras op politie-afdoening, maar tegen beide
zijn methodische bezwaren aan te voeren. Hepburn (1978) controleert bij de relatie afdoening
ras niet voor recidive, terwijl recidive een van de belangrijkste criteria is voor de beslissing van
de politie. Een probleem bij Landau (1981) is dat de variabele 'recidive' gedichotomiseerd is
in 'wel' of 'geen' eerdere contacten met justitie. Zwarte jongeren blijken zich echter te onder-
scheiden van andere etnische groepen, doordat zij veel eerdere justitiecontacten hebben.
Wanneer recidive slechts ingedeeld is in `wel' of 'niet' kan het aantal contacten dus niet wor-
den gecontroleerd. Bij Terry (1978) was de variabele recidive wel een optelling van het aan-
tal eerdere contacten met justitie.

23
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den dat dit hun gedrag in interacties met verdachten en met het publiek beïn-
vloedde.

Resumerend kan gesteld worden dat aanhoudingscijfers een redelijk beeld
geven van de `relatief ernstige delicten voor alle etnische groepen. Uit de bui-
tenlandse literatuur blijkt dat de kans op een arrestatie globaal voor iedereen
gelijk is, onafhankelijk van zijn etnische afkomst.

Verder in het justitiële proces worden, in tegenstelling tot de bevindingen in
paragraaf 3.3 t/m 3.5, wel kleine, maar systematische verschillen naar gelang
etnische groep gevonden.

3.6 Verder in het justitiële systeem

Nederlands onderzoek
In onderzoek naar de verschillen in behandeling bij het doorlopen van het justi-
tiële systeem komt naar voren dat buitenlanders vaak een `strengere' behande-
ling krijgen dan Nederlanders. Zaken tegen buitenlanders worden vaker gesepo-
neerd door het openbaar ministerie, maar als de officier besluit te vervolgen, is
de eis doorgaans wat zwaarder. Buitenlanders worden ook tot iets langere vrij-
heidsstraffen veroordeeld (Van der Werff en Van der Zee, 1978).

Uit een ander onderzoek blijkt dat in Nederland gevestigde Nederlanders van
Surinaamse/Antilliaanse oorsprong vaker tot een onvoorwaardelijke gevangenis-
straf worden veroordeeld, maar dat deze straf bij recidivisten korter is dan bij
Nederlanders. Buitenlanders worden tot wat langere gevangenisstraffen veroor-
deeld (Timmerman e.a., 1986). Ook Frid e.a. (1986), komen in hun literatuur-
studie over dit onderwerp tot de conclusie dat allochtonen in Nederland een wat
ongunstiger behandeling krijgen in vergelijking met autochtonen. Ten slotte is
gebleken dat jongeren uit etnische minderheden iets minder vaak voor alterna-
tieve sancties in aanmerking komen (Van der Laan en Van Hecke, 1986).

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat, alhoewel de kans op een politiecontact
voor iedereen in Nederland gelijk is, in het verdere verloop van het justitiële
proces allochtonen een wat `strengere' behandeling krijgen dan autochtonen.
Van belang voor het huidige onderzoek is echter vooral dat de politiegegevens
even betrouwbaar zijn voor alle etnische groepen.

Buitenlands onderzoek
In de VS is op het niveau van het parket een effect gevonden van etnische ach-
tergrond van de verdachte op het vervolgingsbeleid van de officier: verdachten
met een Spaanssprekende achtergrond ('Hispanics') worden het meest vervolgd,
dan komen zwarte mannen, blanke mannen en daarna de vrouwen (ongeacht et-
nische oorsprong; Spohn e.a., 1987).

Op het niveau van de veroordelingen moet op basis van het beschikbare on-
derzoek een tamelijk ingewikkeld beeld worden geschetst. Sommige onderzoe-
ken vinden wel (Meyers, 1985), andere geen aanwijzingen voor discriminatie
naar ras (Smith e.a., 1984). In het algemeen wordt een - relatief gering - effect
gevonden. Uit deze onderzoeken blijkt vaak dat zwarten (of leden van etnische
minderheden) soms strenger, maar soms ook minder streng gestraft worden.
Het al dan niet optreden van rassendiscriminatie hangt onder meer af van het
type rechtbank (met of zonder jury), de urbanisatiegraad (stad of platteland),
het type delict, de ernst van het feit, de recidive en het voorkomen van preven-
tieve hechtenis.

Of de variabele etnische groep de beslissingen binnen het justitiële systeem
direct of indirect beïnvloedt, bijvoorbeeld via het inkomen van de verdachte, een
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wettelijke vertegenwoordiger of het voorlichtingsrapport, is moeilijk met zeker-
heid vast te stellen. Belangrijk is dat, in verhouding tot factoren als ernst van
het delict, recidive en andere kenmerken van de justitiële procedure, de invloed
van ras klein is."

Petersilia (1985) heeft een uitgebreide studie gedaan naar rassendiscriminatie
door het hele justitiële proces. Zij maakt een onderscheid tussen het begin
(politie, officier van justitie) en het eind van het justitiële proces (rechtbank,
executie van de straf). Aan het begin van de keten worden leden van etnische
minderheden minder streng behandeld dan blanke verdachten. Aan het einde
van de justitiële procedure worden zij strenger behandeld: zij krijgen vaker en
langere gevangenisstraffen. Petersilia (1985) noemt het opvallend dat er wat
betreft het effect van huidskleur zo'n groot verschil is in de verschillende stadia
van de justitiële procedure.

In Engeland en Wales zijn geen eenduidige resultaten gevonden. In sommige
onderzoeken vindt men geen effect van rassendiscriminatie (Crow en Cove,
1984; Walker, 1987), in andere wel (Crow, 1987). Wiles (1988) meent dat meer
onderzoek nodig is om een beeld te kunnen schetsen van het functioneren van
het justitiële systeem in Engeland en Wales.

In het Duitse onderzoek kan geen aanwijzing gevonden worden dat de etni-
sche achtergrond van de verdachte een rol speelt (Albrecht, 1987 en 1988).

3.7 Samenvatting en conclusies

In het Nederlandse onderzoek dat tot nu toe is gepubliceerd, zijn geen aanwij-
zingen gevonden dat de politieregistratie vertekeningen zou vertonen ten nadele
van leden van etnische minderheden. De kans op een politiecontact is gelijk
voor alle etnische groepen. Wel blijkt dat de kans op het opmaken van een pro-
ces-verbaal groter is naarmate de jongens ouder zijn, geen volledig dagonderwijs
volgen en (voor allochtonen) nog maar kort in Nederland verblijven. In de bui-
tenlandse literatuur worden evenmin aanwijzingen gevonden dat kleurlingen
vaker worden aangehouden dan blanken.

Zowel uit Nederlands als uit Amerikaans onderzoek blijkt dat leden van et-
nische minderheden wat vaker vervolgd worden en soms zwaardere straffen krij-
gen. Twee aspecten van deze resultaten zijn opvallend. Ten eerste het verschil
tussen het begin (geen discriminatie) en het einde van het justitiële proces (wel
discriminatie) en ten tweede het relatief kleine effect van de etnische achter-
grond op de straf.

Wat betreft het relatief kleine effect van rassendiscriminatie op de straf, zijn
door Kleck de volgende mogelijke verklaringen gegeven. Factoren die volgens
Kleck (1981) tot een grotere tolerantie ten aanzien van zwarten leiden, zijn on-
der meer `white paternalism, sociology-based tolerance, affirmative action in
court, compensation for institutional racism, compensation for unconscious pre-
judice', maar ook een gebrek aan respect voor zwarte slachtoffers. Dit gebrek
aan respect wordt eveneens door Peterson en Hagan (1984) en Smith (1987) ge-
constateerd. Smith (1987) bestudeerde de kans op de doodstraf naar gelang de
etnische achtergrond van de dader en van het slachtoffer. Als hij kijkt naar de
huidskleur van de dader, is er geen verschil in strafmaat tussen een zwarte en

24 Zie onder andere Pope, 1978; Kleck, 1981; Jendrek, 1984; Garber e.a., 1983; Hagan en
Bumiller, 1983; Bynum en Paternoster, 1994; Peterson en Hagan,1994; La Free, 1985; Hill e.a.,
1985; Meyers, 1985; Petersilia, 1985; Kempf, 1986; Smith, 1987.
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een blanke dader, maar kijkt hij naar de etnische groep van het slachtoffer, dan
blijken er wel verschillen te zijn. Hij vond dat de kans (in de VS) om te worden
veroordeeld tot de doodstraf twee maal groter is, wanneer het om blanke
slachtoffers gaat in vergelijking met zwarte slachtoffers (en anderhalf keer
groter bij vrouwelijke slachtoffers in vergelijking met mannelijke slachtoffers).
Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat in de VS de meeste
delicten (en vooral de ernstige misdaden, zoals moord) `intra-racial' zijn (dader
en slachtoffer behoren tot dezelfde etnische groep (Cook, 1976; Hindelang, 1978
en 1981; Steven en Willis, 1979; Laub, 1983; Block, 1985; Wilbanks, 1985). Dit
gebrek aan respect voor zwarte slachtoffers werkt dus in het voordeel van zwar-
te veroordeelden. Zij krijgen minder vaak de doodstraf opgelegd, omdat hun
slachtoffer in de meeste gevallen ook zwart is.

Met betrekking tot het verschil tussen het begin en het einde van het justitië-
le proces is door Petersilia (1985) de volgende verklaring geopperd. In het begin
van het justitiële systeem zijn politie en het parket bezig met het `rondkrijgen'
van de zaak door middel van wettig bewijsmateriaal. Doordat het accent ligt op
aspecten die voor de wet van belang zijn, ontstaan geen verschillen tussen etni-
sche groepen.

De rechter echter moet inschatten wat de kansen op recidive en op resociali-
satie zijn. Vaak wordt er op zijn verzoek een `presentence investigation report'
(vergelijkbaar met een rapport van de reclassering) gemaakt, waarvan de in-
vloed op de uiteindelijke strafmaat zeer groot is. Het is mogelijk dat gekleurde
verdachten hier vaker als een `te groot risico' (a `bad risk') worden omschreven.
Gekleurde verdachten hebben in verhouding tot blanken vaker een gedepriveer-
de sociaal-economische achtergrond. Blanken zijn afkomstig uit een meer hete-
rogene groep. Petersilia (1985) vermoedt dat op basis van deze voorlichtingsrap-
porten, gekleurde verdachten waarschijnlijk vaker en langere gevangenisstraffen
krijgen. Zij illustreert dit aan de hand van voorbeelden.

Of de mogelijke verklaringen die hierboven zijn gegeven ook opgaan voor
Nederland, is niet met zekerheid te zeggen. Er is, voor zover ons bekend, geen
onderzoek naar gedaan.

In het volgende hoofdstuk worden de officiële contacten van de respondenten
uit het huidige onderzoek besproken.
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4 Officiële contacten met het justitiële
apparaat

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de gegevens gepresenteerd over de mate waarin jon-
gens uit de vier etnische groepen met politie/justitie in aanraking komen. Ter
herinnering worden enkele conclusies uit het vorige hoofdstuk genoemd die van
belang zijn voor de interpretatie van de officiële gegevens.
1. De politieregistratie vertoont geen vertekening van betekenis om de verschil-

len in (actieve) betrokkenheid bij delinquent gedrag van diverse etnische
groepen te beoordelen.

2. Gegevens afkomstig uit latere stadia van de procedure (nadat het proces-ver-
baal is opgemaakt), moeten vermoedelijk met meer voorzichtigheid worden
geïnterpreteerd, omdat er aanwijzingen zijn dat er een - gering - effect van
discriminatie is op de beslissingen die in dit stadium genomen zijn.

3. De doorstroming van zaken door het justitiële systeem wordt grotendeels
bepaald door de ernst van het misdrijf.

4.2 Voorkomen van justitiële contacten

De officiële gegevens over justitiële contacten van de allochtone jongens zullen,
volledigheidshalve, vergeleken worden met twee groepen autochtone jongens.
Allereerst zijn er natuurlijk de Nederlandse jongens die geïnterviewd zijn in het
kader van het huidige onderzoek (de in socio-economisch opzicht relatief 'ver-
gelijkbare' jongens). Het gaat hier om 204 jongens. Ten tweede kunnen de vier
etnische groepen uit het huidige onderzoek vergeleken worden met een aselect
getrokken steekproef van jongens afkomstig uit Den Haag en Venlo (uit een
eerder WODC-onderzoek; zie ook de hoofdstuk 1). Dit is een groep van 1270
jongens uit dezelfde leeftijdscategorie (12- tot 17-jarigen). Over deze jongens is
eveneens bekend hoe vaak zij met politie/justitie in aanraking zijn gekomen.
Ten slotte zijn er eveneens justitiële gegevens bekend over de zogenaamde
`grote' steekproef (nl. over het aantal processen-verbaal en de beslissing van de
officier van justitie (ovj) en de rechter). Ter herinnering: dit is de steekproef
waaruit de respondenten voor een interview zijn geselecteerd. Het gaat om 641
Marokkanen, 640 Turken en 744 Surinamers (in totaal 2.025 jongens).

Op basis van de officieel geregistreerde gegevens zijn verschillende maten
geconstrueerd. Het gaat om het aantal politiecontacten `ooit', het aantal politie-
contacten tijdens het afgelopen jaar (politiecontact `laatste jaar'), het aantal jon-
gens bij wie een proces-verbaal is opgemaakt en het aantal jongens van wie de
ovj ooit een zaak heeft vervolgd (tabel 9). De analyses zijn - per etnische
groep - gemaakt voor de totale steekproef en per leeftijdscategorie. Allereerst
worden de gegevens voor de totale steekproef bekeken.
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- Politiecontacten `ooit'. In totaal hebben allochtonen vaker politiecontacten
dan de Nederlanders uit deze steekproef en dan de jongens uit Den Haag/
Venlo. Opvallend is echter ook dat binnen de groep allochtonen de verschil-
len groot zijn. Van de Marokkaanse jongens heeft een derde deel politiecon-
tacten, van de Turkse en de Surinaamse jongens is dit 23%. Van de vergelijk-
bare groep autochtone jongens heeft 15% een geregistreerd politiecontact;
in de steekproef uit Den Haag/Venlo is dit 10%.

- Politiecontacten `laatste jaar'. Marokkaanse jongens blijken relatief vaak een
politiecontact tijdens het afgelopen jaar te hebben gehad (20%); bij Suri-
naamse en Turkse jongens is dit 10% tot 11%. Allochtone jongens hebben
vaker politiecontacten dan een vergelijkbare en aselecte Nederlandse groep
jongens (respectievelijk 6% en 7%).

- Processen-verbaal. Onder de Marokkanen bevindt zich het grootste aantal
jongens dat ooit is geverbaliseerd (15%); bij alle andere categorieën - van
het huidige onderzoek - is dit 6% tot 8%. In de steekproef Den Haag/Venlo
is bij 3% van de jongens ooit proces-verbaal opgemaakt.

- Vervolging door de ovj. Ongeveer 2% van de jongens is ooit door de ovj
vervolgd; er zijn geen verschillen tussen de vijf groepen vastgesteld (zie ook
tabellenbijlage).

Tabel 9: Aantal officiële contacten met de politie en justitie; gegevens uit het huidige onder-
zoek en uit Den Haag/Venlo; in %(t)

Marokkaans Turks Surinaams Nederlands Den Haa
(vergelijkb.) Venlo(e/

politiecontacten ooit(2)
- 12-13 21 9 18 11 ( 4 (^ )
- 14-15(5) 35 23 22 11 (13 ns)
- 16-17 49 37 32 30 (15 (4))

- totaal(5) 33 23 23 15 (10 (4))
(2)liti t t l teconpo ac en aa ste jaar

- 12-13 11 4 8 6 ( 3 ns)
- 14-15(5) 25 15 7 8 ( 8 ns)
-16-17 (4) 28 12 15 5 ( 9 ns)
- totaal(5) 20 11 10 6 ( 7 ns)

(2)b l iproces-ver aa oo t
-12-13 5 - - 3 (1 (a) )

- 14-15(5) 19 8 7 3 ( 2 ns)
- 16-17 26 18 15 19 ( 7 (5) )
- totaal(5) 15 8 6 6 ( 3 (4) )

(1) Voor meer gegevens over deze analyses zie de tabellenbijlage.
(2) Significantie voor de vier etnische groepen uit het huidige onderzoek.
(3) Vergelijking van de twee Nederlandse groepen.
(4) p <0,05
(5) p< 0,01

In hoofdstuk 3 is vastgesteld dat de politiestatistiek geen vertekeningen naar
etnische groep bevat, maar dat later in de juridische procedure wel sprake zou
kunnen zijn van enige afwijkingen als gevolg van discriminatie van allochtonen.
Op grond hiervan zou men verwachten dat verschillen tussen etnische groepen
op politieniveau toenemen, naarmate men verder doordringt in het justitiële
proces. Opmerkelijk is echter dat de verschillen tussen etnische groepen worden
gevonden aan het begin van het justitiële proces (politiecontact `ooit', politie-
contact `laatste jaar', processen-verbaal), maar niet op het niveau van de ver-
volging door de ovj. Dit lijkt erop te wijzen dat effecten van discriminatie door
het justitiële systeem tot en met het niveau van de vervolging - indien aanwe-
zig - niet groot kunnen zijn.
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Op basis van de literatuur kan worden geconcludeerd dat de mate waarin een
zaak verder doordringt in het justitiële systeem, vooral bepaald wordt door de
ernst van het delict (hoofdstuk 3). Dit zou betekenen dat allochtonen vaker dan
autochtonen voor relatief minder ernstige delicten met de politie in aanraking
komen, maar niet voor ernstige misdrijven die door de ovj vervolgd worden.

Indien de gegevens gesplitst worden naar leeftijdscategorieën, blijkt dat er
voor de leeftijdsgroep van 12- en 13-jarigen geen verschillen worden waarge-
nomen tussen jongens uit de steekproef van het huidig onderzoek. Wel blijkt
dat deze jongens wat vaker met de politie in contact komen dan de 'represen-
tatieve' groep Nederlandse jongens.

Op 14-15-jarige leeftijd hebben allochtone jongens meer contacten met jus-
titie; Marokkaanse wat meer dan Turkse en Surinaamse jongens. Op 16-17-
jarige leeftijd zijn er minder verschillen tussen de jongens binnen het huidige
onderzoek; de groep `representatieve' Nederlandse jongens hebben echter min-
der contacten met justitie dan de huidige onderzoeksgroep (zie tabel 9).

Van belang is ook dat er geen interactie (een gecombineerd effect) is tussen
de variabelen etnische groep en leeftijd op het voorkomen van delinquent ge-
drag, zoals Hirschi en Gottfredson (1983) bijvoorbeeld beweren (zie ook para-
graaf 5.2).2'

4.3 De Surinaamse jongens

Er is een aantal verschillen tussen de verschillende Surinaamse groepen onder-
ling.Over het geheel genomen lijkt het erop dat Hindoestaanse en Nederland-
se jongens minder vaak een officieel contact hebben dan de Surinaamse jon-
gens met een andere etnische achtergrond (zie ook de tabellenbijlage). Creoolse
jongens hebben meer contacten met justitie dan de andere groepen. Javaanse
en andere jongens hebben meer politiecontacten ('ooit' en `laatste jaar'), maar
worden niet vaker geverbaliseerd of vervolgd dan de Nederlandse en de Hin-
doestaanse jongens (tabel 10).

