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Voorwoord

Dit rapport is het tweede dat verschijnt op basis van onderzoek naar de be-
trokkenheid van jongens uit etnische minderheden bij delinquent gedrag.
Een eerste verslag verscheen ruim twee jaar geleden (Junger en Zeilstra,
1989). Hierin blijkt dat allochtonen vaker voor een strafbaar feit met de
politie, in aanraking komen dan vergelijkbare Nederlandse jongens. In dit
tweede rapport wordt ingegaan op de achtergronden van dit gedrag en
wordt naar verklaringen gezocht voor deze verschillen.

Het onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest zonder de medewerking van
velen. Dank is in de eerste plaats verschuldigd aan de leden van de bege-
leidingscommissie: Willem Arrindell, Leo Balai, Houcine Benghanem,
Ineke van den Berg en Josine Junger-Tas, en de voorzitter Prof. E.H.
Blankenburg.

Irmgard van Lith danken wij voor de administratieve ondersteuning en
Huub Simons zijn wij veel verschuldig voor de grote zorg die hij heeft
besteed aan de lay-out en het redactiewerk van het rapport.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage
van de Interdepartementale Commissie Minderhedenbeleid.
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Samenvatting

Inleiding

Dit rapport is het tweede dat verschijnt op basis van onderzoek naar de
betrokkenheid van jongens uit etnische minderheden bij delinquent gedrag.
Een eerste verslag verscheen ruim een jaar geleden (Junger en Zeilstra,
1989). Hieruit blijkt dat allochtonen vaker voor een strafbaar feit' met de
politie in aanraking komen dan vergelijkbare Nederlandse jongens. Onder
Marokkaanse jongens is deze oververtegenwoordiging groter dan onder
Turkse en Surinaamse jongens. Van alle Marokkaanse jongens is 33% ooit
met de politie in aanraking gekomen in verband met een strafbaar feit. Bij
de Turkse en de Surinaamse jongens is dit 23%. Onder de Nederlandse
jongens met een vergelijkbare sociaal-economische achtergrond heeft 15%
een geregistreerd politiecontact terwijl dit bij een representatieve steekproef
van Nederlandse jongens 10% is.

In het tweede rapport wordt nagegaan welke factoren samenhangen met
delinquent gedrag onder jongens van deze vier etnische groepen. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van de sociale-controletheorie. Tot nu toe is weinig
aandacht besteed aan deze theorie in relatie tot etnische minderheden. Om
delinquentie bij jongeren uit etnische minderheden te verklaren is meestal
aangesloten bij de subcultuurtheorie en is veel aandacht gegeven aan speci-
fieke culturele factoren en aan de slechte sociaal-economische positie van
allochtonen.

Een belangrijke reden voor het onderzoek is dat het beleid van het
Ministerie van Justitie, zoals neergelegd in het beleidsplan Samenleving en
Criminaliteit, uitgaat van de sociale-controletheorie. Indien deze theorie
niet op zou gaan voor jongeren uit etnische minderheden zou dit een aan-
zienlijke beperking opleveren voor haar bruikbaarheid.

Critici beargumenteren dat de sociale-controletheorie gebaseerd is op de
Westerse middle-classwaarden en is opgesteld door middle-classonderzoe-
kers (Bruinsma, 1990). Als gevolg hiervan is het de vraag of de theorie op
alle groepen in de maatschappij zonder meer van toepassing is. Dit geldt in
het bijzonder voor groepen die niet `middle class' zijn en uit niet-Westerse
landen komen. Uitgaande van deze redenering zal het testen van de sociale-
controletheorie onder islamitische en Surinaamse jongens een betrekkelijk
strenge toets opleveren.

De sociale-controletheorie gaat uit van de gedachte dat delinquent gedrag
ontstaat uit een afweging van de kosten en baten van het plegen van mis-

1 Geen overtredingen.



2 Samenvatting

drijven. De assumptie van de theorie is dat er geen specifieke motivatie
nodig is voor het plegen van misdrijven. Iedereen is geneigd tot handelen
uit eigenbelang en daarom in beginsel in staat tot het plegen van misdrijven.
In het algemeen vereist het plegen van een misdrijf ook geen speciale vaar-
digheid. De baten van delinquent gedrag zijn meestal duidelijk zichtbaar.
Delinquentie is bijvoorbeeld (als het lukt) een snelle manier om geld te ver-
krijgen. Wat als gevolg hiervan uitgelegd moet worden is waarom sommige
mensen geen misdrijven plegen. De oorzaak is dat de kosten van delinquent
gedrag niet voor iedereen identiek zijn. Allereerst zijn er de problemen die
ontstaan bij ontdekking (vervolging door politie/justitie). Ten tweede zijn er
de kosten die het gevolg zijn van de band die het individu met de samenle-
ving heeft opgebouwd. Deze kosten binden ons aan de samenleving. Zij zijn
niet voor iedereen gelijk en bepalen de kans dat iemand een misdrijf begaat.

De sociale-controletheorie stelt dat de mate waarin mensen zich gebon-
den voelen aan de conventionele samenleving een belangrijke rem oplevert
voor het betrokken raken bij delinquent gedrag. Deze band met de samen-
leving is een ruim begrip. Hirschi (1969) geeft er een uitwerking van die
naderhand vaak gebruikt is en waarop dit onderzoek zich ook heeft geba-
seerd. Volgens hem kan men vier aspecten onderscheiden.
1. De band met belangrijke anderen. Jongeren hebben belangrijke banden

met o.a. ouders, leraren en vrienden. Wanneer deze banden zwak zijn,
is de kans op delinquent gedrag groter.

2. Betrokkenheid bij conventionele subsystemen zoals school en werk. Dit
is, aldus Hirschi, de rationele component van de band met de samenle-
ving. Het is de wens om zich te conformeren en op conventionele wijze
te investeren in de toekomst (Hirschi, 1969, p. 20).

3. Functioneren in conventionele systemen. Het gaat hierbij om het functio-
neren van de jongeren in hun gezin, op school of op hun werk. Jongeren
die goed functioneren in deze subsystemen, hebben een sterke band met
de samenleving.

4. Waarden t. a. v. delinquent gedrag en respect voor de geldende wettelijke
normen.

Deze begrippen worden meestal toegepast op de belangrijkste terreinen
waarin het leven van jongeren zich afspeelt: gezin, school en vrije tijd. Als
jongeren een sterke band hebben met anderen, goed functioneren in deze
subsystemen en zich betrokken voelen bij de waarden en de doelstellingen
van de conventionele samenleving, dan spreekt men van een goede inte-
gratie in het gezin of op school. De analyses zijn daarom verricht volgens
deze indeling zodat, in afzonderlijke hoofdstukken, aandacht wordt besteed
aan het gezin, school, vrijetijdsbesteding en de band met vrienden.

Naast de sociale-controletheorie wordt eveneens, maar minder uitgebreid,
aandacht besteed aan andere theoretische verklaringen voor delinquentie.
Allereerst wordt aandacht besteed aan de straintheorie. De assumptie van
de straintheorie is dat mensen altijd gesocialiseerd zijn tot de waarden die
sterk de nadruk leggen op het bereiken van materieel succes. Soms zijn de
mogelijkheden om materieel succes te bereiken beperkt. Hierdoor ontstaat
een zekere spanning: `strain'. Criminaliteit is hierop een antwoord. Het is
een `alternatieve weg tot succes' om alsnog de doelstellingen van de samen-
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leving te kunnen realiseren. De mogelijkheden tot succes zijn niet gelijk
gespreid over de samenleving. Mensen uit de lagere sociaal-economische
strata hebben relatief weinig mogelijkheden op materieel succes. Daarom
verwacht de straintheorie een sterke relatie tussen sociaal-economische
status en delinquent gedrag. Hoe lager de sociaal-economische status, hoe
meer delinquent gedrag zal voorkomen. De algemene waarden van onze
samenleving leren kinderen in hoofdzaak op school. Daarom zal, wanneer
de integratie op school wordt besproken, eveneens aandacht worden besteed
aan de straintheorie.

Ten tweede worden gegevens gepresenteerd in het kader van de cultu-
rele-dissonantietheorie. Volgens de culturele-dissonantietheorie kan deviant
gedrag ontstaan wanneer jongeren `tussen twee culturen' leven en in deze
culturen verschillende waarden en normen hebben. De jongeren ervaren als
gevolg hiervan een zekere spanning ofwel: culturele dissonantie. Hieruit
kan normloosheid en delinquent gedrag voortkomen. In hoofdstuk 3 komen
deze opvattingen aan de orde.

Ten slotte zal de culturele-deviantietheorie worden besproken aan de
hand van de Nederlandse literatuur. In deze benadering gaat men ervan uit
dat niet iedereen is gesocialiseerd tot waarden die delinquent gedrag verbie-
den. In sommige groepen heersen waarden die delinquent gedrag positief
waarderen. In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan de relatie tussen
waarden en delinquentie.

Het onderzoek is gebaseerd op interviews met jongens (12-17 jaar) uit
vier etnische groepen. Het gaat om drie representatieve steekproeven van
Marokkaanse, Turkse en Surinaamse jongens; deze drie allochtone groepen
worden vergeleken met een groep Nederlandse (autochtone) jongens.' De
groep Nederlandse jongens is geselecteerd in dezelfde buurten als de al-
lochtone respondenten. Ze zijn daarom grotendeels vergelijkbaar in sociaal-
economisch opzicht (opleidingsniveau, beroepsniveau en inkomen van de
vader). Naast de vragenlijst die gebruikt is bij de interviews, zijn gegevens
verzameld over de officiële politie- en justitiecontacten.

De verschillen tussen etnische groepen

De opzet van de studie is een verklaring te vinden voor verschillen in
delinquentie voor de vier etnische groepen. Hiervoor is het nodig om bij-
voorbeeld de gemiddelde gezinsintegratie te vergelijken tussen de etnische
groepen onderling. Methodologische problemen staan dit echter in de weg.
Gebleken is dat Turkse en Marokkaanse respondenten hun antwoorden
sterker laten bepalen door sociale wenselijkheid dan Surinaamse en Neder-
landse jongens. Hierdoor is het niet goed mogelijk gemiddelden van de vier
etnische groepen te vergelijken. Of Marokkaanse ouders bijvoorbeeld meer
of minder supervisie uitoefenen, kan op basis van de interviews niet wor-
den bepaald. Van belang is dat binnen elke etnische groep wèl de relatie

2 Wanneer in het vervolg over Nederlandse jongens gesproken wordt, worden de autochto-
ne Nederlandse jongens bedoeld.



4 Samenvatting

gezin-delinquentie kan worden bestudeerd. Of de sociale-controletheorie
geldt binnen elke groep kan daarom wel worden nagegaan. Of die sociale
controle verschilt per etnische groep kan niet worden gezegd (zie ook
bijlage 1, paragraaf 3 en Junger en Zeilstra, 1989).

Er is geprobeerd dit probleem gedeeltelijk op te vangen. Allereerst is
een onderzoek verricht naar verkeersongevallen bij kinderen uit etnische
minderheden (Junger en Steehouwer, 1990). Dit is gedaan omdat uit de lite-
ratuur blijkt dat de kans op een verkeersongeval samenhangt met de wijze
waarop ouders hun kinderen opvoeden en de mate van supervisie die zij uit-
oefenen. Het aantal verkeersongevallen levert derhalve een ruwe indicatie
op voor de mate van toezicht die ouders uitoefenen op hun kinderen. Ten
tweede is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gegevens uit de literatuur.

Gezin

Volgens de sociale-controletheorie beperkt een sterke band van het kind
met zijn ouders de kans op crimineel gedrag. Dit verband is inmiddels door
veel onderzoekers empirisch aangetoond. Of dit alles ook opgaat voor etni-
sche minderheden is echter nog nauwelijks nagegaan.

Verschillende aspecten van gezinsintegratie zijn onderzocht: het functio-
neren van het gezin (directe controle, ruzies, slaan, oordeel over het gezin),
de affectieve band met de ouders en de betrokkenheid van de ouders met de
conventionele doelstellingen van de samenleving (belang dat de ouders aan
opleiding hechten). De veronderstelling van de sociale-controletheorie wordt
bevestigd: betere gezinsintegratie verkleint de kans op ërimineel gedrag van
het kind. De belangrijkste aspecten van gezinsintegratie voor het voorspel-
len van de criminaliteit zijn de directe controle door de ouders en de mate
waarin ruzies voorkomen; dit beeld is voor alle groepen globaal gelijk.
Andere belangrijke factoren zijn: de mate waarin geweld in het gezin voor-
komt, de affectieve band van het kind met zijn ouders en zijn algemene
oordeel over het gezin. Naarmate het kind beter onder toezicht staat, er
minder ruzies en geweld voorkomen, de affectieve band met de ouders
sterker is en het kind zijn gezin positiever beoordeelt, neemt de kans op
delinquentie af. Dit geldt voor elke etnische groep.

Zijn er verschillen in gezinsintegratie tussen de diverse etnische groepen?
Op basis van de interviews kan hierover niets worden gezegd. Uit eerder
onderzoek (Junger en Steehouwer, 1990) komt naar voren dat Marokkaanse
en Turkse kinderen vaker bij een verkeersongeval betrokken zijn dan Ne-
derlandse en Surinaamse kinderen. De auteurs concluderen hieruit dat
Marokkaanse en Turkse kinderen waarschijnlijk meer tijd op straat door-
brengen dan Nederlandse kinderen. Uit de literatuur blijkt dat de kans op
verkeersongevallen samenhangt met de wijze waarop ouders hun kinderen
opvoeden en met de mate van toezicht die op kinderen wordt uitgeoefend.
Geconcludeerd wordt dat de supervisie op kinderen wat geringer is in
Turkse en Marokkaanse gezinnen. Zoals uit dit onderzoek blijkt, is de mate
van controle op jongens sterk gerelateerd aan delinquentie. Het lijkt waar-
schijnlijk dat deze geringere controle een van de factoren is die de grotere
kans op politiecontacten bij Turkse en Marokkaanse jongens verklaart.
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Godsdienst en traditionalisme

Sommige onderzoekers veronderstellen dat het verschil in cultuur tussen
etnische minderheden en de Nederlandse samenleving ten grondslag ligt aan
de grotere delinquentie van allochtone jongeren in Nederland. Ook wordt
wel verondersteld dat de aanpassing na de migratie problemen oplevert die
tot delinquent gedrag kunnen leiden.

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er tussen de afzonderlijke
etnische groepen grote verschillen bestaan wat betreft religiositeit, houding
ten aanzien van de rol van de vrouw, beheersing van de Nederlandse taal,
kindertal en het al dan niet hebben van familieleden in Nederland. De gege-
vens uit dit onderzoek stemmen in grote lijnen overeen met onderzoeks-
resultaten van het CBS (Rooduijn en Latten, 1986). Het is. duidelijk dat
men de allochtone groepen in het algemeen niet over één kam kan scheren.
Deze factoren zijn echter geen van alle gerelateerd aan het optreden van
delinquent gedrag. Alleen bij religiositeit is er sprake van een matig ver-
band. Bij Marokkanen, Surinamers en Nederlanders gaat een relatief gro-
tere religiositeit samen met relatief minder delinquent gedrag.

Het onderzoek levert dus geen empirische ondersteuning voor de ver-
onderstelling dat culturele verschillen ten grondslag liggen aan het relatief
grote aantal politiecontacten bij allochtone jongeren. Er is eveneens geen
steun gevonden voor de gedachte dat problemen die migranten hebben bij
het opbouwen van een bestaan in het gastland, samenhangen met delinquent
gedrag. In dit kader kan gewezen worden op het feit dat bijvoorbeeld Chi-
nese kinderen, die net als Turkse en Marokkaanse kinderen in het kader
van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen, op school goed functio-
neren. Ook hebben de Chinese minderheidsgroepen in verschillende Wes-
terse landen lagere criminaliteitscijfers dan de autochtone bevolking.

Schoolintegratie

Allereerst is de relatie onderzocht tussen schooltype en delinquentie. Op
sommige schooltypen blijkt relatief veel delinquent gedrag voor te komen.
Vooral op het buitengewoon onderwijs en op -het LBO is het delinquentie-
niveau relatief hoog. Dit geldt voor alle etnische groepen. Binnen elk
schooltype blijven de verschillen tussen de etnische groepen bestaan.

Daarna is bekeken of het hebben van veel allochtone medeleerlingen
gerelateerd is aan delinquentie. Respondenten die in klassen zitten met veel
kinderen uit etnische minderheden geven niet meer delicten op en komen
niet vaker in contact met de politie dan kinderen in klassen met weinig
leerlingen uit etnische minderheden.

Ten derde is onderzocht in hoeverre de integratie op school geassocieerd
is met delinquent gedrag. Er is, zoals verwacht, een duidelijke relatie
gevonden. Respondenten die een goede band hebben met leraren, zich
betrokken voelen bij de doelstellingen van de school en goed functioneren,
plegen minder misdrijven dan respondenten waarbij dit niet het geval is.

Ten slotte is onderzocht of de voorspelling van de straintheorie door de
gegevens wordt ondersteund. De straintheorie voorspelt dat jongeren uit
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een lage sociaal-economische klasse die een sterke band met school hebben,
naar verhouding veel delinquent gedrag zullen vertonen. De gegevens zijn
hiermee duidelijk in tegenspraak. Voor alle sociaal-economische lagen geldt
dat een goede band met school samengaat met minder delinquentie.

Uit de literatuur blijkt dat de prestaties van allochtone leerlingen slechter
zijn dan die van Nederlandse leerlingen, ook na controle voor diverse
variabelen. Zij spijbelen vaker en zij hebben meer problemen bij hun func-
tioneren in de klas. Het lijkt aannemelijk dat deze verschillen een bijdrage
leveren aan de verklaring van de relatief grote kans van allochtone jongens
om met de politie in aanraking te komen.

Uit een recent onderzoek blijkt dat het opleidingsniveau van de ouders
samenhangt met schoolsucces van het kind (Tesser e.a., 1989). Rekening
houdend met het opleidingsniveau van de ouders zijn er geen verschillen
meer tussen schoolprestaties van de verschillende etnische groepen. Het
opleidingsniveau van de ouders van allochtone jongeren is echter in veel
gevallen laag. Uit CBS-gegevens blijkt dat 11 % van de Turkse en 37 % van
de Marokkaanse mannen' nooit onderwijs heeft gevolgd. Het verschil in
opleidingsniveau tussen deze twee etnische groepen zou een verklaring kun-
nen opleveren van de gevonden verschillen tussen Marokkaanse en Turkse
jongens wat betreft het aantal politiecontacten (Marokkanen: 33%, Turken:
23%). Het aantal vaders zonder enige opleiding is hoger onder Marokkanen
dan onder Turken. Het effect van het opleidingsniveau van de vader op
delinquentie zou dan lopen via het minder goed presteren op school.

Subculturen van delinquente jongeren?

De subcultuurtheorie gaat ervan uit dat delinquentie alleen mogelijk is in-
dien men is gesocialiseerd tot waarden die delinquent gedrag goedkeuren of
ten minste ondersteunen. Er bestaan subculturen waarin delinquent gedrag
wordt goedgekeurd, zo veronderstelt deze stroming. Verscheidene Neder-
landse studies die van de subcultuurgedachte uitgaan, zijn in dit verband
besproken. Op basis hiervan wordt echter geconcludeerd dat er in Neder-
land tot nu toe geen delinquente subculturen zijn gevonden. Het ontstaan
van groepsvorming is niet het gevolg van gemeenschappelijke deviante
waarden en leidt ook niet tot deviante waarden. De groepen die zijn be-
schreven, ontstaan doordat er gemeenschappelijke ervaringen zijn en omdat
de jongens lotgenoten zijn. De suggestie van een hechte groep is slechts
schijn. Ondanks het gevoel van lotsverbondenheid en waarden als solidari-
teit zijn de onderlinge relaties niet sterk of warm.

In tegenstelling tot de subcultuurtheorie gaat de sociale-controletheorie
ervan uit dat er, met betrekking tot delinquent gedrag, slechts één waarden-
systeem bestaat, dat delinquentie veroordeelt. Ook delinquenten weten dat
het plegen van misdrijven verboden is en zij keuren het plegen van delicten
niet goed. Delinquent gedrag is mogelijk wanneer de band met deze con-
ventionele waarden is verzwakt.

3 Het gaat om hoofden van huishoudens ouder dan 18 jaar.
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Allereerst is geconstateerd dat, globaal, onder alle etnische groepen de-
zelfde rangorde van misdrijven naar ernst voorkomt. Maar gemiddeld be-
oordelen etnische minderheden de meeste misdrijven iets ernstiger dan de
Nederlanders. Alleen bij geweld tussen echtelieden moet deze conclusie
genuanceerd worden. Alhoewel minstens twee derde van de respondenten,
in alle etnische groepen, dit delict als zeer ernstig beschouwt, zijn Turkse
en Marokkaanse jongens minder vaak van mening dat justitie hier streng
moet ingrijpen. Het verschil ligt dus niet zozeer in de waardering van het
delict als wel in wat de reactie hierop moet zijn van de kant van de samen-
leving. Turken en Marokkanen staan in dit geval terughoudender tegenover
ingrijpen van buiten. Hierbij moet niet vergeten worden dat ook in de
Westerse landen de justitiële autoriteiten in het algemeen minder geneigd
zijn in te grijpen bij misdrijven tussen bekenden dan tussen onbekenden
(zie bv. Steinmetz, 1986; Gottfredson en Gottfredson, 1988).

Uit de resultaten blijkt verder dat er een relatie is tussen de band met
conventionele waarden en delinquentie in de voorspelde richting: jongens
die zich minder gebonden voelen aan de conventionele waarden, plegen
meer misdrijven dan jongens die zich sterker gebonden voelen. Dit komt,
in tegenstelling tot de verbanden op groepsniveau, overeen met de voor-
spelling van de sociale-controletheorie.

Vrijetijdsbesteding

De wijze waarop jongeren hun vrije tijd doorbrengen, is typerend voor de
mate waarin zij zich betrokken voelen bij de doelstellingen van de conven-
tionele samenleving. Bovendien betekent het doorbrengen van veel vrije tijd
buitenshuis dat er waarschijnlijk meer gelegenheid is tot het plegen van
misdrijven dan bij jongens die voornamelijk thuis blijven. Er is een relatief
sterk verband gevonden tussen de wijze van vrijetijdsbesteding en het voor-
komen van delinquentie. Jongens die weinig tijd thuis in het gezin door-
brengen, frequent bepaalde gelegenheden bezoeken (discotheken, cafés,
buurthuizen e.d.) en georiënteerd zijn op activiteiten buitenshuis, vermel-
den meer delinquent gedrag en komen vaker in de politieregistratie voor
dan jongens voor wie dit niet geldt. Ook het drinken van alcohol gaat
samen met meer crimineel gedrag. Dit blijkt zowel voor de allochtone als
voor de autochtone jongens op te gaan. Het bezoeken van discotheken e.d.
hoeft op zichzelf delinquentie niet direct te bevorderen. Het hangt vermoe-
delijk wel samen met een levensstijl waarbij men vaak buitenshuis is zon-
der toezicht van volwassenen. De gelegenheid tot het plegen van delicten
neemt hierdoor toe.

Ten slotte is gekeken of het uitgaan naar discotheken, cafés e.d. even
sterk is gerelateerd aan delinquentie als het bezoeken van jeugdhuizen,
waar vermoedelijk enige mate van toezicht aanwezig is. Dit blijkt groten-
deels het geval te zijn. Het bezoeken van discotheken heeft van alle gele-
genheden de sterkste relatie met delinquentie, gevolgd door het bezoeken
van buurthuizen. Hoe vaker jongens deze gelegenheden bezoeken, hoe gro-
ter de kans dat zij delicten opgeven en met de politie in aanraking komen.
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Geconcludeerd is dat, op het eerste gezicht, deze buurthuizen er niet in
slagen hun bezoekers te weerhouden van delinquent gedrag.

De band met vrienden

Uit de literatuur blijkt dat tal van onderzoekers gevonden hebben dat het
hebben van delinquente vrienden de kans op delinquent gedrag vergroot.
Voor de verklaring hiervan bestaan verschillende theorieën, die elkaar
gedeeltelijk aanvullen. Volgens de subcultuurtheorie hebben delinquente
vrienden invloed op de waarden die jongeren aanhangen; deze waarden
bepalen dan het optreden van delinquent gedrag. De sociale-controletheorie
daarentegen veronderstelt een directe relatie tussen het hebben van delin-
quente vrienden en het plegen van delicten. Het gaat hierbij om groepspro-
cessen die een rol spelen bij delinquent gedrag (Hirschi, 1969). Andere
auteurs hebben gevonden dat de relatie andersom kan lopen: delinquente
jongens kiezen delinquente vrienden in plaats van: delinquente vrienden
zetten aan tot delinquentie (Junger, 1988). Verder is het, volgens de socia-
le-controletheorie, ook mogelijk dat oorzaken van delinquentie en van het
hebben van delinquente vrienden dezelfde zijn. Jongens die slecht zijn
geintegreerd in het gezin en op school, zullen relatief vaak plaatsen be-
zoeken waar weinig controle door volwassenen is, zoals discotheken. De
mogelijkheid is groot dat men in zulke situaties jongens ontmoet die even-
eens slecht zijn geïntegreerd in het gezin en op school. Hierdoor stijgt de
kans dat een delinquente vriendenkring wordt opgebouwd.

Zoals verwacht, is een duidelijk verband gevonden tussen het hebben
van delinquente vrienden en delinquent gedrag. Hoe meer delinquente
vrienden een jongen heeft, hoe vaker hij delicten vermeldt. Dit lijkt een
duidelijke ondersteuning te zijn voor de gedachte dat jongeren in een groep
druk op elkaar kunnen uitoefenen en dat als gevolg hiervan delicten worden
gepleegd.

Op een ander punt echter zijn de resultaten niet in overeenstemming met
de sociale-controletheorie. Deze theorie stelt dat een sterke band met vrien-
den, ongeacht de aard van deze vrienden, samengaat met een kleinere kans
op delinquentie. Een dergelijk verband wordt echter niet gevonden. Jongens
die vermelden veel vrienden te hebben, geven meer delicten op tijdens het
interview, maar zij komen niet vaker in de politieregistratie voor. Het
aantal vrienden waarmee men regelmatig optrekt, is niet gerelateerd aan het
voorkomen van delinquent gedrag. Ook blijkt dat jongens die hun vrienden
ontmoeten bij discotheken e.d., meer misdrijven plegen dan jongens die
hun vrienden vinden op school. De frequentie van het contact met vrienden
en de duur van de vriendschap zijn niet gerelateerd aan het plegen van
delicten.

Over het algemeen hangt het belang dat wordt gehecht aan het oordeel
van de vrienden, niet samen met andere indexen voor sociale controle,
behalve met de vrijetijdsindexen. Jongens die veel buitenshuis zijn, hebben
veel delinquente vrienden, maar zij hechten minder vaak belang aan het
oordeel van hun vrienden. Ook blijkt dat het hebben van delinquente vrien-
den samenhangt met het minder goed functioneren van het gezin.
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Verder valt op dat er weinig samenhang wordt gevonden tussen de ant-
woorden van de respondenten op de verschillende vragen over de vrienden-
kring. Blijkbaar is er een grote variatie in de manier waarop de jongens
met hun vrienden omgaan.