Creoolse jongens worden vaker dan de anderen vervolgd door de ovj. In
tegenstelling tot de hierboven gepresenteerde resultaten zijn hier dus wel ver-
schillen tussen etnische groepen op het niveau van het parket. Dit zou kunnen
wijzen op een effect van discriminatie binnen het justitiële systeem. Het kan er
ook op wijzen dat Creoolse jongens iets ernstiger misdrijven plegen. In de vol-
gende paragraaf blijkt namelijk dat dit het geval is.

Tabel 10: Aantal officiële contacten (Surinaamse jongens); in %

Nederl. Hindoest. Creolen Javanen e.a.
(N=204) (N=106) (N=46) (N=54)

politiecontacten (ooit)' 15 17 33 26
politiecontacten laatste jaar 6 7 13 13
proces-verbaal` 6 2 15 7
vervolgd door ovj' 2 - 7 -
. p<0,05

u Dit is onderzocht door middel van latente klasse-analyse.
26 Vanwege de betrekkelijke geringe aantallen zijn de gegevens niet onderverdeeld naar leeftijd.
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4.4 Voorkomen van justitiële contacten naar type misdrijf

De misdrijven zijn verdeeld in: lichte vermogensmisdrijven (art. 310 WvSr. een-
voudige diefstal; meestal winkeldiefstal), ernstige vermogensmisdrijven (art. 311-
312 WvSr: diefstal samen met anderen met of zonder braak en diefstal met
geweld), geweldsmisdrijven tegen personen, geweld tegen zaken en zedenmis-
drijven.

Er zijn enige verschillen tussen etnische groepen wat betreft het type misdrijf
waarvoor zij met justitie in contact komen. De resultaten van de analyses wor-
den hier samengevat; de meeste tabellen in de tabellenbijlage opgenomen (zo-
wel voor de `grote' als de `kleine' steekproef. Verschillen tussen etnische groe-
pen komen vooral tot stand, doordat allochtone jongens meer lichte vermogens-
misdrijven plegen. Marokkaanse jongens plegen echter wat vaker dan andere
jongens ernstige vermogensmisdrijven. Wat betreft geweld tegen personen, van-
dalisme en zedenmisdrijven zijn er geen verschillen vastgesteld tussen etnische
groepen (tabel 11).

Tabel 11: Aantal officiële contacten per type misdrijf (totale steekproef); in %

lichte vermogensdel. (eenvoudige diefstal)**
ernstige vermogensdel. (gekwalificeerde
diefstal)'

agressie tegen personen
vandalisme
zedendelicten

' p<0,01
•' p<0,001

Marokkaans Turks Surinaams Nederlands
(N=204) (N=106) (N=46) (N=54)

26 16 18 8

13 6 4 5
6 3 2 3
6 3 5 6
2 2 2 -

Onder Surinaamse jongens zijn er eveneens verschillen met betrekking tot ver-
mogensmisdrijven. Creoolse jongens en Javaanse en andere jongens plegen
meer lichte vermogensmisdrijven. Bovendien komen Creoolse jongens vaker dan
de andere etnische groepen in contact met justitie voor ernstige vermogensdelic-
ten en geweld tegen personen. Dit zou kunnen verklaren waarom Creoolse
jongens wat vaker vervolgd worden door de ovj.

4.5 De frequentie en andere kenmerken van politiecontacten

De meeste jongens met politiecontacten komen slechts één maal met de politie
in aanraking (53%), 23% had twee contacten en 24% had drie of meer contac-
ten (politiecontacten `ooit'; N=188). Van de jongens die tijdens het afgelopen
jaar een contact met politie hadden (N=94), was dit voor 65% de eerste keer,
35% had al eerder contacten gehad. De frequentie waarmee jongens met de
politie in aanraking komen, blijkt gelijk te zijn in alle etnische groepen (ook
binnen de Surinaamse jongens onderling; p>0,10).

Uit de politieregistratie blijkt dat de overgrote meerderheid van de respon-
denten alle (bij de politie bekende misdrijven) alleen heeft gepleegd (76%);
18% van de jongens heeft slechts één feit in groepsverband gepleegd en slechts
5% van de respondenten heeft twee of meer misdrijven met anderen gepleegd.
Tijdens het laatste contact met de politie bleek dat 51% van de jongens alleen
was, 25% had het delicten in gezelschap van één ander gepleegd, 12% met twee
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anderen en 13% met drie of meer anderen. De meeste feiten worden dus niet
in grote groepen gepleegd.

In al deze opzichten verschillen de vier etnische groepen niet van elkaar. Bij
Creoolse en Javaanse en andere jongens echter is het aantal medeverdachten
(tijdens het laatste contact) iets hoger dan bij andere etnische groepen (respec-
tievelijk gemiddeld 2,6 en 4,2, terwijl dit voor alle jongens te zamen gemiddeld
2 is; p< 0,05).

Er is ook gecodeerd wat het tijdsverloop was tussen het eerste en het laatste
contact met de politie. Dit is gedaan voor de jongens met meer dan één contact
met de politie (N=87). Hieruit blijkt dat er meestal één tot twee jaren liggen
tussen het eerste en het laatste jaar (59% van de gevallen); in 24% van de ge-
vallen is dit drie tot vier jaren en in 17% van de gevallen vijf jaar of meer. Ook
wat betreft het tijdsverloop tussen het eerste en het tweede politiecontact (in-
dien er minstens twee contacten zijn) zijn er geen verschillen tussen etnische
groepen (noch tussen Surinamers onderling; p>0,05).

4.6 Gegevens uit ander Nederlands onderzoek

Het leek ons van belang om te onderzoeken in hoeverre andere onderzoeken
tot vergelijkbare conclusies komen. Hiervoor is informatie verzameld afkomstig
uit ander WODC-onderzoek, uit de CBS-statistiek en uit ander Nederlands
onderzoek.

De Rotterdamse jeugdpolitie
Het WODC beschikt over gegevens over de jeugdpolitie te Rotterdam. Van
alle jongeren die daar van oktober tot en met december 1985 met de jeugdpo-
litie in aanraking zijn gekomen, is in 70% van de gevallen een `indicatielijstje'
ingevuld (zie ook Barendse en Spickenheuer (ter perse))?8 Op deze indicatielijs-
ten wordt informatie over kenmerken van de zaak genoteerd. Hieruit blijkt dat
er weinig verschillen zijn tussen de verschillende etnische groepen onderling.
Gemiddeld is in 2,4% van de contacten sprake van het toebrengen van ernstig
psychisch/fysiek letsel. Van alle jongens wordt 4,8% in verzekering gesteld. Ook
hier verschillen de etnische groepen niet van elkaar (p>0,05).

Alleen de Marokkaanse jongens wijken op enkele kenmerken enigszins af van
de overige groepen. Zij zijn vaker dan gemiddeld recidivist (dit wil zeggen dat
zij meer malen voor misdrijven met de politie in aanraking komen). Van de
Marokkaanse jongens recidiveert 47% (van wie 20% al twee of meer politiecon-
tacten had), terwijl dit bij de Nederlandse jongens 31% is en bij de Surinaamse
en de Turkse jongens 34% (p<0,05). Ook Essers en Van der Laan (1988) vin-
den dit resultaat.

In het algemeen is er in 23% van de gevallen sprake van financieel nadeel
voor het slachtoffer ten gevolge van het delict. Bij de delicten gepleegd door
Marokkaanse jongens ligt dit percentage wat hoger: in 42% van de gevallen is
er financiële schade. Deze schade bedraagt voornamelijk minder dan f 200.

Deze gegevens onderstrepen dat Marokkaanse jongens wat meer en wat
ernstiger delicten plegen (in termen van schade) dan jongens uit de andere

27
Wij danken Hans Spickenheuer en Els Barendse voor het beschikbaar stellen van de gegevens.

28 Voor de analyses is uitsluitend informatie over jongens gebruikt om de resultaten beter te
kunnen vergelijken met de gegevens uit het huidige onderzoek. Het gaat om 526 jongens (Suri-
namers/Antillianen: N=67; Marokkanen: N=79; Turken: N=44).
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etnische groepen. De Rotterdamse gegevens bevestigen eveneens dat de ver-
schillen tussen Marokkanen en andere etnische groepen betrekking hebben op
vermogensdelicten en niet op geweld tegen personen.

Officiële gegevens uit andere bronnen
Er zijn verschillende Nederlandse publikaties waarin officiële cijfers worden
gegeven over het voorkomen van delinquent gedrag bij jongeren of volwasse-
nen, op verschillende niveaus van het strafproces (zie tabellenbijlage).

Een onderzoek waar schattingen worden gegeven van de pakkans van diverse
allochtone groepen, is dat van Van der Hoeven (1986). Hij geeft een globale
schatting van de kans van jongeren uit etnische minderheden om met de poli-
tie in aanraking te komen in vergelijking met autochtone jongeren. Het blijkt
dat allochtone jongens oververtegenwoordigd zijn in de politiestatistiek. Net als
in het huidige onderzoek geldt dit echter vooral voor de eenvoudige diefstallen
en in mindere mate voor gekwalificeerde diefstal en agressieve misdrijven. Ook
zijn er duidelijk verschillen te zien tussen de etnische groepen onderling. De
oververtegenwoordiging is groter voor Marokkaanse en Surinaamse jongeren
dan voor Turkse jongeren. Vooral de Marokkaanse jongeren lijken wat vaker
dan andere groepen gekwalificeerde diefstal te plegen.

Van belang is ook dat uit een vergelijking van de gegevens van het onder-
havige onderzoek met de informatie uit Rotterdam blijkt dat in het onderhavige
onderzoek de oververtegenwoordiging van allochtonen geringer is. Dit is het ge-
volg van het feit dat allochtonen worden afgezet tegen `vergelijkbare' Nederlan-
ders. Het verschil is des te meer opvallend, omdat de gegevens in het huidige
onderzoek alleen jongens betreffen, terwijl in het onderzoek van Van der
Hoeven (1986) geen onderscheid is gemaakt naar geslacht. Indien Van der
Hoevens indexen zouden worden berekend voor uitsluitend jongens, dan zouden
de verschillen veel groter worden (aangezien jongens veel vaker dan meisjes
met justitie in aanraking komen).

Ten slotte vinden Essers en Van der Laan (1988) eveneens dat in Amster-
dam allochtone jongeren vaker dan autochtone jongeren met justitie in contact -
komen (het gaat hier om alle zaken die op het parket ingeschreven worden).

4.7 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is gekeken naar het aantal officiële contacten van allochtone en
Nederlandse jongens. Het aantal contacten van allochtonen is vergeleken met
twee groepen Nederlandse jongens: een `vergelijkbare' groep jongens en een
aselect getrokken groep jongens uit Den Haag en Venlo. Allochtonen komen
vaker met de politie in aanraking dan `vergelijkbare' Nederlandse groep. Bij
Marokkaanse jongens is deze oververtegenwoordiging groter dan bij Turkse en
Surinaamse jongens. Van alle Marokkaanse jongens heeft 33% een geregis-
treerd politiecontact, bij de Turkse en de Surinaamse jongens is dit 23%. Van
de vergelijkbare Nederlandse jongens heeft 15% een geregistreerd politiecon-
tact, terwijl dit van de `representatieve' steekproef van jongens uit Den Haag
en Venlo slechts 10% is. Deze oververtegenwoordiging betreft voornamelijk 14-
15-jarigen. Bij 16-17-jarigen geldt deze relatie alleen met betrekking tot het
aantal politiecontacten van het afgelopen jaar.

Het aantal jongens dat wel eens door de ovj is vervolgd voor een strafbaar
feit, is in alle etnische groepen gelijk. Uit de gepresenteerde gegevens blijkt dat
in het algemeen jongens uit de verschillende etnische groepen niet verschillen
wat betreft de frequentie en de aard van de misdrijven. Alleen Marokkaanse
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jongens plegen meer delicten dan gemiddeld en iets vaker ernstige vermogens-
misdrijven dan jongens uit andere etnische groepen.

Van de Surinaamse jongens blijken vooral Creoolse jongens (en in mindere
mate Javaanse jongens) wat vaker delicten te plegen dan Hindoestaanse jon-
gens. Ook plegen Creoolse jongens wat meer dan andere Surinaamse jongens
ernstige vermogensmisdrijven.

Gegevens uit ander bronnen bevestigen grotendeels het beeld dat in dit on-
derzoek geschetst is. Het is duidelijk dat door allochtonen te vergelijken met
`vergelijkbare' Nederlandse jongens de oververtegenwoordiging afneemt. Deze
oververtegenwoordiging verdwijnt echter niet helemaal.
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5 Delinquentie en socio-demografische
kenmerken

5.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zal gekeken worden naar de relaties van verschillende socio-
demografische kenmerken met de prevalentie en frequentie van delinquent ge-
drag. Een prevalentiemaat maakt onderscheid tussen respondenten die wel en
respondenten die geen delict hebben gepleegd (volgens eigen opgave of volgens
de officiële registratie). Een frequentiemaat van delinquent gedrag verwijst naar
de frequentie van delinquent gedrag binnen de groep die delicten heeft opgege-
ven of justitiële contacten heeft gehad. De analyses zijn voor de totale steek-
proef en voor elke etnische groep apart gedaan.

De socio-demografische variabelen zijn gerelateerd aan zes verschillende pre-
valentie maten voor delinquent gedrag:
1. het al dan niet hebben van geregistreerde contacten `ooit';
2. het al dan niet hebben van geregistreerde contacten `laatste jaar';
3. het al dan niet opgeven van self-reportdelinquentie `ooit';
4. het al dan niet opgeven van self-reportdelinquentie `laatste jaar';
5. het al dan niet opgeven van self-report-politiecontacten `ooit';
6. het al dan niet opgeven van self-report-politiecontacten `laatste jaar'.

Daarnaast zijn, binnen de delinquente groep (de `ja'-groep), frequentieverdelin-
gen van delinquent gedrag en van het aantal officiële contacten gerelateerd aan
de socio-demografische variabelen.

De self-reportmaten die vanaf nu gebruikt worden in de analyses, zijn 'verbe-
terd' aan de hand van de officiële gegevens die beschikbaar waren. De correc-
tie is toegepast, wanneer een respondent geen enkel delict en/of politiecontact
had opgegeven, terwijl uit de politiecijfers bleek dat er een geregistreerd contact
was geweest (dus bij het voorkomen van discrepanties). In dat geval is de self-
reportmaat gelijk gesteld aan de maat voor de officiële contacten. Deze correc-
tie heeft echter geen grote invloed op de resultaten.

Gezien het feit dat de validiteit van self-reportgegevens van Marokkaanse en
Turkse jongens onvoldoende is, zullen voor deze twee groepen, alleen conclusies
getrokken worden op basis van officiële gegevens '

Over het algemeen wijzen de gevonden correlaties op zwakke tot matige rela-
ties tussen delinquentie en de socio-demografische kenmerken van responden-
ten. Bij het evalueren van deze relaties moet rekening worden gehouden met
het feit dat de vier steekproeven die in dit onderzoek bestudeerd worden, wat
betreft hun socio-demografische samenstelling (vooral beroepsniveau van de

29 Indien er een relatie is tussen de self-reportgegevens en een socio-demografische variabele,
kan dit het gevolg zijn van het feit dat deze socio-demografische variabele samenhangt met het
al dan niet opgeven van delicten (in plaats van met het plegen van delicten).
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vader en opleidingsniveau) tamelijk homogeen zijn in vergelijking met bv. een
representatieve steekproef van Nederlandse jongens. Dit zou de relatieve zwakte
van de gevonden relaties gedeeltelijk kunnen verklaren. Hierna volgt een
samenvatting van de resultaten. Een volledig overzicht van de correlatiematrix
wordt gegeven in de tabellenbijlage.

5.2 Resultaten

In het algemeen blijkt dat de frequentie van delinquent gedrag niet samenhangt
met een van de bestudeerde socio-demografische variabelen.

Leeftijd
In praktisch alle onderzoeken wordt een relatie gevonden tussen het al dan niet
plegen van delicten en leeftijd (zie o.m. Junger-Tas e.a., 1983; Gottfredson en
Hirschi, 1986; Greenberg, 1985; Block, 1986). De prevalentie van delinquent ge-
drag is minimaal tot 10-jarige leeftijd. Daarna stijgt de prevalentie snel om een
piek te bereiken bij 16-20-jarigen. Boven de 20 jaar neemt deze weer relatief
snel af. Volgens Gottfredson en Hirschi (1986) is de relatie tussen leeftijd en
delinquentie identiek voor alle typen misdrijven, in alle culturen en voor alle
socio-demografische groepen in de samenleving. Op deze bewering is kritiek ge-
komen (zie o.m. Greenberg, 1985; Block, 1986), maar - hoe dan ook - leeftijd
is waarschijnlijk, na geslacht, een van de beste voorspellers van het voorkomen
van delinquent gedrag.

De aard van de relatie blijkt te verschillen in een aantal studies. Junger-Tas
e.a. (1983) vindt geen relatie tussen leeftijd en prevalentiecijfers, maar wel tus-
sen leeftijd en frequentie van self-reportdelicten. Gottfredson en Hirschi (1986)
daarentegen vinden dat de relatie tussen delinquentie en leeftijd wel aanwezig
is voor wat betreft de prevalentie, maar niet voor wat betreft de frequentie van
officieel geregistreerde criminaliteit. Waarschijnlijk zijnde gevonden verschillen
gedeeltelijk het gevolg van de wijze waarop delinquentie is gemeten (bv. offi-
ciële versus self-reportgegevens of ernst van het misdrijf).

In dit onderzoek wordt, zoals verwacht, een relatie gevonden tussen leeftijd
en het al dan niet opgeven van delicten.» Oudere respondenten geven vaker
delicten (r = 0,13) en politiecontacten op (r = 0,13) en komen vaker met justitie
in aanraking (r=0,09) dan jongere respondenten. Dit geldt globaal voor alle
etnische groepen. In totaal geven 7% van de 12-13-jarigen politiecontacten op,
onder 14-15-jarigen is dit 13% en onder 16-17-jarigen 16% (N=811).

Binnen de groep die opgeeft delicten gepleegd te hebben, worden gemiddeld - in
elke leeftijdsgroep - 10 delicten en 1,8 politiecontacten vermeld (voor het afge-
lopen jaar). Het gemiddelde aantal geregistreerde contacten met justitie is 1,6.

Beroepsniveau van de vader
In de meeste onderzoeken wordt een zwakke neatieve relatie gevonden tussen
sociaal-economische status (SES) van het gezin en het voorkomen van delin-
quent gedrag (Tittle e.a., 1978; Elliott en Ageton, 1980; Hindelang e.a., 1981;
Blomme, 1983; Junger, 1983; Rutter en Giller, 1983). Meestal is de relatie SES-

30
Om de relatie leeftijd-delinquentie te bestuderen is alleen gebruik gemaakt van gegevens die
betrekking hadden op het afgelopen jaar.

31
In de literatuur is de SES-schaal meestal samengesteld uit verschillende indicatoren (zoals
beroepsniveau en inkomen).
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delinquentie bij self-reportgegevens nogal zwak. In de regel is deze relatie ster-
ker, wanneer SES wordt gerelateerd aan de geregistreerde contacten met justi-
tie. Doorgaans komt ook naar voren dat jongeren uit de lagere socio-economi-
sche strata naar verhouding niet alleen wat meer, maar ook ernstiger delicten
plegen. Deze relatie geldt meestal voor het uiteinde van de SES-schaal: de laag-
ste categorie wijkt af van het gemiddelde en bevat een iets hoger percentage
jongens dat delicten opgeeft.

In deze paragraaf wordt het beroepsniveau van de vader van de respondent
besproken. In de volgende paragraaf wordt naar het al dan niet verrichten van
beroepsarbeid gekeken.

De relatie beroepsniveau-delinquent gedrag blijkt in dit onderzoek nogal te
verschillen naar gelang de etnische groep. Bij Nederlandse jongens is geen rela-
tie gevonden tussen beroepsniveau en delinquentie. Bij Turkse en Marokkaanse
jongens bestaat er wel een relatie tussen beroepsniveau en het aantal officiële
contacten. Een laag beroepsniveau van de vader is gerelateerd aan wat delin-
quenter gedrag van de zonen. Het aantal geregistreerde contacten loopt op van
7% (hoog beroepsniveau, namelijk categorie 1 en 2) tot 30%, wanneer de vader
ongeschoolde arbeid verricht(te).

Bij de Surinaamse jongens is het resultaat nogal verrassend. Alhoewel het
aantal officiële contacten onder Creoolse jongens gemiddeld wat hoger ligt
(33%) dan onder de Hindoestaanse jongens (14%), blijkt dat de relatie met be-
roepsniveau tegengesteld is bij deze twee etnische groepen. Bij de Creoolse
jongens komen officiële contacten vaker voor in gezinnen met een laag beroeps-
niveau (officiële contacten `ooit': r=0,36). In de Hindoestaanse groep blijkt ech-
ter dat jongens uit gezinnen met een hoog beroepsniveau vaker met de politie
in aanraking komen dan jongens uit gezinnen met een lager beroepsniveau (of-
ficiële contacten `ooit': r=-0,20, tabel 12).

Tabel 12: Aantal jongens met officieel geregistreerde contacten (ooit) naar beroepsniveau van
de vader (Surinamers); in %

beroepsniveau Hindoestanen
(N=77)

Creolen
(N=33)

Javanen e.a.
(N=38)

hoog*
laag**

23%
9%

9%
46%

19%
32%

gemiddeld 14% 33% 26%

correlatie (r)
(sign.)

-0,20
(0,04)

0,36
(0,02)

0,15
(0,19)

* Vrije beroepen, zelfstandigen, hogere, middelbare en lagere employés.
" Geschoolde en ongeschoolde arbeiders.

In de groep `Javanen en anderen' is geen enkel verband gevonden met beroeps-
niveau van de vader, maar deze groep lijkt, bij nadere inspectie van de correla-
ties, het meest op de Creoolse jongens (zowel wat betreft de officiële als de
self-reportgegevens) 32

Het feit dat Hindoestaanse jongens uit gezinnen waar de vader een hoog
beroepsniveau heeft, relatief veel justitiële contacten hebben, is tegengesteld aan

32
Bij Creoolse jongens is de richting van de correlatie tussen SES en self-reportdelinquentie
nogal wisselend. Dit resultaat komt overeen met bevindingen in de literatuur met betrekking
tot verschillen tussen self-report- en officieel geregistreerde delinquentie in relatie tot socio-
demografische variabelen (zie ook paragraaf 3.1). Een zelfde soort resultaat wordt gevonden
met betrekking tot beroepsarbeid van de vader.
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de verwachtingen. In Deel II van de rapportage over dit onderzoek zal onder-
zocht worden of hiervoor een verklaring kan worden gevonden.

Beroepsarbeid van de vader
In de literatuur wordt meestal een relatief sterke relatie gevonden tussen de
werkloosheid van de vader en het delinquentieniveau van de kinderen (Rutter
en Giller, 1983; Junger-Tas e.a., 1983). Het al dan niet werkzaam zijn van de
moeder is volgens een Nederlands onderzoek niet gerelateerd aan delinquentie
(Junger-Tas e.a., 1983).

In dit onderzoek zijn er - opnieuw - verschillen tussen etnische groepen. Bij
de Nederlandse jongens is het niet verrichten van beroepsarbeid van de vader
(omdat hij werkloos of invalide is) geassocieerd met alle delinquentiematen
(officiële en self-reportgegevens). In gezinnen waar de vader niet werkt, plegen
jongens relatief vaker delicten (16% geregistreerde contacten `laatste jaar') dan
in gezinnen waar de vader wel beroepsarbeid verricht (5% geregistreerde con-
tacten `laatste jaar').

In de Surinaamse groep wordt weer een verschil gevonden tussen Hindoe-
staanse en Creoolse jongens. Binnen de Creoolse groep is er een relatie tussen
self-report-politiecontacten van het `laatste jaar' en het al dan niet werkzaam
zijn van de vader (r = -0,30; p<0,05); en er is een tendens voor officiële contac-
ten `laatste jaar' (r = -0,21; p = 0,10). Wanneer hun vader geen werk heeft, heb-
ben Creoolse jongens wat vaker politiecontacten. Bij Hindoestaanse jongens is
de relatie omgekeerd: bij werkloosheid of invaliditeit van de vader geven deze
jongens minder delicten op (self-reportgegevens). In de groep `Javanen en ande-
ren' is er geen relatie tussen beroepsarbeid van de vader en het voorkomen van
delinquent gedrag.

Aangezien werkloosheid vaak samengaat met een laag beroepsniveau van de
vader (zie hoofdstuk 1), zijn deze resultaten -te vergelijken met de uitkomsten
van de relatie beroepsniveau-delinquentie bij de Surinamers.

Bij de Marokkaanse en de Turkse jongens is er geen relatie tussen het al dan
niet werken van de vader en het delinquente gedrag van hun zonen.

Opvallend aan deze resultaten is dat voor de Nederlandse groep geen relatie
wordt gevonden tussen delinquentie en beroepsniveau van de vader, maar wel
een relatie tussen delinquentie en werkloosheid. Bij de Turkse en de Marok-
kaanse groep is dit omgekeerd: er is duidelijk een relatie tussen delinquentie en
beroepsniveau van de vader, maar niet tussen delinquentie en werkloosheid. Ter
herinnering: het percentage vaders zonder werk (omdat zij werkloos of invali-
de zijn) is veel hoger bij Marokkanen en Turken (tussen 32% en 40%) dan bij
Nederlanders (17%; zie ook paragraaf 1.7). Dit suggereert dat de mate waarin
werkloosheid van de vader een voorspeller is van delinquent gedrag (van jon-
gens), afhankelijk is van de omvang van de categorie werklozen in een (etni-
sche) groep. Wanneer het aantal vaders zonder werk betrekkelijk gering is
(zoals bij de Nederlanders in dit onderzoek), zijn de gezinnen waar de vader
zonder werk is, blijkbaar enigszins afwijkend met betrekking tot het voorkomen
van delinquent gedrag van hun zonen. Omgekeerd, wanneer werkloosheid in
een bevolkingsgroep omvangrijk is, wordt de betekenis ervan als voorspeller van
delinquentie van de zonen geringer. Net als de geconstateerde verschillen tussen
de Hindoestanen en de Creolen, wijst dit erop dat de relatie tussen werkloos-
heid en delinquent gedrag gecompliceerd is en niet zonder meer te herleiden
valt tot: werkloosheid van de vader leidt tot delinquent gedrag van de zonen.
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Beroepsarbeid van de moeder
Bij Surinaamse jongens neemt het aantal officiële contacten toe, wanneer de
moeder werkt (politiecontacten `ooit'; r=0,15, p=0,01). Wanneer de moeder
werkt, wordt er eveneens een lichte stijging van self-report delinquent gedrag
geconstateerd bij Surinaamse en Nederlandse jongens (delinquent gedrag `ooit':
Surinamers: r = 0,26; Nederlanders: r = 0,16). Bij de Turkse en de Marokkaanse
groep blijkt er geen relatie te zijn tussen beroepsarbeid van de moeder en het
al dan niet opgeven van delinquent gedrag (Marokkaanse jongens hebben
slechts in 12 gevallen werkende moeders) 33

33

34

Opleidingsniveau
Opleidingsniveau is wel eens gekenmerkt als de sociale status van het kind (zie
o.m. Hirschi, 1969; Thornberry en Farnworth, 1982; Junger-Tas e.a., 1983). In
dit onderzoek is er echter geen samenhang gevonden tussen opleidingsniveau en
delinquent gedrag (zie de tabellenbijlage voor een verslag van de analyses). Een
mogelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn (zoals in de inleiding werd ver-
meld) dat de respondenten uit deze steekproef relatief homogeen zijn met be-
trekking tot het opleidingsniveau.

Het al dan niet volgen van onderwijs is echter wel gerelateerd aan delinquent
gedrag. Indien jongens geen onderwijs volgen, plegen zij vaker delicten. Dit
geldt voor de geregistreerde contacten van Turkse en Marokkaanse jongens.
Van de jongens die naar school gaan, heeft 19% geregistreerde contacten tij-
dens het afgelopen jaar; van diegenen die niet meer naar school gaan, heeft één
op de twee geregistreerde contacten tijdens het afgelopen jaar. Van de Suri-
naamse jongens is er alleen bij Creolen een relatie tussen officiële contacten
(laatste jaar) en het niet meer naar school gaan (r=-0,23, p=0,05). Bij de
Nederlandse jongens hangt het al dan niet volgen van onderwijs uitsluitend
samen met self-reportdelinquentie (laatste jaar; r=0,12).

De gezinssituatie
Het al dan niet thuis wonen bij de ouders is niet geassocieerd met het voorko-
men van delinquent gedrag (ter herinnering: het aantal jongens dat niet bij zijn
ouders woont, is betrekkelijk klein: N= 16).

Er is ook gekeken of in onvolledige gezinnen vaker delinquent gedrag voor-
komt. Er is alleen een onderscheid gemaakt tussen volledige gezinnen en gezin-
nen waar alleen de moeder aanwezig is. Andere situaties (bv. alleen de vader
aanwezig) komen zeer weinig voor.

Bij Marokkaanse en Turkse jongens bestaat er een relatie tussen delinquentie
en de gezinssituatie. Eén op de twee Turkse en Marokkaanse jongens uit een
onvolledig gezin heeft politiecontacten, terwijl dit voor jongens uit volledige
gezinnen 27% is. Wel moet in gedachte gehouden worden dat slechts 4% van
deze jongens uit onvolledige gezinnen komt (zie ook de tabellenbijlage). Dit
komt overeen met gegevens uit de literatuur (Junger-Tas e.a., 1983; Rutten en
Giller, 1983). Ook bij Surinaamse jongens is er een relatie tussen de gezinss-
ituatie en delinquent gedrag. Dit geldt voor Creoolse en voor Hindoestaanse
jongens (bij Hindoestaanse jongens geldt deze relatie alleen voor self-report-

Voor de relatie SES van de moeder en delinquent gedrag: zie tabellenbijlage. Vanwege het
geringe aantal'werkende moeders' zijn geen analyses gedaan voor de Marokkaanse steekproef;
voór de Surinaamse steekproef is geen splitsing gemaakt naar etnische afkomst; voor de totale
groep zijn geen frequentieverdelingen gemaakt.
Analyses op Turkse en Marokkaanse jongens van 16 tot 17 jaar. N=71, X2= 3, df=1; p<0,05).
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delinquentie `laatste jaar'). In alle gevallen lopen de relaties in de verwachte
richting: respondenten uit onvolledige gezinnen plegen wat vaker delinquent
gedrag dan respondenten uit volledige gezinnen. Bij Nederlandse jongens is er
echter geen relatie tussen de gezinssituatie en delinquentie.

Urbanisatiegraad
Alle etnische groepen komen, wat betreft de urbanisatiegraad van hun woon-
plaats (op het moment van het interview), uit streken met een relatief hoge
urbanisatiegraad. De spreiding in deze studie is dus gering wat betreft urbani-
satiegraad. Dit verklaart misschien de afwezigheid van een relatie tussen deze
variabele en delinquentie.

Urbanisatiegraad in het land van herkomst is uitsluitend gerelateerd aan self-
report delinquent gedrag onder de Hindoestaanse jongens. Jongens afkomstig
uit de grote steden (in het land van herkomst), geven wat meer delicten op en
hebben vaker geregistreerde contacten dan jongens afkomstig van het platte-
land.

Lengte van het verblijf in Nederland
Alleen bij Surinaamse jongens is er een verband tussen de lengte van het ver-
blijf in Nederland en de mate waarin zij officiële politiecontacten hebben (r=
0,13) 35 Naarmate jongens hier langer verblijven, plegen zij wat vaker delicten.

Bij Turkse en Marokkaanse jongens is er geen enkel verband tussen officieel
geregistreerde contacten en de lengte van het verblijf in Nederland.

53 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is bij elke etnische groep gekeken naar de relatie tussen de
socio-demografische variabelen en betrokkenheid bij delinquent gedrag. De
relaties die zijn gevonden, zijn over het algemeen niet sterk. Een reden hier-
voor zou kunnen zijn dat de bestudeerde groepen in dit onderzoek, in verge-
lijking met een representatieve groep Nederlandse jongens, tamelijk homogeen
zijn met betrekking tot verschillende achtergrondfactoren (zoals beroepsniveau
en opleidingsniveau). Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat er geen rela-
tie is tussen delinquentie en opleidingsniveau.

Voor alle etnische groepen geldt dat er geen relatie is gevonden tussen ur-
banisatiegraad (in Nederland) en opleidingsniveau enerzijds en het optreden van
delinquent gedrag anderzijds. Er is wel een relatie, in alle etnische groepen,
tussen delinquent gedrag en leeftijd: delinquent gedrag komt vaker voor bij de
oudste leeftijdscategorieën in vergelijking met de jongste leeftijdscategorieën.

Opvallend is ook dat de relaties tussen een aantal socio-demografische varia-
belen en delinquent gedrag niet gelijk zijn per etnische groep. Daarom zal, per
etnische groep, een korte beschrijving worden gegeven van de socio-demografi-
sche kenmerken in relatie tot delinquent gedrag.

Van de Turkse en Marokkaanse jongeren komen delinquente jongens wat
vaker uit gezinnen waar de vader een laag beroepsniveau heeft, zij volgen geen
dagonderwijs meer en komen vaker uit onvolledige gezinnen in vergelijking met
jongens die geen delicten plegen. Werkloosheid van de vader en lengte van het

u Net als bij het bestuderen van de relatie leeftijd-delinquentie zullen hier alleen de `laatste
jaar'-maten gebruikt worden. Jongens die slechts enkele jaren in Nederland wonen, hebben
door dit feit alleen al minder kans op politiecontacten.
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verblijf in Nederland zijn niet gerelateerd aan het wel of niet hebben van of-
ficieel geregistreerde contacten.

Bij Surinaamse jongens komt delinquent gedrag relatief frequenter voor bij
jongens die uit gezinnen komen waar de moeder werkt of uit onvolledige gezin-
nen. Dit is eveneens het geval, wanneer de respondenten geen dagonderwijs
volgen en indien zij al wat langer in Nederland verblijven.

Er zijn, in de Surinaamse groep, verschillende relaties gevonden bij Creolen
en Hindoestanen. Bij Hindoestanen komen jongens die delicten plegen wat
vaker uit gezinnen waar de vader een hoog beroepsniveau heeft dan jongens die
geen delicten plegen. Bij Creolen is de relatie omgekeerd: jongens die delicten
plegen komen eerder uit gezinnen waar de vader een laag beroepsniveau heeft
dan jongens die geen misdrijven plegen. Ook de relatie van delinquentie met
beroepsarbeid van de vader verschilt naar gelang de etnische achtergrond van
de Surinaamse jongens.

Alleen voor Hindoestanen geldt dat jongens die relatief veel delicten plegen,
wat vaker afkomstig zijn uit de grote steden (in hun land van oorsprong) en
relatief lang in Nederland verblijven in vergelijking met jongens afkomstig van
het platteland, die sinds kort in Nederland verblijven.

Bij Nederlandse jongens is het feit dat de vader geen beroepsarbeid verricht,
gerelateerd aan meer delinquent gedrag bij hun zonen. Verder is delinquent
gedrag niet gerelateerd aan het beroepsniveau van de vader, het al dan niet
werken van moeder en de samenstelling van het gezin (volledig/onvolledig).
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6 Slachtofferschap van misdrijven

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het voorkomen en de frequentie
van slachtofferschap met behulp van self-reportgegevens. Bovendien zal worden
ingegaan op de samenhang tussen slachtofferschap van criminaliteit enerzijds en
een aantal socio-demografische kenmerken en de wijze van vrijetijdsbesteding
anderzijds. Ook het getuige zijn van een misdrijf komt aan de orde.

6.1 Slachtoffers van misdrijven onder etnische minderheden: enkele
gegevens uit de literatuur

In Nederlands onderzoek is tot nu toe weinig aandacht besteed aan slachtoffer-
schap van etnische minderheden. Voor Nederland is er, voor zover ons bekend,
alleen informatie gebaseerd op officiële cijfers. Junger en Van Hecke (1988)
hebben zaken onderzocht die door arrondissementsrechtbanken in behandeling
zijn genomen. Hieruit blijkt dat de kans op slachtofferschap bij allochtonen iets
groter is dan bij Nederlanders. Het percentage allochtonen in Nederland is
ongeveer 6% (Muus, 1986), terwijl zij 9% van de slachtoffers vormen (bij de
zaken die door de arrondissementsrechtbanken in behandeling zijn genomen,
met uitzondering van verkeersmisdrijven). De etnische groep van het slachtof-
fer blijkt echter niet gerelateerd te zijn aan het type misdrijf (agressie tegen
personen of zaken en vermogensmisdrijven).

Self-reportgegevens van leden van etnische minderheden over hun slacht-
offerschap zijn uitsluitend beschikbaar voor het buitenland.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt eveneens dat zwarte jongens vaker slacht-
offer worden dan blanke jongens. Dit geldt vooral voor geweld tegen personen
(beroving, bedreiging met een mes, bedreiging met een wapen en (lichte) mis-
handeling), zakkenrollerij en diefstal. Alleen van vernielingen worden blanke
jongens vaker het slachtoffer (Thornberry en Figlio, 1977). De gegevens uit het
Amerikaanse `National Crime Survey Report' (1986) zijn in overeenstemming
met deze resultaten. Zwarte jongeren zijn, in vergelijking met blanke jongeren,
vaker slachtoffer van geweldsdelicten (beroving en mishandeling), maar niet van
vermogensmisdrijven (diefstal).