Samenvattend kan op basis van dit rapport worden geconcludeerd dat geen
steun is gevonden voor de subcultuurtheorie, voor de culturele-dissonantie-
theorie of voor de straintheorie. Er zijn in Nederland geen georganiseerde
groepen gevonden van jongeren die menen dat delinquentie een waardevolle
bezigheid is of dat criminaliteit een succesvolle alternatieve carrière biedt.
Ook zijn er geen indicaties dat de slechte sociaal-economische positie op
zichzelf samenhangt met delinquentie. Ten slotte is geen ondersteuning
gevonden voor de gedachte dat de verschillen in culturele achtergrond of
problemen die samenhangen met migratie, een rol spelen bij de verklaring
van delinquent gedrag onder jongens uit etnische minderheden.

Globaal ondersteunen de gegevens de sociale-controletheorie. De mul-
tipele correlatie is voor de totale groep: 0,67. Deze is ruwweg voor elke
etnische groep even hoog.

Er is één punt waar de resultaten afwijken van wat Hirschi (1969) heeft
gevonden. Uit het huidige onderzoek komt niet naar voren dat een sterke
band met vrienden de kans op criminaliteit vermindert. Er bestaat in het
algemeen geen relatie tussen de band met vrienden en delinquentie. Ook
andere auteurs hebben dergelijke afwijkende resultaten gevonden (Hinde-
lang, 1973).

Socio-demografische factoren

De relaties tussen de verschillende integratiematen met de socio-demografi-
sche factoren zijn onderzocht. Hieruit blijkt dat er in het algemeen nauwe-
lijks samenhang is tussen socio-demografische factoren en aspecten van de
sociale integratie. Soms zijn er wel relaties gevonden voor de Nederlandse
jongens maar niet onder allochtonen. Een aantal verbanden is wel duidelijk
naar voren gekomen.

Wat betreft leeftijd valt op dat, naarmate respondenten ouder worden, de
gezinsintegratie afneemt en de vrije tijd die buitenshuis besteed wordt, toe-
neemt. Dit geldt globaal voor iedere etnische groep. Deze toename van
vrijetijdsbesteding buitenshuis kan de stijging van de criminaliteit met de
leeftijd verklaren. De schoolintegratie hangt echter niet samen met leeftijd.
Verscheidene onderzoekers hebben erop gewezen dat de invloed van de
ouders op delinquent gedrag afneemt naarmate kinderen ouder worden,
terwijl de invloed van schoolresultaten vrij constant blijft (LaGrange en
White, 1985; Junger, 1988). Er is eveneens geen relatie tussen leeftijd en
het aanhangen van conventionele waarden bij de etnische minderheden.
Nederlandse jongens zijn minder aan conventionele waarden gebonden
naarmate zij ouder worden.

Verder is het belangwekkend dat er nauwelijks relaties bestaan tussen
sociaal-economische factoren enerzijds en de verschillende integratiematen
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anderzijds. Dit komt overeen met de resultaten uit deel I, waar eveneens
geen samenhang werd gevonden tussen delinquentie en sociaal-economische
factoren. Dit is echter tegengesteld aan de resultaten van buitenlands onder-
zoek. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de jongens in dit onderzoek
betrekkelijk homogeen zijn met betrekking tot sociaal-economische achter-
grond. Dit geldt zeker voor de Marokkaanse en de Turkse respondenten.
Hierdoor is er in deze steekproef te weinig variatie met betrekking tot deze
factor. Diverse onderzoeken hebben er in dit kader op gewezen dat de
gebruikelijke maten voor sociaal-economische status niet toepasbaar zijn
op allochtonen (Kerkhoff, 1989). Een andere verklaring is dat de sociaal-
economische achterstandssituatie die in de buitenlandse literatuur wordt
beschreven (leven op de rand van de bestaanszekerheid) zo sporadisch
voorkomt in Nederland, dat gezinnen die in deze situatie verkeren, niet in
onze steekproef terecht zijn gekomen. Het is mogelijk dat een dergelijke
samenhang alleen valt aan te tonen met een grotere steekproef. Ook andere
onderzoeken in Nederland hebben geen effect gevonden tussen sociaal-eco-
nomische factoren en aspecten van het functioneren op school (zie bijvoor-
beeld Tesser e.a., 1989). In twee Nederlandse studies konden de onderzoe-
kers geen relatie vinden tussen sociaal-economische factoren en verbeel-
dend spel (de mate van verbeelding tijdens het spelen) terwijl deze relatie
in Engels onderzoek wel is vastgesteld (Hellendoorn, Overvliet en Pals,
1990). De afwezigheid van een relatie kon niet worden toegeschreven aan
het gebrek aan spreiding van de sociaal-economische status binnen de
steekproef. Hellendoorn,- Overvliet en Pals (1990) voeren als mogelijke
verklaring aan dat de sociaal-economische verschillen in ons land kleiner
zijn dan in de Verenigde Staten of Groot-Brittannië en dat groepen die op
de rand van de bestaanszekerheid leven in ons land niet of nauwelijks
voorkomen. Als gevolg hiervan verzwakt de relatie tussen sociaal-economi-
sche factoren en de afhankelijke variabele (bijvoorbeeld gezins- of school-
integratie) of verdwijnt helemaal.

Beleidsaanbevelingen

In de nu volgende paragraaf komen aandachtspunten aan de orde voor een
preventiebeleid ten aanzien van criminaliteit bij allochtone kinderen. Net
als andere auteurs lijkt het ons van belang bij de problematiek van alloch-
tone jongeren evenzeer aandacht te hebben voor de overeenkomsten tussen
etnische groepen als voor mogelijke verschillen (zie Verkuyten, 1988). Op
basis van het huidige onderzoek is geconcludeerd dat de oorzaken van
delinquentie voor alle bestudeerde etnische groepen onder de noemer van
sociale controle passen. Factoren als cultuurverschillen, traditionalisme en
migratie lijken geen directe invloed uit te oefenen op delinquent gedrag.
Een preventiebeleid dat zich richt op criminaliteit bij allochtone kinderen
zal daarom op dezelfde principes gebaseerd moeten zijn als een algemeen
preventiebeleid.

Uit het huidige onderzoek blijkt duidelijk dat, voor jongens uit elke
etnische groep, een goede integratie op school èn in het gezin van wezen-
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lijk belang is. Vanuit het oogpunt van criminaliteitspreventie zouden maat-
regelen er dan ook op gericht moeten zijn om de band van de kinderen met
het gezin en met school te versterken. Om het niet uitsluitend bij deze
algemene vaststelling te laten, worden enkele maatregelen besproken die
slechts in zoverre gebaseerd zijn op dit onderzoek, dat men kan verwachten
dat zij de integratie van kinderen in hun sociale omgeving ten goede ko-
men. Sommige aspecten zijn meer in het bijzonder voor allochtone kinde-
ren van belang. Evaluatie van dergelijke maatregelen zal moeten leren of
deze verwachting juist is.

Onderwijs

Zowel de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) als
andere auteurs hebben gewezen op het belang van een algemene verhoging
van het onderwijspeil, in het bijzonder dat van het lager beroepsonderwijs
(met een hoge concentratie allochtone kinderen; Kerkhoff, 1989; WRR,
1989). Kinderen uit etnische minderheden hebben meer moeite om op
school voldoende te presteren in vergelijking met Nederlandse kinderen (zie
hoofdstuk 4). Daarom is extra aandacht voor verbetering hiervan zeker
noodzakelijk. Een succesvolle schoolloopbaan van allochtone kinderen kan
op verschillende manieren worden bevorderd.

Kennis van de Nederlandse taal
Een factor die de achterstand gedeeltelijk verklaart is de vaak gebrekkige
kennis van de Nederlandse taal. Het is duidelijk dat kennis van het Neder-
lands een voorwaarde is om uberhaupt van het onderwijs profijt te kunnen
hebben (Penninx, 1988; WRR, 1989). Onderzoek heeft aangetoond dat taal-
vaardigheid samenhangt met schoolprestaties (Kerkhoff, 1988). Kerkhoff
(1988) heeft erop gewezen dat het niet nodig is om de aandacht uitsluitend
op etnische minderheden te richten. Ook voor Nederlandse kinderen die
moeite hebben met het beheersen van het Nederlands, is taalonderwijs van
goede kwaliteit van groot belang. Deze kwaliteit van het onderwijs is vol-
gens haar het belangrijkste aspect van het taalonderwijs voor het leren van
het Nederlands, ook voor allochtone kinderen.

Onderwijs in eigen taal en cultuur en allochtone leraren/medewerkers
Omdat kinderen uit etnische minderheden vaak meer moeite hebben om op
school goede resultaten te behalen dan Nederlandse kinderen ligt het voor
de hand dat onderwijs in de eigen taal en cultuur (OETC) niet ten koste
mag gaan van het gewone curriculum (Penninx, 1988; Kerkhoff, 1989;
WRR, 1989). De allochtone kinderen zelf blijken het OETC ook niet altijd
zinvol te vinden (Brassé e.a., 1983).

Los van de relevantie van het OETC kan worden gepleit voor het aan-
stellen van allochtone leraren/medewerkers die een goede kennis hebben
van het Nederlandse onderwijssysteem ende weg kennen in de Nederlandse
samenleving. Hun taak zou er onder meer uit bestaan om allochtone ouders
bij het schoolleven te betrekken. Deze leraren/medewerkers kunnen voor



12 Samenvatting

de ouders een herkenningspunt zijn in de school. Ouders blijken hieraan
behoefte te hebben. Een additioneel voordeel is dat men op deze wijze de
Turkse en Marokkaanse ouders beter kan bereiken.

Concentratiescholen
Het bestaan van concentratiescholen (scholen met een hoog percentage
allochtone kinderen) is inmiddels bekend. Het tot nu toe aanwezige onder-
zoek geeft globaal aan dat kinderen op dergelijke scholen minder goed
presteren (Penninx, 1988). Het lijkt van groot belang om ervoor te zorgen
dat ook op de concentratiescholen het onderwijspeil gehandhaafd blijft.

Huiswerkbegeleiding
Allochtone ouders blijken vaak niet in staat hun kinderen met bijvoorbeeld
huiswerk en schoolkeuze te begeleiden. Praktische maatregelen als huis-
werkbegeleiding kunnen een bijdrage leveren aan het functioneren van
allochtone kinderen op school. Daskapan (1989, p. 77) vermeldt dat de
jongeren zelf dit graag willen.

Leermethoden
Scholen kunnen een bijdrage leveren aan een goede verstandhouding tussen
kinderen uit diverse etnische groepen. In dit kader kan worden verwezen
naar de ervaringen in de VS waar erg veel geëxperimenteerd is met 'de-
segregation' en 'integration'. Het einddoel hiervan is om de relaties tussen
kinderen van verschillende etnische groepen te verbeteren (zie bijvoorbeeld
Wiegel e.a., 1975; De Vries e.a., 1978).

Gezin

In het algemeen is de overheid terughoudend met maatregelen die ingrijpen
in het gezinsleven. Ook lijkt het bevorderen van de gezinsintegratie van
overheidswege niet eenvoudig te realiseren. Uit onderzoek blijkt dat maat-
regelen soms geen enkel (Clarke, 1985) en soms een averechts effect kun-
nen hebben (Mc Cord, 1990). Daarom is het van belang grote zorgvuldig-
heid te betrachten bij het ontwikkelen en toepassen van allerlei hulppro-
gramma's. Bovendien verdient het aanbeveling om de effecten van nieuwe
maatregelen wetenschappelijk te evalueren.

Sommige auteurs hebben gepleit voor een tolerante houding ten aanzien
van het optreden van geweld in. Turkse en Marokkaanse gezinnen omdat dit
nu eenmaal zou horen bij het culturele patroon van die groepen, zoals wel
eens wordt gesuggereerd. Van den Berg-Eldering (1981, p. 120) vraagt bij-
voorbeeld, in het kader van de lijfstraffen, meer begrip vanuit de Neder-
landse samenleving voor de eigen waarden en normen van Marokkaanse
gezinnen. Uit onze resultaten blijkt niet dat Turkse en Marokkaanse kinde-
ren toleranter staan tegenover geweld binnen het gezin. Dat geweld binnen
het gezin tot op zekere hoogte normaal is wordt hiermee niet ondersteund.
Het optreden van geweld lijkt bovendien voort te komen uit conflicten en
niet uit inspanningen van ouders om directe controle uit te oefenen op hun
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kinderen. Bovendien hangt in alle etnische groepen de mate van geweld
binnen het gezin samen met delinquentie: meer geweld gaat gepaard met
meer delinquent gedrag.

Ondanks de bovenvermelde beperkingen lijken activiteiten mogelijk die een
goed functioneren van het gezin kunnen stimuleren. Het deelnemen aan
dergelijke activiteiten zal meestal op basis van vrijwilligheid geschieden,
tenzij er justitiële maatregelen zijn getroffen.

Om te beginnen, kan gewezen worden op het feit dat de eerste opvang
van migranten en hun gezinnen duidelijk te kort schiet. Op dit punt zouden
meer initiatieven kunnen worden genomen (WRR, 1989, p. 157). Veel
ouders en kinderen hebben bijvoorbeeld geen inzicht in het Nederlandse
schoolbestel en in de eisen die worden gesteld voor bepaalde beroepen.
Van den Berg-Eldering (1981) heeft al gepleit voor het betrekken van
Nederlandse vrijwilligers bij het helpen wegwijs maken van Marokkanen
in Nederland.

Uit onderzoek (Junger en Steehouwer, 1990) komt naar voren dat Ma-
rokkaanse en Turkse kinderen vaker bij een verkeersongeval betrokken zijn
dan Nederlandse en Surinaamse kinderen. Dit betekent dat zij vermoede-
lijk meer tijd op straat doorbrengen. Het lijkt belangrijk om Turkse en
Marokkaanse ouders door middel van voorlichting op de gevaren daarvan
te wijzen. Ook kan overwogen worden om allochtone ouders die ernstige
problemen hebben met hun kinderen, hulp aan te bieden. In de praktijk lijkt
hiermee nog niet vaak succes te zijn geboekt. Toch blijkt uit Amerikaans
onderzoek dat gezinsinterventies mogelijk zijn en succesvol kunnen worden
toegepast. In hoeverre deze methodes effectief kunnen zijn bij allochtone
gezinnen moet nog blijken.

Oudertraining
De steun van ouders is van groot belang voor het schoolsucces van hun
kinderen. Clark (1983) heeft onderzoek gedaan onder arme zwarte families
in de VS. Hij vond dat ouders een bijdrage van betekenis kunnen leveren
aan het functioneren op school van hun kinderen. Wanneer ouders leren
hun kind taken op te dragen, verantwoordelijkheden geven aan hun kind,
instructies geven, gedragsregels uitleggen en hun kind mentaal steunen, dan
kan dit een gunstig effect hebben op de schoolresultaten van hun kinderen
(Clark, 1983). Hij pleit voor programma's waarin ouders wordt geleerd hun
kinderen beter te ondersteunen door praktische trainingen en informatie.
Ouders moeten worden aangemoedigd in hun betrokkenheid bij de school-
loopbaan van hun kinderen en hen moet ook duidelijk worden gemaakt dat
zij hier mede verantwoordelijkheid voor dragen.

Meer onderzoek naar opvoedingsmethoden in verschillende etnische
groepen lijkt van belang, zeker indien men interventies op het oog heeft.

Vrije tijd

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat jongens die veel vrije tijd
buitenshuis doorbrengen en vaak naar cafés/discotheken e.d. gaan, meer
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delicten plegen dan jongens die meestal thuis blijven. Het ontbreken van
toezicht speelt hierbij waarschijnlijk een belangrijke rol. Verandering in
deze situatie brengen lijkt geen eenvoudige zaak. Meer sociaal-cultureel
werk zal niet automatisch het toezicht op jongeren vergroten. Uit het on-
derzoek blijkt dat het frequent bezoeken van buurthuizen/jongerencafés
samenhangt met meer delinquent gedrag. Hoe de oorzakelijke relatie pre-
cies loopt, kan niet op grond van dit onderzoek worden gezegd. Maar
blijkbaar vormt het contact met dergelijke instellingen geen bescherming
tegen delinquentie. Het weinig verplichtende karakter, de beperkte mate
van controle en toezicht zijn vermoedelijk factoren die het positieve effect
beperken dat jeugdhuizen op de jongeren kunnen hebben. Wellicht verdient
het aanbeveling te bevorderen dat gelegenheden waar jongeren hun vrije
tijd doorbrengen, meer toezicht uitoefenen. In dit kader zou men de deel-
name van allochtone kinderen aan het verenigingsleven, waarin dat toezicht
wel aanwezig is, kunnen stimuleren. Indien Nederlandse en allochtone
jongeren hierin samen actief zijn, kan dit voor beide groepen positieve
gevolgen hebben.

Uitbreiden schooltijden
Wellicht zou het uitbreiden van schooltijden en het organiseren van extra
activiteiten op scholen de problemen van de vrijetijdsbesteding gedeeltelijk
kunnen opvangen. Huiswerkbegeleiding, sportactiviteiten, culturele acti-
viteiten, uitstapjes en bezoeken aan instellingen en organisaties: het zijn
enkele mogelijkheden om de integratie van de jongeren op school en in de
samenleving te versterken.

Wat al deze voorstellen betreft, zouden eerst experimentele projecten
moeten worden ingevoerd die vervolgens worden geëvalueerd.

De rol van politie en justitie hierbij

Allereerst hebben politie en justitie een belangrijke rol bij de samenwerking
tussen organisaties. Er is op veel plaatsen in ons land al overleg op het ni-
veau van de buurt tussen organisaties die te maken hebben met de proble-
men in de wijk. Hierbij gaat het onder meer om problemen van openbare
orde en criminaliteit. De politie (en soms het openbaar ministerie) zijn
betrokken bij deze projecten. Voor de leefbaarheid van de wijken in de
binnensteden zijn deze vormen van overleg van grote betekenis.

Voor de politie is een goede relatie met allochtonen van groot belang. In
de praktijk blijkt dat deze relatie soms zeer gevoelig kan komen te liggen
(zie bijvoorbeeld Aalberts, 1990). Overleg via buurtorganisaties e.d. zal
soms een goede manier zijn om deze relatie te versterken zodat in veel
gevallen problemen voorkomen kunnen worden. De wijkagent kan hierbij
een belangrijke rol spelen.
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1.1 Achtergronden van het onderzoek

Door de Adviescommissie Onderzoek Minderheden (ACOM) is al enkele
malen bij de Interdepartementale Commissie Minderhedenbeleid (ICM) aan-
gedrongen op onderzoek naar de betrokkenheid van etnische minderheden
bij criminaliteit. Ook in hun notitie aan de Tweede Kamer (Jeugdige min-
derheden, 1988) wijzen de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Wel-
zijn, Volksgezondheid en Cultuur op de problematiek van de jongeren uit
etnische minderheden. Dat de vraag van de ICM nog steeds actueel is,
blijkt verder uit het onlangs verschenen rapport van de Wetenschappelijk
Raad voor het Regeringsbeleid (1989). Hierin wordt, in relatie tot het be-
strijden van delinquent gedrag, aangedrongen op maatregelen die de positie
van jongeren uit etnische minderheden verbeteren.

De vraagstelling van het onderzoek is grotendeels gebaseerd op de vraag-
stelling van de ACOM en luidt: wat is de betrokkenheid bij delinquent ge-
drag en bij probleemgedrag van jongens uit etnische minderheden en in
welke mate worden zij het slachtoffer van misdrijven en discriminerend
gedrag? Hierover is in april 1989 een eerste rapport verschenen (Junger en
Zeilstra, 1989). De belangrijkste resultaten hiervan zijn samengevat in
paragraaf 1.6. Op de achtergronden van delinquent gedrag zal in dit tweede
rapport worden ingegaan.

1.2 Doelstelling van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is een verklaring te vinden voor delinquent ge-
drag voor jongens van Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Nederlandse
afkomst. Hierbij wordt aangesloten bij de sociale-controletheorie. De ver-
wachting is dat, met behulp van deze theorie, delinquent gedrag kan wor-
den voorspeld binnen elke van deze vier groepen. Tot nu toe is wéinig aan-
dacht besteed aan de sociale-controletheorie in relatie tot etnische minder-
heden. In Nederland is, om delinquentie bij jongeren uit etnische minder-
heden te verklaren, meestal aangesloten bij subcultuurtheorieén en is veel
aandacht geschonken aan specifieke culturele achtergronden en de slechte
sociaal-economische positie van allochtonen.

Een belangrijke reden voor het onderzoek moet worden gezocht in het
feit dat het beleid van het Ministerie van Justitie, zoals neergelegd in het
beleidsplan Samenleving en Criminaliteit, onder meer uitgaat van de sociale-
controletheorie. Indien de theorie niet zou opgaan voor bepaalde groepen in
de samenleving, zou dit een belangrijke beperking opleveren.

Critici hebben beargumenteerd dat de sociale-controletheorie uitgaat van
de Westerse middle-classwaarden en ook bedacht is door middle-class-
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onderzoekers (Bruinsma, 1990). Vanuit dit standpunt bezien zal de toepas-
sing van de sociale-controletheorie op islamitische en Surinaamse jongens
die grotendeels `lower class' zijn en uit niet-Westerse landen komen, een
strenge test opleveren van de theorie.

Ons onderzoek poogt een bijdrage te leveren aan het toetsen van de
sociale-controletheorie voor diverse etnische groepen. Bovendien worden
een aantal factoren die kenmerkend zijn voor de situatie van de immigrant,
nader onderzocht in hun relatie tot delinquent gedrag. Dergelijke factoren
zijn bijvoorbeeld problemen met de Nederlandse taal of wensen van de
ouders of de jongeren om terug te keren naar het land van oorsprong. Nu
volgt eerst een korte inleiding in de theorieën die in dit onderzoek zijn
gebruikt.

1.3 Theorieën over het ontstaan van delinquent gedrag

De sociale-controletheorie
De sociale-controletheorie is ondermeer ontwikkeld door Reiss (1951),
Briar en Piliavin (1965), Hirschi (1969), Nye (1982), Gottfredson en
Hirschi (1990). De kern van de theorie is dat delinquent gedrag stoelt op
een afweging van de kosten en baten van het plegen van misdrijven.

De baten van delinquentie: De assumptie van de sociale-controletheorie
is dat bij iedereen, in principe, de motivatie aanwezig is voor het plegen
van misdrijven. Mensen neigen naar het nastreven van het eigen belang.
Meestal zijn misdrijven op zichzelf belonend. Zo is bijvoorbeeld diefstal
een snellere manier om in het bezit te komen van goederen dan sparen.
Iedereen weet dit zonder dat daar bijzondere kennis of een leerproces voor
nodig is. Het vertrekpunt van de theorie is daarom dat de neiging tot delin-
quent gedrag in principe bij iedereen aanwezig is. De motivatie tot delin-
quent gedrag hoeft dus niet te worden aangeleerd (het uitgangspunt van de
theorie van de differentiële associatie) en ontstaat ook niet uit de discrepan-
tie tussen (hoge) wensen of doelstellingen en beperkte concrete mogelijk-
heden (de straintheorieën). Hoewel de motivatie tot delinquent gedrag bij
iedereen aanwezig is, kan men vaststellen dat niet iedereen delicten pleegt.
Wat uitgelegd moet worden, is waarom sommige mensen geen misdrijven
plegen. De oorzaak hiervan is dat de kosten niet voor iedereen gelijk zijn.

Verschillende kosten van delinquent gedrag kunnen worden onderschei-
den. Allereerst is er de kans op ontdekking (vervolging door politie/justi-
tie). Ten tweede zijn er de kosten die het gevolg zijn van de band die het
individu met de samenleving heeft opgebouwd.' De sociale-controletheorie

4 Omdat Hirschi (1969) spreekt over de band met de samenleving hebben sommige Neder-
landse auteurs (Junger-Tas, 1983; Junger-Tas, Junger en Barendse-Hoornweg, 1985) de
sociale-controletheorie als sociale integratie vertaald. In de praktijk wordt hiermee dus
meestal hetzelfde bedoeld. Strikt genomen zou men kunnen beargumenteren dat sociale
controle een begrip is dat meer omvat dan de band met significante anderen en instituties.
Zo valt toezicht door de politie op straat niet onder de band met de samenleving (of
sociale integratie) maar wel onder het begrip sociale controle.
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stelt dat mensen die zich gebonden voelen aan de conventionele samenle-
ving, ervan worden weerhouden delicten te plegen. Deze band met de
samenleving is een ruim begrip. Hirschi (1969) geeft er een uitwerking van
die naderhand vaak gebruikt is en waarop dit onderzoek zich ook heeft
gebaseerd. Volgens hem kan men vier aspecten onderscheiden:
1. De band met belangrijke anderen (attachment to significant others). Jon-

geren hebben belangrijke banden met o.a. ouders, leraren en vrienden.
Wanneer deze banden zwak zijn, is de kans op delinquent gedrag groter.

2. Betrokkenheid bij de doelstellingen van conventionele subsystemen (com-
mitment to conventional subsystems) zoals school en werk. Dit is, aldus
Hirschi, de rationele component van de band met de samenleving. Het is
de wens om zich te conformeren en te investeren in de toekomst op con-
ventionele wijze.

3. Functioneren in conventionele systemen (involvement in conventional
activities). Het gaat hierbij om het functioneren van jongeren in hun
gezin, op school of op hun werk. Jongeren die goed functioneren in
deze subsystemen, hebben een sterke band met de samenleving.

4. Waarden t. a. v. delinquent gedrag (beliefs in conventional social norms)
en respect voor de geldende wettelijke normen. De sociale-controletheo-
rie stelt dat mensen in groepsverband nooit waarden zullen ontwikkelen
die destructief zijn voor zichzelf en voor het voortbestaan van de groep
als geheel. De theorie gaat ervan uit dat, met betrekking tot delinquent
gedrag, een samenleving slechts één waardensysteem kent en dat binnen
dit systeem delinquent gedrag veroordeeld wordt. Misdrijven die als de
kern van delinquentie kunnen worden beschouwd (roof, diefstal, geweld,
verkrachting, moord ...), worden noch binnen culturen noch binnen sub-
culturen positief gewaardeerd (voor een overzicht van de literatuur zie
Wellford, 1975; Kornhauser, 1978). Alhoewel iedereen deze algemeen
geldende normen onderschrijft, voelt niet iedereen dezelfde betrokken-
heid om zich er aan te houden. Indien delinquenten zich slechts in be-
perkte mate gebonden voelen aan conventionele (d.w.z. niet-delinquente)
waarden, betekent dit dus niet dat zij er een afwijkend of alternatief
waardenstelsel op na houden. Zij zijn alleen veel toleranter ten aanzien
van delinquent gedrag dan niet-delinquenten en staan vooral onverschil-
lig tegenover de gevolgen ervan, bijvoorbeeld voor de slachtoffers. Hun
houding kan omschreven worden als een staat van relatieve amoraliteit
(Kornhauser, 1978, pp. 226-227).

Deze begrippen worden meestal toegepast op de belangrijkste terreinen
waarin het leven van jongeren zich afspeelt: gezin, school en vrije tijd. Als
jongeren een sterke band hebben met anderen, goed functioneren in deze
subsystemen en zich betrokken voelen bij de waarden en de doelstellingen
van de conventionele samenleving, dan spreekt men van een goede integra-
tie in het gezin of op school.