Bovenstaande onderzoeken zijn alle gebaseerd op representatieve steekproe-
ven en er is geen rekening gehouden met de woonbuurt. Wanneer de woon-
buurt echter wel in het onderzoek wordt betrokken, ontstaat meestal een ander
beeld. Zo vinden Cohen e.a. (1981) tegengestelde resultaten. De etnische ach-
tergrond heeft - indien de gegevens op buurtniveau bekeken worden - geen
enkele samenhang met de kans om slachtoffer te worden van diefstal en heeft
eveneens een te verwaarlozen effect op de kans op slachtofferschap van inbraak
en mishandeling. De omstandigheid echter of men in een stedelijk of landelijk
gebied woont, speelt een veel belangrijkere rol.
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Ook in Engelse onderzoeken is gekeken naar de slachtofferervaringen van zwar-
te ('West-Indians') en blanke respondenten (Tuck en Southgate; 1981). Aan de
respondenten zijn diverse vragen gesteld over hun ervaringen met criminele
voorvallen, zoals inbraak, diefstal en oplichting. Blanken gaven vaker aan slacht-
offer te zijn geweest van poging tot inbraak en diefstal uit huis dan zwarte res-
pondenten. De gevonden samenhang verdwijnt, indien er gecontroleerd wordt
voor leeftijd, met uitzondering voor de leeftijdsgroep 16- tot 24-jarigen. In deze
leeftijdscategorie zijn blanke jongeren (16-24) vaker slachtoffer van criminali-
teit dan zwarten. Urbanisatiegraad en type huis waarin men woont (flat of
woonhuis), hangen sterker samen met slachtofferschap dan de etnische groep
van de slachtoffers. De auteurs concluderen dat de omgevingsfactoren een be-
langrijkere rol spelen dan de etnische afkomst van de respondent.

In een ander Engels onderzoek naar de criminaliteit in de `inner city' (van
Coventry) is de hypothese onderzocht (Dawson e.a, 1987) of Aziaten vaker
slachtoffer van criminaliteit worden dan blanken en of de oorzaken gedeeltelijk
te verklaren zouden zijn uit racistische motieven van daders. Twee groepen
respondenten zijn met elkaar vergeleken in dezelfde stad, buurt en straat. Beide
etnische groepen blijken even vaak het slachtoffer te zijn van diefstal en aanran-
ding. Echter, 55% van de Aziaten is het slachtoffer van `harassment' (beledigen-
de opmerkingen, telefoonoverlast en gebroken ruiten), terwijl dit bij blanken
slechts 35% is. Een gedeelte van die slachtofferervaringen is volgens de auteurs
te verklaren uit racistische motieven van de daders 36

Resumerend kan gesteld worden dat uit representatieve steekproeven van de
totale bevolking blijkt dat etnische minderheidsgroeperingen vaker slachtoffer
worden van criminaliteit dan blanke groeperingen in de samenleving. Dit kan
op verschillende wijzen worden verklaard. Block (1979) merkt op dat deze ver-
schillen nogal eens worden verklaard uit economische factoren en/of uit frustra-
tie -en agressie voortkomend uit de racistische aard van de Amerikaanse samen-
leving en uit het relatief hoge percentage zwarten in de stedelijke gebieden.

Een andere mogelijkheid is dat deze onderzoeken (gebaseerd op representa-
tieve steekproeven) meestal verzuimen de verschillen in slachtofferschap tussen
de etnische groeperingen te controleren voor de buurt waarin men woont. De
Engelse onderzoeken die dit wel doen, vinden geen samenhang meer tussen
etnische groep en slachtofferschap van de commune criminaliteit.

Opgemerkt dient te worden dat de resultaten uit de buitenlandse onderzoek-
literatuur niet zonder meer van toepassing zijn op de Nederlandse gegevens. De
onderverdeling in etnische groepen zoals die in de meeste buitenlandse litera-
tuur gemaakt wordt (bv. zwart-blank, Aziaten-blanken), is niet eenvoudigweg
generaliseerbaar naar de onderverdelingen zoals die bijvoorbeeld in dit onder-
zoek zijn gemaakt (Nederlanders, Surinamers, Turken en Marokkanen). In de
literatuur is door verschillende auteurs aandacht besteed aan de wijze waarop
jongeren hun vrije tijd besteden. Het uitgangspunt is dat `lifestyle/exposure' van
mensen de kans op slachtofferschap grotendeels bepaalt (zie o.m. Cohen en
Felson, 1979; Cohen e.a., 1981; Cohen e.a., 1980; Hindelang e.a., 1978, Cohen
en Cantor, 1981; Van Dijk en Steinmetz, 1980; Miethe e.a., 1987). Cohen en
Felson (1979) zetten met behulp van een `routine activity approach' uiteen dat
criminologisch onderzoek niet alleen aandacht moet besteden aan sociale struc-
turen die delinquent gedrag voortbrengen (zoals in veel onderzoek gebeurt),
maar ook aan de dagelijkse activiteiten. Drie elementen bepalen de kans dat

36 De auteurs hebben deze samenhang niet gecontroleerd voor leeftijd.
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een delict zal worden gepleegd, namelijk een gemotiveerde dader, een persoon
of object dat een geschikt doelwit is en afwezigheid van anderen die dit kunnen
tegengaan. Andere auteurs die veel onderzoek op dit terrein gedaan hebben,
zijn Hindelang e.a. (1978). Onder `lifestyle' verstaan zij de dagelijkse routinema-
tige activiteiten, zowel in de beroepsmatige sfeer (werk, school, huishouden) als
in de sfeer van vrijetijdsactiviteiten (sporten, uitgaan). Deze `lifestyle' leidt tot
ontmoetingen met potentiële delinquenten in onbeschermde situaties, zodat de
kans op slachtofferschap wordt vergroot. De auteurs stellen dat bepaalde socio-
demografische kenmerken (zoals bv. leeftijd, sekse, inkomen en burgerlijke
staat) geassocieerd zijn met bepaalde rolverwachtingen. Deze rolverwachtingen
leiden tot verschillen in `lifestyle' (bv. vrouwen zijn vaker thuis dan mannen),
blootstelling aan bepaalde risico's (bv. de hoeveelheid tijd die een persoon spen-
deert in openbare gelegenheden) en leiden dienovereenkomstig tot verschillen
in de kans op slachtofferschap.

Tijdens het interview is een zestal vragen gesteld die alle betrekking hebben
op slachtofferschap van criminaliteit. Deze vragen werden, te zamen met de
vragen naar het zelf plegen van delicten, aan het einde van de vragenlijst ge-
steld (voor een overzicht van de vragen wordt verwezen naar de tabellenbij-
lage). De vragen hadden betrekking op slachtofferschapervaringen van de jon-
gens, zoals diefstal op school, diefstal van een fiets/brommer, bedreiging en
mishandeling. In de vragenlijst werden eveneens vragen opgenomen over de
vrijetijdsbesteding van de jongens. Op grond van de bovengenoemde literatuur
is het te verwachten dat de vrijetijdsbesteding van invloed is op de kans op
slachtofferschap. Naarmate de activiteiten zich meer buitenshuis afspelen en
men vaker verblijft in zogenaamde `risicovolle' gelegenheden, zal de kans op
slachtofferschap toenemen.

In de volgende paragrafen wordt met behulp van self-reportgegevens onder-
zocht in welke mate de verschillende etnische groeperingen opgeven slachtoffer
te zijn geworden van diverse delicten. Voorts wordt aandacht besteed aan de
vrijetijdsbesteding van de jongens en de eventuele verschillen tussen Nederlan-
ders en allochtonen.

Alvorens over te gaan tot de beschrijving van de gegevens, moet nog het
volgende worden opgemerkt. Ten eerste - en nogmaals ten overvloede - heeft
onderhavig onderzoek betrekking op jongens in de leeftijdsgroep van 12 tot 17
jaar en zijn de Nederlandse jongens uit de steekproef niet representatief voor
de gehele Nederlandse jongens populatie. Ten tweede moet rekening gehouden
worden met de gevonden verschillen in validiteit van de self-reportgegevens (zie
ook hoofdstuk 2). Daarin is geconcludeerd dat de Turkse en Marokkaanse jon-
gens, meer dan de Nederlandse en Surinaamse jongens, geneigd zijn sociaal
wenselijk te antwoorden. Onbekend is of deze neiging de beantwoording van
vragen naar slachtofferschap beïnvloedt.

Door de gevolgde werkwijze kan hier niets gezegd worden over de motivatie
van de daders. Of een dader, van bijvoorbeeld een geweldsmisdrijf, racistische
motieven had, kan niet uit deze onderzoeksgegevens worden opgemaakt. Hier-
over zijn geen gegevens verzameld.

6.2 Voorkomen van slachtofferschap

Over het geheel genomen blijkt dat diefstal op school (46%) en diefstal van
fiets/brommer (46%) de meest opgegeven delicten zijn. Bedreigd of mishandeld
worden komen minder vaak voor, respectievelijk 4% en 17%. Men wordt dus
vaker slachtoffer van een vermogensdelict dan van een geweldsmisdrijf.
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De kans op slachtofferschap is niet altijd even groot voor alle etnische groepen.
Autochtone Nederlandse jongens geven vaker dan andere groepen op slacht-
offer te zijn geweest van een vermogensdelict, terwijl Marokkaanse en Hindoe-
staanse jongens dit minder vaak dan de andere groepen opgeven. Autochtonen
geven eveneens aan vaker slachtoffer te zijn van een geweldsmisdrijf (31%), ge-
volgd door Marokkanen en Creolen (beide 20%). Van de andere etnische groe-
pen is slechts 9% tot 15% van de jongens slachtoffer geworden van een
geweldsmisdrijf.

Aan de slachtoffers van geweldsdelicten (bedreiging en mishandeling) is
gevraagd hoeveel keer hen dit het laatste jaar overkwam. Alleen ten aanzien van
bedreiging met een wapen wordt een verschil geconstateerd tussen de etnische
groepen onderling (zie tabel 13). Ook hier bevinden de Nederlandse jongens
zich boven het gemiddelde. 8% vermeldt te zijn bedreigd, terwijl dit bij de an-
dere etnische groepen 4% of minder is.

Tabel 13: Slachtofferschap van misdrijven per etnische groep, in %*

diefstal op school'`
fiets/brommer gestolen'`

totaal vermogensdelicten"

bedreiging ooit***
mishandeling ooit''

totaal geweldsdelicten

bedreiging laatste jaar***
mishandeling laatste jaar

Nederl. Marokk. Turks Hindoest. Creools Javaans totaal

56 37 47 40 57 57 47
48 41 56 37 50 32 46

75 60 70 59 72 67 67

13 6 3 5 2 0 6
23 12 20 9 20 15 17

31 15 21 13 22 15 21

8 4 2 3 0 0 4
12 9 13 6 11 9 11

• De absolute aantallen zijn opgenomen in de tabellenbijlage.
•• p<0,05

p<0,001

Enkel- en meervoudig slachtofferschap
Sommige jongens worden het slachtoffer van meer typen misdrijven. Onder de
slachtoffers van vermogensmisdrijven (N=545) is 37% slachtoffer van zowel
diefstal op school als van fiets/brommerdiefstal. Van de slachtoffers van geweld
(N= 168) heeft slechts 11% ervaring met zowel bedreiging als mishandeling. Er
zijn in dit opzicht geen verschillen tussen etnische groepen (p>0,10).

Socio-demografische kenmerken
Onderzocht is of de kans om slachtoffer te worden van een misdrijf samenhangt
met een aantal socio-demografische kenmerken. De volgende kenmerken zijn
uit de vragenlijst geselecteerd: verblijfsduur in Nederland, leeftijd, beroepsni-
veau van de vader, opleidingsniveau van de jongens, of de moeder werkt,
samenstelling van het gezin en etnische groep.

Ten behoeve van de analyse heeft er een groepering plaatsgevonden in ver-
mogens- en geweldsdelicten. Stelen op school en diefstal van fiets/brommer
worden tot de vermogensdelicten gerekend en mishandeling en bedreiging tot
de geweldsdelicten. De correlatie tussen slachtofferschap van vermogensdelicten
en alle socio-demografische variabelen te zamen is 0,30'. Voor slachtofferschap
van geweldsdelicten is dit 0,23.

37 Multiple correlatie is berekend met behulp van CANALS.
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Op grond van deze analyses blijkt dat slechts twee kenmerken relatief sterk
gerelateerd zijn aan de kans om slachtoffer te worden: de lengte van het verblijf
in Nederland (dit geldt voor de allochtonen) en de leeftijd (alle etnische groe-
pen). Naarmate de jongens langer in Nederland wonen' en naarmate zij ouder
worden, neemt de kans op slachtofferschap van zowel een vermogens- als van
een geweldsmisdrijf sterk toe. Dit betekent dat in dit onderzoek geen relatie
bestaat tussen etnische groep en de kans op slachtofferschap, nadat voor de
effecten van ander socio-demografische variabelen is gecontroleerd (zoals leef-
tijd en verblijfsduur in Nederland; zie ook tabellenbijlage). Dit komt overeen
met de gegevens uit de literatuur, waarbij met de woonbuurt rekening is gehou-
den (Cohen e.a., 1981; Tuck en Southgate, 1981). In onderhavig onderzoek zijn
de autochtone respondenten namelijk geselecteerd op basis van het feit dat zij
in dezelfde straat of in het zelfde blok wonen als de jongens uit etnische min-
derheidsgroepen. Dit leidt tot een automatische controle voor woonbuurt tussen
autochtonen en allochtonen.

6.3 Vrijetijdsbesteding

De jongens hebben een aantal vragen over vrijetijdsbesteding beantwoord die
betrekking hebben op het bezoek aan bepaalde openbare gelegenheden, op
drug- en alcoholgebruik en op het doorbrengen van de vrije tijd binnens- of bui-
tenshuis. Op basis van deze antwoorden is een tweetal schalen geconstrueerd
(zie ook tabellenbijlage).
- De schaal `frequentie vrije tijd' geeft aan of men de vrije tijd overwegend

thuis of overwegend buitenshuis doorbrengt. Een lage score van de respon-
denten wil zeggen dat de vrije tijd voornamelijk thuis wordt doorgebracht
en een hoge score betekent dat men voornamelijk buitenshuis is.

- De schaal `type openbare gelegenheden' heeft betrekking op het type open-
bare gelegenheden dat de respondenten bezoeken, zoals bijvoorbeeld cafés,
snackbars, buurthuizen of zo maar wat op straat (of in stations) 'rond-
hangen'. Een lage waarde op deze schaal duidt op een lage bezoekfrequentie
van cafés en een hoge waarde op een hoge `uitgaanfrequentie'.

De verwachting is dat jongens vaker slachtoffer worden naarmate ze hun vrije
tijd vaker buitenshuis doorbrengen en/of vaak cafés/discotheken bezoeken.
Deze verwachting werd gedeeltelijk bevestigd.

De mate waarin jongens hun vrije tijd buitenshuis doorbrengen, is niet gere-
lateerd aan de kans al dan niet slachtoffer te worden van een misdrijf. Het gaat
dus niet om hoe vaak jongens buitenshuis zijn. Maar wel belangrijk is - met be-
trekking tot slachtofferschap - waar zij heen gaan, wanneer zij uitgaan (tabel
14). Naarmate jongens vaker naar cafés en/of discotheken gaan verdrievoudigt
de kans op slachtofferschap van een geweldsmisdrijf en verdubbelt de kans op
een vermogensmisdrijf. Het gaat dus vooral om de plaats waar men de vrije tijd
doorbrengt. Dit geldt globaal voor alle etnische groepen (zie tabellenbijlage).

38
Deze relatie is gecontroleerd voor de variabele leeftijd. Het blijkt dat de leeftijd van de jon-
gens geen enkele significante invloed uitoefent op deze samenhang.
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Tabel 14: Slachtofferschap van vermogens- en geweldsdelicten en type openbare gelegenheden;
in %

weinig vaak
1 2 3 4 5 6 7 totaal

(N=) (36) (188) (215) (174) (109) (60) (29) (811)

slachtoffer vermogensmisdrijf' 36 59 67 74 79 77 66 67
slachtoffer geweldsmisdrijf" 8 18 17 23 24 33 28 21
totaal"' 36 62 71 75 86 87 72 71

' X2=34,71; df=6; p=0,0000
X2=13,61; df=6; p=0,0343
X2=39,55; df=6; p=0,000

Er blijkt eveneens een relatie te bestaan tussen het feit dat men meervoudig
slachtoffer is en de vrijetijdsvariabelen. Dit geldt uitsluitend voor vermogens-
misdrijven. Slachtoffers van beide type vermogensmisdrijven (diefstal op school
en diefstal van fiets/brommer) brengen hun vrije tijd vaker buitenshuis door en
bezoeken ook vaker cafés/discotheken dan slachtoffers die slechts één enkel
vermogensmisdrijf vermelden.

De verwachting is dat de wijze waarop de vrije tijd wordt doorgebracht, even-
eens gerelateerd is aan het getuige zijn van delicten, net zoals dit voor slachtof-
ferschap geldt. De relaties tussen de variabelen zijn hier nog iets sterker dan
met betrekking tot slachtofferschap. Zoals verwacht, blijkt dat naarmate de
jongens meer vrije tijd buitenshuis doorbrengen en vaker bepaalde type gele-
genheden bezoeken, zij vaker getuige worden van misdrijven dan jongens die
meestal thuis blijven en niet naar discotheken/cafés gaan. Globaal blijven deze
verbanden bestaan binnen elke etnische groep.

Vrijetijdbesteding, socio-demografische kenmerken en slachtofferschap.
Uit de literatuur is gebleken (Hindelang e.a., 1978) dat bepaalde socio-demo-
grafische kenmerken geassocieerd zijn met bepaalde rolverwachtingen, die tot
verschillen in `lifestyle' kunnen leiden en resulteren in een grotere kans op
slachtofferschap. Uit de gegevens blijkt dat vooral leeftijd geassocieerd is met
de plaats waar de vrije tijd wordt doorgebracht (r=0,30). Zoals kon worden ver-
wacht, blijkt dat naarmate jongens ouder worden, zij vaker naar cafés/discothe-
ken gaan. Verder blijkt dat de vrijetijdsvariabelen niet gerelateerd zijn aan de
lengte van het verblijf in Nederland (zie ook tabellenbijlage).

Ten slotte zijn de belangrijkste voorspellers van slachtofferschap samenge-
bracht in een regressie-analyse, waarin zij worden gerelateerd aan het voorko-
men van slachtofferschap van vermogens- en geweldsdelicten.

De kans dat allochtonen slachtoffer worden van een vermogensmisdrijf,
wordt bepaald door het type openbare gelegenheid dat men bezoekt, door leef-
tijd en door de verblijfsduur in Nederland. Allochtone jongens die vaak uit gaan
(naar cafés/discotheken), relatief oud zijn en lang in Nederland verblijven, wor-
den vaker slachtoffer van een vermogensmisdrijf dan jongens bij wie dit niet het
geval is. De kans om slachtoffer te worden van een geweldsmisdrijf neemt even-
eens toe bij het bezoeken van cafés/discotheken en bij een lang verblijf in
Nederland. Leeftijd speelt bij geweldsdelicten geen rol.

Slachtofferschap van vermogensmisdrijven bij Nederlandse jongens is uitslui-
tend gerelateerd aan het bezoeken van cafés/discotheken. Naarmate zij vaak ca-
fés/discotheken e.d. bezoeken, worden zij vaker het slachtoffer van vermogens-
delicten. Er is geen verband geconstateerd tussen slachtofferschap van gewelds-
delicten en vrijetijdsvariabelen en/of socio-demografische variabelen.
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6.4 Daders en slachtoffers van misdrijven

Slachtoffers van een misdrijf kunnen mogelijkerwijs ook zelf één of meer keren
een misdrijf hebben gepleegd. Een relatie tussen de kans op slachtofferschap en
het zelf plegen van misdrijven is in de literatuur besproken. Beide fenomenen
zijn - gedeeltelijk - het gevolg van dezelfde oorzaken (zie bv. Cohen en Felson,
1979; Hindelang e.a., 1978).