De verschillende elementen van de band met de samenleving hangen,
aldus Hirschi (1969), met elkaar samen. De band met belangrijke anderen
hangt volgens hem samen met de betrokkenheid bij de doelstellingen van
conventionele subsystemen. Ook veronderstelt hij een verband tussen be-
trokkenheid en functioneren. Ten slotte meent hij dat de betrokkenheid van
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jongeren bij conventionele waarden vooral ontstaat door de band met be-
langrijke anderen. De mate waarin jongeren respect hebben en genegenheid
voelen voor hun ouders, en voor volwassenen in het algemeen, bepaalt de
mate waarin zij het waardepatroon van de volwassenen zullen overnemen
(Hirschi, 1968, p. 30).

Van belang is dat mensen onderling verschillen in de mate waarin zij
gesocialiseerd zijn en, als gevolg hiervan, in de band die zij hebben met de
samenleving. Een adequate socialisatie leidt tot een sterke band met de
samenleving. Mensen met een sterke band hebben veel te verliezen: waar-
dering en respect van ouders, vrienden en leraren, terwijl ook hun (school-)
carrière op het spel kan komen te staan.

In het bovenstaande is steeds over jongeren gesproken. Hirschi heeft hen
in eerste instantie voor ogen gehad bij de operationalisering en het toetsen
van de theorie. Maar de theorie heeft, aldus Hirschi, een algemene geldig-
heid en is zonder meer van toepassing op volwassenen (zie bijvoorbeeld
Hirschi, 1986, Hirschi en Gottfredson, 1987, over de zogenaamde witte-
boordencriminaliteit).

De band met de samenleving is een kenmerk van personen. De sociale-
controletheorie geeft aan in welke mate mensen wel of niet vrij zijn van
controle en daarom al dan niet remmingen ervaren om delicten te plegen.
Hirschi (1986) vermeldt echter dat de sociale-controletheorie niet de enige
factor is die kan verklaren waarom op een bepaald moment een misdrijf ge-
pleegd wordt. Hierbij spelen ook gelegenheidsfactoren een belangrijke rol,
zoals kenmerken van de situatie die het plegen van een misdrijf gemakkelijk
maken of juist bemoeilijken. Zo zal, voor de potentiële delinquent, de in-
geschatte kans op ontdekking een reden zijn om het plegen van het misdrijf
al dan niet na te laten. Ook het gemak waarmee het delict kan worden ge-
pleegd, zal worden meegewogen in de overweging een misdrijf te begaan.
Het uitstallen van goederen in grootwarenhuizen werkt bijvoorbeeld diefstal
in de hand. Wanneer deze goederen achter glas worden geëtaleerd, neemt
de gelegenheid tot diefstal sterk af. Dergelijke situationele factoren worden
beschreven door de gelegenheidstheorie (zie bijvoorbeeld Cohen en Felson,
1979; Junger en Zeilstra, 1989).

Deze twee invalshoeken (het bestuderen van daders of van situaties waar-
in delicten tot stand komen) zijn, ook vanuit theoretisch oogpunt, goed met
elkaar te verenigen. Een `goede' gelegenheid zal een goed gesocialiseerde
jongen toch in de verleiding brengen om inderdaad een delict te plegen,
terwijl een slecht gesocialiseerde jongen in een goed beveiligde omgeving
weinig kans zal hebben een misdrijf te begaan. Hirschi vat dit als volgt
samen: `We do need theories of offenders and we do also need theories of
offences .... control theory is a theory of offenders, and choice theory is a
theory of crime' (Hirschi, 1986; Gottfredson en Hirschi, 1990).

Inmiddels hebben vele studies empirische ondersteuning gegeven aan de
sociale-controletheorie. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Jensen (1972),
Hindelang (1973), Hepburn (1977), Johnson (1979), Kornhauser (1978),
Wilson (1980), Wiatrowski, Griswold en Roberts (1981), LaGrange en
White (1985), Patterson en Dishion (1985), Thornberry, Moore en Chris-
tenson (1985), Wiatrowski en Anderson (1987) en in Nederland onder meer
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Junger-Tas (1983), Junger-Tas, Junger en Barendse-Hoornweg (1985) en
Junger (1988).' Voor zover ons bekend heeft slechts één onderzoeker ge-
keken naar de geldigheid van de relaties tussen sociale-controlevariabelen
en delinquent gedrag bij verschillende etnische groepen. Johnson (1979) be-
schrijft een onderzoek waaruit blijkt dat deze relaties globaal dezelfde zijn
voor jongens en voor meisjes, en voor blanke en Aziatische respondenten.

Straintheorie
Merton (1967) wordt in het algemeen beschouwd als de grondlegger van de
straintheorie. De assumptie van de straintheorie is dat mensen altijd geso-
cialiseerd zijn tot de conventionele waarden in onze samenleving. Deze
waarden keuren delinquentie af maar leggen tegelijk sterk de nadruk op het
bereiken van materieel succes. Vooral op school wordt kinderen geleerd
veel gewicht te hechten aan materieel succes in deze wereld. Ouders zullen
in het algemeen hun kinderen leren te streven naar 'reële' doelstellingen.
Niet iedereen heeft goede mogelijkheden om materieel succes te realiseren.
In dat geval ontstaat er 'strain' (een spanning) tussen doelstellingen en
beperkte mogelijkheden. Criminaliteit is een van de mogelijke antwoorden
op deze 'strain'.6 Het is een 'alternatieve weg tot succes' om alsnog de
doelstellingen van de samenleving te kunnen realiseren. Alhoewel iedereen
streeft naar materieel succes, zijn de kansen om deze doelstelling te realise-
ren ongelijk verdeeld binnen de samenleving. Mensen uit de lagere sociaal-
economische strata hebben geringere kansen dan mensen uit met een hogere
SES (sociaal-economische status) om succes te bereiken. Vandaar dat hier
de meeste criminaliteit kan worden verwacht.

Culturele-dissonantietheorie
Volgens de culturele-dissonantietheorie kan deviant gedrag ontstaan als
jongeren 'tussen twee culturen' leven. Problemen ontstaan doordat beide
culturen verschillende eisen stellen. De jongeren ervaren als gevolg hiervan
een zekere spanning ofwel: culturele dissonantie (zie bijvoorbeeld Tenne-
kes, 1989).' In principe kunnen de gevolgen van deze culturele dissonantie
positief of negatief zijn. Afhankelijk van de perceptie van het individu kan
culturele dissonantie leiden tot 'conflicten, conformiteit, deviantie, groei,
en verandering' (zie Chau, 1989). De gevolgen zijn positief wanneer er een
stimulerende werking uitgaat van de verschillen. Maar volgens de meeste
auteurs lijkt het erop dat de negatieve gevolgen domineren: culturele dis-

5 Het gaat hier om studies die zich hebben gericht op het toetsen van een uitgebreid theo-
retisch kader. Er zijn - uiteraard - talloze studies naar de relaties van delinquentie met
factoren binnen bepaalde subsystemen (bijvoorbeeld school of gezin). Een aantal van deze
studies worden genoemd in de volgende hoofdstukken, waar deze subsystemen zullen
worden besproken.
Andere mogelijkheden zijn: ritualisme, zich terugtrekken uit de samenleving en rebellie
(Merton, 1967, p. 140).
Andere auteurs hebben het over 'cultuurconflicttheorie' of 'rolconflicttheorie' (zie voor
een bespreking Maliepaard, 1985, pp. 66-69).

6

7
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sonantie is vaak pijnlijk en verwarrend. De negatieve effecten worden dan
ook vaker beschreven dan de positieve gevolgen. Budike (1988) meent dat
de meeste allochtone jongeren zich bevinden in een `permanent intercultu-
reel conflict'. Deze benadering vindt men ook terug in het eerste rapport
over het minderheden beleid van de Wetenschappelijke Raad voor het Rege-
ringsbeleid (WRR, 1979).

`Het opgroeien in twee werelden met een verschillende sociale status,
met afwijkende opvattingen, die weinig begrip voor elkaar hebben en soms
zelfs vijandig tegenover elkaar staan, maar die beide een beroep doen op
loyaliteit, plaatst deze generatie voor grote identiteitsproblemen; een zekere
normloosheid kan daarvan het resultaat zijn' (WRR, 1979, p. 14).

Met andere woorden, culturele dissonantie leidt tot identiteitsproblemen
die tot crimineel gedrag aanleiding kunnen geven.

Culturele-deviantietheorie
In contrast met de sociale-controletheorie gaat de culturele-deviantietheorie
ervan uit dat er groepen in de samenleving bestaan die delinquent gedrag
goedkeuren en positief waarderen. Delinquent gedrag is alleen mogelijk in-
dien men is gesocialiseerd tot waarden die delinquent gedrag goedkeuren of
ten minste ondersteunen (zie ook Sutherland, 1956; Sutherland en Cressey,
1974). Indien dit het geval is behoort men tot een delinquente subcultuur.
Met andere woorden: delinquenten gedragen zich volgens een ander waar-
destelsel, dat delinquentie positief waardeert. Delinquenten zijn dus niet
normovertredend bezig: ze handelen volgens de waarden van hun eigen
subcultuur.

1.4 Onderzoeksopzet

De onderzoeksopzet zal hier slechts zeer summier worden weergegeven.
Voor meer informatie wordt verwezen naar deel 1 (Junger en Zeilstra,
1989).

De steekproef
Het onderzoek heeft betrekking op drie aselecte groepen van Marokkaanse,
Turkse en Surinaamse jongens van 12 tot en met 17 jaar. Deze drie alloch-
tone groepen worden vergeleken met een groep Nederlandse (autochtone)
jongens.8 De allochtone respondenten zijn aselect getrokken uit de totale
populatie jongens. De groep Nederlandse jongens is geselecteerd in dezelf-
de woonbuurt als waar de allochtone respondenten wonen. De bedoeling
hiervan is dat zij hierdoor in sociaal-economisch opzicht vergelijkbaar zijn
met de drie allochtone groepen (opleidingsniveau, beroepsniveau en inko-
men van de vader).

Wanneer in het vervolg over Nederlandse jongens gesproken wordt, worden de autochtone
Nederlandse jongens bedoeld.
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De interviews
Vanwege de aard van de vraagstelling9 was een aselecte steekproef voor
elke etnische groep noodzakelijk en moest een relatief grote groep jongens
benaderd worden. Om de gegevens van deze groep kwantitatief te kunnen
verwerken is gewerkt met een gestructureerde vragenlijst. Deze is monde-
ling afgenomen. De naar verwachting meest bedreigende vragen werden
daarin op het einde gesteld. Allereerst kwamen vragen over sociaal-demo-
grafische kenmerken, daarna vragen over school, over vrienden en vrije
tijd, over het gezin en ten slotte vragen over slachtofferschap en over delin-
quent gedrag. Alvorens over te gaan tot het definitief vaststellen van de
vragenlijst werd deze uitgeprobeerd en aangepast.

Geregistreerde politie- en justitiecontacten
Naast de vragenlijst die is gebruikt bij de interviews, zijn gegevens verza-
meld over de officiële politie- en justitiecontacten. De politiecontacten staan
geregistreerd op de diverse politiebureaus in de woonplaats van de jonge-
ren. 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 bijgehou-
den door het Ministerie van Justitie.

Operationalisering van de begrippen
De constructie van de vragenlijst is geinspireerd door verschillende auteurs.
Ten eerste is aangesloten bij de operationalisering van de theorie zoals die
door Hirschi (1969), en in navolging hiervan door Junger-Tas (1983) is
ontworpen. De vragen hebben betrekking op de verschillende terreinen
waar het leven van een jongen zich afspeelt: gezin, school, vrije tijd en
vrienden. De antwoorden hierop moeten indicaties opleveren over de mate
waarin men een affectieve band heeft met belangrijke anderen (ouders,
leraren, vrienden), betrokken is bij de schoolopleiding en adequaat functio-
neert in het gezin en op school. Daarnaast zijn vragen gesteld over de waar-
dering van misdrijven.

Voor informatie over de situatie van de migrant is aansluiting gezocht
bij de vragenlijst die Van der Hoeven (1985 en 1986) heeft gebruikt. Ten
slotte is voor hoofdstuk 3(culturele factoren) gekeken in de literatuur (o.a.
Van den Berg-Eldering, 1981) naar factoren die van belang zijn om de
islamitische cultuur te omschrijven voor zover deze verschilt van de Neder-
landse cultuur. Hieruit komt naar voren dat de houding ten aanzien van de
vrouw en de godsdienst in het bijzonder van belang zijn.

9 Een belangrijke vraag waar het onderzoek een antwoord op moest geven, is de mate van
betrokkenheid bij criminaliteit van jongens uit etnische minderheden (zie Junger en Zeil-
stra, 1989).
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1.5 Enkele socio-demografische kenmerken van de vier etnische
groepen1°

In deze paragraaf wordt een korte beschrijving gegeven van de belangrijk-
ste socio-demografische kenmerken van de vier onderzochte etnische groe-
pen. Hierbij moet in gedachte worden gehouden dat de allochtonen een
aselecte steekproef vormen uit de populatie, maar dat dit bij de Nederland-
se jongens niet het geval is.

Allereerst is er een vrij gebruikelijk onderscheid tussen Surinamers
onderling met betrekking tot etnische afkomst. Aan de Surinaamse respon-
denten is gevraagd of zij hun etnische oorsprong konden noemen. Uit de
antwoorden 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. Van
belang is dat ook de Marokkanen en de Turken geen homogene groepen
zijn. Zij komen uit streken die kunnen verschillen wat betreft de taal, de
tradities en de sociaal-economische ontwikkeling.

Er blijken eveneens verschillen te bestaan tussen de etnische groepen
met betrekking tot godsdienst, verblijfsduur in Nederland, leeftijd, het al
dan niet werken van vader en moeder, beroepsniveau van de vader en de
moeder, gezinssamenstelling, opleidingsniveau van de respondenten en
urbanisatiegraad in het land van herkomst. Daaruit komt naar voren:
- Marokkaanse jongens verblijven minder lang in Nederland dan Turkse

en Surinaamse jongens. Opmerkelijk is dat bijna alle jongens zijn gebo-
ren 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 ze vaak worden genoemd (zie de notitie 'Jeugdige
minderheden', 1988).

- Met betrekking tot verschillende sociaal-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 Surinaamse 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 verricht dan bij Nederlanders, Creolen en
'Javanen en anderen'. Ongeveer 32% van de Turkse vaders, 40% van de
Marokkaanse vaders en 45% van de Hindoestaanse 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 één derde
van de moeders (respectievelijk 35% en 37%). Onder de Turkse moe-
ders is dit 26%, en onder de Marokkaanse 6%.

10 Wanneer gesproken wordt over 'de' etnische groepen worden alle in het onderzoek
betrokken etnische groepen bedoeld, dus inclusief de Nederlanders.
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- Surinaamse jongens komen in vergelijking met andere etnische groepen
vaker uit onvolledige gezinnen en waren vaker, in hun land van oor-
sprong, woonachtig in een grote stad.

- Ten slotte is geconstateerd dat veel socio-demografische variabelen
onderling samenhangen. Voor de Surinamers geldt dat, naarmate zij
langer in Nederland verblijven, het beroepsniveau hoger is en de deel-
name van de vader aan de arbeidsmarkt groter. Voor alle etnische groe-
pen geldt dat het opleidingsniveau van de jongens stijgt naarmate de ver-
blijfsduur in Nederland toeneemt.

Op verschillende punten komen de kenmerken van onze onderzoeksgroep
overeen met gegevens uit eerder onderzoek. Dit gegeven en verdere analy-
ses hebben uitgewezen dat het onderzoek er vermoedelijk in is geslaagd om
representatieve groepen te bereiken (Junger en Zeilstra, 1989).

1.6 Belangrijkste resultaten uit deel I

In deel I is uitgebreid aandacht besteed aan het voorkomen van delinquent
gedrag en van slachtofferschap onder jongens uit etnische minderheden.

Allereerst is onderzocht welke gegevens geschikt zijn voor het meten
van delinquent gedrag van de bij het onderzoek betrokken groepen. De
belangrijkste conclusie is dat de politieregistratie een voldoende adequaat
beeld geeft van het voorkomen van delinquent gedrag bij allochtonen en
autochtonen. De kans om door de politie te worden geregistreerd is, reke-
ning houdend met verschillen in delinquent gedrag, voor alle etnische groe-
pen globaal gelijk. Er zijn geen aanwijzingen voor dat discriminatie tegen
bepaalde etnische groepen van invloed zou zijn op de totstandkoming van
de politiecijfers. Bij de self-reportgegevens echter treedt wel een zekere
mate van vertekening op door verschillen tussen de groepen. Uit het onder-
zoek blijkt namelijk dat Turkse en Marokkaanse respondenten hun antwoor-
den sterker laten bepalen door sociale wenselijkheid dan Surinaamse en
Nederlandse jongens (zie ook paragraaf 1.7). Daarom is voor de beschrij-
ving van delinquentie bij de vier etnische groepen in deel 1 vooral gebruik
gemaakt van de politiecijfers. Enkele belangrijke conclusies van het eerste
rapport luiden als volgt.

Voorkomen van delinquent gedrag
Uit het onderzoek blijkt dat allochtonen vaker voor een misdrijf met de
politie in aanraking komen dan vergelijkbare Nederlandse jongens. Onder
Marokkaanse jongens is deze oververtegenwoordiging groter dan onder
Turkse en Surinaamse jongens. Van alle Marokkaanse jongens heeft 33 %
ooit een geregistreerd politiecontact gehad voor een strafbaar feit, bij de
Turkse en de Surinaamse jongens is dit 23%. Onder de vergelijkbare Ne-
derlandse jongens heeft 15% een geregistreerd politiecontact terwijl dit bij
een representatieve steekproef van Nederlandse jongens 10% is." Ter-

11 Deze cijfers hebben betrekking op de totale steekproef: N=811.
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louw en Suzanne (1990) vinden nagenoeg identieke cijfers voor Marok-
kaanse jongens in Gouda: 33,3% is ooit met de politie in aanraking geko-
men, voor Nederlandse jongens is dit 6%.

Ongeveer 2% van alle jongens is wel eens door de officier van justitie
vervolgd voor een strafbaar feit: dit percentage is voor alle etnische groe-
pen gelijk. Dit betekent dat, wat betreft de meer ernstige vormen van cri-
mineel gedrag, er geen verschillen lijken te zijn tussen etnische groepen.
Binnen de groep jongens met politiecontacten bestaan er geen verschillen
tussen etnische groepen wat betreft het type misdrijf waarvoor zij zijn
gearresteerd.

Relatie met sociaal-economische factoren
Binnen de totale steekproef en voor elke etnische groep afzonderlijk is
gekeken naar de relatie tussen de socio-demografische variabelen en delin-
quent gedrag. Het is opmerkelijk dat de gevonden relaties over het alge-
meen op zijn hoogst zwak zijn. Ook de verbanden tussen delinquentie ener-
zijds en beroeps- en opleidingsniveau anderzijds zijn zwak of bestaan in het
geheel niet. De relatief hoge percentages allochtone jongens met politie-
contacten kunnen dus niet verklaard worden uit hun betrekkelijk slechte
sociaal-economische positie. Dit wijst erop dat andere factoren een rol
spelen bij het al dan niet plegen van misdrijven. Deze factoren zullen in het
huidige rapport aan de orde komen.

Slachtofferschap van misdrijven
Uit het onderzoek blijkt dat 67% van de jongens ooit slachtoffer is geweest
van een vermogensmisdrijf en 21 % van agressie tegen personen. Tijdens
het afgelopen jaar werd 4% van de jongens bedreigd en is 11 % mishandeld.

De kans op slachtofferschap blijkt gelijk te zijn voor alle onderzochte
etnische groepen (na controle voor het effect van leeftijd en de lengte van
het verblijf in Nederland). Dit wordt verklaard uit het feit dat in dit onder-
zoek de vergelijkbare Nederlandse jongens uit dezelfde woonbuurt afkom-
stig zijn als de allochtonen.

Ervaringen niet pesten/schelden en niet discriminerend gedrag
De verwachting was dat, in vergelijking met Nederlandse jongens, jongens
uit etnische minderheden op school vaker zouden worden gepest en uitge-
scholden. Ervaringen met pesten en schelden blijken echter in alle etnische
groepen even vaak voor te komen. Ongeveer een kwart van alle respon-
denten wordt regelmatig gepestluitgescholden en bij 7% van de jongens
gebeurt dit (heel) vaak. De redenen die jongens opgeven voor dit pesten/
schelden verschillen echter wel gedeeltelijk per etnische groep. Allochtonen
worden relatief vaak vanwege hun huidskleur/nationaliteit getreiterd. Onge-
veer een vijfde van alle allochtone jongens wordt vanwege zijn etnische
achtergrond met enige regelmaat gepest of uitgescholden; onder de Neder-
landse jongens bedraagt dit slechts 2%. Vermoed wordt dat het pesten en
uitschelden een uiting is van een meer algemene problematiek, namelijk het
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voorkomen van agressief gedrag van bepaalde kinderen die andere in soci-
aal opzicht zwakke kinderen als doel voor hun agressie kiezen.

Andere ervaringen met discriminerend gedrag blijken eveneens voor te
komen. Onder jongens die wel eens een discotheek bezoeken is 7% van de
.Marokkaanse jongens, 7% van de Turkse jongens en 2% van de Surinaam-
se jongens op grond van hun etnische achtergrond wel eens de toegang
geweigerd.

Ook blijkt dat Creoolse jongens twee maal zo vaak in winkels zijn aan-
gehouden als jongens uit andere etnische groepen. Het is niet eenvoudig
om hier een adequate verklaring voor te geven. Het vermoeden rijst dat
Creoolse jongens veel `extra aandacht' krijgen van winkelpersoneel en/of
beveiligingspersoneel. Meer onderzoek naar het functioneren van bevei-
ligingspersoneel in winkels en warenhuizen zou nodig zijn om hierover
zekerheid te verkrijgen. Het is ook mogelijk dat dit gegeven een weerspie-
geling is van de wat grotere deelname aan winkeldiefstal door Creoolse
jongens zoals die uit de politieregistratie blijkt. Het is uiteraard ook denk-
baar dat beide factoren een rol spelen.

1.7 Onderzoeksmethode

De oorspronkelijke steekproeven betroffen in totaal 811 jongens. In dit on-
derzoek zijn een aantal interviews niet gebruikt. Het gaat om 23 jongens
die ten tijde von het interview twee jaar of korter in Nederland waren. Uit
de analyse van de validiteit van de gegevens blijkt dat vooral deze groep
minder valide antwoorden geeft (zie ook Junger en Zeilstra, 1989). Als
gevolg hiervan hebben de analyses in dit rapport betrekking op 182 Marok-
kaanse, 196 Turkse, 206 Surinaamse en 204 Nederlandse jongens.

Meting van delinquentie
Delinquent gedrag wordt gedefinieerd als gedrag dat aanleiding kan geven
tot vervolging door het openbaar ministerie. Overtredingen zijn van het
onderzoek uitgesloten. In de meeste gevallen gaat het om delicten die straf-
baar zijn gesteld in het Wetboek van Strafrecht, met name om vermogens-
misdrijven en vandalisme. Delinquentie is hier gemeten met behulp van
vragen aan de respondenten (self-reportdelinquentie) en door na te gaan of
jongens geregistreerde contacten hebben bij politie of bij de Justitiële Docu-
mentatiedienst (officieel geregistreerde delinquentie).

Self-reportdelinquentie. In de vragenlijst zijn vragen opgenomen naar 16
delicten. Per misdrijf is aan de respondenten gevraagd of zij ooit dit delict
hadden gepleegd. Zie voor een overzicht Junger en Zeilstra (1989).

Officieel geregistreerde contacten. Op basis van de politieregistratie en
de gegevens van de Justitiële Documentatiedienst is geteld hoe vaak iemand
ooit bij de politie is geregistreerd voor een misdrijf.

In deel I is gebleken dat er discrepanties bestaan tussen de antwoorden op
de vragen naar delinquent gedrag en informatie afkomstig van politie en
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Tabel 1: Self-reportdelinquentie en officieel geregistreerde delinquentie naar etnische groep;
respondenten met ten minste één delict, in %

delinquentie
(N =)

self-report (niet gecorrigeerd)("
self-report (gecorrigeerd)()
officieel geregistreerd("

X'=13,9; df=3; p=0,003
a1 X'=2,9; df=3; p=0,41

X'=19,3; df=2; p=0,0002

Marokkanen Turken Surinamers Nederlanders
(182) (196) (206) (204)

51,1 54,1 60,7 68,1
63,2 63,8 63,6 70,1
33,5 22,4 22,8 14,7

justitie. 12 Van de 188 jongens met officieel geregistreerde politiecontacten
vermeldt 29% geen enkel delict tijdens het interview. In deze gevallen zijn
de self-reportgegevens vervangen door het aantal geregistreerde contac-
ten.13 Bij het analyseren van de gegevens in dit rapport worden deze aan-
gepaste self-reportmaten gebruikt. In het vervolg zal verder worden gespro-
ken van self-reportdelinquentie; daarmee wordt dan de aangepaste maat
bedoeld.

De maten voor delinquent gedrag en voor officiële contacten met justitie
zijn optellingen van de verschillende delicten. Tabel 1 geeft een overzicht
van de afhankelijke variabelen.

Verklaring van de verschillen tussen etnische groepen
De oorspronkelijke opzet van de studie is, een verklaring te vinden voor
verschillen in delinquentie voor de vier etnische groepen. Hiervoor is het
nodig om bijvoorbeeld de gemiddelde gezinsintegratie te vergelijken tussen
de etnische groepen onderling. Methodologische problemen staan dit in de
weg. Zoals hierboven al is vermeld blijkt uit het onderzoek dat Turkse en
Marokkaanse respondenten hun antwoorden sterker laten bepalen door soci-
ale wenselijkheid dan Surinaamse en Nederlandse jongens. Hierdoor is het
niet goed mogelijk gemiddelden te vergelijken. Of Marokkaanse ouders
bijvoorbeeld meer of minder supervisie uitoefenen kan op basis van de
interviews niet worden bepaald. Van belang is dat binnen elke etnische
groep wèl de relatie gezin-delinquentie kan worden bestudeerd. Of de soci-
ale-controletheorie geldt binnen elke groep kan daarom wel worden nage-
gaan. Of de mate van sociale controle verschilt per etnische groep kan niet
worden gezegd.

Er is geprobeerd dit probleem gedeeltelijk op te vangen. Allereerst is
een onderzoek verricht naar verkeersongevallen bij kinderen uit etnische
minderheden (Junger en Steehouwer, 1990). Dit is gedaan omdat uit de
literatuur blijkt dat de kans op een verkeersongeval samenhangt met de

12 Dit is onderzocht bij jongens waarvan bekend was dat zij een geregistreerd contact hadden
met politie/justitie.

Het gaat om 54 jongens voor de 'delinquentie ooit' maat (24 Marokkanen, 20 Turken, 6
Surinamers en 4 Nederlanders) en 37 jongens voor de 'delinquentie laatste jaar' maat (20
Marokkanen, 14 Turken, 2 Surinamers en 1 Nederlander).

13
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mate van supervisie die ouders uitoefenen. Het aantal verkeersongevallen
levert een ruwe indicatie op voor de mate van toezicht die ouders uitoefe-
nen op hun kinderen. Ten tweede is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
gegevens uit de literatuur.

In de hoofdstukken 3 en 5 wordt een uitzondering gemaakt op de bovenge-
noemde methodologische beperking. De etnische groepen worden onderling
vergeleken met betrekking tot traditionalisme (hoofdstuk 3) en waarden ten
aanzien van delinquentie (hoofdstuk 5). De reden hiervoor is dat de resulta-
ten uit het huidige onderzoek door gegevens uit de literatuur worden beves-
tigd. Dit betekent dat de informatie over deze onderwerpen vermoedelijk
beter geschikt is om de etnische groepen onderling te vergelijken. We ver-
moeden daarom dat vragen naar waarden en opinies betrouwbaarder resul-
taten opleveren dan vragen naar - sociaal onwenselijk - gedrag. Het is
echter mogelijk dat alle studies aan hetzelfde euvel lijden als het huidige
onderzoek. Voorzichtigheid blijft daarom geboden, ook bij het interpreteren
van deze resultaten.

Het analyseren van de gegevens
Voor de analyses van de gegevens is in het algemeen dezelfde procedure
gevolgd. In de bijlagen worden de details van de analyses beschreven. Hier
wordt volstaan met een weergave van de belangrijkste punten:
- Per. onderwerp (bijvoorbeeld: functioneren in het gezin) is ernaar ge-

streefd indexen te maken door waarden van verschillende variabelen bij
elkaar op te tellen. Bij het kiezen van de variabelen voor deze indexen is
gebruik gemaakt van Principale Componenten Analyse en betrouwbaar-
heidsanalyse. De bedoeling hierbij is dat op deze wijze de vragen binnen
een index zodanig onderling samenhangen (één factor vormen) dat zij
één begrip meten. In bijlage 1 (bij hoofdstuk 2) wordt de gehanteerde
methode nader beschreven.

- De analyse wordt per etnische groep uitgevoerd.
- Er wordt vooral gebruik gemaakt van correlaties en multipele correla-

ties. 11
- Zowel de self-reportdelinquentiematen als de officieel geregistreerde

delinquentie worden bij de analyses betrokken.

De self-reportgegevens over delinquent gedrag en de geregistreerde politie-
en justitiecontacten worden in dit rapport aangeduid als de afhankelijke
variabelen. Het zijn de variabelen die men in dit onderzoek door middel
van bijvoorbeeld de sociale integratie-indexen wil verklaren. Gegevens uit
de vragenlijst die samenhangen met de oorzaken van het delinquente ge-
drag, heten dan onafhankelijke variabelen of achtergrondvariabelen.

14 Een correlatie tussen twee variabelen is een cijfer dat varieert tussen -1 en + 1. Naarmate
de correlatie dichter bij -1 of + 1 ligt is de relatie tussen de twee variabelen sterker. Naar-
mate de correlatie dichter bij nul ligt is de relatie zwakker. Een positieve correlatie tussen
twee variabelen houdt in, dat respondenten die op de ene variabele hoog (of laag) hebben
gescoord, op de andere ook hoog (of laag) hebben gescoord. Wanneer de correlatie nega-
tief is, gaat een hoge score op de ene variabele samen met een lage waarde op de andere.
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1.8 Indeling van het rapport

In hoofdstuk 2 wordt de relatie tussen gezinsintegratie en delinquentie be-
keken. In hoofdstuk 3 wordt onderzocht in hoeverre traditionalisme, ken-
merken van de situatie van de migrant en enkele elementen die gerelateerd
zijn aan de cultuur van de allochtonen, verband houden met delinquentie.
Hoofdstuk 4 behandelt het belang van schoolintegratie voor het voorkomen
van delinquent gedrag. In hoofdstuk 5 wordt aandacht besteed aan de sub-
cultuurtheorie en aan het verband tussen de waardering van misdrijven en
het plegen van delicten. In de hoofdstukken 6 en 7 wordt ingegaan op de
samenhang tussen vrijetijdsbesteding en de relatie met vrienden enerzijds
en het voorkomen van delinquentie anderzijds. Een samenvattende analyse
wordt beschreven in hoofdstuk 8, waarin tot slot ook een aantal beleids-
aanbevelingen zijn opgenomen.



2 Gezin en delinquent gedrag

2.1 Enkele gegevens uit de literatuur

Volgens de sociale-controletheorie vormt een sterke band van het kind met
zijn ouders een belangrijke rem op het plegen van delicten. Over dit onder-
werp bestaat een uitgebreide literatuur. Uit nagenoeg alle studies blijkt
dat de kwaliteit van het gezinsleven verband houdt met de mate waarin
kinderen delinquent gedrag vertonen. Het is onmogelijk om een volledig
overzicht te geven van alle resultaten op dit gebied. Enkele belangrijke
elementen zullen in het kort besproken worden. Voor meer informatie
wordt verwezen naar de literatuur.'

Verschillende dimensies van gezinsintegratie
De kwaliteit van het gezinsleven is geen eenduidig concept maar kent een
aantal met elkaar samenhangende aspecten. In de literatuur vindt men ver-
schillende manieren om deze dimensie te groeperen en te benoemen. Een
mogelijke indeling in vier dimensies is de volgende:
1. Een eerste dimensie is het functioneren van een gezin. Hierbij gaat het

om ruzies, schelden en openlijke vijandigheid in het gezinsleven ten
opzichte van elkaar, om de atmosfeer binnen een gezin en om de mate
waarin de gezinsleden zich thuis prettig voelen.

2. De tweede dimensie is de affectieve band van de ouders met hun kinde-
ren en de mate waarop zij zich verbonden voelen met hun kinderen.

3. Ten derde is er de supervisie die de ouders uitoefenen op hun kinderen.
Snyder en Patterson (1987) maken onderscheid tussen drie elementen.
Gezinnen met delinquente kinderen verschillen op deze punten van ge-
zinnen waarin geen delinquentie voorkomt.
- De aanwezigheid van regels: in gezinnen met delinquente kinderen

ontbreken vaak huisregels waaraan de kinderen zich moeten houden.
- Controle op de naleving van de regels: ouders met delinquente kinde-

ren controleren vaak onvoldoende waar hun kinderen zijn; inzicht
ontbreekt in het gevoelsleven en in de activiteiten van de kinderen.

is Enkele recente literatuurstudies zijn afkomstig van Rutter en Giller (1983), Wilson en
Herrnstein (1985), Loeber en Stouthamer-Loeber (1986), Snyder en Patterson (1987).
Recente empirische onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd door Riley en Shaw (1985),
Rosen (1985), Laybourn (1986), Wilson (1987), Van Voorhis e.a. (1988), Wells en
Rankin (1988), Laub en Sampson (1988). Het onderzoek van Laub en Sampson is een
secundaire analyse op empirisch materiaal dat werd verzameld door het bekende echtpaar
Glueck eind jaren '50. In Nederland zijn onder meer studies verschenen van Junger-Tas
(1983). Recentelijk werd een nummer van Justitiële Verkenningen besteed aan: `Gezin,
opvoeding en criminaliteit' (1988). De literatuur die de sociale controle theorie behandelt
(zie ook hoofdstuk 1) gaat ook meestal in op het belang van het gezin voor delinquent
gedrag.
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- Handhaving van de regels: wanneer regels worden overtreden, reage-
ren de ouders van delinquente kinderen vaak inadequaat. De reactie is
dan overdreven heftig (slaan) of onvoldoende (ze doen niets). Ook
reageren dergelijke ouders vaak inconsistent. De gewenste gedrags-
verandering wordt meestal niet bereikt.

4. Ten slotte verschillen gezinnen in de wijze waarop zij met problemen
omgaan. In slecht functionerende gezinnen leiden problemen tot con-
flicten die op hun beurt niet goed worden opgelost. Dit leidt dan weer
tot extra spanningen.16

Deze verschillende dimensies kunnen worden opgevat als de elementen
waaruit de gezinsintegratie is opgebouwd, of, om dichter bij de terminolo-
gie van de sociale-controletheorie te blijven, de band met het gezin. De
vier dimensies zijn onderling gerelateerd. Het spreekt haast voor zich dat,
in een gezin waar de gezinsleden frequent met elkaar overhoop liggen, de
onderlinge affectieve banden worden beschadigd (Junger, 1983; Cernko-
vitch en Giordano, 1987; Wiatrowski en Anderson, 1987).

Gezinnen met delinquente kinderen verschillen van andere gezinnen op
de vier genoemde dimensies. Indien meer factoren tegelijkertijd ongunstig
zijn, blijkt de kans op delinquentie toe te nemen. Deze toename is volgens
sommige auteurs zelfs exponentieel (zie Van Ooyen-Houben en Berben,
1988). Daar waar de kinderen delinquent gedrag vertonen, functioneert het
gezin relatief slecht, de affectieve band met de ouders is zwakker, de su-
pervisie die deze over hun kinderen uitoefenen, is geringer en problemen
worden minder vaak opgelost.

Causale invloed van de gezinsfactoren
In de literatuur komen speculaties voor dat de slechte kwaliteit van het
gezinsleven een reactie is op delinquentie en niet een oorzaak ervan. Er
zijn echter meer indicaties dat in het algemeen het omgekeerde het geval is.

Allereerst zijn ouders vaak niet op de hoogte van het delinquente gedrag
van hun kind. Uit Nederlands onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat twee derde
van de ouders niet op de hoogte is van het feit dat hun kinderen delicten
plegen (self-reportdelinquentie; Junger-Tas, 1983). Indien ouders niets
weten van het wangedrag van hun kinderen, kan de betrekkelijk slechte
band die zij met hun kinderen hebben, niet een reactie zijn op dit gedrag.

Ten tweede blijkt het mogelijk te zijn om, door middel van interventies,
de gezinsintegratie te beïnvloeden. Dit kan in positieve en in negatieve zin.
Rutter en Giller (1983) vermelden dat, wanneer ouders zich anders gaan
gedragen ('issuing more commands'), dit bij hun kinderen leidt tot minder
aangepast gedrag. Het meeste onderzoek heeft zich, uiteraard, gericht op
het tot stand brengen van positieve veranderingen. Programma's om anti-
sociaal gedrag (waaronder delinquentie) te verminderen, zijn vaak niet
effectief, maar sommige methoden hebben wel succes (Michelson, 1987).
Uit de literatuur blijkt dat gezinstherapie gebaseerd op leertheoretische en

16 Niet alle auteurs gebruiken precies deze indeling (afkomstig van Rutter en Giller, 1983),
maar bijna allen gebruiken begrippen die er sterk op lijken.
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systeemtheoretische principes ('behavioral-system family therapy') kan lei-
den tot het verminderen van ongewenst gedrag en dat de kans op recidive
eveneens afneemt.'? Succesvolle programma's zijn bijvoorbeeld de trainin-
gen van het Oregon Social Learning Centre.i8

Ondanks het feit dat de kwaliteit van het gezinsleven voor een groot deel
door de ouders wordt bepaald, benadrukken verschillende auteurs dat de
relatie tussen ouders en kinderen ontstaat uit interacties waarbij het kind
zelf een actieve rol speelt. Het temperament van een kind kan ook proble-
men opleveren bij de socialisatie (Loeber en Stouthamer-Loeber, 1986;
Patterson, 1986; Snyder en Patterson, 1987; Werner, 1987).

Op basis van hun eigen onderzoek en hun overzicht van de literatuur
komen Rutter en Giller (1983) tot de conclusie dat er sprake is van een
interactie tussen ouder en kind maar dat in het algemeen toch eerder sprake
is van een groter effect van de ouder op het kind dan omgekeerd.

In dit verband kan ook nog worden opgemerkt dat er zich veranderingen
in de tijd kunnen voordoen. Dit komt overeen met gegevens uit de litera-
tuur. Verscheidene onderzoekers hebben erop gewezen dat de invloed van
de ouders op delinquent gedrag afneemt naarmate kinderen ouder worden,
terwijl de invloed van schoolresultaten blijvend lijkt te zijn (LaGrange en
White, 1985; Junger, 1988).

Sociaal-economische achterstand
In de buitenlandse literatuur wordt in het algemeen een verband gevonden
tussen de situatie van het gezin (dagelijkse zorgen, financiële problemen,
medische problemen en `negative life experiences' zoals echtscheiding)
enerzijds, en de opvoedingsstijl van de ouders anderzijds (nl. leiding ge-
ven, discipline, belonen, betrokkenheid van de ouders19; Patterson, 1986).
Omdat in dit onderzoek in sociaal-economisch opzicht betrekkelijk zwakke
groepen zijn betrokken, is het van belang om na te gaan in hoeverre soci-
aal-economische achterstand gerelateerd is aan delinquentie en of, binnen
deze groepen familie-integratie nog wel samenhangt met delinquentie.

Uit de literatuur komt naar voren dat sociaal-economische achterstand
van gezinnen indirect verband houdt met delinquent gedrag. Sociaal-econo-
mische problemen kunnen nadelig zijn voor de gezinsintegratie; deze inte-
gratie kan vervolgens het criminele gedrag van het kind beïnvloeden. Het
gaat hierbij om armoede, slechte behuizing, werkloosheid en dergelijke.
Sociaal-economische deprivatie leidt bijvoorbeeld tot verhoogde spanningen
binnen het gezin (Wilson, 1980; Rutter en Giller, 1983; Snyder en Patter-
son, 1987; Laub en Sampson, 1988).

17 Recente overzichten van de literatuur zijn o.m. te vinden in Farrington, Ohlin en Wilson
(1986), Gordon en Arbuthnot (1987) en Hawkins, Catalano, Jones en Fine (1987).
Deze programma's werden ook allemaal zorgvuldig geëvalueerd. Een correcte evaluatie
was onder meer mogelijk door het opzetten van experimenten waarbij gezinnen aselect
werden toegewezen aan de experimentele groep en de controlegroep (zie bv. Patterson,
1980 en 1986, en Michelson, 1987, voor een overzicht van de literatuur).

In het Engels: monitoring, discipline, positive reinforcement, parent involvement.
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Van belang is dat de relatie tussen sociaal-economische achterstand en
delinquentie gedeeltelijk ook de andere kant op gaat. Gebleken is dat ouders
met een crimineel verleden of met psychiatrische problemen relatief vaak in
een sociaal-economische achterstandssituatie terecht komen (Rutter en Gil-
ler, 1983; Gottfredson en Hirschi, 1990). Deze beide factoren leiden ook
tot een minder goede gezinsintegratie en zo neemt de kans op delinquent
gedrag bij de kinderen toe.

Wanneer men gezinnen met elkaar vergelijkt die in sociaal-economisch
gedepriveerde omstandigheden leven, blijken er verschillen te bestaan in de
wijze waarop de ouders hun kinderen opvoeden. Deze verschillen hangen
weer samen met de mate van delinquentie bij de kinderen. Uit twee Engel-
se onderzoeken bij dergelijke gezinnen is naar voren gekomen dat een
gebrekkige supervisie de kans op delinquentie sterk doet toenemen. Indien
ouders hun kinderen vrij strikt opvoeden, is de kans dat hun kinderen
delicten plegen aanmerkelijk kleiner dan wanneer zij laks optreden. Wilson
(1980) en Laybourn (1986) stellen vast dat een gebrekkige supervisie een
sterkere invloed heeft op delinquentie dan de mate van sociaal-economische
deprivatie (zie ook Rutter en Giller, 1983). Ook Farrington, in zijn bekende
longitudinale onderzoek onder 411 jongens uit een arbeiderswijk in Londen,
komt tot de conclusie dat gezinsomstandigheden (waaronder: slechte opvoe-
dingsmethoden, conflicten tussen de ouders en een tekort aan ouderlijke
supervisie) belangrijke voorspellers zijn van later agressief gedrag en crimi-
naliteit (Farrington, 1989a en 1989b; Farrington en West, ter perse).

Werner (1987) beschrijft enkele resultaten van een uitgebreid longitudinaal
onderzoek onder een relatief gedepriveerde groep kinderen op het eiland
Kauai (Hawai-eilanden). Zij volgde een geboortecohort uit 1954 vanaf de
zwangerschap van de moeder tot de leeftijd van 18 jaar. De helft van deze
kinderen leeft in chronische armoede. Op 18-jarige leeftijd is 15% van de
kinderen in aanraking gekomen met de politie (21 % van de jongens en 11 %
van de meisjes) voor zowel delinquentie als ten gevolge van de zogenaamde
`status offences' (zoals: overtredingen, weglopen van huis, spijbelen).
Werner vindt drie typen factoren die van belang zijn voor het voorspellen
van delinquent gedrag:
1. Constitutionele factoren zoals temperament en gezondheid (vooral van

belang in de eerste levensjaren).
2. Bronnen van stress. Hiermee wordt onder meer bedoeld: ziekte van de

ouders, ziekte van het kind, afwezigheid van (één van) de ouders, plaat-
sing in een inrichting.

3. Bronnen van steun. Dit zijn variabelen die veel lijken op de begrippen
uit de sociale-controletheorie. Het gaat om aandacht van de ouders voor
het kind, een positieve band tussen ouders en kind, sterke band met
vrienden, sociale steun uit de bredere omgeving (bijvoorbeeld leraren),
toegang tot speciale diensten (gezondheidszorg, onderwijs, sociale dien-
sten).

Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat ook kinderen met een aantal risicofac-
toren het goed kunnen redden. Armoede alleen leidt niet noodzakelijkerwijs
tot onaangepast gedrag. Het gaat om een combinatie van constitutionele
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factoren en kenmerken van de omgeving die zowel in arme gezinnen als in
middenklassegezinnen van belang is, aldus Werner (1987).

Deze resultaten zijn in overeenstemming met de vooronderstelling van
dit onderzoek, namelijk dat de sociale-controletheorie ook voorspellende
waarde heeft binnen betrekkelijk gedepriveerde groepen, zoals de etnische
minderheden in ons land.

Onderzoek binnen verschillende etnische groepen
Een aantal Amerikaanse auteurs heeft de invloed van gezinsvariabelen op
delinquent gedrag onderzocht voor diverse etnische groepen. Er worden dan
verschillen gevonden tussen 'whites' en 'blacks'. Er valt niet direct een lijn
te ontdekken in de resultaten. Zo vinden Cernkovitch en Giordano (1987)
dat de meeste van zeven gezinsvariabelen voor elke etnische groep (en voor
jongens en meisjes) van belang zijn20, maar dat 'intimate communication'
niet gerelateerd is aan delinquentie voor zwarte jongens. De totale verklaar-
de variantie21 van delinquent gedrag is het hoogst voor blanke jongens en
het laagst voor zwarte jongens. Rosen (1985) vermeldt dat voor zwarte jon-
gens de relatie met de vader een belangrijke voorspeller van delinquentie
is, terwijl dit bij blanke jongens het geval is voor sociaal-economische
status.` Een verklaring voor de verschillen wordt niet gegeven.

Nederlandse onderzoekers die zich hebben gericht op delinquentie bij
etnische minderheden, hebben niet veel aandacht besteed aan gezinsfactoren
(bijvoorbeeld Buiks, 1983a en 1983b; Werdmólder, 1986; Kaufman en
Verbraeck, 1986). In hoofdstuk 5 zullen deze auteurs besproken worden.

Andere auteurs, die vanuit de praktijk hebben gerapporteerd, gaan ech-
ter wel in op de gezinsachtergronden, maar dan gaat het om jongeren die
terecht zijn gekomen in een project begeleid wonen voor migrantenjongeren
(Casa Migrantes) en waarvan bij een aantal bekend is dat zij misdrijven
plegen. Ferrier (1988) zegt over de jongens van Casa Migrantes: `Hun pro-
blemen hebben veelal te maken met (...) het gemis aan liefde, warmte en
aandacht van de ouders. De jongeren hebben het gevoel niet gewenst te
zijn. (...) Verder kunnen er problemen spelen die te maken hebben met
lichamelijk geweld, incestervaringen, uithuwelijken en de dreiging terugge-
stuurd te worden naar het land van herkomst.' Kortom, het gaat om proble-
men die, op enkele zaken na (zoals het uithuwelijken en het terugsturen
naar het land van herkomst), in elke etnische groep moeilijkheden kunnen
veroorzaken (zie ook Brouwer, 1989).23

20 Namelijk: control/supervision, identity support, caring and trust, intimate communication,
instrumental communication, disapproval of peers, conflict.
De verklaarde variantie is het percentage variantie (of: spreiding) binnen de afhankelijke
variabele (in dit geval delinquent gedrag) dat door de onafhankelijke variabelen (in dit
geval gezinsintegratie) kan worden verklaard.

De verschillen die Rosen (1985) vermeldt, worden door middel van exploratieve technie-
ken gevonden (Automatic Interaction Detection: de 'AID tree').

Daarbij moet worden opgemerkt dat uithuwelijken waarschijnlijk eerder door allochtone
meisjes als een probleem zal worden ervaren dan door de jongens. Aangezien de steek-
proef van dit onderzoek alleen uit jongens bestaat, zal uithuwelijken voor de respondenten
vermoedelijk niet een directe oorzaak van gezinsproblemen zijn.

21

22

23
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2.2 Resultaten uit dit onderzoek

Hoofdstuk 2

De in dit hoofdstuk gepresenteerde resultaten zijn gebaseerd op 22 vragen
over de mate van integratie van de jongens in het gezin. De antwoorden op
deze vragen zijn samengevoegd tot 6 indexen (tabel 1, bijlage 1). De in-
dexen laten zich als volgt omschrijven:
- Directe controle. Deze index heeft betrekking op de mate van supervisie

die de ouders uitoefenen. Het gaat er bijvoorbeeld om of ouders aange-
ven wanneer hun zoon thuis moet zijn en of zij controleren of hij zijn
huiswerk af heeft.

- Ruzies. Deze index geeft aan of er veel ruzies zijn in het gezin en of de
respondent vaak ruzies heeft met zijn vader en zijn moeder.

- Slaan. Het gaat hierbij om de mate waarin geweld voorkomt in het gezin.
- Affectieve band met de ouders. Hierbij gaat het om de vertrouwelijkheid

met de ouders.
- Belang van school. Deze index is gebaseerd op twee vragen over het

belang dat ouders aan scholing hechten. Het gaat hier om de betrokken-
heid van de ouders met een van de conventionele doelstellingen van de
samenleving.

- Oordeel over het gezin. Deze index is samengesteld uit vijf vragen die te
maken hebben met de waardering met betrekking tot het gezinsleven.'

Binnen de terminologie van Hirschi (1969) kunnen de directe controle,
ruzies, slaan en het oordeel over het gezin worden opgevat als functioneren
van het gezin.

Gezinsfactoren onderling
Onderzocht is hoe de verschillende gezinsfactoren onderling. gerelateerd
zijn (tabel 7, bijlage 1). Een paar duidelijke verbanden vallen op.

Er is een sterke relatie aanwezig tussen directe controle en band met de
ouders (r=0,38). Bovendien is een grote mate van controle ook gerelateerd
aan een positief oordeel over het gezin (r=0,18) en aan het belang dat
ouders aan school hechten (r=0,16). Supervisie kan dus niet zomaar als de
politietaak van de ouders worden gezien. Een strikte supervisie past in een
hecht en sterk geïntegreerd gezin.

Ook opvallend is dat de mate waarin geweld voorkomt (de index `slaan'),
niet samenhangt met de factor supervisie. Het voorkomen van geweld hangt
niet samen met de mate van directe controle maar wel met de frequentie
waarmee ruzies plaatsvinden. Dit geeft aan dat het gebruik van geweld
door de ouders niet functioneert als een manier om het gedrag van het kind
te beïnvloeden, maar vermoedelijk voortkomt uit conflicten. Dit zou kun-
nen leiden tot een relativering van de stelling dat het slaan.van kinderen
binnen sommige culturen normaal is en als zodanig - tot op zekere hoog-
te -gerespecteerd dient te worden (zie bijvoorbeeld Van den Berg-Elde-
ring, 1981; zie ook hoofdstuk 5 over waarden).

24 De indexen zijn zo gecodeerd dat zij, op grond van de theorie, positief zouden moeten
correleren met delinquentie.
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Tabel 2: Self-reportdelinquentieen gezinsintegratie: correlaties en multipele correlaties (N)

directe
controle

ruzies slaan
band

ouders
belang
school

oordeel
gezin

R

(hoge score) (weinig) (vaak) (veel) (zwak) (weinig) (negatie,)

Marokkanen 0,30*** 0,16* 0,17* 0,18** -0,09 0,14* 0,46***
(181) (173) (169) (181) (182) (181) (167)

Turken 0,15* 0,23*** 0,20** 0,25*** -0,08 0,17** 0,33***
(196) (195) (192) (196) (196) (196) (192)

Surinamers 0,22*** 0,27*** 0,15* 0,17** -0,08 0,11 0,37***
(204) (201) (201) (204) (204) (204) (196)

Nederlanders 0,33*** 0,28*** 0,08 0;17** 0,15* 0,27*** 0,44***
(203) (200) (184) (203) (204) (204) (184)

totaal 0,24*** 0,28*** 0,14*** 0,19*** 0,01 0,16*** 0,37***
(784) (769) (746) (784) (348) (785) (739)

* p <0,05
** p<0,01

xxx p<0,001

Een niet geheel onverwacht resultaat is tenslotte dat de vrij algemene index
`oordeel over het gezin' samenhangt met alle andere indicatoren voor de
gezinsintegratie. In de gevallen waar de respondenten een positief oordeel
geven over hun gezin, zijn er naar verhouding weinig ruzies en komt er
weinig geweld voor in het gezin. De ouders van deze kinderen oefenen
veel supervisie uit en vinden de opleiding van hun zoon zeer belangrijk.
In deze gezinnen is er dan ook een relatief sterke band tussen ouders en
kind.

De gezinsband en criminaliteit
Hoe hangen de zes gezinsindexen nu samen met criminaliteit? Voor alle
groepen geldt dat een slechte integratie in het gezin samengaat met meer
delinquent gedrag. Deze veronderstelling van de sociale-controletheorie
wordt hier dus ook voor etnische minderheden bevestigd. De multipele-cor-
relatiecoëfficiënt van de zes factoren en de self-reportdelinquentie schom-
melt rond de 0,40. Bij de officieel geregistreerde delinquentie zijn deze
coëfficiënten iets lager (tabel 2; zie voor geregistreerde politiecontacten
tabel 4, bijlage 1).

De duidelijkste samenhang tussen delinquentie en gezin is te zien bij de
factoren `directe controle' en 'ruzies'. Het belang van directe controle is in
overeenstemming met de in paragraaf 2.1 genoemde resultaten uit ander
onderzoek. Kennelijk is het van groot belang dat ouders weten wat hun
kinderen doen, en in staat zijn op deze bezigheden invloed uit te oefenen.
Verder blijkt dat ook het naar verhouding veelvuldig voorkomen van licha-
melijk geweld, een negatief oordeel over het gezin en het ontbreken van
een goede affectieve band met de ouders samengaan met meer delinquent
gedrag.
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Figuur 1: Self-reportdelinquentieen gezinsintegratie
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Opmerkelijk is dat één factor vrijwel niet samenhangt met delinquentie: het
belang dat ouders aan de opleiding van hun kind stellen. Praktisch alle jon-
gens geven op dat hun ouders een goede opleiding belangrijk of zeer be-
langrijk vinden. Hierin is geen onderscheid tussen autochtonen en alloch-
tonen, of tussen jongens met en zonder criminele achtergrond. Het is een
indicatie dat de etnische minderheden in Nederland wel degelijk het belang
van een goede opleiding inzien. Deze vraag meet waarschijnlijk eerder de
waarde die ouders aan opleiding hechten dan gezinsintegratie. Figuur 1
illustreert de gegevens uit tabel 2.'