Om na te gaan of dit ook in dit onderzoek bevestigd wordt, is bekeken of
slachtoffers van vermogens- en geweldsdelicten relatief vaker tot de groep beho-
ren die wel eens een misdrijf heeft gepleegd.

Jongens die slachtoffer worden van een misdrijf, blijken inderdaad zelf vaker
delicten te hebben gepleegd dan jongens die geen slachtofferervaringen vermel-
den (tabel 15). Vooral bij daders en slachtoffers van geweld tegen personen is
er een sterk verband (gamma=0,46). Dit komt overeen met resultaten uit de
literatuur (Hindelang e.a., 1978). Ook wanneer gecontroleerd wordt voor et-
nische groep, blijft deze relatie - globaal - bestaan (zie tabellenbijlage).

Tabel 15: Daders (volgens de politieregistratie) en slachtoffers van vermogens- en gewelds-
delicten; in %

slachtoffer slachtoffer totaal'
delinquent gedrag vermogensmisdrijfgeweldsmisdrijf" (verm. + agr.)

nee ja nee ja nee ja
(N=266) (N=545) (N=643) (N=168) (N=232) (N=579)

eveneens dader (van zelfde
type misdrijf 15 22 3 8 17 26

X2=5,0, df=1, p=0,03, gamma=0,22.
X2=7,1, df=1, p=0,00, gamma=0,46.
X2=5,9, df=1, p=0,01, gamma=0,25.

6.5 Getuigen

Aan de jongens is gevraagd of ze wel eens getuige zijn geweest van diefstal uit
een auto, van vernielingen en/of van gedwongen sex.39 Gemiddeld zijn de res-
pondenten vaker getuige van vernielingen (49%) dan van diefstal (11%) of ge-
dwongen sex (4%).

Er blijkt, net als bij slachtofferschap van misdrijven, een relatie te bestaan
tussen socio-demografische variabelen en de kans om getuige te zijn van een
misdrijf. De multiple correlatie van alle socio-demografische variabelen te
zamen met de kans getuige van een misdrijf te zijn, is 0,31. De belangrijkste
variabele is het aantal jaren dat men in Nederland verblijft. Naarmate jongens
langer in Nederland verblijven, zijn zij vaker getuige vaneen delict. Ook hier
blijkt dus dat het behoren tot een bepaalde etnische groep niet samenhangt
met de kans getuige te zijn van een misdrijf (zie ook tabellenbijlage).

39
De vraag luidt: Heb je wel eens meegemaakt dat één of meer jongens met een meisje tegen
haar zin naar bed gingen?
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6.6 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan het voorkomen van slachtofferschap
van misdrijven bij jongens uit etnische minderheden. Aanleiding hiervoor was
onder meer dat op basis van ervaringen in het buitenland vermoed werd dat
jongens uit etnische minderheden vaker dan Nederlandse jongens het slachtof-
fer zouden zijn van met name geweldsdelicten tegen personen. Uit ander onder-
zoek waarbij rekening is gehouden met de woonbuurt, blijken er echter in dit
opzicht geen verschillen tussen etnische groepen te zijn.

Uit deze studie blijkt dat 67% van de respondenten ooit slachtoffer is ge-
weest van een vermogensmisdrijf en 21% van agressie tegen personen. 4% van
de jongens werd tijdens het afgelopen jaar bedreigd en 11% is tijdens het afge-
lopen jaar mishandeld. Na controle voor het effect van ander socio-demogra-
fische variabelen blijkt de kans op slachtofferschap gelijk te zijn voor alle onder-
zochte etnische groepen. Hetzelfde kan gezegd worden omtrent de kans om
getuige te zijn van een misdrijf. Deze gegevens komen overeen met de gege-
vens uit onderzoeken waarbij gecontroleerd wordt voor de buurt waarin men
woont (Cohen, e.a., 1981; Tuck en Southgate, 1981).

Twee andere socio-demografische kenmerken blijken samen te hangen met
de kans op slachtofferschap, nl. leeftijd en lengte van het verblijf in Nederland.
In de leeftijdsgroep 16-17-jarigen bevinden zich meer slachtoffers dan in de
groep 12-15-jarigen. Ditzelfde geldt voor jongens die 5 jaar of langer in Neder-
land verblijven. Zij vermelden vaker slachtofferschap dan jongens die hier kort
verblijven.

Slachtoffers zijn naar verhouding ook vaker daders van misdrijven dan niet-
slachtoffers. De sterkste relaties zijn gevonden tussen slachtoffers en daders van
geweldsdelicten. Dit verband is heel wat sterker dan bij slachtoffers en daders
van vermogensdelicten.

De verwachting dat de vrijetijdsbesteding van invloed zou zijn op slachtoffer-
schap, blijkt grotendeels bevestigd te worden. Of men de vrije tijd meestal bin-
nens- of buitenshuis doorbrengt, blijkt niet van invloed te zijn op de kans op
slachtofferschap. Belangrijk is echter wel waar men deze vrije tijd buitenshuis
doorbrengt. Hoe vaker men cafés, snackbars, buurthuizen, disco's, enz. bezoekt,
hoe vaker er wordt opgegeven dat men slachtoffer is geworden.

Het getuige zijn van delicten hangt samen met beide vrijetijdschalen. Het
gaat zowel om de frequentie waarmee men buitenshuis is, als om de plaats waar
de vrije tijd wordt doorgebracht. Jongens zijn vaker getuige van een delict naar-
mate zij hun vrije tijd vaker buitenshuis doorbrengen en wanneer zij relatief
vaak cafés/discotheken e.d. bezoeken. Ook hier werden aanvankelijk verschillen
tussen etnische groepen gevonden. Deze verdwijnen na controle voor ander
socio-demografische variabelen (zoals bijvoorbeeld de lengte van het verblijf in
Nederland).
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7 Ervaringen met pesten/schelden en met
discriminerend gedrag

7.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt nagegaan in welke mate jongens last hebben van pesten
en/of schelden en van discriminerend gedrag. Dit wordt bekeken voor twee be-
langrijke sectoren waarin hun leven en hun vrije tijd zich (gedeeltelijk) afspelen:
de school en openbare gelegenheden (als discotheken, cafés, enz.). Het uit-
gangspunt hierbij is geweest dat ervaringen met discriminerend gedrag en ande-
re negatieve ervaringen in elke (etnische) groep voorkomen. Het `zich afgewe-
zen voelen' of het worden gepest/getreiterd is iets dat veel kinderen, in meer
of mindere mate, wel eens ondervinden. Daarom zijn de vragen naar 'negatie-
ve' ervaringen in zeer algemene termen gesteld en is na een bevestigend ant-
woord verder gevraagd naar de redenen voor de eventuele afwijzing/discrimina-
tie. Er is dus, in eerste instantie, geen beperking aangebracht naar één bepaald
type discriminatie/afwijzing; de vraag was eerder in welke mate jongens slechte
ervaringen hebben en of een aantal hiervan gerelateerd is aan hun etnische
achtergrond. De verwachting hierbij is dat, alhoewel alle jongens wel eens slecht
behandeld worden, jongens uit etnische minderheden hier veel vaker onder te
lijden hebben dan autochtonen.

Eerst worden gegevens over ervaringen op school gepresenteerd, daarna gaat
het over voorvallen die zich in openbare gelegenheden voordeden.

De lezer dient in gedachte te houden dat het hier uiteraard gaat om de per-
cepties van de jongens omtrent de motieven die toegekend worden aan bepaal-
de gedragingen, aangezien de gegevens van de slachtoffers zelf afkomstig zijn.

7.2 Pesten en schelden op school

Eigen voorkeuren van de respondenten
Voorafgaand aan de vraag of jongeren zich gediscrimineerd/afgewezen voelen,
leek het van belang te weten in hoeverre jongeren zelf voorkeuren/antipathieën
tegenover bepaalde groepen jongeren vermelden. Wijzen jongens zelf bepaalde
groepen af? Op de vraag of zij `met bepaalde groepen jongeren liever niet op-
trekken', geeft ongeveer 30% van de jongens een positief antwoord. Dit per-
centage is onder alle etnische groepen ruwweg even groot (p=0,08; zie ook
tabellenbijlage). Aan de respondenten die met bepaalde groepen liever geen
contact hebben, is gevraagd wie zij dan liever vermeden. De antwoorden zijn
samengebracht in twee categorieën. De eerste antwoordcategorie betreft be-
paalde karaktereigenschappen: van alle respondenten met voorkeuren, geeft
72% aan dat zij liever niet omgaan met `punkers/krakers, uitslovers, jongens die
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vechten of jongens die discrimineren'."' Het gaat hier dus niet om de huidskleur
of de etnische achtergrond. De tweede categorie betreft de respondenten die
zeggen met bepaalde etnische groepen niet om te willen gaan. 28% geeft aan
dat zij liever niet omgaan met jongens die tot een andere etnische groep beho-
ren. Op de totale steekproef betekent dit dat 20% van de totale groep jongens
niet met bepaalde groepen jongeren omgaat en 8% van alle jongens bepaalde
etnische groepen vermijdt (N= 811). Opvallend is dat beide soorten antipathieën
even vaak voorkomen onder jongens uit alle etnische groepen (p>0,05).

Geconcludeerd kan worden dat het - op school - niet willen optrekken met
bepaalde etnische groepen of met bepaalde categorieën jongens blijkens deze
gegevens geen uitzonderlijk verschijnsel is en bij jongens uit alle groepen even
vaak voorkomt.

Ervaringen met schelden en pesten
Aan de respondenten is gevraagd of zij wel eens uitgescholden of gepest wor-
den. Ongeveer drie kwart van de respondenten wordt nooit gepest op school,
20% wordt wel eens gepest, 6% wordt vaak of heel vaak gepest. De gegevens
over uitschelden zijn bijna identiek: 68% wordt nooit uitgescholden, 26% wordt
wel eens uitgescholden, 7% van de respondenten wordt vaak of heel vaak uitge-
scholden.

Ook hier zijn geen verschillen gevonden tussen de etnische groepen onderling
(noch tussen de Surinamers onderling; p>0,05). Bij alle etnische groepen ko-
men ervaringen met pesten en/of schelden even vaak voor (tabel 16).

Tabel 16: Hoe vaak word je op school wel eens gepest/uitgescholden?; in %

Marokkanen' Turken Surinamers Nederl. totaal
(N=197) (N=203) (N=206) (N=204) (N=810)

pesten**
- vaak/heel vaak 5 7 3 7 6
- soms 19 20 20 21 20
- zelden/nooit 76 73 77 72 74
schelden*
- vaak/heel vaak 8 8 3 7 7

soms 24 29 26 25 26
zelden/nooit 68 62 71 68 68

' Het aantal Marokkaanse jongens is 198 bij `schelden'.
X2=4,2; df=6; p=0,64
X2=8,1; df=6; p=0,23

Indien respondenten wel eens werden gepest/uitgescholden, is ook gevraagd
naar wat, volgens hen, de redenen hiervoor zijn (tabel 17). Deze zijn samen-
gebracht in vier categorieën:
- Etnische groep: het hebben van een bepaalde nationaliteit ('ben Nederlander,

Surinamer, Marokkaan, Turk') of het hebben van een andere huidskleur.
-Eigenschappen anderen: respondenten vermelden dat zij worden gepest/uit-

gescholden vanwege redenen die zij zoeken in kenmerken van de ander. Zij
menen dat anderen pesten/schelden, omdat ze ruzie zoeken, af willen reage-
ren, uit verveling, omdat ze willen opvallen, of `gewoon om te pesten'.

- Eigenschappen zelf: respondenten zoeken de oorzaak bij zichzelf ('omdat ik
verlegen ben, vanwege mijn uitspraak').

40 Er was een aantal keuzemogelijkheden, maar respondenten konden ook een ander antwoord
geven.
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-Ander uiterlijk: hier gaat het om jongens die menen dat hun - afwijken-
de - uiterlijk een reden is voor het pesten of schelden (bv. flaporen of dun
of dik zijn) t.

Tabel 17: Redenen voor het pesten/schelden; in %

pesten Marokkanen' Turken Surinamers Nederl. totaal

vanwege
- behoren bepaalde etnische groep (1)
- eigenschappen anderen (2)
- eigenschappen ze] f(3)
- ander uiterlijk zel94)

(N=47) (N=55) (N=48) (N=57) (N=207)

40 44 42 7 32
17 9 13 21 15
17 18 17 16 17
2 13 8 33 15

schelden Marokkanen' Turken Surinamers Nederl. totaal
(N= 63) (N=76) (N=59) (N = 65) (N =263)

vanwege
- behoren bepaalde etnische groep(5)
- eigenschappen anderen (6)
- eigenschappen zelf(7)
- ander uiterlijk zelf(8)

48 49 41 5 36
10 9 19 25 15
16 16 10 19 15
3 4 7 23 9

(1) X2=23,2, df=3, p=0,00.
(2) NI. om te pesten, te ruziën, af te reageren, uit verveling, het willen opvallen; X2=3,5, df=3,

p = 0,32.
(3) Nl. ben verlegen, vanwege mijn andere uitspraak; X2=0,1, df=3, p=0,99.
(4) X2= 23,1, df=3, p=0,0001.
(5) X2=37,5, df=3, p=0,00.
(6) Ni. om te pesten, te ruziën, af te reageren, uit verveling, het willen opvallen; X2=8,7, df=3,

p = 0,03.
(7) Nl. ben verlegen, vanwege mijn andere uitspraak; X2=1,7, df=3, p=0,63.
(8) X2= 20,8, df=3, p=0,001.

Er zijn wel verschillen tussen de etnische groepen met betrekking tot de rede-
nen die de jongens opgeven als oorzaak voor het pesten/schelden. De resul-
taten kunnen als volgt worden samengevat.

Allereerst blijkt dat in 40% á 50% van de gevallen jongeren uit etnische min-
derheden opgeeft dat hun etnische achtergrond de reden is voor het pes-
ten/schelden, terwijl slechts 5% à 7% van de Nederlandse jongens dit vindt.
Anderzijds meent respectievelijk 33% en 23% van de Nederlandse jongens dat
zij vanwege een afwijkend uiterlijk gepest/uitgescholden wordt. Dit komt slechts
bij 13% of minder van de jongens uit etnische minderheden voor.

Verder blijkt dat, wanneer zij gepest/uitgescholden worden, jongens in 17%
respectievelijk 15% van de gevallen dit aan eigenschappen van zichzelf wijten.
Dit is bij alle etnische groepen even vaak het geval.

Ten slotte vermelden Nederlandse en Surinaamse jongens vaker dan Marok-
kaanse en Turkse jongens (nl. resp. 19% en 25% tegenover resp. 10% en 9%)
dat eigenschappen van anderen er verantwoordelijk voor zijn dat zij. weleens
worden uitgescholden. Bij de variabele `pesten' is echter geen verschil tussen
etnische groepen gevonden.

In al deze opzichten verschillen Surinaamse jongens onderling niet van elkaar
(p > 0,05).

Het is belangrijk om te vermelden dat er geen gegevens zijn verzameld over
de `intensiteit', de kwaliteit of de kenmerken van het pesten/schelden. Er kan
dus niet gezegd worden of het altijd en per etnische groep om gelijksoortige

41 Het gaat om alles wat met het uiterlijk te maken heeft, behalve de etnische achtergrond.
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ervaringen gaat. Wat wel mag worden geconcludeerd, is dat ongeveer 7% van
alle jongens vaak tot zeer vaak met dergelijke ervaringen te maken krijgt en dat
het voorkomen en de frequentie van pesten en schelden voor alle etnische groe-
pen gelijk is.

De redenen die hiervoor worden aangegeven, verschillen echter per etnische
groep. In totaal vermeldt een vijfde van de jongens, als verklaring voor het
pesten/schelden, dat hun uiterlijk een rol speelt. Bij allochtonen speelt de et-
nische achtergrond een rol, bij Nederlanders wordt een `afwijkend uiterlijk' ge-
noemd als reden voor het pesten. Over het geheel genomen zijn de ervaringen
van alle jongens op school met betrekking tot pesten/schelden, ongeacht hun
etnische oorsprong, grotendeels gelijk.

Interpretatie van deze resultaten
De uiteengezette resultaten over het ontbreken van verschillen tussen etnische
groepen onderling beantwoorden niet aan de verwachtingen. Vermoed werd dat
jongens uit etnische minderheden, op school, meer last zouden hebben van
pesten en schelden dan autochtonen. Dit bleek onjuist te zijn. Op basis van
deze resultaten blijkt dat een kleine groep jongens (7%), onafhankelijk van de
etnische oorsprong, met grote regelmaat gepest en uitgescholden wordt.

In de literatuur is gezocht of sommige begrippen/interpretatiekaders een
context verschaffen voor een beter begrip van deze resultaten. Het blijkt dat aan
dit verschijnsel weinig aandacht is besteed. Een uitzondering in Nederland is het
werk van Van der Meer (1988).

Het meeste onderzoek op dit gebied is verricht in Noorwegen en Zweden
door Olweus (1978 en 1987). Olweus stelt vast dat sommige leerlingen met
grote regelmaat (wekelijks tot dagelijks) het slachtoffer zijn van agressief gedrag
op school. Deze incidenten worden steeds veroorzaakt door dezelfde agressie-
ve jongeren, die sociaal weinig weerbare jongens uitkiezen. Olweus (1978)
spreekt over `bullies' en `whipping boys'. `Bullying' (het gedrag van een `bully')
kan misschien nog het beste als treiteren worden omschreven; `whipping boys'
zijn de slachtoffers hiervan. Het gaat hierbij om een grote variëteit aan gedra-
gingen, die uiteenlopen van verbale dreigingen, vernederingen, pesten en schel-
den, tot duwen, iemand tegenhouden en slaan.42 De bully doet dit alleen of in
een groepje. Omdat het hier om een zeer reëel en belangrijk, maar slecht be-
kend probleem gaat, zal hierover in het kort wat achtergrondinformatie worden
gegeven. Het hieronder geschetste beeld is gebaseerd op het onderzoek van
Olweus (1978 en 1987). 43 Omdat de termen `bully', `bullying' en `whipping boy'
moeilijk te vertalen zijn, wordt Olweus' terminologie hier overgenomen.
Whipping boys worden gekenmerkt door angst en gebrek aan zelfvertrouwen.
Ze zijn bang voor en/of kunnen geen agressief gedrag vertonen, ook als dat in
bepaalde situaties gewenst zou zijn. Bullies echter voelen zich vol zelfvertrou-
wen en niet angstig. Zij onderscheiden zich alleen, doordat zij een slechte rela-

42
Olweus (1978) hanteert de volgende definitie: A whipping boy 'is a boy who for a fairly long
time has been exposed and still is exposed to agression from others; that is, boys or possibly
girls from his own class or maybe from other classes often pick fights and are rough with him
or tease and ridicule him'. A bully `is a boy who fairly often oppresses or harasses somebody
else; the target may be boys or girls, the harassment may be physical or mental'. Het gaat om
een scala aan gedragingen, waarvan sommige zeer ernstig kunnen zijn, maar belangrijk is dat
het om gedrag gaat dat tijdens langere perioden plaatsvindt. Het gaat niet om incidenten.

43
Het gaat noodgedwongen om een enigszins gesimplificeerde weergave. De belangstellende
lezer wordt verwezen naar Olweus (1978 en 1987).
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tie hebben met hun ouders (slechte band, minder controle). Het is niet zo dat
er indicaties zijn dat bullies `angstig zijn' ondanks hun `stoere houding'.