De analyses zijn herhaald voor de drie groepen Surinaamse jongens:
Creolen, Hindoestanen en Javanen en anderen (tabellen 5 en 6, bijlage 1).
Door de betrekkelijk geringe omvang van de groepen fluctueren de getallen
wat sterker; alle verbanden hebben echter de verwachte richting. De relatie
gezinsintegratie-delinquentie geldt evengoed voor de Surinaamse groepen.

2.3 Gezinsintegratie in de verschillende etnische groepen

Indien er een relatie is tussen gezinsfunctioneren en criminaliteit dan zou
het gezinsfunctioneren van de Marokkaanse groep problematischer moeten
zijn dan dat van de Turkse en Surinaamse gezinnen. Nederlandse gezinnen
met een vergelijkbare sociaal-economische achtergrond zouden daarentegen

25 De gezinsintegratiemaat is de voorspelde score op basis van de vier regressie-analyses uit
tabel 2.



Gezin en delinquent gedrag 37

beter moeten functioneren dan de allochtone gezinnen.26 De vraag is of
hiervoor ondersteuning wordt gevonden in de literatuur.

In de literatuur wordt de meerderheid van de Marokkaanse en Turkse
gezinnen als grotendeels traditioneel beschreven, maar in beide groepen
zijn er ook moderne echtparen (zie onder meer: Van den Berg-Eldering,
1981; Risvanoglu-Bilgin e.a., 1986). De traditionele gezinnen worden
- globaal - als volgt omschreven. De vader is grotendeels buitenshuis. De
moeder wordt niet geacht buitenshuis te komen, de boodschappen worden
dan ook door haar man of door de kinderen gedaan. De relatie tussen Ma-
rokkaanse huwelijkspartners blijft vaak zeer formeel. Vrees is een belang-
rijk instrument voor Marokkaanse ouders om hun kinderen onder controle
te houden. De dreiging van een pak slaag moet preventief werken, aldus
Van den Berg-Eldering (1981, pp. 118-119). Lijfstraffen worden veelvuldig
toegepast. De relatie vader-zoon (onder Marokkanen) is veelal een formele
relatie. Alles wat de intimiteit tussen vader en zijn kinderen kan vergroten,
wordt vermeden (Van den Berg-Eldering, 1981, p. 118).

Een probleem met het bovenvermelde onderzoek is dat slechts één et-
nische groep is bestudeerd, waardoor een vergelijking met Nederlandse
gezinnen ontbreekt en in feite impliciet gemaakt wordt. Verschillen tussen
etnische groepen wat betreft het functioneren van, gezinnen kunnen alleen
met vergelijkend (en gekwantificeerd) onderzoek worden bestudeerd. Wel-
licht kunnen de bovenvermelde onderzoeken wel indicaties opleveren over
het functioneren van gezinnen van etnische minderheden.

Vrije tijd buitenshuis
In de traditionele gezinnen, zo wordt vaak verondersteld, wordt een sterke
sociale controle door de gezinsleden op elkaar - of in elk geval op de kin-
deren - uitgeoefend. Maar er zijn ook aanwijzingen dat deze controle niet
zo sterk is als op het eerste gezicht lijkt (Tennekes, 1989).

De Marokkaanse jongens hebben buitenshuis een grote vrijheid van
handelen (Van den Berg-Eldering, 1981, p. 134). Ook uit andere studies
(onder Marokkaanse en Turkse jongeren) blijkt dat de jongens zich groten-
deels buitenshuis bevinden (Daskapan, 1989, pp. 35, 41, 59). Slechts twee
van de 42 jongens zeggen even vaak thuis als buitenshuis te zijn. De rest is
meestal buitenshuis. Daskapan (1989, p. 41) vermeldt dat veel jongeren
naar speciale koffie- en theehuizen voor de jeugd gaan met de bedoeling
zich te onttrekken aan de sociale controle van hun landgenoten. Ouders
vinden het meestal niet erg als hun zonen 's avonds pas laat thuiskomen.

Om te onderzoeken of er nog meer aanwijzingen zijn voor het feit dat
Turkse en Marokkaanse kinderen meer tijd buitenshuis doorbrengen, is
door Junger en Steehouwer (1990) een studie verricht naar de betrokken-
heid -van kinderen uit verschillende etnische groepen bij verkeersongeval-
len. De verwachting was dat indien Turkse en Marokkaanse kinderen meer
tijd op straat doorbrengen, zij vaker bij een verkeersongeval betrokken
zouden moeten zijn. Het onderzoek betreft kinderen van 2 tot 12 jaar (de

26 Zoals in paragraaf 1.7 is aangegeven, kunnen de etnische groepen op basis van deze
gegevens niet goed worden vergeleken.
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grootste risicogroep voor verkeersongevallen) van Surinaamse, Marokkaan-
se, Turkse en Nederlandse afkomst. Uit de literatuur blijkt dat er een sa-
menhang bestaat tussen de supervisie van ouders en de wijze waarop ouders
hun kinderen opvoeden enerzijds en de kans op een verkeersongeval ander-
zijds. Ouders van bij verkeersongevallen betrokken kinderen houden op
jongere leeftijd op met het houden van toezicht. op zich op straat bevin-
dende kinderen dan ouders uit controlegezinnen. Wanneer zij veel tijd
buitenshuis doorbrengen, heeft dit als gevolg dat de mogelijkheden van
ouders om het gedrag van hun kinderen te controleren, afnemen, al was het
alleen maar omdat zij niet in de fysieke nabijheid van hun kinderen zijn.

Zoals verwacht, komt uit het onderzoek naar voren dat het aantal kin-
deren dat betrokken is geweest bij een aanrijding, verschilt per etnische
groep. Onder Nederlandse kinderen is 14 promille bij een ongeluk betrok-
ken geraakt in de laatste 4,5 jaar. Surinaamse kinderen zijn wat minder
vaak bij een verkeersongeval betrokken dan Nederlandse kinderen.' On-
der hen is 8 promille betrokken geweest bij een aanrijding. Marokkaanse
en Turkse kinderen zijn daarentegen vaker slachtoffer van een aanrijding.
43 promille van de Turkse en 44 promille van de Marokkaanse kinderen is
betrokken geweest bij een aanrijding tijdens dezelfde periode. Het aantal
ongevallen is ook per wijk bekeken. Ook dan blijven de verschillen tussen
etnische groepen bestaan. Het aantal verkeersongevallen is twee- tot vijf-
maal groter onder Turkse en Marokkaanse kinderen dan onder Nederlandse
kinderen.

De hierboven gepresenteerde gegevens lijken erop te wijzen dat een aan-
tal Marokkaanse en Turkse jongeren weinig directe supervisie en controle
van hun ouders ondervindt. Indien de vader relatief vaak afwezig is, zal hij
minder controle op zijn kinderen kunnen uitoefenen. Indien de moeder haar
huis niet uit mag, zal het ook voor haar moeilijker zijn om het gedrag van
haar kinderen buitenshuis te controleren. Deze combinatie van factoren
leidt er waarschijnlijk toe dat Turkse en Marokkaanse jongens een relatief
grote bewegingsvrijheid hebben. De gelegenheid tot delinquent gedrag
neemt hierdoor toe.

2.4 Socio-demografische variabelen en gezinsintegratie

Onderzocht is of er een samenhang bestaat tussen socio-demografische ken-
merken en de zes gezinsfactoren (tabellen 8 t/m 11, bijlage 1).28 Gaan

27 Problemen om kinderen als Surinaams te identificeren in de registratie van de politie
kunnen hebben geleid tot deze lagere aantallen. Het is dus mogelijk dat in werkelijkheid
het aantal Surinaamse kinderen dat bij een ongeval betrokken is, ongeveer gelijk is aan
het aantal Nederlandse kinderen in plaats iets geringer. Bovendien zijn de Surinamers in
Den Haag grotendeels van Hindoestaanse oorsprong, wat als gevolg heeft dat zij niet
representatief zijn voor de Surinaamse groep in Nederland.
Het verband tussen delinquentie en deze socio-demografische kenmerken van de groepen
staat beschreven in hoofdstuk 5 van deel 1 (Junger en Zeilstra, 1989).

28
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naar verhouding slechte sociaal-economische omstandigheden samen met
een slecht functionerend gezin?29
- Werkloosheid. In een eerder onderzoek onder 1949 Nederlandse jon-

geren werd gevonden dat gezinnen slechter functioneren als de vader
werkloos is (Junger-Tas, 1983). Een dergelijk effect wordt in dit onder-
zoek niet gevonden. Bij geen van de groepen gaat werkloosheid van de
vader samen met een ongunstige gezinssituatie.

-Beroepsniveau van de vader. Een lagere SES gaat niet samen met een
slechtere gezinssituatie, en dit geldt voor alle groepen (tabel 8, bijlage
1). Dit resultaat komt overeen met eerdere bevindingen in Nederland
(Junger-Tas, 1983). Het is eveneens in overeenstemming met het feit
dat de sociaal-economische situatie geen verband houdt met delinquent
gedrag.

- Onvolledige gezinnen. Uit de gegevens blijkt dat onvolledige gezinnen
wat minder goed geintegreerd zijn dan volledige gezinnen. Dit geldt
echter alleen voor Turkse en Surinaamse gezinnen (R schommelt rond
0,30, zie tabel 10, bijlage 1).

- Aantal kinderen in het gezin. Alleen bij de Nederlandse groep is er
enigermate sprake van een slechtere gezinssituatie bij grote gezinnen. De
Nederlandse jongens geven dan naar verhouding vaker op dat de band
met de ouders minder goed is (r=0,31). Bij de andere vijf factoren is er
vrijwel geen verschil, en bij de overige etnische groepen worden in het
geheel geen duidelijke verbanden gevonden.

-Leeftijd. Dit is de enige socio-demografische variabele die samenhangt
met gezin. Naarmate jongens ouder worden, nemen een aantal maten
voor gezinsintegratie af: vooral de directe controle loopt terug naarmate
jongens ouder worden (r=0,24). Verder is er een relatief zwakke ver-
mindering van de affectieve band en het oordeel over het gezin bij oude-
re respondenten. Aan de andere kant neemt het geweld af naarmate jon-
gens ouder worden (r=-0,24; zie ook tabel 10, bijlage 1). Wanneer jon-
gens ouder en dus fysiek sterker worden, zijn ze waarschijnlijk minder
kwetsbaar voor geweld. Ook Junger-Tas, Junger en Barendse-Hoornweg
(1985) hebben gevonden dat gezinsintegratiematen afnemen wanneer
kinderen ouder worden.

Geconcludeerd kan worden dat bij de hier onderzochte groepen geen sprake
is van een slechtere gezinsintegratie bij gezinnen die in relatief slechtere
sociaal-economische omstandigheden verkeren. Dit komt niet overeen met
resultaten van buitenlands onderzoek, waar wel een dergelijke samenhang
is gevonden (zie paragraaf 2.1). Hiervoor zijn twee verklaringen mogelijk.
Allereerst zijn de jongens in dit onderzoek betrekkelijk homogeen met
betrekking tot sociaal-economische achtergrond. Hierdoor is in deze steek-
proef weinig variatie in SES en kunnen geen relaties gevonden worden.
Voor werkloosheid geldt dit overigens niet, hier is juist een betrekkelijk
grote spreiding, gezien de hoge werkloosheidspercentages onder etnische
minderheden (zie hoofdstuk 1). Een andere verklaring is dat de sociaal-

29 De codering van de socio-demografische variabelen is opgenomen in bijlage 1.
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economische achterstandssituatie zoals die in de buitenlandse literatuur
wordt beschreven (leven op de rand van de bestaanszekerheid) nagenoeg
niet voorkomt in Nederland. Gezinnen die in een zeer gedepriveerde situatie
verkeren, zijn zo zeldzaam dat zij doorgaans niet in aselecte steekproeven
terecht komen. Ondersteuning voor deze redenering is gevonden in ander
Nederlands onderzoek (zie ook Hellendoom, Overvliet en Pals, 1990, en
paragraaf 4.6).

2.5 Samenvatting

Volgens de sociale-controletheorie beperkt een sterke band van het kind
met zijn ouders de kans op crimineel gedrag. Dit verband is inmiddels door
veel onderzoekers empirisch aangetoond. Daarbij blijkt dat men de mate
van integratie van een kind in het gezin kan beschrijven met behulp van
verschillende onderling samenhangende dimensies. Of dit alles ook opgaat
voor etnische minderheden is echter nog nauwelijks nagegaan en de weini-
ge resultaten leveren geen duidelijk beeld.

In dit onderzoek zijn de gegevens over gezinsintegratie gegroepeerd
volgens zes dimensies: directe controle, ruzies, slaan, affectieve band met
de ouders, belang dat de ouders aan opleiding hechten en oordeel over het
gezin. Deze gezinsdimensies blijken onderling grotendeels samen te hangen.

De veronderstelling van de sociale-controletheorie wordt bevestigd:
betere gezinsintegratie verkleint de kans op crimineel gedrag van het kind.
De belangrijkste factoren voor het voorspellen van de criminaliteit van het
kind zijn de directe controle door de ouders en de mate waarin ruzies voor-
komen. Andere belangrijke factoren zijn: de mate waarin geweld in het
gezin voorkomt, de affectieve band van het kind met zijn ouders en zijn
algemene oordeel over het gezin. Naarmate het kind naar verhouding beter
wordt gesuperviseerd, er minder ruzies en geweld voorkomen, de affectie-
ve band met de ouders sterker is en het kind zijn gezin positieve beoor-
deelt, neemt de kans op delinquentie af. Dit beeld is voor alle groepen
globaal gelijk.

Het voorkomen van geweld lijkt vooral voort te komen uit conflicten en
hangt niet samen met de mate waarin ouders het gedrag van hun kinderen
controleren. In alle etnische groepen hangt de mate van geweld samen met
delinquentie: meer geweld gaat gepaard met meer delinquent gedrag. Dit
pleit niet voor een tolerante houding ten aanzien van het voorkomen van
geweld in Turkse en Marokkaanse gezinnen omdat dit nu eenmaal zou
horen bij het culturele patroon van die groepen, zoals wel eens wordt
bepleit (Van den Berg-Eldering, 1981).

Het is niet mogelijk om verschillen in criminaliteit tussen de etnische
groepen te verklaren met behulp van de hier gebruikte self-reportgegevens
over de gezinsintegratie. Dit is het gevolg van een validiteitsprobleem dat
ontstaat omdat de tendentie tot het geven van sociaal wenselijke antwoorden
bij Turken en Marokkanen groter is dan bij Nederlanders en Surinamers.

Om dit probleem gedeeltelijk op te vangen, is additioneel onderzoek ver-
richt naar de kans op verkeersongevallen bij kinderen uit etnische minder-
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heden. Hieruit komt naar voren dat Marokkaanse en Turkse kinderen vaker
bij een ongeval betrokken zijn dan Nederlandse en Surinaamse kinderen.
Dit betekent dat Marokkaanse en Turkse kinderen waarschijnlijk meer tijd
op straat doorbrengen dan Nederlandse kinderen. Alleen al hierdoor wordt
de supervisie door de ouders bemoeilijkt en neemt de gelegenheid tot het
plegen van misdrijven toe (zie ook hoofdstuk 6).

Ten slotte is de samenhang onderzocht tussen een aantal socio-demografi-
sche variabelen en de zes dimensies van gezinsintegratie. Hierbij zijn in het
algemeen geen duidelijke relaties gevonden. Wel is duidelijk naar voren ge-
komen dat de gezinsintegratie op een aantal dimensies afneemt wanneer jon-
gens ouder worden. Bij oudere kinderen komt minder geweld in het gezin
voor. Oudere kinderen zijn vermoedelijk minder kwetsbaar voor geweld.



3 Traditionalisme en de situatie van de
migrant

3.1 Inleiding

In de literatuur over etnische minderheden is veel geschreven over de ver-
schillen tussen de Turkse en de Marokkaanse cultuur enerzijds en de Neder-
landse cultuur anderzijds. De Turkse en de Marokkaanse cultuur worden
hierin vaak onder één noemer gebracht; men spreekt dan wel over de isla-
mitische cultuur. Allereerst hebben sommige auteurs beargumenteerd dat
definities van criminaliteit verschillen bij de diverse etnische groepen. Dit
punt zal niet hier maar in hoofdstuk 5 worden behandeld. Cultuur en ge-
bruiken zijn echter ook op andere manieren in verband gebracht met crimi-
naliteit. In dit hoofdstuk zullen drie benaderingen in het kort worden be-
sproken: verklaringen gebaseerd op de cultuur, traditionalisme en op de
situatie van de migrant.30

3.1.1 Culturele dissonantie

Zoals in hoofdstuk 1 is uiteengezet, hebben sommige auteurs beargumen-
teerd dat deviant gedrag kan ontstaan als men `tussen twee culturen' leeft.
Er ontstaan problemen omdat beide culturen verschillende eisen aan jonge-
ren stellen waardoor zij culturele dissonantie ervaren. Hierdoor ontstaat een
zekere normloosheid die tot delinquent gedrag kan leiden.

3.1.2 Traditionalisme

Allereerst is het mogelijk dat de allochtone jongeren zich in Nederland
sterk voelen aangetrokken tot de Nederlandse cultuur ('verwesteren'). Hier-
door wordt de band met hun eigen cultuur losser en kunnen conflicten
ontstaan met de ouders. Dit proces kan delinquentie bevorderen. Zo heeft
Werdmólder (1985) beschreven hoe jongeren uit etnische minderheden
graag uitgaan, modieuze kleren dragen (van het juiste merk) en de disco
bezoeken. Kortom, zij willen volop participeren in onze Nederlandse jeugd-
cultuur. Men zou kunnen verwachten dat wanneer daardoor de band met de
eigen cultuur verzwakt, de kans op delinquentie toeneemt. Volgens deze
gedachtengang gaat integratie in de ene cultuur ten koste van integratie in
de andere cultuur. Vooral het verlies van traditionele waarden zou de kans
op criminaliteit verhogen.

30 Voor een literatuuroverzichtwordt verwezen naar Pels (1982); Maliepaard (1985).
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Het verschil tussen deze benadering en de eerder vermelde culturele-disso-
nantietheorie is de aan- of afwezigheid van de band met de eigen cultuur.
Culturele dissonantie ontstaat waarschijnlijk als het individu in beide cul-
turen tot op zekere hoogte is geïntegreerd en in beide frequent participeert.
Anders blijft het ervaren van tegenstellingen uit. De traditionalismebenade-
ring gaat ervan uit dat het ontbreken van een band met traditionele waarden
alleen geldt voor de jongeren die verwesteren. Zij verliezen dus de band
met de eigen cultuur.

Weer een andere mogelijkheid is dat minder traditionele gezinnen naar
verhouding misschien beter in de Nederlandse samenleving zijn geïnte-
greerd, wat weer een tegengesteld effect zou betekenen. Minder traditiona-
lisme gaat dan samen met minder delinquentie.

3.1.3 Kritiek op deze benaderingen

Tegen de hiervoor beschreven benaderingen, die een overwegend belang
toekennen aan culturele verschillen tussen allochtonen en autochtonen, be-
staan ook bezwaren. Verkuyten, Masson en De Jong (1984) hebben kritiek
geleverd op het ~rapport (uit 1979). Zo is het begrip identiteit vaak
nauwelijks gedefinieerd. `Rapporten, onderzoeksverslagen en beleidsadvie-
zen worden, voor wat betreft het begrip identiteit en identiteitsproblemen,
gekenmerkt door vaagheid, onduidelijkheid en spraakverwarring', aldus
Verkuyten e.a. (1984).

Uit een recent onderzoek blijkt dat de zelfbeleving en identiteit van
jongeren uit etnische minderheden nauwelijks verschilt van de Nederlandse
jongeren. De verschillen zijn klein en soms scoren de etnische minderheden
positiever dan de Nederlanders. Belangrijker dan de verschillen tussen
etnische groepen blijken de verschillen tussen jongens en meisjes te zijn
(Verkuyten, 1988).

Ook andere auteurs hebben gesteld dat de problemen waarmee alloch-
tone jongeren te maken krijgen, niet zo erg verschillen van die van Neder-
landse kinderen. Zo vermelden Ferrier (1988) en Brouwer (1989) vooral
gezinsproblemen (zie ook hoofdstuk 2) die in elke etnische groep kunnen
voorkomen. Van der Laan (1985) komt tot de conclusie dat de problemen
van jonge allochtonen die in jeugdinrichtingen verblijven, niet wezenlijk
verschillen van die van Nederlandse jongeren.

Verkuyten, Masson en De Jong (1984) concluderen dat 60% van de al-
lochtone jongeren geen sociale en emotionele problemen heeft. Zij onder-
scheiden drie groepen jongens waarin wel problemen voorkomen: een groep
jongens die hier pas kort is (drie jaar of minder), jongeren die emigreerden
toen zij 10-11 jaar oud waren, en jongeren die werkloos zijn. Het lijkt
aannemelijk dat ook bij Nederlanders werkloze jongeren meer sociale en
emotionele problemen kunnen hebben dan werkende jongeren. Zo blijven
twee groepen over met problemen die direct kunnen voortkomen uit de
migratie zelf. Maar deze problemen hoeven niet noodzakelijkerwijs tot
delinquentie te leiden. Een indicatie hiervoor komt uit het vorige rapport
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(Junger en Zeilstra, 1989). Hierin bleek namelijk dat de lengte van het ver-
blijf in Nederland niet gerelateerd is aan het vddrkomen van delinquentie.

Ten slotte besluit Maliepaard (1985, pp. 68-69) op grond van een litera-
tuurstudie dat voor de culturele-dissonantiebenadering weinig empirische
ondersteuning te vinden is.

3.1.4 Het belang van de godsdienst31

In de literatuur wordt het verschil in godsdienst vaak gekarakteriseerd als
een belangrijk punt waarop de Nederlandse samenleving verschilt van de
meeste etnische minderheidsgroepen. Veel studies over etnische minderhe-
den (vooral de studies die handelen over Turken en Marokkanen) introdu-
ceren dan ook een aantal principes van de Islam, zodat een beter begrip
ontstaat van deze gemeenschappen (bijvoorbeeld Van de Berg-Eldering,
1981; Risvanoglu-Bilgin e.a., 1986). Als gevolg hiervan kan religiositeit
worden beschouwd als een indicator van de band met de cultuur van het
land van oorsprong en met de mate van traditionalisme en/of de integratie
in de eigen cultuur. Een andere opvatting is dat godsdienst in elke samenle-
ving, ongeacht de etnische groep, een negatieve relatie heeft met crimineel
gedrag: weinig godsdienstigheid leidt dan tot meer delinquentie.

Er is niet veel recent onderzoek over de relatie tussen godsdienst en
delinquentie, en de beschikbare gegevens komen voornamelijk uit de Vere-
nigde Staten. Voor zover ons bekend is er geen Nederlandse studie op dit
gebied. Godsdienst is dan ook wel de vergeten variabele in de criminologie
genoemd (Bainbridge, 1989). Godsdiensten kunnen op verschillende manie-
ren invloed hebben op delinquent gedrag-
- Elke godsdienst heeft waarden die delinquentie veroordelen. Geen enkel

religieus systeem keurt het plegen van misdrijven goed. Hierdoor zullen
gelovigen vaak sterk gebonden zijn aan de conventionele waarden in de
samenleving (d.w.z. waarden die delinquentie verbieden).

- Een religie kan beloning of straf in het hiernamaals in het vooruitzicht
stellen.

- Kerken zorgen, als instituties, voor een sociaal netwerk. Hierdoor ont-
staan relaties die men niet graag op het spel zal zetten door een misdrijf
te begaan.

Empirische studies hebben uiteenlopende resultaten opgeleverd. Soms wordt
geen verband gevonden tussen delinquentie en godsdienstigheid (Hirschi en
Stark, 1969), soms ook gaat een sterke mate van godsdienstigheid samen
met minder criminaliteit (Higgins en Albrecht, 1977; Elifson, Petersen en
Hadaway, 1983; Tittle en Welch, 1983; Bainbridge, 1989).

31 Een nadere uitwerking van de relatie godsdienst-criminaliteit wordt gegeven in Junger en
Polder (1990), waarbij moet worden opgemerkt dat in de aldaar op p. 56 gegeven tabel de
self-reportdelinquentie en de politiecontacten zijn omgewisseld. De correcte gegevens
vindt u in de tabellen 10 en 11 van bijlage 2.
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Het is mogelijk dat de situatie waarin migranten zich bevinden bijzondere
problemen met zich meebrengt die niet direct te maken hebben met cultu-
rele verschillen. Zo spreekt Ferrier (1988) over `het ontbreken, van een
sociaal netwerk dat ondersteunend kan zijn en dat men in het land van her-
komst tot zijn beschikking had'. Aan de andere kant zouden allochtone
gezinsleden juist veel met elkaar kunnen optrekken omdat dit in het eigen
land gebruikelijk is.

Ook kan men veronderstellen dat jongens die in het eigen land opgroeien
terwijl de vader in Nederland verblijft, soms al met problemen te kampen
hebben. Deze problemen zouden nog kunnen verergeren bij een gezins-
hereniging in Nederland: het gezin heeft moeite om daar weer een eenheid
te worden.

Een derde factor die mogelijk een verstorend effect kan hebben op de
integratie in Nederland en als gevolg daarvan invloed kan hebben op delin-
quentie, is de soms (gepercipieerde) zwakke juridische positie die buiten-
landers in ons land hebben.

Ten slotte lijkt het heel goed mogelijk dat een gebrekkige kennis van het
Nederlands en onvoldoende scholing het functioneren van de gezinsleden
zodanig bemoeilijkt dat delinquentie het gevolg kan zijn (zie ook hoofdstuk
4 over schoolintegratie).

3.2 Operationalisering 12

3.2.1 Traditionalisme

Voor de culturele-dissonantietheorie is godsdienst één van de gebieden waar
conflicten kunnen rijzen tussen eisen van verschillende culturen. Een ander
gebied is de houding ten aanzien van de positie van vrouwen in de samen-
leving. Om de band van het gezin met traditionele waarden te meten zijn
daarom twee begrippen gekozen: godsdienstigheid en houding ten opzichte
van de autonomie van vrouwen. Per onderwerp zijn verschillende vragen
gesteld. De indexen zijn gemaakt door de gemiddelde scores van de ant-
woorden te berekenen (bijlage 2).

Het uitgangspunt van het onderzoek is dat een vraag over bijvoorbeeld
de frequentie van het kerkbezoek of het bidden voor leden van elke reli-
gieuze groepering dezelfde betekenis hebben. Er zijn echter een aantal
vragen die alleen op islamieten betrekking hebben, zoals bijvoorbeeld over
het naleven van voedselvoorschriften tijdens de ramadan. Voor de houding
ten opzichte van de positie van vrouwen geldt een gelijksoortige redene-
ring. Deze indexen zijn daarom berekend zonder de vragen die alleen voor

32 Een beschrijving van de vragen, de indexen en de betrouwbaarheidscoéfficiënten is
opgenomen in bijlage 2.
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bepaalde groepen relevant zijn. De beide varianten leveren globaal dezelfde
resultaten.33
- Godsdienstigheid van het gezin. Deze index is samengesteld door vragen

te stellen over kerkbezoek, het bidden en het naleven van godsdienstige
voorschriften, bijvoorbeeld tijdens de ramadan.

- Rol van de vrouw. De index is samengesteld uit vragen over (1) de op-
vatting dat meisjes naar school moeten gaan dan wel in het huishouden
moeten helpen; (2) de opvatting dat meisjes uit moeten kunnen gaan met
een vriendje als ze dat zelf willen; (3) ook is gevraagd of uitsluitend de
vader of de moeder boodschappen doet. De achtergrond van deze laatste
vraag is dat in zeer traditionele islamitische landen de man de bood-
schappen doet omdat de vrouw niet alleen buiten behoort te komen.

- Gezinsomvang. Ten slotte zou een groot kindertal kunnen wijzen op een
traditionele instelling van het gezin. Daarom is een vraag opgenomen
over het aantal kinderen.

3.2.2 Problemen bij migratie

Migratie brengt het risico met zich mee van een slechte aanpassing in het
gastland. Dit zou de kans op delinquentie kunnen vergroten. Drie indexen
meten de mate waarin migranten problemen kunnen ondervinden in ons
land: taalproblemen, het ontbreken van activiteiten in gezinsverband en de
angst om te worden teruggestuurd naar het land van oorsprong.
- Nederlandse taal. Aan allochtone jongens zijn verschillende vragen ge-

steld naar het gebruik van de Nederlandse taal. Tevens is gevraagd naar
het belang dat de ouders hechten aan de kennis van de Nederlandse taal.

- Gezinsactiviteiten. Gevraagd is hoe vaak de respondent samen met zijn
ouders allerlei activiteiten onderneemt, zoals bijvoorbeeld familiefeesten,
sport en vakantie.

- Angst voor terugsturen. Aan de allochtone respondenten is gevraagd of
zij bang zijn dat (1) hun ouders of (2) de politie hen uit Nederland zou-
den terugsturen naar het land van oorsprong. Deze twee variabelen vor-
men een index.

- Afzonderlijke vragen. Ten slotte blijkt een aantal vragen min of meer op
zichzelf te staan. Deze zijn niet tot een index samengevoegd en zullen
daarom apart besproken worden. Ze handelen over de oriëntatie op het
land van oorsprong en de vrienden en familieleden van het gezin.

3.3 Beschrijving van de antwoorden van. de respondenten

In tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde waarden van de
indexen. Hieruit blijkt dat de etnische groepen vooral verschillen in de

33 Zie ook bijlage 2, paragraaf 2.
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Tabel 3: Gemiddelden van de indexen voor de vier etnische groepen, met F-toets voor gelijke
groepsgemiddelden*

(hoge score)
godsdienst

(hoog)
vrouw
(thuis)

Ned. taal
(slecht)

gezinsact.
(veel)

terugsturen
(veel)

Marokkanen 4,1 2,5 2,2 2,1 1,2
Turken 3,8 2,2 2,2 1,9 1,1
Surinamers 2,1 1,7 1,5 2,1 1,1
Nederlanders 1,4 1,5 - 2,1 -

F 556 147,7 218,7 4,3 3,6
p <0,001 <0,001 <0,001 0,005 0,03

* Standaarddeviatie en N: tabel 3, bijlage 2

mate van godsdienstigheid, de rol van de vrouw en het gebruik van de
Nederlandse taal.`

Godsdienst. De etnische groepen verschillen zeer sterk van elkaar wat be-
treft de band met godsdienstige voorschriften. Bij de Marokkaanse jongens
is deze band het sterkst, Turken hebben een iets zwakkere band, Surinamers
zijn nog minder godsdienstig en Nederlanders hebben de laagste score.
Zoals gezegd, dienen deze resultaten met voorzichtigheid te worden geinter-
preteerd gezien de verschillen tussen etnische groepen in de tendens tot
sociaal wenselijk antwoorden (zie ook paragraaf 1.7). Steun voor de gevon-
den verschillen komt uit eerder onderzoek. Een CBS onderzoek" vond
eveneens indicaties voor iets meer godsdienstigheid bij Marokkanen dan bij
Turken (Rooduijn en Latten, 1986).

Onder Surinamers zijn ook wat verschillen aangetroffen (tabel 4, bijlage
2). Hindoestanen voelen zich wat meer aan godsdienstige voorschriften ge-
bonden dan andere Surinaamse groepen.

Rol van de vrouw. Ook wat betreft de rol van de vrouw verschillen de vier
etnische groepen onderling. Het blijkt dat Marokkanen vaker vinden dat de
vrouw vooral thuis hoort, Turkse jongens denken dit minder vaak. Onder
Surinaamse en Nederlandse jongens is deze opvatting het minst gangbaar.36

Gebruik van de Nederlandse taal. Wat betreft het gebruik van de Neder-
landse taal blijkt duidelijk dat Surinaamse jongens in een milieu verkeren
waar vaker Nederlands wordt gesproken dan Turkse en Marokkaanse jon-
gens. Turkse en Marokkaanse jongens hebben hier een identieke score.
Ook Rooduijn en Latten (1986) vonden wat dit betreft geen verschil tussen
Marokkanen en Turken.

34 Om te weten welke etnische groepen van elkaar verschillen zijn Scheffé toetsen berekend.
De hier gepresenteerde resultaten hebben betrekking op deze toetsen (p <0,05).

35 De CBS gegevens zijn afkomstig van twee representatieve steekproeven van 1348 Marok-
kanen en 1098 Turken (gezinshoofden) van 18 jaar en ouder.

36 Onder Surinaamse jongens zijn geen verschillen gevonden.
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Verder blijkt, volgens de Surinaamse respondenten, dat in de omgeving van
Creoolse jongens vaker Nederlands wordt gesproken dan in de omgeving
van de Hindoestaanse en Javaanse jongens (tabel 4, bijlage 2).

Gezinsactiviteiten. De groepen verschillen nauwelijks met betrekking tot de
mate waarin het gezin activiteiten onderneemt. In Turkse gezinnen worden
iets minder activiteiten ondernomen dan bij de andere groepen, maar het
verschil is klein."

Angst terugsturen. Ten slotte zijn er gegevens over de angst om te worden
teruggestuurd naar het land van oorsprong door de ouders of door de poli-
tie. Van de Marokkanen zegt 17% hier ooit wel eens bang voor te zijn; bij
de Turkse en Surinaamse jongens is dit respectievelijk 9% en 8%.38

Ook bij de afzonderlijke variabelen worden er enige verschillen tussen
de groepen gevonden (tabel 12, bijlage 2).

Aantal kinderen in Nederland. Het aantal broers en zusters van de respon-
dent dat in Nederland verblijft, is zeer verschillend per etnische groep. Bij
de Marokkaanse gezinnen is dit het hoogst: er zijn gemiddeld nog 5 andere
kinderen die in Nederland verblijven. Onder Surinaamse en Turkse gezin-
nen is het aantal kinderen een stuk lager (respectievelijk 3,5 en 3,1) en bij
Nederlandse gezinnen is dit 1,6. Deze rangorde van de drie etnische min-
derheidsgroepen komt ongeveer overeen met recente gegevens (Van der Erf,
1989; Rooduijn en Latten, 1986). Hieruit blijkt ook dat Marokkaanse vrou-
wen meer kinderen krijgen dan Turkse vrouwen. De vruchtbaarheid van de
Surinaamse en Nederlandse vrouwen verschilt nauwelijks van elkaar.39

Nationaliteit van vrienden. Aan de respondenten is gevraagd of hun ouders
goede kennissen en/of buren hadden. De meerderheid van de respondenten
antwoordt hierop bevestigend. Van de Nederlandse respondenten vermeldt
8% dat zijn ouders geen kennissenlvrienden heeft. Onder allochtone res-
pondenten is dit aantal iets hoger (tussen 11% en 15%). Maar de grote
meerderheid van de allochtone gezinnen leeft blijkbaar niet in isolement.
Turkse en Marokkaanse respondenten vermelden dat de meeste kennissen/
vrienden ook allochtonen zijn (respectievelijk 75% en 65%). 20% van de
Turkse en 13% van de Marokkaanse gezinnen in dit onderzoek gaat vooral
met Nederlandse gezinnen om. Onder Surinaamse respondenten is het aan-
tal gezinnen dat ook Nederlandse kennissen/vrienden heeft veel groter:
58% gaat vooral om met Nederlanders.40 De Surinaamse groepen verschil-
len onderling niet op dit punt.

37

38

39

Onder Surinaamse jongens zijn geen verschillen gevonden.

Onder Surinaamse jongens zijn geen verschillen gevonden.

De gegevens uit deze onderzoeken zijn niet helemaal vergelijkbaar omdat ze uit een
aselecte steekproef van huishoudens komen (Rooduijn en Latten, 1986) of op de totale
bevolkingsgroep betrekking hebben (Van der Erf, 1989) terwijl in dit onderzoek jongens
van 12 t/m 17 zijn geselecteerd.

X'=322,3; df=6; p <0,000140
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De resultaten komen overeen met die van Rooduijn en Latten (1986). Zij
vermelden eveneens dat Turkse en Marokkaanse gezinnen niet in isolement
leven maar vooral met landgenoten vrij veel contact hebben.

Familie in Nederland. Bijna alle Surinaamse gezinnen hebben andere fami-
lieleden in Nederland wonen (98%)"' Onder Marokkanen is dit aantal ge-
ringer: 19% van de respondenten vermeldt hier geen andere familie te heb-
ben wonen, onder de Turkse jongens is dit 41 %.42 Wanneer er familie-
leden in Nederland zijn is er meestal regelmatig contact (wekelijks). Alleen
Nederlandse jongens vermelden iets minder frequente contacten (meestal
wekelijks of maandelijks; tabel 12, bijlage 2).

Terugkeer naar land van oorsprong. In verband hiermee is de volgende
vraag gesteld aan de respondenten: `Denk je dat je de volgende 5 jaar nog
in Nederland zult wonen?' Turkse respondenten vermelden veel vaker dan
andere allochtone groepen dat zij denken terug te gaan naar hun eigen land.
Van ben denkt 51 % dan niet meer in Nederland te zullen wonen. Bij de an-
dere groepen is dit slechts één derde tot één kwart van de respondenten
(Marokkanen: 32%, Surinamers: 27%).43 Ongeveer 22% van alle jongens
weet het niet. De CBS-gegevens bevestigen dit beeld (Rooduijn en Latten,
1986) wat betreft de Turken en Marokkanen. Volgens deze gegevens zegt
55 % van de Turken en 28 % van de Marokkanen terug te willen naar het
eigen land.

Onder Surinaamse jongens geeft de helft van de Creoolse jongens op,
waarschijnlijk terug te zullen gaan naar Suriname, bij de andere Surinaam-
se groepen is dit 24%.44

Sparen. Indien het gezin terug wil, is gevraagd of de ouders veel sparen
om terug te kunnen gaan. Er zijn geen verschillen tussen etnische groepen
in de omvang van het sparen. Volgens onze respondenten sparen de ouders
een `gemiddeld' bedrag (noch heel veel, noch heel weinig). In totaal wordt
bij 15% van de allochtone gezinnen veel tot zeer veel gespaard (N=607).

Wat betreft de afzonderlijke variabelen zijn verder tussen de Surinaamse
groepen onderling geen duidelijke verschillen gevonden (tabel 4, bijlage 2).

3.4 Gezinsintegratie, cultuurverschillen en traditionalisme

Onder Marokkaanse en Turkse jongens is godsdienstigheid gerelateerd aan
opvattingen over de rol van de vrouw. Respondenten die uit zeer godsdien-
stige gezinnen komen, hebben ook vaker traditionele opvattingen over de

41 4 van de 5 Surinaamse respondenten zonder familie in Nederland zijn van Creoolse oor-
sprong. Nederlandse jongeren hebben vanzelfsprekend ook (op 3 jongens na) allemaal
familieleden in ons land.

X2=157,1;df=3; p<0,0001

X2=30,1; df=2; p<0,001

X'=7,5; df=2; p <0,02

42

43

44
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rol van de vrouw (respectievelijk r=0,27 en r=0,26). Verder zijn er niet
veel verbanden tussen de indexen onderling (tabellen 5 en 6, bijlage 2).

Er is ook gekeken naar de relatie tussen de indexen voor gezinsintegratie
uit hoofdstuk 2 enerzijds, en de maten voor traditionalisme en de vragen
naar de situatie van de migrant anderzijds. Er zijn in het algemeen geen
sterke relaties tussen deze twee groepen indexen (tabellen 7 t/m 9, bijlage
2). Enkele relaties zijn vermeldenswaard. Onder alle etnische minderheids-
groepen blijkt dat het gebruik van de Nederlandse taal sterk gerelateerd is
aan de belangstelling van de ouders voor school."-' Hoewel vrijwel alle
ouders het onderwijs belangrijk of zeer belangrijk vinden, is die belangstel-
ling voor een opleiding in gezinnen waar geen Nederlands wordt gesproken
naar verhouding toch duidelijk geringer.

Onder Turken en Marokkanen blijkt dat het ondernemen van gezinsac-
tiviteiten samenhangt met de affectieve band die bestaat tussen ouders en
kind en met de supervisie die wordt uitgeoefend door de ouders.

Gezinsactiviteiten worden relatief vaker ondernomen in gezinnen waar
de ouders veel supervisie uitoefenen en waar een sterke band bestaat tussen
ouders en kind (r schommelt rond 0,20).

3.5 Relatie met criminaliteit

Dit onderzoek is niet opgezet om een uitvoerige toetsing van de verschil-
lende hierboven besproken theoretische benaderingen mogelijk te maken.
De gebruikte indexen en vragen kunnen wel indicaties opleveren, zeker als
er enige consistentie is in de resultaten. Deze consistentie is er zeker: uit de
analyse blijkt dat geen van de indexen en variabelen gerelateerd is aan de-
linquent gedrag (self-report of geregistreerd) op één uitzondering na: gods-
dienstigheid (tabellen 2, 10, 11, 13 en 14, bijlage 2). In het kort kunnen de
resultaten als volgt samengevat worden.

Situatie van de migrant. De indexen die betrekking hebben op de situatie
van de migrant (kennis en gebruik van de Nederlandse taal, aantal activitei-
ten dat het gezin onderneemt en angst om te worden teruggestuurd) hangen
geen van alle samen met delinquent gedrag. Er is eveneens geen relatie tus-
sen delinquentie en de afzonderlijke variabelen (frequentie contacten met
vrienden/familie).

Oriëntatie op het buitenland. De vragen die betrekking hebben op de oriën-
tatie op het land van oorsprong (nationaliteit van de vrienden van de ou-
ders, frequentie van het bezoeken van het land van oorsprong, verwachting
over vijf jaar in Nederland te wonen en sparen voor de terugkeer) hangen
in het algemeen niet samen met delinquent gedrag."'

45 Marokkanen: r=0,43; Turken: r=0,37; Surinamers: r=0,23.
a' Er is één correlatie statistisch significant. Echter, op grond van het toeval kan dit worden

verwacht bij 24 correlaties met p< 0,05.
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Traditionalisme. De mate waarin respondenten traditionele opvattingen heb-
ben over de rol van de vrouw, is niet gerelateerd aan delinquentie. Ook het
kindertal houdt geen verband met delinquentie, met uitzondering van de
Nederlandse jongens. Hier is het kindertal gerelateerd aan het hebben van
geregistreerde contacten met de politie. Jongens uit grote gezinnen komen
vaker met justitie in aanraking dan jongens uit kleine gezinnen.

Godsdienst blijkt wel gerelateerd te zijn aan delinquentie. Het gaat om
een matige relatie (r schommelt rond -0,20) die gevonden wordt onder Ma-
rokkaanse, Surinaamse en Nederlandse respondenten maar niet onder Turk-
se respondenten.

Het is denkbaar dat godsdienstigheid samenhangt met het functioneren
van het gezin; godsdienstigheid is hier ook duidelijk gemeten voor het ge-
hele gezin. Op deze wijze kan een relatie ontstaan met delinquentie. Dit
blijkt echter niet het geval te zijn: naast de gezinsvariabelen behoudt gods-
dienstigheid de - matige - verklarende waarde voor delinquentie (tabel 15,
bijlage 2).

Voor de verschillende Surinaamse groepen worden geen andere resul-
taten gevonden: globaal zijn er geen relaties tussen de in deze paragraaf
besproken variabelen en delinquentie.

3.6 Godsdienst en de socio-demografische variabelen

De relatie tussen godsdienst en de socio-demografische variabelen is onder-
zocht.` Het gaat om de volgende socio-demografische variabelen: leeftijd,
het volgen van een dagopleiding, werkloosheid, beroepsniveau van de vader
en gezinsstructuur. Godsdienst blijkt nauwelijks systematisch samen te han-
gen met een van deze variabelen.

3.7 Samenvatting en discussie

Sommige onderzoekers veronderstellen dat cultuurverschillen tussen etni-
sche minderheden en de Nederlandse samenleving ten grondslag liggen aan
de grotere delinquentie van sommige groepen allochtone jongeren in Neder-
land.

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat er grote verschillen bestaan
tussen de etnische groepen wat betreft godsdienstigheid, rol van de vrouw,
beheersing van de Nederlandse taal, kindertal en het al dan niet hebben van
familieleden in Nederland. Deze gegevens zijn in overeenstemming met de
resultaten uit ander empirisch onderzoek. Het is duidelijk dat men de al-
lochtone groepen in het algemeen niet over één kam kan scheren. Dit alles
verklaart echter niet het verschil in delinquentie. De resultaten kunnen als
volgt worden samengevat.

47 Omdat alleen godsdienst gerelateerd is aan delinquent gedrag.
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Situatie van de migrant. Alhoewel het zeer goed denkbaar is dat de situatie
van de migrant mensen voor bijzonder lastige problemen plaatst, geeft dit
onderzoek geen enkele aanleiding om te besluiten dat de kans op delinquen-
tie toeneemt als gevolg van het migreren.

Het verlies aan traditionele waarden. Er zijn verschillende redeneringen
mogelijk die beide leiden tot tegengestelde verwachtingen.
1. De eerste gedachtengang is dat een verzwakking van de band met de

eigen cultuur negatieve consequenties heeft voor het functioneren van
allochtonen in Nederland. Hieruit volgt dat jongeren die zich minder
verbonden voelen met traditionele waarden en uit minder traditionele
gezinnen komen, meer delinquentie vertonen. Er is dan een negatieve
relatie tussen delinquentie en traditionalisme. Dit wil zeggen dat res-
pondenten die zeer traditioneel zijn, minder delinquentie vertonen dan
diegenen die uit minder traditionele gezinnen komen.

2. Omgekeerd is het mogelijk dat minder traditionele gezinnen naar ver-
houding misschien beter in de Nederlandse samenleving zijn geinte-
greerd, wat weer een tegengesteld effect zou betekenen. Minder traditio-
nalisme gaat dan samen met minder delinquentie.

Er zijn evenwel nauwelijks relaties gevonden tussen de indexen voor tradi-
tionalisme en voor de situatie van de migrant met delinquentie. Ook de
oriëntatie op het land van oorsprong is niet gerelateerd aan delinquent
gedrag.

Culturele dissonantie. Ook in het kader van de culturele-dissonantiebenade-
ring lijken er verschillende verwachtingen mogelijk te zijn. Allereerst zou
men kunnen aanvoeren dat elke Turkse en Marokkaanse jongere in Neder-
land culturele dissonantie ervaart. Dit zou dan altijd tot delinquentie moeten
leiden. Maar het is duidelijk dat er ook Turkse en Marokkaanse jongens
zijn die geen politiecontacten hebben en wel goed functioneren in hun gezin
en op school. Zo extreem opgevat, heeft deze theorie geen enkele steun.

Een andere mogelijkheid is dat niet alle allochtone jongeren even sterke
conflicten ervaren tussen de waarden van de twee culturen. De culturele
dissonantie is niet voor iedereen even pregnant. Als gevolg hiervan zou
men verwachten dat jongeren die sterk gebonden zijn aan traditionele waar-
den in Nederland meer discrepanties ervaren en dus meer delinquentie ver-
tonen dan jongeren die minder traditioneel zijn ingesteld. Voor deze stel-
ling is geen enkele empirische ondersteuning gevonden. Er is geen verband
tussen allerlei maten voor de band met de cultuur van het land van oor-
sprong en het plegen van misdrijven.

Godsdienst. De enige van de in dit hoofdstuk besproken factoren die samen-
hangt met delinquentie, is godsdienstigheid. Godsdienstigheid kan echter
niet worden beschouwd als een factor die uitsluitend bij etnische minder-
heden delinquentie kan verklaren: onder Turkse jongens blijkt er namelijk
geen relatie te zijn, maar bij Nederlandse jongens is er wel een matig ver-
band. De relatie godsdienst-delinquentie kan daarom niet dienen als een
ondersteuning van de culturele-dissonantietheorie.
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Additionele analyses hebben uitgewezen dat de invloed van godsdienst op
delinquentie niet verdwijnt na controle voor het effect van gezinsintegratie
op delinquent gedrag. Ook is gebleken dat de socio-demografische varia-
belen niet gerelateerd zijn aan godsdienst.

Ook in de literatuur is nauwelijks empirische ondersteuning te vinden
voor de culturele-dissonantiebenadering in relatie tot delinquent gedrag
(Maliepaard, 1985). In Duitsland is Albrecht (1987) van mening dat de
culturele-dissonantietheorie geen verklaring geeft voor criminaliteit bij
allochtonen. Hij heeft erop gewezen dat in Duitsland de eerste generatie
allochtonen minder delinquent gedrag vertoonde dan de autochtonen. Men
zou vermoeden dat het cultuurconflict toch minstens even groot zou zijn
voor deze mensen. Hun kinderen zijn al veel meer gewend aan de cultuur
van het gastland.

Ten slotte kan worden opgemerkt dat sommige etnische minderheidsgroe-
pen, zoals Chinezen en Japanners, in verschillende Westerse landen on-
danks de aanwezige culturele verschillen lagere criminaliteitscijfers hebben
dan autochtonen (zie bijvoorbeeld het literatuuroverzicht in Junger en Zeil-
stra, 1989). Ook blijkt dat de Chinese kinderen, die net als veel Turkse en
Marokkaanse kinderen in het kader van de gezinshereniging in de jaren
zeventig naar Nederland kwamen, op school goed functioneren. Op de
onderdelen rekenen en informatieverwerking van de CITO-toets scoren zij
nagenoeg even goed als de Nederlandse kinderen terwijl zij toch een zekere
taalachterstand hebben (Pieke, 1989). De migratie heeft op deze kinderen
blijkbaar minder vat gehad. Het lijkt erop dat de kwalijke effecten van
migratie op delinquent gedrag op zijn minst sterk zijn overschat.



4 Schoolintegratie en delinquentie

Naast het gezin is de school een van de belangrijkste integratiekaders voor
kinderen. Het goed functioneren op school en het er naar je zin hebben is
voor ieder kind van wezenlijk belang. In dit hoofdstuk wordt onderzocht in
hoeverre integratie op school gerelateerd is aan het voorkomen van delin-
quentie en of deze relatie voor alle etnische groepen gelijk is.

4.1 Enkele gegevens uit de literatuur

De sociale-controletheorie voorspelt een negatieve relatie tussen school-
integratie en delinquentie. Een sterke integratie gaat gepaard met weinig
delinquentie, een zwakke integratie met relatief veel delinquent gedrag. Uit
eerder onderzoek blijkt inderdaad dat er een sterke invloed is van de mate
waarin kinderen op de school zijn geintegreerd op delinquentie. Naarmate
dit functioneren slechter is, komt meer delinquent gedrag voor (Hirschi,
1969; Johnson, 1979; Krohn en Massey, 1980; Rutter en Giller, 1983;
Junger-Tas, Junger en Barendse-Hoornweg, 1985; Wilson en Herrnstein,
1985; Junger-Tas, 1987; Farrington, 1989a en 1989b).

Zoals gezegd, voorspelt de sociale-controletheorie dat een sterke betrok-
kenheid bij succes op school gepaard gaat met weinig delinquentie. In
tegenstelling hiermee zou, volgens straintheorieén, bij kinderen uit een laag
sociaal-economische milieu een grote betrokkenheid met school juist met
meer delinquentie gepaard moeten gaan. Kinderen uit lage sociaal-economi-
sche milieus hebben namelijk minder kansen om in onze samenleving con-
ventionele doelen te bereiken. Als ze, ondanks hun slechte startpositie, toch
zeer gehecht zijn aan deze conventionele doelstellingen, dan zullen ze span-
ning/frustratie (strain) ervaren (zie ook hoofdstuk 1). Om aan deze span-
ning te ontsnappen en hun doelstellingen toch te realiseren, zoeken ze naar.
`alternatieve wegen tot succes'. Delinquent gedrag is zo'n alternatieve weg.

Verschillende factoren kunnen van invloed zijn op de schoolintegratie.
Enkele aspecten worden hier genoemd. Voor meer informatie wordt ver-
wezen naar de literatuur (zie onder meer: Hirschi, 1969; Rutter en Giller,
1983; Wilson en Herrnstein, 1985; Junger-Tas, 1987).

Intelligentie
Studies die zich op delinquent gedrag en intelligentie richten, vinden altijd
een sterke relatie tussen beide. Minder intelligente kinderen plegen vaker
delicten dan intelligente kinderen (zie onder meer: Hirschi en Hindelang,
1977; Simons, 1978; Menard en Morse, 1984; Wilson en Herrnstein,
1985). Over de interpretaties van deze relatie bestaat onenigheid. Volgens
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Hirschi en Hindelang (1977) is er slechts een indirecte relatie tussen intel-
ligentie en delinquent gedrag. Intelligente kinderen zullen meestal goede
schoolresultaten behalen. Mede hierdoor hebben zij meer plezier op school
en zullen zij een sterkere band met de school ontwikkelen dan minder intel-
ligente kinderen. Omdat intelligentie in dit onderzoek niet is gemeten,
wordt hier niet verder op ingegaan.

Schoolprestaties
Al of niet mislukken op school heeft een directe relatie met delinquentie.
Goede resultaten behalen is op zichzelf belonend en hierdoor neemt de kans
op delinquentie af (Hirschi, 1969; Hawkins en Lam, 1987).

Schoolkenmerken
Scholen verschillen onderling sterk in de mate waarin hun leerlingen delic-
ten plegen (Rutter en Giller, 1983; Wilson en Herrnstein, 1985; Baerveldt,
1987). Schoolkenmerken zijn dus van betekenis voor het optreden van de-
linquent gedrag. Twee factoren blijken van belang. Het eerste kenmerk is
de samenstelling van de leerlingenpopulatie: op scholen met een relatief
hoog aantal intellectueel begaafde kinderen plegen de leerlingen minder
delicten dan op scholen met minder begaafde kinderen (Wilson en Herrn-
stein, 1985).