Voor het slachtoffer kunnen de gevolgen van het regelmatige treiteren ernstig
zijn. Zij voelen zich angstig, bedreigd en durven soms niet meer naar school te
gaan. Zij kunnen psychosomatische klachten ontwikkelen, zoals buikpijn en
hoofdpijn, als antwoord op de stress waaraan zij langdurig bloot staan. In Noor-
wegen werd het probleem zeer actueel, toen de zelfmoord van twee jongens in
verband werd gebracht met het treiteren (bullying) op school.

Ondanks verschillen in definitie lijken de resultaten van dit onderzoek te wij-
zen op de aanwezigheid van problemen, zoals die door Olweus (1978 en 1987)
zijn uiteengezet. Zo zijn de gevonden frequenties wat betreft het aantal slachtof-
fers (whipping boys) bijna identiek: in dit onderzoek werd gevonden dat 6% à
7% van de jongens op de middelbare school het slachtoffer is van regelmatig
pesten/schelden. Olweus vermeldt dat 7% van de jongens op de middelbare
school langdurig het slachtoffer is van het agressieve gedrag van `bullies'.

Gemiddeld behoort eveneens 7% van de schoolkinderen (in alle leeftijdscate-
gorieën) tot de bullies (treiteraars); dit percentage is hoger bij jongens (11%)
dan bij meisjes (3% tot 4%) (Olweus, 1987). Deze cijfers betekenen dat door
de bank genomen in elke klas wel een `bully/whipping boy'-probleem voorkomt.

Alvorens in te gaan op de achtergronden van het `bully/whipping boy'-pro-
bleem, is het belangrijk om aan te geven waarmee het probleem niet samen-
hangt.

Er heersen verschillende mythen rond het `bully/whipping boy'-probleem.
Veelal wordt aangenomen dat kinderen getreiterd worden, omdat zij qua uiter-
lijk op enigerlei wijze afwijken van anderen. Dit blijkt niet het geval te zijn. Dun
of dik zijn, tot een andere etnische groep behoren, nieuw zijn in een klas; het
zijn allemaal aspecten die geen enkele relatie hebben met het slachtoffer wor-
den van agressie van andere leerlingen. Dit past goed bij het beeld dat in is ge-
schetst en waarbij geen onderscheid kon worden vastgesteld tussen etnische
groepen onderling met betrekking tot het pesten/schelden.

Het enige verschil dat werd gevonden, is dat slachtoffers vaker als fysiek
zwak werden beschreven door leraren en de `bullies' vaker als sterk. Dit zou
misschien een opvatting van de leraren kunnen zijn, want wat betreft lengte en
gewicht konden geen verschillen tussen `bullies' en `whipping boys' worden
geconstateerd.

Een andere misvatting is dat een aantal schoolkenmerken de oorzaak vormt
van de problemen. Competitie op school, de houding van leerlingen ten aanzien
van school, leraren en huiswerk, schoolresultaten, omvang van de klassen,
schoolomvang en ontevredenheid van de leraar met betrekking tot zijn beroep
hangen geen van alle samen met het optreden van het `bully/whipping boy'-
probleem.

Wat is de oorzaak van het bully/whipping boy' probleem?
Volgens Olweus (1978 en 1987) kenmerkt de `bully' zich door een vrij stabiele
tendens tot agressief gedrag. Een belangrijke oorzaak voor het tot stand bren-
gen van een `tendens tot agressief gedrag' zou liggen in de gezinsopvoeding.
Twee factoren zijn van betekenis: de mate van laksheid/striktheid van de ouders
en de mate waarin ouders hun kinderen liefdevol of juist onverschillig/vijandig
benaderen. Een opvoeding die wordt gekenmerkt door laksheid (en inconsisten-
tie) in de eisen die aan het kind gesteld worden en gebrek aan warmte en lief-
de, bevorderen het ontwikkelen van agressieve gedragstendensen. Vermeldens-
waard is dat het voorkomen van het `whipping boy/bully'-probleem en opvoe-
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dingsstijlen die de agressieve tendensen van kinderen bevorderen, niet gerela-
teerd zijn aan SES.

Over de redenen waarom sommige jongeren zich zo angstig en onzeker voe-
len, is in de literatuur nog maar weinig bekend. Olweus (1978) gaat hier dan
ook niet verder op in.

Een extra probleem is dat het erop lijkt dat `agressie loont'. `Bullies' ontwik-
kelen hun tendens tot agressief gedrag al vroeg. Dat zij dit zo gemakkelijk en
gedurende langere tijd in stand kunnen houden, hangt ook samen met andere
factoren. Belangrijk is in dit opzicht dat hun agressieve gedrag in feite wordt
beloond. Dit belonen geschiedt op verschillende wijzen:
- `Bullies' pakken meestal kinderen aan die zich slecht kunnen verweren. An-

dere kinderen helpen zwakke kinderen meestal niet.
- Bovendien interveniëren leraren zelden. Zij besteden weinig aandacht aan het

probleem en vinden vaak dat `jongens hun ruzies maar zelf moeten oplossen'.
Negatieve gevolgen van hun agressief gedrag blijven dus meestal uit.

- De slachtoffers zijn zo vernederd dat zij zelden hulp `durven' te vragen aan
ouders of leraren. Ouders zijn meestal niet op de hoogte van wat hun kind
op school meemaakt.

Dit verklaart ook het grote zelfvertrouwen dat `bullies' vertonen. Dit is vermoe-
delijk een gevolg van het feit dat zij in het algemeen ongestoord hun gang kun-
nen gaan en vaak beloond worden voor hun gedrag.

Olweus (1978) benadrukt het belang van supervisie op school. Ondanks het
feit dat veel schoolfactoren niet gerelateerd zijn aan het optreden van het
`bully/whipping boy'-probleem is vooral één aspect wel degelijk van belang: de
supervisie op school binnen en buiten de lesuren. Naarmate er meer supervisie
is, neemt het aantal incidenten af.

Twee aspecten zijn bevorderlijk voor het optreden van het `bully/whipping
boy'-probleem op school:
- de afwezigheid van sterke groepsnormen die agressief gedrag in de klas ver-

oordelen;
- het feit dat leraren vinden dat zij niet moeten interveniren.

Er blijkt een sterke relatie te zijn tussen het vertonen van agressief gedrag
(bullying) en het vertonen van delinquent gedrag, 60% van de `bullies' is op 24-
jarige leeftijd ten minste één maal veroordeeld. Op die leeftijd heeft 40% van
hen ten minste drie veroordelingen in vergelijking met 10% van de controlejon-
gens.

De vraag is of men op school iets aan het `bully/whipping boy'-probleem kan
doen. Olweus benadrukt dat het feit dat er psychologische kenmerken (namelijk
de tendens tot agressief gedrag) aan de grondslag liggen van de problematiek,
niet betekent dat situationele elementen geen invloed kunnen uitoefenen op het
uiten van dat gedrag. In Noorwegen is (met zijn medewerking) een programma
ontwikkeld, dat het probleem van de agressie op scholen moest beperken
(Olweus, 1987). De resultaten van het interventieprogramma waren uitermate
positief. Er werd een reductie van 50% van het aantal incidenten vastgesteld.
Het antisociale gedrag, zoals diefstal, vandalisme en spijbelen, nam eveneens af.
Bovendien nam de tevredenheid van leerlingen met hun leven op school toe.
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73 Ervaringen met discriminerend gedrag buiten school

Naast informatie over problemen op school zijn vragen gesteld over twee situa-
ties waarmee, volgens onze verwachtingen, jongens regelmatig te maken heb-
ben. Er zijn twee onderwerpen uitgekozen: het bezoeken van een discotheek en
ervaringen met winkelpersoneel. Ook hier zijn de vragen eerst in zeer algemene
termen geformuleerd waarna naar meer specifieke informatie werd gevraagd.
Er is gevraagd naar percepties over het voorkomen van discriminatie waarna
geïnformeerd is naar de eigen ervaringen.

7.3.1 Percepties over het voorkomen van discriminatie

De eerste vraag luidde: `Het komt wel eens voor dat bepaalde jongeren in win-
kels/warenhuizen anders behandeld worden; ze worden bv. vaker gefouilleerd
of gecontroleerd. Hoe vaak denk je dat er in winkels/warenhuizen op bepaalde
groepen jongeren extra wordt gelet?'. De helft van de jongens vindt dat dit in
winkels nooit gebeurt, ongeveer 20% vindt dat dit soms gebeurt en 28% vindt
dat dit vaak gebeurt (zie tabellenbijlage).

Ten tweede werd gevraagd of, naar hun mening, bepaalde groepen jongeren
in disco's door andere jongeren `anders behandeld' werden. Bijna de helft van
de jongens die weleens een disco bezoekt (N=458), vindt dat dit nooit het geval
is, 37% vindt dat het soms gebeurt en 15% vindt dat het zelfs vaak gebeurt. Er
zijn geen verschillen tussen de etnische groepen gevonden, noch tussen de Suri-
namers onderling (p>0,05). Er is ook gevraagd naar de redenen voor deze
verschillen in behandeling. Van de respondenten die opgeven dat jongeren
elkaar ook verschillend behandelen (N=238), denkt 82% dat de nationaliteit of
`het buitenlander zijn' daarvan de oorzaak is. Dit geldt voor alle etnische groe-
pen.44 Ook Nederlandse jongens hebben hiermee wel eens te maken. 8% van de
respondenten (N=238) uit alle onderzochte etnische groepen vinden dat Neder-
landse jongens wel eens `anders' behandeld worden door andere jongeren in de
discotheek (p=0,26).

Surinaamse jongens verschillen in het algemeen onderling niet van elkaar
(p>0,05). Wel blijkt dat Hindoestaanse jongens vaak vermelden dat Surinamers
door andere jongeren anders behandeld worden; Creolen vermelden dit echter
nooit en jongens uit de categorie `Javanen en anders' vermelden dit in slechts
10% van de gevallen (p=0,03).

Samenvattend: ongeveer de helft van alle respondenten meent dat bepaalde
groepen jongeren (soms of vaak) door andere jongeren `anders' behandeld
worden in disco's en/of in winkels/warenhuizen. Bijna iedereen meent dat
etnische oorsprong de reden is voor dit discriminerende gedrag.

44 Er is een tendens bij Turkse jongens om dit nog vaker te vermelden (namelijk 93%) dan
andere groepen (p=0,06).
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7.3.2 Eigen ervaringen met discriminerend gedrag

De discotheek
Aan de respondenten is gevraagd of hen wel eens de toegang tot een discotheek
is geweigerd. 15% van de jongens die zeggen wel eens een discotheek te bezoe-
ken (N = 454), is dit wel eens overkomen (zie ook Bouw en Nelissen, 1988).

Er zijn uiteenlopende redenen opgegeven voor het weigeren.45 Van de 69 jon-
gens die wel eens werden geweigerd, was dat in 41% van de gevallen, omdat zij
te jong waren (28 jongens, waaronder 17 Nederlanders). Ook vermeldde één
jongen dat hem de toegang werd geweigerd, nadat hij werd gefouilleerd, vier
jongens (één in elke etnische groep) zouden vanwege hun kleding geweigerd
zijn en 19 jongens om andere redenen. Wat al deze redenen betreft, zijn er
geen verschillen tussen etnische groepen (noch tussen de Surinamers onderling)
gevonden.

Ook vanwege de nationaliteit/etnische oorsprong wordt de toegang wel ge-
weigerd (in totaal 17 jongens). Het gaat om 7% van de Marokkaanse, 7% van
de Turkse en 2% van de Surinaamse jongens (uiteraard overkomt dit Neder-
landse jongens niet; p=0,002).

De winkels
Na de vraag of jongeren in winkels naar hun mening `anders' werden behan-
deld (bv. gecontroleerd en/of gefouilleerd), is gevraagd of hen dit wel eens
overkomen was. 79% van de respondenten is dit nooit overkomen, bij 21% was
dit wel het geval (16% van de jongens tijdens het afgelopen jaar; 5% vóór het
afgelopen jaar). De verschillende etnische groepen wijken in dit opzicht nauwe-
lijks van elkaar af. Alleen Creoolse jongens vermelden echter dergelijke erva-
ringen bijna twee maal zo vaak, namelijk in 43% van de gevallen, terwijl dit
gemiddeld 21% is (zie ook tabellenbijlage). Er kunnen meer interpretaties zijn
van deze resultaten.

Allereerst is het mogelijk dat winkel/beveiligingspersoneel meer aandacht
heeft voor de Creoolse jongens, waardoor de pakkans voor hen groter is in
vergelijking met andere etnische groepen. In hoofdstuk 2 werd echter gevonden
dat de pakkans globaal, voor alle misdrijven te zamen, voor alle jongeren gelijk
is (volgens de self-reportgegevens).

De overvloedige aandacht die Creoolse jongens krijgen, kan ook het resul-
taat zijn van het feit dat zij vaker winkeldiefstal plegen en daarom aangehou-
den worden (bv. door het beveiligingspersoneel van de winkel). Eerder is gecon-
stateerd dat Creoolse jongens wat vaker vermogensmisdrijven plegen. Uit de
politiegegevens blijkt dat 28% van de Creoolse jongens eenvoudige diefstallen
plegen; bij Nederlandse en Hindoestaanse jongens is dit respectievelijk 8% en
12%. Ook wat betreft de ernstige vermogensdelicten komen Creoolse jongens
vaker met de politie in aanraking (13%; bij Nederlandse jongens bedraagt dit
percentage 5%, de Hindoestaanse jongens komen hiervoor helemaal niet met
de politie in aanraking; zie ook de hoofdstukken 2 en 4).

Het is ten slotte mogelijk dat beide verklaringen een deel van de resultaten
verklaren. Creoolse jongens plegen vermoedelijk wat vaker vermogensdelicten
dan autochtonen. Maar het aantal Creoolse jongens dat extra `aandacht' van het

45 Zoals gezegd, gaat het hier om de percepties van de respondenten. De respondenten konden
op de vraag naar de reden voor de weigering elk mogelijk antwoord geven. Antwoorden die
betrekking hadden op nationaliteit of etnische achtergrond, zijn samengebracht in één catego-
rie.
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winkel- en beveiligingspersoneel krijgt, is zo groot dat waarschijnlijk ook sprake
is van `selectieve aandacht', waardoor de pakkans voor deze groep onevenredig
groot wordt.

7.4 Samenvatting en conclusies

Allereerst is er aandacht besteed aan problemen en ervaringen van jongeren
met pesten en schelden op school. Om te beginnen is gevraagd naar de eigen
voorkeuren/antipathieën ten aanzien van andere jongeren. Uit de gegevens
blijkt dat één derde van de jongens met bepaalde groepen op school liever niet
omgaat. In totaal gaat 8% van de jongens liever niet om met jongens uit bepaal-
de etnische groepen. Er zijn in dit opzicht geen verschillen tussen etnische groe-
pen gevonden. Deze selectiviteit is blijkbaar een vrij algemeen voorkomend
verschijnsel, dat zich niet tot bepaalde (etnische) groepen beperkt.

Ervaringen met pesten en schelden komen in alle etnische groepen even vaak
voor. Ongeveer een kwart van alle respondenten wordt regelmatig gepest/uitge-
scholden; bij 7% van de jongens gebeurt dit (heel) vaak. De redenen die jon-
gens opgegeven voor dit pesten/schelden, verschillen per etnische groep.
Allochtonen worden relatief vaak vanwege hun huidskleur/nationaliteit getrei-
terd. Ongeveer een vijfde van de allochtone jongens wordt, met een referentie
naar hun etnische achtergrond, met enige regelmaat gepest of uitgescholden. De
gegevens suggereren dat de etnische achtergrond van de leerling eerder een
aanleiding voor dan een oorzaak is van het pesten/uitschelden.

Omdat deze gegevens niet geheel aan de verwachting voldoen (namelijk dat
jongens uit etnische minderheden op school meer last zouden hebben van pes-
ten en schelden dan autochtonen), is gezocht naar een interpretatiekader dat
deze resultaten begrijpelijk maakt. Dit kader wordt geboden door Olweus.
Olweus (1978 en 1987) stelt dat er op school groepjes jongeren zijn ('bullies')
die zich zeer agressief gedragen tegenover - sociaal zwakkere - medeleerlingen
(de zg. 'whipping boys'). Op basis van de cijfers is de verwachting dat - gemiddeld - in
elke klas op de middelbare school er wel een `bully/whipping boy'-probleem
voorkomt. Het blijkt dat het probleem vaak niet wordt aangepakt. Ouders zijn
vaak slecht op de hoogte van het feit dat hun kind regelmatig het slachtoffer is
van dergelijke praktijken. Leraren zien het treiteren soms wel, maar interveni-
ren meestal niet.

Het probleem blijkt nauwelijks geassocieerd te zijn aan verschillende school-
kenmerken en heeft ook met het uiterlijk (of de etnische oorsprong) van de
getroffen leerling niets te maken. Maar, alhoewel een aantal schoolkenmerken
niet gerelateerd is aan het `bully/whipping boy'-probleem, is er toch wel dege-
lijk een aantal factoren die van invloed zijn op het voorkomen ervan. Factoren
die het optreden van agressief gedrag op school bevorderen, zijn:
- de afwezigheid van sterke groepsnormen die agressief gedrag in de klas ver-

oordelen;
- leraren die vinden dan zij niet moeten interveniëren;
- het ontbreken van supervisie buiten de lesuren.

Van belang is ook dat het vertonen van agressief gedrag een sterke voorspeller
is van delinquentie.

In Noorwegen is een interventieprogramma op scholen effectief gebleken bij
het bestrijden van het `bully/whipping boy'-probleem: het aantal incidenten nam
sterk af en de tevredenheid van leerlingen met hun leven op school nam toe.
Het programma bleek ook waardevol vanuit een oogpunt van criminaliteitsbe-
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strijding: antisociaal gedrag (zoals diefstal, vandalisme, spijbelen) nam eveneens
af.

Ten slotte is gekeken naar de percepties ten aanzien van en de ervaringen
met discriminerend gedrag in discotheken en winkels. Ongeveer de helft van
alle respondenten meent dat bepaalde groepen jongeren (soms of vaak) door
andere jongeren `anders' behandeld worden in disco's en/of in winkels/waren-
huizen. Bijna iedereen meent dat de etnische oorsprong de reden is voor dit
discriminerende gedrag. Het idee dat discriminatie naar ras voorkomt, is bij de
helft van de jongeren een vaststaand feit.

Sommige jongens hadden ook zelf ervaringen met discriminerend gedrag: aan
7% van de Marokkaanse jongens, 7% van de Turkse jongens en 2% van de
Surinaamse jongens die wel eens een discotheek bezoeken, is op grond van hun
etnische achtergrond wel eens de toegang geweigerd.

Ook blijkt dat Creoolse jongens twee maal vaker in winkels worden aange-
houden dan jongens uit andere etnische groepen. Het is niet eenvoudig om voor
dit gegeven een adequate verklaring te geven. Het vermoeden rijst dat Creoolse
jongens veel `extra aandacht' krijgen van winkelpersoneel (en eventueel beveili-
gingspersoneel). Het is ook mogelijk dat dit gegeven alleen een weerspiegeling
is van de wat grotere deelname aan winkeldiefstal door Creoolse jongens. Het
is uiteraard ook mogelijk dat beide factoren een rol spelen. Uitsluitsel hierover
kan dit onderzoek niet leveren.