Ten tweede is de `school ethos' van invloed op het delinquentieniveau.
Scholen die erin slagen om veel kinderen van delinquent gedrag af te hou-
den, hebben een moreel klimaat waarin veel waarde wordt gehecht aan
goede schoolresultaten; er bestaat een goede band tussen leraren en leer-
lingen en discipline wordt vrij strak en consistent toegepast. Met andere
woorden, het zijn dezelfde factoren die bij het gezin van belang zijn: een
sterke affectieve band gecombineerd met toezicht en consistente discipline,
aldus Wilson en Herrnstein (1985).

Uit een Nederlands onderzoek (Baerveldt, 1987) blijkt dat algemene
schoolkenmerken als grootte en signatuur (openbaar, protestants-christelijk
enz.) niet van invloed zijn op het voorkomen van self-reportdelinquentie.48

In de literatuur zijn verschillende experimenten beschreven waarbij
maatregelen op scholen werden uitgevoerd met de bedoeling delinquentie te
bestrijden. Berrueta-Clement e.a. (1987) doen verslag van een groot expe-
riment in de VS om, met behulp van vroegtijdig ingrijpen bij kinderen van
3 tot 5 jaar oud, de intellectuele en sociale competentie van kinderen in
achterstandswijken te vergroten. Deze zijn tot op 19-jarige leeftijd gevolgd.
Van de controlegroep is 51 % in deze periode met justitie in aanraking is
gekomen; van de experimentele groep echter slechts 31%. Het experiment
is er dus in geslaagd om het delinquentieniveau te doen afnemen. Boven-
dien behalen kinderen uit de experimentele groep betere schoolresultaten,

48 Voorts vindt Baerveldt (1987) dat de proportie etnische minderheden in de school niet van
belang is voor het delinquentieniveau. Zijn onderzoek is echter gebaseerd op self-report-
gegevens en daarom zijn tegen deze conclusie de in paragraaf 2.2 beschreven bezwaren in
te brengen (zie ook Junger en Zeilstra, 1989, pp. 19-20).



School integratie en delinquentie 57

Tabel 4: Schooltype, leeftijd(" en pol itiecontactenf2`

schooltype leeftijd politiecontacten N
(jaren) (Mi)

1. lagere schoolbrugklas 12,9 13 174
2. lbo/leao 15,2 30 242
3. (k)mbo" ) 16,0 33 36
4. mavo 14,7 18 143
5. havo 15,2 21 42
6. vwo 14,9 3 34
7. buitengewoon onderwijstil 15,1 34 67

totaal 14,6 22 738

Scheffé-toets leeftijd: 1 verschilt van 2 t/m 7; 3 verschilt van 1, 2, 4 en 6; 4 verschilt van
2 (zie ook tabel 2, bijlage 3).

(2) XI=34,6; df=6; p<0,0001
(kort) middelbaar beroepsonderwijs.
lom, zmok, ibo, ivo, ito.

blijven zij langer op school, en hebben zij vaker een baan. Ook is het aan-
tal `teenage pregnancies' (zwangerschap bij teenagers) lager in de experi-
mentele groep dan in de controlegroep (Berrueta-Clement e.a, 1987). Ook
andere programma's op school hebben aangetoond dat het mogelijk is om,
door in te grijpen op school, het voorkomen van delinquent gedrag te ver-
minderen (Gottfredson, 1986; Olweus, 1987).

School en gezin
In een aantal onderzoeken is zowel gekeken naar de relatie school-delin-
quentie als naar andere achtergronden van delinquentie. Hieruit blijkt dat
de relatie school-delinquentie sterker is dan de relatie gezin-delinquentie
(Hirschi, 1969; Junger-Tas, Junger en Barendse-Hoornweg, 1985; Mather
en Dodder, 1985).49

4.2 Schooltype, etnische achtergrond en delinquentie

Vrijwel de gehele steekproef bestaat uit scholieren; slechts 25 jongens
geven op geen onderwijs te volgen. In deel 1 is het niveau van de opleiding
(de `status' van de school) en het optreden van delinquentie reeds ter sprake
gekomen. In deze paragraaf worden enkele resultaten besproken die samen-
hangen met de relatie tussen schooltype en delinquentie.

Leerlingen van verschillende schooltypen blijken onderling te verschillen
met betrekking tot het aantal politiecontacten. Op sommige schooltypen
hebben jongens meer politiecontacten dan op andere. Tabel 4 geeft een

49 Opvallend is dat Wilson en Herrnstein (1985) menen dat school relatief onbelangrijk is.
Empirisch onderzoek ondersteunt hun bewering niet.
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overzicht van schooltypen en het percentage jongens dat politiecontacten
heeft. Omdat het hebben van politiecontacten ook gerelateerd is aan leef-
tijd, zijn in de tabel de schooltypen geordend naar leeftijd. Op twee school-
typen hebben de leerlingen opvallend weinig politiecontacten: (1) de lagere
school (en enkele leerlingen van de brugklas) en (2) het vwo. Dat kinderen
op de lagere school weinig contacten met de politie hebben, is niet zo ver-
wonderlijk omdat zij meestal jonger zijn dan jongens van andere school-
typen. Jongens op het vwo hebben minder contacten dan leeftijdsgenten.

Op drie schooltypen hebben de respondenten duidelijk meer politiecon-
tacten dan gemiddeld: (1) het lbo, (2) het (k)mbo, en (3) het buitengewoon
onderwijs. Respondenten van het (kort) middelbaar beroepsonderwijs zijn
ouder dan de andere respondenten en dit verklaart waarschijnlijk een deel
van het verschilSO.

Het aantal jongens met politiecontacten varieert dus naar gelang het school-
type. De schooltypen verschillen 66k in de etnische samenstelling van hun
leerlingenpopulatie.51 Van belang is de vraag of, na controle voor school-
type, er nog verschillen tussen etnische groepen onderling overblijven. Dit
blijkt inderdaad het geval te zijn. Als men de relatie bestudeert tussen de
drie variabelen tezamen (politiecontacten, schooltype en etnische groep)
blijkt dat zowel schooltype als etnische groep gerelateerd zijn aan het heb-
ben van politiecontacten (tabellen 3 en 4, bijlage 3). Het verschil in gere-
gistreerde politiecontacten tussen etnische groepen verdwijnt dus niet na
controle voor schooltype.

Van belang is dat de verschillen in delinquentie tussen scholen niet kun-
nen worden toegeschreven aan kenmerken van één individuele school; de
respondenten zijn afkomstig uit 33 verschillende gemeenten in Nederland.

Ten slotte moet worden opgemerkt dat de hierboven gepresenteerde ge-
gevens over delinquentie naar schooltype grote verschillen tussen scholen
onderling kunnen camoufleren (Baerveldt, 1987).

Etnische groep van de medeleerlingen en criminaliteit
Aangezien de allochtone leerlingen naar verhouding vaker met de politie in
aanraking komen, is het denkbaar dat er een positief verband bestaat tussen
het aantal allochtone medeleerlingen in de klas en criminaliteit. Dit blijkt
echter niet het geval te zijn. Jongens in klassen met veel allochtone leerlin-
gen hebben in het algemeen op geen der beide delinquentiematen hogere
scores dan jongens in klassen met weinig/geen allochtone leerlingen (self-
report: r=-0,03; geregistreerd: r=-0,08; N=803).

50 Voor al deze verschillen geldt dat de betrouwbaarheid toeneemt naarmate de groepen
groter zijn.
Zo gaan Turken wat vaker dan gemiddeld naar het lbo en Marokkanen zitten iets vaker
dan andere etnische groepen in het buitengewoon onderwijs, terwijl zij relatief zelden naar
de havo of het vwo gaan (tabel 2, bijlage 3).

51
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4.3 Schoolintegratie en delinquentie

Operationalisering van de variabelen
Voor het beschrijven van de mate waarin de jongens in het schoolleven zijn
geintegreerd, zijn drie indexen samengesteld; daarnaast worden twee afzon-
derlijk vragen gebruikt (tabel 1, bijlage 3).

Conflicten. Deze index bestaat uit drie vragen over het aantal conflicten dat
de leerling heeft met zijn leraren. Deze index geeft een indicatie van de
mate waarin leerlingen een goede affectieve band hebben met hun leraren.

Betrokkenheid. Betrokkenheid is gemeten door vier vragen te stellen over
het enthousiasme van de leerling voor de school en het belang dat hij hecht
aan het oordeel van leraren en het behalen van goede cijfers.

Schoolprestaties. Hierover zijn twee vragen over gesteld. Eén vraag over
het aantal malen doubleren op school en een vraag over het aantal onvol-
doendes. Deze twee vragen zijn samengevoegd in één index. De school-
prestaties geven aan in hoeverre leerlingen goed functioneren op school.

Spijbelen. Aan de jongens is gevraagd hoe vaak ze van school wegblijven.

Van school gestuurd. De jongens hebben opgegeven of ze wel eens van
school gestuurd zijn of geschorst en zo ja, hoe vaak.

Onderlinge relaties
Deze variabelen hangen onderling samen. Tabel 7 van bijlage 3 laat zien
dat de correlaties alle het verwachte teken hebben. Er is vooral een sterk
verband tussen `conflicten', `betrokkenheid' en `van school gestuurd', met
correlaties rond de 0,30. Een leerling die van school gestuurd is, voelt zich
over het algemeen niet erg betrokken bij de school; een dergelijke maat-
regel gaat vaak met de nodige conflicten gepaard.

Spijbelen, van school gestuurd worden en delinquentie
De indexen `conflicten', `betrokkenheid' en `schoolprestaties' zijn indicato-
ren voor de schoolintegratie. Op het eerste gezicht geldt dit ook voor `van
school gestuurd' en `spijbelen'. De grens tussen deze beide indicatoren en
de delinquentiematen is echter niet scherp te trekken. Beide hebben te ma-
ken met het overtreden van regels (zie ook Hirschi, 1969; Amdur, 1989; en
bijlage 3, paragraaf 4). Amdur (1989) heeft op het gevaar gewezen dat be-
paalde variabelen (in ons geval spijbelen) ten onrechte de status van onaf-
hankelijke variabele krijgen (bijvoorbeeld schoolintegratie) maar dat zij, zo-
wel op inhoudelijke gronden als op grond van gevonden correlaties eigenlijk
als indicator van de afhankelijke variabelen dienen te worden beschouwd
(in dit geval delinquentie). Vooral voor spijbelen geldt dat het eerder een
indicator voor `deviantie' is dan voor schoolintegratie. De samenhang met,
delinquentie is hoog (self-report: r=0,33; geregistreerd: r=0,24) si

52 Dit samengaan van spijbelen met delinquent gedrag is een bekend gegeven dat al in veel
onderzoek is aangetoond (zie bijvoorbeeld Hauber e.a., 1987; Junger-Tas, 1987).
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Tabel 5: Self-reportdelinquentie en schoolintegratie;. correlaties, en multipele correlaties met
en zonder `van school gestuurd' (N)

(hoge score)
conflicten betrokkenh. prestaties

(veel) (gering) (slecht)
weggest.

(vaak)
R zonder R met
van school gestuurd

Marokkanen 0,35*** 0,05 0,09 0,31*** 0,39*** 0,44***
(182) (182) (165) (180) (165) (163)

Turken 0,23*** 0,14* 0,39*** 0,06 0,44*** 0,44***
(193) (196) (186) (196) (183) (183)

Surinamers 0,39*** 0,21* 0,15* 0,09 0,42*** 0,42***
(205) (206) (199) (206) (198) (198)

Nederlanders 0,46*** 0,27*** 0,30*** 0,28*** 0,49*** 0,51***
(200) (203) (201) (202) (196) (194)

* p <0,05
** p <0,01

*** p< 0,001

Iets dergelijks geldt, maar in mindere mate, voor het van school gestuurd
worden (tabellen 7 t/m 10, bijlage 3). Slechts voor relatief ernstige proble-
men wordt een leerling van school gestuurd, zodat in sommige gevallen
delinquent gedrag de oorzaak kan zijn. Het van school gestuurd worden
hangt echter ook sterk samen met de schoolvariabelen `conflicten' en `be-
trokkenheid' (in beide gevallen: r=0,30). In die zin kan het dus worden
beschouwd als een indicator voor schoolintegratie.

Schoolintegratie en delinquentie
De schoolintegratiematen blijken bij de vier etnische groepen sterk samen
te hangen met delinquentie. Tabel 5 geeft de correlaties en multipele corre-
laties met self-reportdelinquentie. De correlaties met geregistreerde delin-
quentie liggen iets lager, rond de 0,25 (tabel 7, bijlage 3). Globaal geno-
men is de samenhang nog iets sterker dan die tussen gezinsintegratie en
delinquentie. 53

Figuur 2 illustreert de resultaten van tabel 5. In deze grafiek is de school-
integratie uitgezet tegen de self-reportdelinquentie.54 De groepen met de
hoogste schoolintegratie melden gemiddeld minder dan één delict, terwijl
de groepen met de laagste schoolintegratie gemiddeld drie of meer delicten
opgeven.

53 De multipele-correlatiecoëfficiënten van gezinsintegratie met delinquentie zijn ongeveer
even groot als die van schoolintegratie met delinquentie. Voor de gezinsintegratie zijn
echter zes indexen gebruikt, voor de school integratie slechts drie.

De maat voor schoolintegratie is gemaakt op basis van de 4 regressie-analyses uit tabel 5.54
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Figuur 2: Self-reportdelinquentieen schoolintegratie
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In hoofdstuk 1 kwam een alternatieve theoretische opvatting aan bod: de
straintheorie. Volgens de straintheorie zou bij kinderen uit een laag sociaal-
economische milieu een grote betrokkenheid met school juist met meer
delinquentie gepaard moeten gaan in plaats van minder, zoals de controle-
theorie voorspelt. Dit zou worden veroorzaakt door de spanning bij deze
kinderen tussen de beoogde succes-doelen in het leven en de concrete mo-
gelijkheden om deze te bereiken. Onderzocht is of deze voorspelling van de
straintheorie overeenkomt met de gegevens. Dit is gedaan door te onder-
zoeken of schoolintegratie met delinquentie samenhangt binnen de verschil-
lende categorieën van het beroepsniveau van de vader en bij werklozen en
niet werkenden (WAO/WW). Tabel 6 geeft een overzicht van de resultaten.

Uit deze tabel komt heel duidelijk naar voren dat, ongeacht het beroeps-
niveau van de vader en het feit of hij al dan niet betaalde arbeid verricht,
het verband tussen schoolintegratie en delinquent gedrag intact blijft. Jon-
gens die goed geïntegreerd zijn op school, geven minder vaak delicten op
dan jongens die slecht zijn geïntegreerd. Dit geldt binnen iedere categorie
van het beroepsniveau van de vader en bij werkende of niet werkende
vaders. Op basis van officieel geregistreerde cijfers kunnen dezelfde con-
clusies getrokken worden (tabel 15, bijlage 3).

De voorspelling van de straintheorie komt niet uit. De relatie tussen de
band met school en delinquentie blijft binnen elke sociaal-economische
groep gelden. Jongens die afkomstig zijn uit een laag sociaal-economisch
milieu en toch goed op school zijn geïntegreerd, plegen minder in plaats
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Tabel 6: Aantal respondenten met tenminste één delict naar schoolintegratie, beroepsniveau
en werkenden/niet werkenden (%), en samenhang met self-reportdelinquentie (gam-
ma en r) ")

schoolintegratie=) hoog midden laag gamma r

beroepsniveau:
hoog beroepsniveau 44 67 100 76 0,34***
lagere employees 64 64 100 44 0,19*
geschoolde arbeiders 58 63 95 44 0,18**
ongeschoolde arbeiders 29 65 90 65 0,29**

werkzaam:
ja 41 67 94 62 0,28***
WAO/WW 50 60 100 40 Ó,25***

De aantallen respondenten zijn opgenomen in tabel 16, bijlage 3.
De index schoolintegratie is hier op dezelfde manier samengesteld als in figuur 2 (para-
graaf 4.3).
* p <0,05

** p <0,01
*** p <0,001

van meer delicten. De sociale-controletheorie is dus niet een theorie die
vooral delinquentie van middle-classkinderen verklaart, zoals soms wel
eens gesuggereerd wordt (Bruinsma, 1990).

4.5 Schoolintegratie van de verschillende etnische groepen

Als de sociale-controletheorie klopt, zouden we verwachten dat allochtone
kinderen minder goed zijn geïntegreerd op school. Uit de literatuur blijkt
duidelijk dat deze verwachting gefundeerd is.

Schoolresultaten. Verschillende onderzoeken hebben gekeken naar de
schoolresultaten van kinderen van etnische minderheden. Penninx (1988)
heeft in een uitgebreide literatuurstudie het onderzoek samengevat en be-
commentarieerd. Hieruit komt naar voren dat er grote verschillen zijn tus-
sen de prestaties van autochtone en allochtone kinderen, ook na controle
voor mogelijke interveniérende variabelen. Van Esch (1983) heeft de toets-
prestaties van kinderen op het einde van het basisonderwijs onderzocht. Hij
vond dat de gemiddelde toetsprestaties bij Turkse en Marokkaanse leer-
lingen het laagst waren (respectievelijk 90 en 101), gevolgd door die van
Surinamers/Antillianen (107) terwijl de Nederlandse klasgenoten het hoogst
hadden gescoord (129). Deze rangorde van etnische groepen naar prestaties
komt in bijna al het onderzoek naar voren (zie ook WRR, 1989).

Sociaal functioneren. Duwèl (1989) heeft onderzoek gedaan onder 424
kinderen in de laatste klassen van het basisonderwijs. Hieruit blijkt dat het
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sociale gedrag van de Marokkaanse en Turkse jongens lager werd beoor-
deeld dan dat van Creoolse, Hindoestaanse en Nederlandse kinderen.ss

Spijbelen. Er zijn een aantal onderzoeken waaruit blijkt dat allochtone kin-
deren vaker spijbelen (Penninx, 1988).

Hoe kunnen deze verschillen worden verklaard? Gedeeltelijk zijn de relatief
slechte resultaten te verklaren uit de beperkte kennis van het Nederlands
van allochtone kinderen (Kerkhoff, 1989). Maar dit is waarschijnlijk niet
de enige reden. Zoals in paragraaf 3.7 werd uiteengezet, hebben Chinese
kinderen eveneens een taalachterstand terwijl hun prestaties voor rekenen
nagenoeg evengoed zijn als die van de Nederlandse kinderen (Pieke, 1989).
De verklaring hiervoor is waarschijnlijk dat de hechtheid van de banden
tussen de gezinsleden een positieve invloed heeft op de schoolintegratie.
Een andere indicatie voor het belang van het gezin voor schoolintegratie
komt uit een studie naar het onderwijsvoorrangsbeleid (Tesser e.a., 1989).
Hieruit blijkt dat het opleidingsniveau van de ouders samenhangt met
schoolsucces van het kind. Rekening houdend met het opleidingsniveau van
de ouders zijn er geen verschillen meer tussen schoolprestaties van de ver-
schillende etnische groepen. Het opleidingsniveau van de ouders van al-
lochtone jongeren is echter in veel gevallen laag. Uit CBS-gegevens blijkt
dat 11% van de Turkse en 37% van de Marokkaanse mannen nooit on-
derwijs heeft gevolgd. 62% van de Turken en 39% van de Marokkanen
heeft de lagere school (of koran-school) gevolgd. 27% van de Turkse en
24% van de Marokkaanse mannen heeft meer dan lagere school gevolgd
(Rooduijn en Latten, 1986). Het opleidingsniveau van de vader zou een
- indirecte - oorzaak kunnen zijn van de verschillen tussen Marokkaanse
en Turkse jongens wat betreft het aantal politiecontacten (Marokkanen:
33%, Turken: 23%). Het aantal vaders zonder enige opleiding is hoger
onder Marokkanen dan onder Turken. Het effect van opleidingsniveau van
de vader op delinquent gedrag zou dan lopen via het minder goed presteren
op school.

Wat zou men kunnen verwachten voor de toekomst? Er zijn tekenen van
een positieve ontwikkeling. De meeste onderzoeken vinden een positieve
relatie tussen verblijfsduur en prestaties: naarmate de verblijfsduur toeneemt
stijgen de prestaties (Penninx, 1988). De onderwijsachterstanden van Suri-
naamse kinderen lijken te verdwijnen of af te nemen. Voor Marokkaanse
en Turkse kinderen zijn de verwachtingen minder optimistisch. Maar ook
hier blijkt dat de deelname aan het algemeen voortgezet onderwijs (mbo,
hbo, wo) van Turkse en Marokkaanse kinderen van 1979 tot 1985 is toege-
nomen (Turken: van 2,1% naar 7,6%; Marokkanen: van 1,2% naar 4,7%;
Penninx, 1988). Er is dus een bescheiden positieve ontwikkeling.

SS Het betreft hier oordelen van leraren. Deze gegevens moeten daarom met enige voorzich-
tigheid worden geïnterpreteerd. Het aanwezige onderzoek wijst echter niet op een achter-
stelling van allochtone kinderen door leraren (Penninx, 1988).

56 Het gaat om hoofden van huishoudens ouder dan 18 jaar.
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Het lijkt aannemelijk dat de verschillen in schoolintegratie zoals die uit de
hierboven genoemde onderzoeken blijken, mede een verklaring bieden voor
het feit dat allochtonen vaker met de politie in aanraking komen dan autoch-
tone kinderen met dezelfde sociaal-economische achtergrond.

4.6 Socio-demografische variabelen en schoolintegratie

Nagegaan is of er een samenhang bestaat tussen de drie schoolintegratie-
maten en een aantal socio-demografische variabelen. Daarbij zijn correla-
ties berekend van de schoolintegratie met de volgende variabelen: leeftijd,
gezinsstructuur, aantal broertjes/zusjes, werkloosheid van de vader en be-
roepsniveau van de vader (tabellen 11 t/m 14, bijlage 3).

Leeftijd. Er bestaat een zwakke tendens dat betrokkenheid bij de school en
schoolprestaties afnemen naarmate de leerlingen ouder zijn. Tussen het aan-
tal conflicten op school en leeftijd is bij geen der etnische groepen een ver-
band aantoonbaar. Dit komt overeen met gegevens uit de literatuur. Ver-
scheidene onderzoekers hebben erop gewezen dat de invloed van de ouders
op delinquent gedrag afneemt naarmate kinderen ouder worden, terwijl de
invloed van schoolresultaten blijvend lijkt te zijn (LaGrange en White,
1985; Junger, 1988).

Gezinssamenstelling. Men zou misschien verwachten dat een groot aantal
broertjes of zusjes in Nederland de schoolintegratie nadelig beïnvloedt. In
een groot gezin kan het voor een leerling moeilijker zijn om een rustige
plek in huis te vinden voor het maken van huiswerk. Dit veronderstelde
verband wordt echter door de gegevens weersproken. Er bestaat bij geen
der etnische groepen een samenhang tussen één der drie schoolintegratie-
maten en het aantal broertjes of zusjes.

Verder maakt de variabele `gezinsstructuur' een onderscheid tussen jon-
gens uit gezinnen met beide ouders enerzijds, en uit gezinnen met ten hoog-
ste één der beide ouders anderzijds. Ook deze variabele vertoont geen dui-
delijke samenhang met de schoolintegratie.

Sociaal-economische achtergrond. Voor geen van de etnische groepen is de
schoolintegratie aantoonbaar beter bij een hoger beroepsniveau van de va-
der. Wat betreft de werkloosheid van de vader bestaat er alleen een ver-
band met schoolintegratie voor de autochtone Nederlandse jongens. Als de
vader werkloos is, hebben deze vaker conflicten op school en zijn ze min-
der bij de school betrokken. Bij de allochtonen is dit verband afwezig (zie
ook paragraaf 2.4). Andere aspecten van schoolfunctioneren houden bij
geen der etnische groepen verband met werkloosheid van de vader.

Ook andere onderzoeken in Nederland hebben geen effect gevonden tus-
sen SES en aspecten van schoolfunctioneren (zie o.m. Tesser e.a., 1989).

57 Er is wel een relatie tussen opleidingsniveau van de ouders en succes van een leerling op
school; dit geldt voor zowel allochtonen als autochtonen (zie paragraaf 4.5).
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In twee andere Nederlandse studies is geen relatie gevonden tussen SES en
verbeeldend spel (de mate van verbeelding tijdens het spelen) terwijl deze
relatie in Engels onderzoek wel was vastgesteld (zie Hellendoorn, Overvliet
en Pals, 1990). Dit kon niet worden toegeschreven aan het gebrek aan
spreiding in SES. Ook Hellendoorn, Overvliet en Pals (1990) uiten het ver-
moeden dat de sociaal-economische verschillen in ons land kleiner zijn dan
in de Verenigde Staten of Groot-Brittannië. Hierdoor kan de relatie tussen
sociaal-economische factoren en bijvoorbeeld gezins- en schoolfunctioneren
afnemen of verdwijnen.

4.7 Samenvatting

School is een belangrijk integratiekader voor kinderen. In dit hoofdstuk zijn
een aantal zaken aan bod gekomen. Allereerst is gekeken naar de relatie
tussen schooltype en delinquentie. Op sommige schooltypen blijkt meer
delinquent gedrag voor te komen dan op andere schooltypen. Vooral op het
buitengewoon onderwijs en op het lbo is het delinquentieniveau relatief
hoog. Binnen elk schooltype blijven de verschillen tussen de etnische groe-
pen echter bestaan.

Opvallend is ook dat respondenten die in klassen zitten met veel kin-
deren uit etnische minderheden, niet meer delicten opgeven of vaker in
contact komen met de politie dan kinderen met weinig medeleerlingen uit
etnische minderheden.

Er is een duidelijke relatie aanwezig tussen het functioneren op school
en het voorkomen van delinquent gedrag. Respondenten die weinig conflic-
ten hebben met leraren, die zich prettig voelen op school, zich betrokken
voelen bij de doelstellingen van de school en goed presteren, plegen minder
misdrijven dan respondenten waarbij dit niet het geval is.

De straintheorie voorspelt dat jongeren uit een lage sociaal-economische
klasse die een sterke band met school hebben, naar verhouding meer delin-
quent gedrag zullen vertonen. De gegevens zijn hiermee duidelijk in tegen-
spraak. Voor alle sociaal-economische lagen geldt dat een goede band met
school samengaat met minder delinquentie.

Uit de literatuur blijkt dat de prestaties van allochtone leerlingen lager
zijn dan die van Nederlandse leerlingen, ook na controle voor diverse vari-
abelen. Zij spijbelen vaker en zij hebben eveneens meer problemen bij hun
functioneren in de klas. Het lijkt aannemelijk dat deze verschillen een ver-
klaring bieden voor het feit dat allochtonen vaker met de politie in aanra-
king komen dan autochtone kinderen met dezelfde sociaal-economische
achtergrond.

Ten slotte is onderzocht of er een verband bestaat tussen de socio-demo-
grafische variabelen en integratie op school. Er zijn in het algemeen nau-
welijks relaties gevonden. Alleen werkloosheid van de vader houdt verband
met schoolintegratie onder autochtone Nederlandse jongens. Als hun vader
werkloos is, hebben zij wat vaker conflicten op school en voelen ze zich
minder bij de school betrokken. Bij de allochtonen is dit verband afwezig.