72



Bijlage 1: Samenstelling van de begeleidingscommis-
sie van het onderzoek

Voorzitter: mw. prof. dr. L. van den Berg-Eldering, hoogleraar Interculturele pedago-
giek, Rijksuniversiteit Leiden

Leden: dr. W. Arrindell, wetenschappelijk medewerker Arbeids- en Organisatie-
psychologie en Testontwikkeling, Vrije Universiteit van Amsterdam

mw. mr. P. van den Berg, Directie Vreemdelingenzaken, Ministerie van
Justitie

mw. H. Meppelink, inspecteur Jeugd- en Zedenpolitie Enschede

C. van Oostenbrugge, hoofd Jeugdpolitie Zaanstad

G. Roder, Directie Kinderbescherming, Ministerie van Justitie

mw. drs. E.P. Stehouwer, Directie Vreemdelingenzaken, Ministerie van
Justitie

mw. drs. T. Pos, medewerkster Juridische faculteit, Universiteit van
Amsterdam

Supervisie: mw. dr. J. Junger-Tas, plv. hoofd WODC, Ministerie van Justitie

73



Bijlage 2: Validiteit van self-reportgegevens van delin-
quent gedrag

Een van de doelstellingen van dit onderzoek is het vergelijken van de betrokkenheid van
verschillende etnische groepen - als dader - bij delinquent gedrag. Om delinquent ge-
drag te meten zijn twee instrumenten gebruikt. Het eerste instrument is een vragenlijst,
waarbij aan de respondenten gevraagd is aan te geven of hij/zij één van de 16 in de vra-
genlijst genoemde misdrijven had gepleegd. Dit wordt in het algemeen als 'self-report'-
delinquentie aangeduid. Als tweede meetinstrument is de - bij de politie en justitie - of-
ficieel geregistreerde informatie gebruikt. Dit wil zeggen dat bij politie en bij de justitië-
le documentatiedienst is nagetrokken of de respondenten daar geregistreerd stonden.

Deze bijlage gaat over de validiteit van het eerste instrument: de self-report-vragen-
lijst. De waarde van officiële gegevens als meetinstrument voor criminaliteit is in hoofd-
stuk 1 besproken. Bij talloze onderzoeken komen validiteitsproblemen naar voren. Res-
pondenten hebben kennelijk moeite met het beantwoorden van vragen naar zeer uiteen-
lopende onderwerpen. Vragen over bijvoorbeeld frequentie van doktersbezoek, ziektes
die respondenten hebben (gehad), inkomen, het ontvangen van een uitkering, het heb-
ben van schulden of van kapitaal worden niet zonder moeite door respondenten beant-
woord. Bij al deze onderwerpen is de validiteit van interviewgegevens gerelateerd aan
de kenmerken van de bestudeerde feiten en/of andere factoren die deel uitmaken van
de studie. Bijvoorbeeld naarmate het inkomen stijgt, geven respondenten hun banksaldo
juister en hun leningen slechter op. De bereidwilligheid om ziektes te vermelden is
afhankelijk van de aard van de ziekte: astma wordt bijna altijd vermeld, geslachtsziek-
ten bijna nooit (zie ook Cannell en Kahn, 1985).

Self-reportstudies naar delinquent gedrag zijn gebaseerd op de veronderstelling dat
respondenten (meestal minderjarigen) bereid zijn vragen te beantwoorden over een ge-
voelig onderwerp, zoals het plegen van delicten. Er is veel onderzoek gedaan naar de
juistheid van deze veronderstelling. Meestal worden antwoorden van respondenten ver-
geleken met gegevens uit de politiedossiers. In de meeste studies komt naar voren dat
ongeveer 10% tot 20% van de respondenten in de vragenlijst niet opgeeft dat zij delicten
hebben gepleegd, terwijl ze wel in de politiedossiers voorkomen (Junger, 1987). Dit per-
centage lijkt niet onaanvaardbaar hoog. Volgens een groot deel van de validiteitsstudies
blijkt dat de betrouwbaarheid en de validiteit van self-reportstudies in het algemeen
redelijk is. Het probleem van overrapportage (meer delicten opgeven dan men in werke-
lijkheid gepleegd heeft) is nauwelijks aanwezig. Verschillen in de structurering van de
vragenlijst (self-reportvragen in het begin, midden of einde van het interview), mondelin-
ge of schriftelijke afname, anoniem of niet anoniem: al deze elementen blijken niet of
nauwelijks invloed uit te oefenen op de validiteit en de betrouwbaarheid van de verkre-
gen self-reportgegevens. De laatste jaren gaan veel onderzoekers die een self-reportin-
strument gebruiken, er op basis van de literatuur vanuit dat de validiteit van self-report-
gegevens voldoende is aangetoond. Zij nemen dan vaak ook niet meer de moeite om
deze bij hun eigen gegevens te controleren (vgl. Hindelang e.a., 1981; Huizinga en
Elliott, 1986 en 1984; Bruinsma, 1985). Toch blijkt bij een meer uitvoerige bestudering
van de literatuur dat de validiteit van self-report-delinquentiematen afhankelijk is van
een aantal factoren waarvan sommige samenhangen met de onderzoeksvraag. Deze fac-
toren hebben te maken met kenmerken van de te bestuderen feiten (in dit geval delin-
quent gedrag) en met kenmerken van de respondent. Een aantal van deze factoren is:
- Gedateerdheid van de feiten: feiten die lang geleden zijn gepleegd (bv. meer dan 15

jaar geleden) worden minder vaak vermeld in het interview dan feiten die kort gele-
den gepleegd zijn (respondenten zijn deze feiten vaker vergeten; Wyner, 1980).
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- Sociaal-economische status (SES) van de respondenten: volgens Kleck (1981) geeft
een aantal studies aan dat respondenten met een lage SES minder valide antwoorden
geven. Hindelang e.a.(1981) hebben echter geen relatie gevonden tussen SES en de
validiteit van de antwoorden.

- Schoolsucces: respondenten met slechte schoolresultaten geven minder vaak misdrij-
ven op tijdens een interview dan respondenten die goed presteren op school
(Hindelang e.a., 1981).

- Ernst van het feit: volgens sommigen (Wyner, 1980) worden ernstige feiten minder
vaak vermeld. Er zijn echter meer indicaties die erop wijzen dat ernstige feiten juist
wel vermeld worden (Petersilia, 1978).

- Frequentie van delinquent gedrag: volgens Sarnecki (1988) zijnde meeste delinquente
respondenten wel bereid om over de door hun gepleegde misdrijven te spreken, ter-
wijl mensen die weinig delicten plegen, meer schroom hebben. Deze uitkomsten sug-
gereren dat delinquente jongeren betere respondenten zijn dan niet delinquente jon-
geren. Een gelijksoortig resultaat . is door Yazuver (1988) gevonden: hij vond dat
delinquenten lager scoorden op een leugentest dan niet-delinquenten. Petersilia
(1978) concludeerde dat naarmate de betrokkenheid bij delinquent gedrag omvangrij-
ker/ernstiger is, de respondent er gemakkelijker (in een interview) over spreekt. Een
oorzaak hiervan zou kunnen zijn (volgens Teilmann, 1976; Petersilia, 1978) dat men-
sen niet zo gemakkelijk gedrag verzwijgen dat een relatief belangrijk deel van hun
leven uitmaakt. Het is eenvoudiger om één diefstal te verzwijgen in een interview,
dan om er tien niet te noemen.

- Etnische groep: uit twee belangrijke Amerikaanse onderzoeken (Hindelang e.a., 1981;
Huizinga en Elliott, 1984 en 1986) blijkt dat zwarte mannelijke respondenten vaker
delicten verzwijgen dan blanke mannelijke respondenten. In geen van de twee studies
wordt hiervoor echter een verklaring gevonden. Huizinga en Elliott (1986) besluiten
na een overzicht van de literatuur - dat er weinig bekend is over de redenen voor ver-
schillen in validiteit.

In deze bijlage wordt de validiteit van de self-report-delinquentievragenlijst bestudeerd
voor de vier etnische groepen. Daarna zal gekeken worden of iets meer gezegd kan wor-
den over de oorzaken van het wel of niet vermelden van delicten in een interview.

Discrepanties tussen self-report- en officiële gegevens
Er zijn verschillende soorten validiteit. Met validiteit wordt in deze studie bedoeld: ge-
lijktijdige validiteit ('concurrent validity'). Dit wil zeggen dat de validiteit aan de hand
van een extern criterium wordt vastgesteld (Moser en Kalton, 1979). Men kan bijvoor-
beeld gegevens over delinquent gedrag van respondenten verzamelen bij ouders of bij
vrienden. Meestal wordt echter gebruik gemaakt van officiële gegevens. De gelijktijdige
validiteit heeft daarom alleen betrekking op de groep waarover dubbele informatie aan-
wezig is. Als indicatie voor deze gelijktijdige validiteit zijn vier discrepantiematen samen-
gesteld voor de groep respondenten met politiecontacten. Deze discrepantiematen zijn
gebaseerd op vergelijking van de self-report-delinquentiematen met de officiële gege-
vens (voor nadere informatie over de justitiële gegevens zie hoofdstuk 1).

De vier self-reportmaten zijn samengesteld door optelling van de resultaten voor alle
16 delicten: (1) alle vermelde delicten; (2) alle vermelde delicten van het afgelopen jaar;
(3) alle vermelde politiecontacten als gevolg van het genoemde misdrijf; (4) alle vermel-
de politiecontacten van het afgelopen jaar. Van de officiële gegevens zijn op dezelfde
manier vier maten gemaakt. Wanneer een respondent bekend is bij de politie wordt er-
van uitgegaan dat hij minstens één delict en één politiecontact moet opgeven in het in-
terview. Als hij dit niet doet, is er een discrepantie tussen de self-report- en de officiële
gegevens. Er zijn vier discrepantiematen geconstrueerd:
- discrepantie, omdat er geen delict is opgegeven tijdens het interview op de 'ooit'-

vraag (discrepantiemaat: delinquentie `ooit');

t Onder bekend zijn bij de politie wordt verstaan dat jongens schriftelijk in de politieregistratie
zijn opgenomen (ooit en/of laatste jaar).

76



- discrepantie, omdat er geen delict is opgegeven voor het laatste jaar (discrepantie-
maat: delinquentie `laatste jaar'),

- discrepantie, omdat er geen politiecontact is vermeld op de 'ooit'-vraag (discrepan-
tiemaat: politiecontacten 'ooit'),

- discrepantie, omdat er geen politiecontact is gemeld voor het laatste jaar (discrepan-
tiemaat: politiecontacten 'laatste jaar').

Alle discrepantiematen zijn dichotomieën: er is wel of niet een discrepantie geconsta-
teerd tussen de officiële gegevens en de antwoorden tijdens het interview.

Deze discrepantiematen zijn gebaseerd op een vrij grove indeling van de responden-
ten. Het is echter gebleken (zie bv. Miller en Groves, 1985) dat heel precieze discrepan-
tiematen moeilijk te construeren zijn en dat daarvoor zeer uitvoerige gegevens nodig
zijn. In dit onderzoek wordt beschikt over vrij algemene informatie en daarop zijn de
discrepantiematen gebaseerd. Deze maten kunnen dan ook als een ruwe indicatie wor-
den beschouwd voor de 'werkelijke' scores.

Ter herinnering: alle hierna volgende resultaten hebben betrekking op de groep res-
pondenten die (voor een strafbaar feit) officieel geregistreerd zijn bij de politie
(N =188).

De omvang van de discrepanties
Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal jongens met geregistreerde politiecontacten
dat eveneens delicten/politiecontacten opgeeft tijdens het interview. Verschillende con-
clusies kunnen getrokken worden.

Ten eerste blijkt dat, wanneer de totalen bekeken worden, de discrepanties groter zijn
voor politiecontacten dan voor delicten. Zo vermeldt bijvoorbeeld - tijdens het inter-
view - 71% van de jongens'ooit' delicten te hebben gepleegd, terwijl maar 30% opgeeft
'ooit' politiecontacten te hebben gehad. Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat
de antwoorden met betrekking tot politiecontacten niet voldoende valide zijn.

Ten tweede blijkt dat.de discrepanties iets groter zijn voor de 'laatste jaar'-gegevens
dan voor de 'ooit'-gegevens: 71% van de jongens vermeldt ooit delicten te hebben ge-
pleegd, maar voor delicten tijdens het afgelopen jaar is dit 10% minder.

Tabel 1: Aantal geregistreerde respondenten dat delicten en/of politiecontacten vermeldt; in %

Marokkaans Turks Surinaams Nederlands totaal

delinquentie:
- ooit" 63 (N=65) 57 (N=46) 87 (N=47) 87 (N=30) 71 (N=188)
- laatste jaar" 49 (N=39) 36 (N=22) 90 (N=20) 92 (N=13) 61 (N= 94)
politiecontacten:
- ooit' 32 (N=65) 13 (N=46) 36 (N=47) 43 (N=30) 30 (N=188)
- laatste jaar 28 (N=39) 9 (N=22) 20 (N=20) 38 (N=13) 23 (N= 94)

' p<0,05
p<0,001

Ten slotte blijkt duidelijk dat de discrepanties niet even groot zijn voor alle etnische
groepen. Bij de delinquentiematen blijkt dat de discrepanties gering zijn bij Surinaamse
en Nederlandse jongens, maar groot zijn bij Marokkaanse en Turkse respondenten. Bij-
voorbeeld voor wat betreft delinquentie 'ooit' vermeldt - tijdens het interview - 87%
van de Surinaamse en de Nederlandse jongens delicten te hebben gepleegd, terwijl dit
bij de Marokkaanse jongens 63% is en bij de Turkse jongens 57%. Alleen voor politie-
contacten in het afgelopen jaar is geen statistisch significant verschil gevonden tussen de
etnische groepen onderling. Dit laatste suggereert dat deze self-reportmaat (politiecon-
tacten laatste jaar) een betere schatting geeft van verschillen in delinquentieniveau tus-
sen etnische groepen dan self-report-delinquentiematen. Deze conclusie is echter voor-

2 Een dichotome variabele is een variabele die slechts twee waarden kan hebben.
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bang. Gezien de grote discrepantie tussen self-reportgegevens en politiegegevens blijken
self-report-politiecontacten niet voldoende valide te zijn.

Dit resultaat lijkt in eerste instantie op wat Hindelang e.a. (1981) en Huizinga en
Elliott (1984) vonden, namelijk een differentiële validiteit voor zwarte en blanke jon-
gens. Maar in dit onderzoek geven Surinaamse jongens even valide antwoorden als
Nederlandse jongens.

Hiermee wordt een mogelijke verklaring die door Elliott (1982) was gegeven ter ver-
klaring van de differentiële validiteit naar gelang etnische groep, minder plausibel.
Elliott betoogde dat officiële gegevens misschien minder valide zijn voor zwarte dan
voor blanke respondenten, omdat er rassendiscriminatie naar huidskleur door de politie
zou plaatsvinden. Indien zwarten vaker dan blanken onterecht gearresteerd worden, zul-
len hun antwoorden tijdens een interview eerder discrepanties vertonen met de officiële
gegevens dan voor blanke respondenten het geval zou zijn. In feite zijn volgens Elliotts
redenering de officiële gegevens dus niet even valide voor blanken als voor zwarten.

Als deze redenering voor Nederland zou opgaan, zou men echter ook relatief grote
discrepanties verwachten voor de Surinaamse respondenten. Het lijkt namelijk onwaar-
schijnlijk dat Turkse en Marokkaanse jongens wel en Surinaamse jongens niet door de
politie onterecht zouden worden aangehouden, tenzij de politie niet zo zeer let op de
huidskleur dan wel op culturele verschillen. Dit echter is ook niet waarschijnlijk, omdat
uit de officiële politieregistratie blijkt dat Turken en Surinamers in dezelfde mate voor
komen in deze registratie terwijl Marokkanen veel vaker voorkomen (zie hoofdstuk 2).

Hetzelfde kan gezegd worden over rassendiscriminatie door getuigen of slachtoffers
van criminaliteit.4 Het is onwaarschijnlijk dat officiële gegevens minder valide zijn voor
Nederlandse jongens, omdat slachtoffers of getuigen verschillend reageren op Neder-
landse jongens dan op jongens uit etnische minderheden. Indien slachtoffers/getuigen
vaker en/of onterecht een gekleurde verdachte dan een blanke verdachte bij de politie
zouden aangeven, zou men eveneens verwachten dat de discrepantie tussen self-report-
en officiële gegevens van de Surinaamse groep ongeveer even groot is als die van de
Turkse en Marokkaanse jongens. Het feit dat dit niet zo is, suggereert dat politiege-
gevens in Nederland waarschijnlijk even valide zijn voor alle etnische groepen.

Bovendien blijkt uit onze gegevens dat ook een andere mogelijke verklaring die door
Elliott (1982) werd geopperd, niet op gaat. Volgens hem zou de geringere validiteit van
de gegevens van zwarte jongens verklaard kunnen worden door het feit dat zij meer
oude contacten hebben dan blanke jongens. Indien dit het geval is, moeten de discrepan-
ties - en met name de verschillen tussen de etnische groepen m.b.t de discrepanties -
vooral voor de `ooit'-maten gelden (waar de oude contacten bij horen). Maar in deze
studie wordt geconstateerd dat (vooral bij Marokkaanse en Turkse jongens) discrepan-
ties bij de gegevens over het laatste jaar groter zijn dan die bij de `ooit'-gegevens. Ver-
schillen in de gedateerdheid van politiecontacten kunnen dus geen verklaring bieden
voor de verschillen in validiteit tussen etnische groepen.

Socio-demografische variabelen en het optreden van discrepanties
Enkele socio-demografische variabelen zijn gerelateerd aan het optreden van discrepan-
ties. Een aantal kenmerken blijkt niet geassocieerd te zijn met het optreden van discre-
panties. Het gaat om het al dan niet volgen van onderwijs en het al dan niet werken van
de vader. Socio-demografische variabelen die wel gerelateerd zijn aan het optreden van
discrepanties, zijn verblijfsduur in Nederland, SES en opleidingsniveau (zie ook tabellen-
bijlage).

Met betrekking tot de vragen over het plegen van delicten `ooit' heeft etnische groep
de sterkste relatie met het optreden van discrepanties. Maar ook de lengte van het ver-
blijf in Nederland en de leeftijd van de respondent hangen samen met het voorkomen
van discrepanties. Jongens van wie de gegevens uit de interviews niet overeenkomen met

3 Het had geen zin (vanwege de geringe aantallen) om het voorkomen van discrepanties verder
onder te verdelen naar de etnische achtergrond van de Surinamers.
Voor het belang van de rot van het slachtoffer bij de aanhouding zie o.m. Black en Reiss
(1978) en Lundman e.a. (1977).
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de officieel geregistreerde informatie, zijn relatief jong en verblijven sinds kort in Neder-
land, terwijl jongens van wie de gegevens uit beide informatiebronnen wel overeenstem-
men, ouder zijn en hier langer verblijven.

Bij de vragen naar delinquent gedrag tijdens het afgelopen jaar is etnische groep de
enige variabele die gerelateerd is aan het optreden van discrepanties.

Geen van de bestudeerde socio-demografische variabelen (behalve natuurlijk de
variabele `etnische groep') hangt samen met het voorkomen van discrepanties met be-
trekking tot politiecontacten.

Socio-demografische variabelen en het voorkomen van discrepanties met betrekking tot
delinquent gedrag

Tabel 2: Discrepanties voor self-reportdelinquentie en de lengte van het verblijf in Nederland
(alleen Turken, Marokkanen en Surinamers)

discrepantie 0-4 jaar >5 jaar in Ned. geb. X2 df p

- ooit 52% 30% 0,1% 8,7 2 0,01
N = 25 125 8

- laatste jaar 73% 40% - 8,0 2 0,01
N = 15 63 3

Tabel 3: Discrepanties voor self-reportdelinquentie en beroepsniveau van de vader

discrepantie ongeschoold geschoold hoger X2 df p

- ooit 34% 29% 16% 3,1 2 0,21
N = 25 42 94

- laatste jaar 52% 25% 13% 7,3 2 0,02
N = 8 20 52

Tabel 4: Discrepanties voor self-reportdelinquentie en opleidingsniveau

discrepantie basisond. lbo/ibo mavo/ivo havo/vwo X2 df p

- ooit 50 % 32 % 20 % 13 % 9,6 3 0,02
N = 26 94 30 22

- laatste jaar 68,8% 41,3% 23,1% 25,0% 8,0 3 0,04
N = 16 46 13 12

Een model ter verklaring van discrepanties
Uit de literatuur (Wyner, 1980; Petersilia, 1978; Hindelang e.a., 1981; Huizinga en
Elliott, 1984 en 1986) komt een aantal elementen naar voren die gerelateerd kunnen zijn
aan discrepanties. Op basis van deze gegevens is een aantal variabelen geselecteerd,
waarvan verwacht wordt dat ze samenhangen met het voorkomen van discrepanties. Drie
van deze variabelen zijn te beschouwen als operationalisaties van de 'band met conven-
tionele institutiesi5. Het gaat om waardering van delinquentie, traditionalisme en school-
succes. Jongens die conventionele waarden aanhangen ten aanzien van delinquent gedrag
en de tradities van hun eigen gemeenschap en goed functioneren op school worden be-
schouwd als goed geïntegreerd in de conventionele samenleving. Jongens voor wie dit
niet geldt, worden beschouwd als slecht geintegreerd. De laatste twee variabelen die zijn
geselecteerd, hebben te maken met de speciale positie van allochtonen in ons land: de
angst voor uitzetting en kennis van het Nederlands. Ten slotte wordt het aantal officieel

5 De centrale gedachte van de sociale controletheorie is dat naarmate mensen beter geïnte-
greerd zijn in conventionele instituties (zoals gezin en school), de kans op delinquent gedrag
afneemt. Voor een korte inleiding van de sociale integratietheorie van Hirschi (1969) wordt
verwezen naar Junger-Tas (1985) en Junger (1988).
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geregistreerde politiecontacten gerelateerd aan het voorkomen van discrepanties. Voor
het gemak worden al deze variabelen als achtergrondvariabelen aangeduid. Deze varia-
belen zijn als volgt geoperationaliseerd (meer uitleg over de herschalingen van enkele
van de hierboven genoemde variabelen is opgenomen in de tabellenbijlage).
- Waarden ten aanzien van delinquent gedrag: er is een schaal samengesteld op basis

van zeven vragen over het oordeel van respondenten met betrekking tot verschillende
delicten.

- Traditionalisme: het is mogelijk dat het participeren in een enquête een typisch 'wes-
terse' aangelegenheid is. Jongeren uit Turkije of Marokko zullen misschien, vanuit
hun culturele achtergrond, meer geneigd zijn om sociaal wenselijke antwoorden te
geven. Het is echter uit de literatuur over de cultuur van Islamitische landen als
Turkije en Marokko niet gemakkelijk om te destilleren wat nu precies de verschillen
in waarden zijn die Turkse en Marokkaanse jongens van Nederlandse jongens onder-
scheiden. Een paar aspecten komen vaak terug, te weten het verschil in godsdienst,
de plaats van de vrouw in het gezin en in de samenleving en de autoriteit van de
vader in het gezin. In dit onderzoek is de aandacht voornamelijk gericht op de plaats.
van de vrouw in de samenleving.

- Schoolsucces: volgens Hindelang e.a. (1981) is het behalen van goede school resulta-
ten gerelateerd aan de validiteit van self-reportgegevens. Er is bij de respondenten
geinformeerd of ze voor een aantal vakken onvoldoendes hadden op hun laatste rap-
port en of ze wel eens waren blijven zitten.

- Angst voor uitzetting: uit de literatuur is gebleken dat angst voor mogelijke negatieve
gevolgen van het opgeven van strafbare feiten invloed kan uitoefenen op de validiteit
van de antwoorden (Junger, 1987). Bij jongens die niet de Nederlandse nationaliteit
bezitten, is het mogelijk dat zij bang zijn voor uitwijzing uit Nederland. Daarom zou-
den ze eventueel gepleegde strafbare feiten niet durven opgeven. Om deze angst te
meten zijn er twee vragen gesteld: Ben je bang dat de politie je uit Nederland zal
zetten? en: Ben je bang dat je ouders/verzorgers je uit Nederland weg zullen sturen?

- Taalkennis: aan de respondenten is gevraagd hoe ze hun kennis van de Nederlandse
taal inschatten. Het lijkt waarschijnlijk dat een minder goede kennis van de Neder-
landse taal een goede beantwoording van de vragenlijst zal bemoeilijken.

- Politiecontacten: het gaat om een optelling van alle bij de politie geregistreerde
misdrijven.

De bovenvermelde variabelen worden voorondersteld op de volgende wijze samen te
hangen met het voorkomen van discrepanties .6 Er wordt aangenomen dat jongens die
conventionele waarden aanhangen (delinquentie afkeuren) en zich gebonden voelen aan
traditionele waarden, vaker in sociaal wenselijke richting zullen antwoorden en dus meer
discrepanties zullen vertonen dan jongens bij wie dit niet het geval is. Naarmate jongens
slechter op school presteren, worden er meer discrepanties verwacht dan ten aanzien van
jongens die goede cijfers halen. Jongeren die bang zijn om uit Nederland te worden
gezet, zullen waarschijnlijk vaker tijdens een interview delinquent gedrag verzwijgen dan
jongens die hier niet bang voor zijn. Een slechte kennis van het Nederlands zal waar-
schijnlijk de kans op discrepanties vergroten.

Naar verwachting leidt het feit dat iemand meer politiecontacten heeft, ertoe dat het
voor hem moeilijker wordt om geen enkel politiecontact toe te geven. Hierdoor neemt
de kans op discrepanties af (zie ook Petersilia, 1978).

Ten slotte wordt aangenomen dat het behoren tot een bepaalde etnische groep
slechts indirect verbonden is aan het voorkomen van discrepanties. Er wordt vanuit ge-
gaan dat het behoren tot een bepaalde etnische groep op zichzelf geen sociale factor is

6 Door de wijze waarop de discrepantiemaat tot stand is gekomen (als dichotomie), kan hier
niets gezegd worden over het aantal keren dat er een discrepantie is tussen de interviewge-
gevens en de officiële gegevens. Er kan dus geen onderscheid gemaakt worden tussen bijvoor-
beeld een jongen met drie geregistreerde politiecontacten die slechts één delict opgeeft in de
vragenlijst en een jongen met drie politiecontacten die er twee vermeldt tijdens het interview.
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en daardoor alleen indirect kan samenhangen met' het voorkomen van discrepanties,
namelijk via andere sociologische variabelen.

Dit eenvoudige model kan op betrekkelijk simpele wijze onderzocht worden met be-
hulp van stapsgewijze regressie-analyse. In opeenvolgende stappen worden de achter-
grondvariabelen gerelateerd aan het voorkomen van discrepanties. Daarna wordt beke-
ken of de variabele etnische groep nog verklaarde variantie toevoegt aan de voorspelling.
Indien het gepresenteerde model correct is, zullen de achtergrondvariabelen gerelateerd
zijn aan het voorkomen van discrepanties en mag etnische groep - als laatst toegevoeg-
de variabele - geen verklaarde variantie toevoegen.

In de regressie-analyse zijn niet alle achtergrondvariabelen gebruikt. De variabele
schoolsucces is niet gebruikt, omdat deze (bij de analyse van de kruistabellen) niet gere-
lateerd bleek te zijn aan het voorkomen van discrepanties. De variabele traditionalisme
bleek uitsluitend samen te hangen met de discrepantiemaat delinquentie 'laatste jaar'.
Daarom is traditionalisme slechts bij het voorspellen van deze laatste discrepantiemaat
gebruikt. In de tabellenbijlage zijn de resultaten voor de 'ooit'-gegevens en de gegevens
voor het afgelopen jaar opgenomen. De belangrijkste resultaten kunnen als volgt worden
samengevat.
- Zoals gezegd, is schoolsucces niet gerelateerd aan het voorkomen van discrepanties

met betrekking tot delinquent gedrag.
- Discrepanties komen vaak voor bij respondenten die zich sterk gebonden voelen aan

waarden die delinquent gedrag veroordelen en aan de traditionele waarden van hun
cultuur en komen minder vaak voor wanneer dit niet het geval is.

- Naarmate de beheersing van het Nederlands afneemt, daalt de validiteit van de self-
reportgegevens.'

- Naarmate respondenten meer officiële contacten hebben, geven zij gemakkelijker
delicten toe tijdens het interview.

- Angst voor wegsturen uit Nederland door de ouders hangt niet samen met het voor-
komen van discrepanties; angst voor uitzetting door de politie blijkt echter wel gerela-
teerd te zijn aan het voorkomen van discrepanties .8

Opmerkelijk echter is dat deze relatie anders loopt dan verwacht werd: jongens die bang
zijn om door de politie uit Nederland te worden gezet (het betreft een tiental jongens),
geven vaker delicten en politiecontacten toe dan jongens die hiervoor niet bang zijn. Dit
verrassende resultaat betekent vermoedelijk dat met deze vraag iets anders gemeten
werd dan de bedoeling was. Als Turkse en Marokkaanse jongens vermelden dat ze wel
eens bang zijn om uit Nederland te worden gezet, betekent dit misschien dat ze proble-
men hebben met de justitiële autoriteiten. Jongens die dergelijke problemen hebben,
zijn meestal - zo wordt verondersteld - slecht geïntegreerd in het gezin en voelen zich
minder gebonden aan waarden ten aanzien van delinquent gedrag (zie ook Junger-Tas
e.a., 1983). Zoals hierboven werd vermeld, hebben deze jongens ook minder schroom
om delicten toe te geven. Deze gedachtengang wordt ondersteund door het feit dat er
een significante negatieve relatie gevonden is (p<0,05) tussen angst voor uitzetting door
de politie enerzijds en waarden ten aanzien van delinquent gedrag (r=-0,21) en traditio-
nalisme (r=-0,19) anderzijds. Jongens die angst uitspreken voor de politie, voelen zich
minder gebonden aan conventionele waarden ten aanzien van delinquentie en aan tradi-
tionele waarden in hun cultuur en geven daarom gemakkelijker delicten toe in een inter-
view dan beter geïntegreerde jongens. In plaats van 'angst voor uitzetting' kan daarom
beter gesproken worden over 'conflicten' met de politie.
- De variabele 'etnische groep', die gerelateerd was aan het voorkomen van discrepan-

ties met betrekking tot 'delinquentie', levert in de stapsgewijze regressie-analyse geen
significante bijdrage meer aan de voorspelling van discrepanties.

- Net als bij de voorspelling van discrepanties bij delinquent gedrag (laatste jaar) neemt
het aantal respondenten met discrepanties met betrekking tot politiecontacten toe,

7 Zie ook tabellenbijlage.
8 Voor een selectie op Turkse en Marokkaanse respondenten: zie tabellenbijlage.
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naarmate zij traditionele waarden aanhangen met betrekking tot delinquent gedrag
en niet bevreesd zijn voor uitzetting (ofwel geen conflicten met de politie hebben).

- Naarmate jongens meer officiële contacten hebben, neemt de kans toe dat zij tijdens
het interview politiecontacten vermelden.

Twee opmerkingen dienen hier geplaatst te worden. Ten eerste zijn de hierboven gepre-
senteerde resultaten gebaseerd op de respondenten die geregistreerde contacten bij de
politie hebben. De generalisatie van de resultaten naar alle respondenten - met of zon-
der officiële politiecontacten - kan niet zonder meer aangenomen worden, maar zou
empirisch getoetst moeten worden.

Ten tweede bestaat de mogelijkheid dat er (gedeeltelijk) sprake is van een inter-
viewereffect. Teilmann (1976) doet verslag van een onderzoek dat suggereert dat zwarte
respondenten minder delicten rapporteren aan blanke interviewers. Maar hier staan ver-
schillende andere onderzoeksresultaten tegenover. Zowel Weiss (1977) als Nederhof
(1985) (zich baserend op een literatuurstudie) geven aan dat een professionele en taak-
georiënteerde interviewer de beste resultaten bereikt bij het stellen van `gênante' vra-
gen. Vooral belangrijk is het hebben van interviewervaring. Ook bij het benaderen van
respondenten uit etnische minderheden (in de VS) zijn `middle class middle-aged
women' als interviewer bijzonder geschikt. Dit was een reden om voor dit onderzoek een
professioneel onderzoekbureau in te schakelen.

Ten slotte kan vermeld worden dat door Hindelang e.a. (1981) ook discrepanties zijn
gevonden tussen zwarte en blanke respondenten. In dit onderzoek zijn zwarte en blanke
interviewers aselect toegewezen aan de respondenten. Hierdoor is de kans dat de discre-
panties ontstaan als gevolg van interviewereffecten zeer gering.

Samenvatting en conclusies
Verschillende conclusies kunnen uit deze resultaten getrokken worden. Er werden ver-
schillen vastgesteld tussen etnische groepen met betrekking tot het voorkomen van dis-
crepanties tussen gegevens uit de politiedossiers en de self-reportinformatie. Bij Neder-
landse en Surinaamse respondenten zijn de discrepanties gering, bij Turkse en Marok-
kaanse respondenten zijn de discrepanties vrij groot. Self-report-delinquentiegegevens
zijn dus valide voor de Surinaamse en de Nederlandse groepen en onvoldoende valide
voor de Turkse en de Marokkaanse respondenten. Self-report-politiecontacten blijken,
onder alle etnische groepen, onvoldoende valide te zijn.

Er is gezocht naar een verklaring voor het voorkomen van discrepanties. Het lijkt na-
melijk niet aannemelijk dat vertekeningen in de politieregistratie (veroorzaakt door ras-
sendiscriminatie) verantwoordelijk zouden zijn voor het voorkomen van discrepanties
van dergelijke omvang bij bepaalde etnische groepen (zie ook hoofdstuk 3 over de poli-
tieregistratie).

Het optreden van discrepanties is gerelateerd aan drie factoren. Het aantal discrepan-
ties neemt toe bij een sterkere band met de samenleving: jongens die zich gebonden
voelen aan waarden die delinquentie veroordelen en aan tradities binnen de eigen groep
verzwijgen meer delicten en/of politiecontacten in een interview dan jongens met een
minder sterke band tot deze waarden en tradities. Discrepanties nemen eveneens toe bij
een minder goede beheersing van de Nederlandse taal. Ten slotte is een relatie gevon-
den tussen het aantal justitiële contacten en het voorkomen van discrepanties: jongens
met een groot aantal officiële contacten geven vaker delicten en/of politiecontacten op
dan jongens met een klein aantal contacten. Naarmate de frequentie van het aantal jus-
titiële contacten toeneemt, komen de self-reportgegevens dus meer overeen met de ge-
registreerde gegevens.

Wanneer voor de invloed van deze factoren gecontroleerd wordt, dan blijkt dat de va-
riabele `etnische groep' niet of nauwelijks gerelateerd is aan het optreden van discrepan-
ties.

Opvallend is dat de groepen met veel respectievelijk weinig discrepanties niet dezelf-
de zijn als de groepen die volgens Amerikaans onderzoek veel respectievelijk weinig dis-
crepanties vertonen. In de Verenigde Staten lijken de verschillen etnische lijnen te vol-
gen (blanke versus zwarte respondenten). In deze studie is dit niet het geval. Een moge-
lijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat culturele verschillen - nl. de Islamitische
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(Turken en Marokkanen) versus de niet Islamitische altuur (Surinamers en Nederlanders) - de
achtergrond vormen van het voorkomen van discrepanties.

Het is eveneens plausibel dat het gaat om factoren die gerelateerd zijn aan de situatie
van de migrant, die vooral in het begin van zijn verblijf vrij onbekend is met de Neder-
landse samenleving. De resultaten met betrekking tot discrepanties bij Surinaamse res-
pondenten, die beter bekend zijn met de Nederlandse samenleving, komen daarom over-
een met die van de Nederlandse autochtone respondenten.

Twee punten lijken deze laatste verklaring te ondersteunen. Het feit dat een gebrek-
kige kennis van het Nederlands gerelateerd is aan het optreden van discrepanties en het
feit dat naarmate (allochtone) respondenten relatief lang in Nederland zijn, het aantal
discrepanties (voor delinquentie ooit) afneemt.

Het voorkomen van discrepanties heeft gevolgen voor de bestudering van de oor-
zaken van delinquent gedrag. Zoals in hoofdstuk 1 is vermeld, is het de bedoeling in een
volgend rapport in te gaan op de achtergronden van delinquent gedrag. Hierbij zal dan
gebruik worden gemaakt van de sociale controletheorie. De sociale controletheorie stelt
- globaal - dat goed geintegreerde jongeren geen delicten plegen en slecht geïnte-

greerde jongeren wel delicten plegen.
Het probleem dat zich voordoet, is dat de factoren die als oorzaak van delinquent ge-

drag worden beschouwd - namelijk sociale integratie -,dezelfde zijn als de factoren die
samenhangen met het optreden van discrepanties. Er is immers geconstateerd dat de
mate waarin respondenten een (sterke) band hebben met conventionele instituties,
samenhangt met het optreden van discrepanties. Het gevolg hiervan zou kunnen zijn dat
de theorie van de sociale controle moeilijk te onderzoeken is met behulp van self-report-
gegevens. In het meest extreme geval is het denkbaar dat goed geïntegreerde jongens
niet minder delicten plegen dan slecht geintegreerde jongens, maar uitsluitend minder
delicten opgeven tijdens een mondeling interview (figuur 1).

Figuur 1: Relatie tussen sociale integratie, het optreden van discrepanties en delinquent gedrag

sociale integratie
(hoog) + ?

_> plegen van delicten

discrepanties
(veel)

Er is dus een alternatief en onafhankelijke meetinstrument nodig om de relaties die
gevonden worden tussen self-reportdelinquentie en sociale integratie te testen. In onder-
zoek naar criminaliteit zijn officiële cijfers een uitkomst: de relaties die gevonden wor-
den tussen de integratievariabelen en self-reportdelinquentie kunnen worden gecontro-
leerd aan de hand van officiële gegevens. Uit onderzoek is gebleken dat de relaties
tussen achtergrondfactoren (oorzaken van delinquent gedrag) en delinquentie onafhan-
kelijk van het type instrument dat gebruikt is (self-report- of officiële gegevens), blijven
bestaan (Junger-Tas e.a., 1983 en 1985). Het probleem dat hierboven is besproken is,
dus niet zo ernstig als gevreesd werd.

(weinig)
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