5 Waarden ten aanzien van delinquentie

5.1 Inleiding

De sociale-controletheorie gaat uit van de veronderstelling dat er slechts één
waardenpatroon bestaat ten aanzien van criminaliteit. Dit waardenpatroon
veroordeelt delinquent gedrag. Ook delinquenten behoren tot de 'conventio-
nele cultuur'S8 en weten dat delinquent gedrag verboden is.9 Zij weten
dat zij zich niet volgens de regels van de samenleving gedragen wanneer zij
een delict begaan. Volgens de sociale-controletheorie is delinquent gedrag
mogelijk wanneer de band met deze conventionele waarden is verzwakt. Er
is dus slechts één waardenstelsel, maar niet iedereen voelt zich even sterk
gebonden aan deze waarden van de samenleving. Sommigen hebben minder
bezwaren tegen het overtreden van de regels. Hirschi (1969) benadrukt dat
er een sterke relatie bestaat tussen de affectieve band met `conventionele'
anderen (ouders, leraren enz.) en de band met conventionele waarden. Men
respecteert de regels van de samenleving in de mate waarin men zich affec-
tief gebonden voelt aan degenen van wie men deze conventionele waarden
heeft geleerd of waarin men de vertegenwoordigers van de conventionele
samenleving (bijvoorbeeld de politie) respecteert.

In tegenstelling hiermee gaan subcultuurtheorieën ervan uit dat delin-
quentie alleen mogelijk is indien men is gesocialiseerd tot waarden die
delinquent gedrag goedkeuren of ten minste ondersteunen (zie hoofdstuk 1).
Indien dit het geval is, behoort men tot een delinquente subcultuur. Delin-
quenten overtreden dus geen normen, ze handelen volgens de waarden van
een delinquente subcultuur.

De twee vragen die in dit hoofdstuk besproken zullen worden zijn:
1. Bestaan er in Nederland delinquente subculturen?
2. Is er steun voor de bewering van de sociale-controletheorie dat de band

met conventionele waarden varieert en dat deze band gerelateerd is aan
delinquentie?

Voor een antwoord op de eerste vraag zullen enkele Nederlandse studies
besproken worden. Voor de tweede vraag zullen resultaten van het huidige
onderzoek worden gepresenteerd.

Ss Conventioneel wil hier zeggen: niet-delinquent.

59 Zie voor meer uitleg Hirschi (1969).
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5.2 Zijn er delinquente subculturen in Nederland?

Verschillende Nederlandse onderzoekers vermelden dat zij subculturen heb-
ben gevonden waarin waarden gelden die delinquentie accepteren en/of
positief waarderen. De belangrijkste hieronder zijn waarschijnlijk: Janssen
en Swierstra (1982), Buiks (1983a en 1983b) en Kaufman en Verbraeck
(1986). Verder is er Werdmólder's studie (1986) naar Marokkaanse jonge-
ren. Hij gebruikt het begrip subcultuur niet maar spreekt over randgroep-
jongeren. Deze studies zullen hier in het kort besproken worden.

Janssen en Swierstra (1982)
Janssen en Swierstra bestudeerden heroïnegebruikers. Zij interviewden 68
heroïnegebruikers en 14 respondenten die in de gevangenis zaten maar niet
verslaafd waren, als controle groep. Hun uitgangspunt is dat het gedrag van
de druggebruikers rationeel en betekenisvol is (p. 651). Volgens hen is
heroïnegebruik pas mogelijk wanneer dit vanuit het `maatschappelijk per-
spectief' van de gebruiker wordt toegestaan. Zij moeten dus waarden aanle-
ren die druggebruik toelaten. Een noodzakelijke voorwaarde is echter dat
heroïne beschikbaar is. Dit nemen zij over uit de subcultuurtheorie.60 De
reactie van de samenleving is in het algemeen negatief en dit versterkt de
band van de druggebruikers onderling. Maar de oorspronkelijke reden van
jongeren om de conventionele samenleving te verlaten ligt ergens anders.
Door bepaalde maatschappelijk processen verliezen zij het vertrouwen in
het vigerende regelsysteem. Deze regels zijn namelijk niet op hun situatie
van toepassing. Hierdoor worden de legitimiteit en de geldigheid van deze
regels aangetast. Problemen ontstaan door de ervaren contradicties tussen
de gelijkheidsideologie, sociaal-economische beloften, de vrijetijdscultus
('Saturday night fever'), het recht op zelfstandige woonruimte enerzijds en
de jeugdwerkloosheid anderzijds (Janssen en Swierstra, 1982, p. 661). In
de praktijk blijkt dat de verschillen in uitgangspositie van jongeren zijn
gerelateerd aan de sociaal-economische situatie. Een additioneel probleem
is dat jongeren in onze samenleving zich structureel in een overgangspositie
bevinden. Ze zijn min of meer los van het gezin en nog niet opgenomen in
het werkverband (p. 661). Om de contradicties op te lossen ontstaan de
`deviante discoursen' en komt een subcultuur op gang (p. 656). Het theo-
retisch model lijkt dus een bijeenvoeging van elementen uit de labelling-
theorie, de straintheorie en de subcultuurtheorie.

Buiks (1983a en 1983b)
Buiks beschrijft het marginaliseringsproces van Surinaamse randgroepjon-
geren. Volgens hem begint het marginaliseren van de Surinaamse jongeren
in Nederland. Deviant gedrag vindt zijn oorsprong niet in bestaande ver-
schillen tussen culturele groepen maar ontstaat doordat de randgroepjonge-

60 Zij beschrijven acht subculturen. Nederlandse mannen worden verdeeld in 'culturele
rebellen', 'week-end stappers' en 'maatschappelijk marginalen'; Nederlandse vrouwen in
'thuisverlaters' en 'maatschappelijk marginalen'; Surinaamse mannen worden verdeeld in
'meelopers', de 'zevengramdealers' en de 'thuiskeerders'.
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ren oorspronkelijk juist dezelfde waarden hebben als de omringende samen-
leving. Dit proces vindt plaats in drie stappen.
1. In het begin, bij hun aankomst in Nederland, hebben Surinaamse jonge-

ren hoge verwachtingen. Zij willen graag succesvol zijn in de conven-
tionele samenleving. Maar spoedig komen zij tot de vaststelling dat zij
de vaardigheden ontberen die nodig zijn dit succes. Zij komen uit een
niet-stimulerend milieu, hebben doorgaans een geringe opleiding en
weinig arbeidservaring. De eerste contacten met de Nederlandse samen-
leving (onderwijs, arbeidsmarkt) zijn dan ook teleurstellend.

2. In een tweede fase spelen `individuele en toevallige factoren' een rol.
Het gaat bijvoorbeeld om verstoting of het weglopen uit het gezin. Pro-
blemen binnen het gezin ontstaan onder andere doordat de vrijheid die in
Nederland voor kinderen gebruikelijk is het gezag van de Surinaamse
ouders ondermijnt.

3. Ten slotte sluit de Surinaamse jongere bij wijze van `overlevingsstrate-
gie' aan bij een randgroep alwaar hij een `alternatieve carrière' begint
(1983a, p. 142). Volgens Buiks zijn er drie `overlevingsstrategieën': de
heroinegebruiker, de Rastafaribeweging en de wakaman. Deze laatste
strategie houdt een waarlijk criminele carrière in. Het doel van de waka-
man is om zich Westerse luxe-artikelen te verschaffen. Daartoe `hosselt'
hij: hij is bankrover, inbreker, gokker, souteneur en hij handelt in drugs.
Volgens Buiks (1983a, p. 142) bieden deze overlevingsstrategieën 'uit-
zicht op een alternatieve carrière, op alternatieve mogelijkheden tot
sociale stijging en voor het verwerven van prestige en zelfrespect'.

Zoals gezegd, worden deze jongeren crimineel omdat zij in oorsprong de-
zelfde waarden aanhangen als de autochtone Nederlanders: zij wilden mate-
rieel succes. Maar omdat de legale mogelijkheden voor hen niet openston-
den, moesten zij als het ware wel een andere route volgen. Daarbij hebben
zij blijkbaar een ander waardenpatroon aangenomen waarbij crimineel ge-
drag een positief gewaardeerde methode is geworden om succesvol te zijn.

Buiks (1983a, p. 143) meent dat de marginalisering solidariserend werkt
en tot een toenemend etnisch bewustzijn kan leiden. Volgens hem is het-
zelfde fenomeen waarneembaar bij Marokkaanse en Molukse jongeren. Dit
etnische bewustzijn kan op verschillende manieren vorm krijgen. Ten eerste
is het mogelijk dat door dit proces het aantal contacten met de Nederlandse
samenleving steeds geringer wordt: het isolement neemt toe en hierdoor
worden de verdere kansen op participatie op hun beurt weer beperkt. Ten
tweede kan een emancipatoire vorm van zelforganisatie op gang komen,
bijvoorbeeld op mystiek-religieus of sociaal-politiek gebied. Het is niet
duidelijk wanneer, en onder wat voor voorwaarden, welke van deze twee
processen plaatsvindt.

Werdmllder (1986)
Werdmólder heeft onderzoek verricht onder 35 Marokkaanse randgroepjon-
gens in Amsterdam. Volgens hem zijn er twee paden waarlangs de Marok-
kaanse jongens in Nederland in een randgroep belanden.

Allereerst is het mogelijk dat de jongeren in Marokko zelf al delinquent
gedrag vertoonden. Het marginaliseringsproces is daar dus al begonnen.
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Werdmólder gaat verder niet op zoek naar wat er in zulke gevallen in
Marokko mis is gegaan.

Een tweede mogelijkheid is dat het marginaliseringsproces pas in Neder-
land wordt ingezet. Twee zaken lijken hierbij vooral een rol te spelen. Ten
eerste is het duidelijk dat de jongens die hij heeft bestudeerd, gebrekkig
geintegreerd zijn in hun gezin en op school ook zijn mislukt. Een andere
factor die marginalisering in Nederland veroorzaakt, is de buurt waar de
Marokkaanse gezinnen met hun kinderen in terecht komen. Deze buurt ken-
merkt zich door `slechte woningen, hoge werkloosheid, hoge concentratie
buitenlanders, wegtrekkende Nederlandse gezinnen en toenemende crimi-
naliteit'. In deze buurt ontmoeten de jeugdige Marokkanen hun nieuwe
vriendenkring. Deze delinquente vriendengroep oefent een zekere aantrek-
kingskracht op de jongere uit. Door zich bij deze vriendengroep aan te
sluiten is de jongere in feite in de randgroep terechtgekomen.

Kaufman en Verbraeck (1986)
Kaufman en Verbraeck bestudeerden 30 jongens die op Hoog-Catharijne
rondhangen, regelmatig delicten plegen en heroine gebruiken. Zij sluiten
aan bij Buiks (1983a) en Janssen en Swierstra (1982). Zij menen dat ie-
mand die drugs gebruikt, hier een geldige reden voor heeft. Het gaat vol-
gens hen om rationeel en betekenisvol gedrag (p. 69).

Net als Werdmólder (1986) vinden Kaufman en Verbraeck (1986) dat in
veel gevallen de marginalisering al in Marokko begon (p. 41). De meerder-
heid vertoonde daar al probleemgedrag. De helft onder hen spijbelde, twee
derde gebruikte alcohol en drugs en 4 van de 30 hadden al contacten met
justitie (zij zijn in bewaring gesteld). Een deel van het marginaliserings-
proces gebeurt in Nederland (p. 46). Zo blijkt dat de onderwijsloopbaan in
Nederland voor geen van de jongens een succes is (p. 46). Twee derde van
de jongens heeft enige arbeidservaring. Een aantal komt als gevolg van
bedrijfssluitingen op straat (4) of heeft nooit werk gevonden (10). Maar de
reden voor de werkloosheid ligt soms ook bij de jongens zelf: 12 van de 30
verliezen hun werk als gevolg van hun druggebruik en 4 om andere rede-
nen (pp. 51 en 98). Dit ondersteunt de gedachte die in hoofdstuk 2 al werd
vermeld, namelijk dat criminaliteit en werkloosheid in sommige gevallen
het gevolg zijn van dezelfde factoren (zie bijvoorbeeld Gottfredson en Hir-
schi, 1990). Ook gezinsontwrichting, wegloopgedrag en verstoting (p. 54)
komen veelvuldig bij deze jongens voor. Iedere respondent heeft een slech-
te verhouding met zijn vader, bij de meesten is er een problematische
puberteitsfase. Volgens de auteurs `conformeert de tweede generatie (mi-
granten) zich in toenemende mate aan de normen en gedragsregels van de
dominante cultuur, voorzover zij daarmee in aanraking komen' (p. 54).
Hierdoor ontstaan conflicten met hun meer traditioneel ingestelde ouders
met als gevolg weglopen van huis, delinquente activiteiten en beginnend
heroïnegebruik. Ten slotte vermelden de auteurs dat er bij verscheidene
respondenten thuis huwelijksproblemen zijn tussen de ouders.
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5.3 Vóórkomen van `delinquente waarden'

Voordat inhoudelijk op de bovenvermelde studies wordt ingegaan, zal ter
verduidelijking worden aangegeven wat onder de begrippen cultuur en sub-
cultuur wordt verstaan.

In dit onderzoek zal worden aangesloten bij de definities van Kornhauser
(1978). Zij heeft een uitgebreide studie verricht naar de basisassumpties en
de empirische ondersteuning van de belangrijkste criminologische theorie-
en.` Zij stelt dat cultuur, ten behoeve van een heldere theorie, het best
kan worden gedefinieerd als een stelsel van waarden dat binnen een samen-
leving geldt. Indien cultuur veel ruimer wordt gedefinieerd, omvat het
begrip vrijwel alles wat zich op het sociale niveau afspeelt in een samenle-
ving. In dit geval kan het begrip cultuur meestal geen coherente verklaring
opleveren voor menselijk gedrag. De cultuur (dus: `alles' wat zich in een
samenleving afspeelt) is de oorzaak van een deel van wat er zich afspeelt,
in dit geval delinquentie. Om ,die reden verdient het de voorkeur, aldus
Kornhauser, om cultuur minder breed te omschrijven, namelijk als doelen
die door de samenleving moreel hoog gewaardeerd worden.

Een subcultuur ontstaat wanneer een groep mensen een eigen waarden-
patroon heeft dat niet geheel overlapt met dat van de bredere samenleving.
Niet van elke groep kan zomaar worden gezegd dat zij een subcultuur
vormt. Kornhauser verzet zich hiermee tegen de trend bij bepaalde auteurs
om overal subculturen te 'ontdekken'.

Miller (1975, p. 9), een van de grondleggers van het `subcultuurcon-
cept', definieerde een subcultuur als volgt: `a group of recurrently asso-
ciating individuals with identifiable leadership and internal organization,
identing with or claiming control over territory in the community, and
engaging either individually or collectively in violent or other forens of
illegal behaviour'. Dit betekent dat men van een subcultuur kan spreken
wanneer het gaat om een georganiseerde groep met herkenbaar leiderschap,
met territoriale claims en waarvan de leden alleen of in een groep delicten
plegen.

Een dergelijke subcultuur veronderstelt een aantal zaken (Kornhauser,
1978). Zo zijn interacties tussen mensen noodzakelijk. Van belang is ook
dat de waarden in een hiërarchie zijn geordend. Niet elke waarde kan even
belangrijk zijn. Een sterke subcultuur moet autonoom zijn, en socialisatie
dient plaats te vinden in de subcultuur. Sommige groepen, zoals werklozen,
kunnen dus moeilijk als subcultuur worden bestempeld als er nauwelijks
interacties zijn tussen de leden. Wanneer mensen door externe factoren,
zoals een slecht gezinsleven, naar een marginale groep worden gedreven,
betekent dit dus niet dat er meteen een subcultuur ontstaat.

Van belang is ook dat de waarden die mensen aanhangen, worden afge-
leid uit wat de respondenten zelf hierover zeggen. Veel auteurs die de sub-
cultuurtheorie gebruiken, proberen de waarden onder meer af te leiden uit
het gedrag van mensen. Hierdoor komen zij echter terecht in een cirkel-

61 De sociale-controletheorie, de subcultuurtheorie en de stresstheorie.
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redenering: waarden uit de subcultuur behoren gedrag te veroorzaken, maar
deze waarden zijn afgeleid uit het te verklaren gedrag. Zo wil Buiks (1983a)
de ethos (moraal) onderzoeken en vermeldt hij dat dit verbonden is aan:
`een typische morele levensstijl, een gestandaardiseerd handelingspatroon'
(p. 25). En later, bij de beschrijving van de ethos van de wakamans is de
titel: `Ethos: genieten van andermans geld' en wordt de levensstijl van de
wakaman geschreven (p. 121). Gedrag en waarden lopen door elkaar heen.

De vraag is: zijn er delinquente subculturen? Het zou te ver voeren om
hier een uitgebreid overzicht te geven van de buitenlandse literatuur.ó2
Wel zullen een aantal Nederlandse studies summier besproken worden.

Functioneren van de subculturele groepen
Volgens de subcultuurtheorie wordt delinquentie vooral geleerd in hechte
relaties met anderen, en in het bijzonder met delinquente vrienden: 'The
principal part of learning of criminal behaviour is learned within intimate
groups' (Sutherland en Cressey, 1974). Een eerste vraag is of de relaties
tussen de delinquente jongeren inderdaad als `hecht' kunnen worden om-
schreven.

Kaufman en Verbraeck (1986) vermelden dat er solidariteit is tussen de
jongeren, en suggereren dat er een hechte band bestaat tussen de groepsle-
den (p. 58). Andere zaken bevestigen dit beeld niet en geven eerder aan dat
er geen sterke, en zeker geen warme relaties zijn tussen de Marokkaanse
jongens die op Hoog Catharijne rond hangen. Zo vermeldt twee derde van
de jongens dat zij geen noemenswaardige vriendschapsrelaties hebben (p.
58). De hiërarchie die door Kàufman en Verbraeck wordt beschreven is
een hiërarchie van `neerkijken op anderen (p. 68), men kijkt neer op de
andere groepen, de jongens vinden elkaar mislukkingen' (p. 100). Het on-
derling wantrouwen is groot. Er is ook veel agressie onder de jongens: ze
bestelen en bedreigen elkaar. De druggebruikers zijn vaak het slachtoffer
van landgenoten die ook aan drugs willen komen (pp. 67 en 76). Er zijn
veel conflicten waarbij regelmatige messen worden gebruikt, de 'succesvol-
le leden' stelen drugs van de andere groepsleden, aldus Kaufman en Ver-
braeck (1986, p. 67 en 99). Kortom, het gaat hier om zeer delinquente
jongens' die hun slachtoffers ook vaak in de eigen groep vinden.

Buiks (1983a,p. 125) vermeldt tenslotte het verhaal van twee wakamans
die in Suriname \een bank overvielen. Toen een van hen hierbij door de
politie in de knie werd geschoten, werd hij daarna door de andere `omge-
maakt' uit angst voor verklikking.

Volgens Werdmólder (1986) is de suggestie van een hechte groep maar
schijn. Ondanks het gevoel van lotsverbondenheid en waarden zoals onder-
linge solidariteit is de dagelijkse realiteit een stuk minder prettig dan men
zou kunnen denken. Het onderlinge wantrouwen is groot. Er ontstaan voort-

62 Voor een uitgebreide bespreking van deze problematiek wordt naar Kornhauser (1978)
verwezen.

63 Kaufman en Verbraeck (1986) vermelden dat bij de politie van deze 30 jongens 374
geregistreerde misdrijven bekend zijn waaronder relatief veel zeden- en geweldsmisdrijven
(50).



Waarden ten aanzien van delinquentie 73

durend ruzies en conflicten. Men jent elkaar en jaagt elkaar op stang. Jon-
gens zijn voortdurend op zoek naar elkaars zwakheden. Een van de Marok-
kaanse jongens vat het als volgt samen: `Wij zijn het nooit met elkaar eens,
we luisteren niet naar elkaar en we haten elkaar' (Werdmblder, 1986, p.
46).M Ook blijkt dat, wanneer bepaalde leden van de groep drugs gaan
gebruiken, sommige jongeren besluiten de groep te verlaten (Werdmólder,
1986). Blijkbaar vindt het leerproces dat de subcultuurtheorie veronderstelt,
waarbij men druggebruik aanleert, hier niet plaats.

Ten slotte zijn de bevindingen van Hoogendam en Gaemers (1989) ver-
meldenswaard. Zij deden een onderzoek onder zwervende jongeren in een
grote stad, waarbij bleek dat het overgrote deel ook regelmatig delicten
pleegde. Zij beschrijven de relaties als volgt: 41 % heeft geen netwerk van
vrienden waarop kan worden teruggevallen. Wanneer de jongens zeggen
over vrienden te beschikken, gaat het om `oppervlakkige relaties of om
vrienden van vroeger die men nooit meer ziet. Deze jongens maken geen
onderscheid tussen een vriend of een kennis. Zojuist ontmoete lotgenoten
noemt men gemakkelijk vrienden.' De ouders vermelden `oppervlakkige,
veelal kortdurende wisselende vriendschappen' (pp. 120-121). De auteurs
besluiten dat het dan ook niet verwonderlijk is dat bijna de helft van de
jongeren aangeeft zich regelmatig eenzaam te voelen. Ook andere auteurs
hebben benadrukt dat men niet van warme of stabiele relaties tussen jonge-
ren kan spreken in verband met deze gemarginaliseerde groepen (Klein,
1973; Rutenfrans, 1989; Sarnecki, 1990).

Alternatieve succesvolle carrières?
Kaufman en Verbraeck (1986) ontdekken, zo vermelden zij, een complexe
sociale structuur binnen de groep. De wijze waarop deze sociale structuur
beschreven wordt, geeft geen aanleiding om te veronderstellen dat het hier
gaat om een echte parallelle sociale structuur. Deze structuur valt samen
met de organisatie van de verkoop van de drugs (p. 63). `Een van de be-
langrijkste factoren (in de hiërarchie van de Marokkaanse heroïnescene) is
iemands plaats in het distributienet van de heroïne. Een andere belangrijke
structurerende factor is natuurlijk de mate van succes die iemand heeft in
de distributie van heroine.'

Er wordt door Kaufman en Verbraeck (1986) en Buiks (1983a en 1983b)
vaak gesproken over een alternatieve succesvolle carrière. Hoe succesvol
zijn deze alternatieve carrières? Kaufman en Verbraeck's beschrijving leidt
niet tot een optimistische prognose met betrekking tot de toekomst van de
randgroepjongeren (p. 95). Het lijkt erop dat deze jongeren zelf niet echt
het gevoel hebben met een `succesvolle carrière' bezig te zijn. Ook de on-
derzoekers beseffen dit. Zij vermelden dat druggebruikers hun druggebruik

óa Een van de oorzaken hiervan is de verveling.

65 De hiërarchie bestaat uit zeven posities: (van hoog naar laag) 1. huisdealer; 2. straatde-
aler; 3. part time dealer; 4. stroman; 5. aankomend stroman; 6. loopjongen; 7. leerling.
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rooskleuriger voorstellen dan het is.66 De meeste jongens in de on-
derzoeksgroep willen uiteindelijk afkicken. Maar deze respondenten zullen
`nog verschillende jaren verslaafd zijn totdat afkicken werkelijk zin heeft.
Wanneer zij uiteindelijk de allerlaagste treden van de scene hebben bereikt,
wanneer zij een werkelijk mensonterend bestaan leiden en zichzelf verach-
ten, maar desondanks het leven prefereren boven een overdosis Rohypnols'
[dan zullen zij pas echt willen afkicken] (Kaufman en Verbraeck, 1986, p.
95). Een voorbeeld hiervan is Moestafa. Moestafa heeft een zwaar crimi-
neel verleden. Hij heeft een landgenoot neergestoken op Hoog Catharijne.
Hij zegt over het leven dat hij leidt: `Het leven heeft niets te bieden, iedere
dag dezelfde problemen, ik wil niet meer als een hond met dichte ogen
door het centrum zwerven' (Kaufman en Verbraeck, 1986, p. 82).

Buiks (1983a, p. 124) vermeldt dat wakamans eigenlijk niet tevreden zijn
met hun levensstijl. Allereerst omdat ze in de gevangenis kunnen belanden,
maar ook omdat zij zichzelf `zien afglijden in de heroïnewereld'. Een wa-
kaman spreekt over een `rush to nowhere', een andere over zijn schrik als
hij denkt aan kennissen die verslaafd zijn: `dat waren echt schokkingen voor
mij. Dus ik dacht bij mijzelf: ik ga hier niet aan mee werken' (p. 124).
Een ander komt tot het inzicht dat hij in een `schijnwereld' leeft (p. 125).

Delinquente waarden?
Het cruciale punt, wat betreft de subcultuurtheorie, is of de jongens die
door Kaufman en Verbraeck (1986), Buiks (1983a en 1983b) en Werdmól-
der (1986) zijn bestudeerd, de delinquente waarden aanhangen die horen bij
de criminele subcultuur.

Kaufman en Verbraeck (1986) noemen nergens expliciet de waarden die
de jongens aanhangen. Maar uit hun verslag valt op te maken dat hun res-
pondenten eigenlijk nog vrij conventionele wensen hebben. Veel jongens
willen afkicken. Als zij uit Marokko terugkomen, vaak na een afkickpo-
ging, dan `zitten zij boordevol goede voornemens: een baan, een huis, een
gehuwd bestaan, een toekomst' (Kaufman en Verbraeck, 1986, p. 95).

Buiks (1983a) beschrijft de waarden van de wakaman: de wakaman laat
zich laatdunkend uit over het feit dat in Nederland alles om geld gaat, ten
koste van zaken als vermaak, gezelligheid en plezier (p. 1119). Toch wil de
wakaman vooral graag geld verdienen (p. 119), Buiks (1983a) spreekt van
een fascinatie. De wakaman wil een maximalisatie van plezier gericht op
`de onmiddellijke behoeftebevrediging, het vermijden van routine en ver-
plichtingen' (p. 121). Hij houdt niet van werken maar wil vrij en onafhan-
kelijk zijn (p. 122).

Volgens de wakamans zelf is de motivatie voor het handelen in heroïne
een praktische. Het is `makkelijk': je hoeft er weinig voor te kunnen en het
is snel verdiend geld (p. 122). Nergens in het onderzoeksverslag staat of
kan worden afgeleid dat het verkopen van heroïne daadwerkelijk positief
gewaardeerd gedrag is. Sommigen zeggen dat zij alleen aan blanken verko-

66 Zij hebben dus ook met een validiteitsprobleem te maken, zoals in het huidige onderzoek
het geval is (p. 89). Kaufman en Verbraeck (1986) wisten dat ze 'om de tuin werden
geleid' omdat zij ook inzage hadden in politiedossiers.
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pen. Zo'n redenering zou overbodig zijn als de subcultuur heroïne verko-
pen als iets positiefs zou kenmerken. Wel is duidelijk dat zij gemotiveerd
zijn om geld te verdienen. Geld willen hebben kan echter op zichzelf geen
`delinquente waarde' worden genoemd.

Wat is dan het doel van de wakaman? Ook Buiks (1983a, p. 126) geeft
aan dat wakamans niet eindeloos een criminele loopbaan willen blijven
volgen. Ze willen uiteindelijk allemaal iets anders. Sommigen willen terug
naar Suriname. Meestal willen zij een baan waarin ze een zekere zelfstan-
digheid kunnen behouden. Zo willen veel wakamans een eigen zaak of
ambiëren zij een loopbaan in het welzijnswerk (p. 126).

Werdmólder (1986) is de enige onderzoeker die expliciet aandacht heeft
voor de waarden die deze marginale jongens aanhangen. Deze waarden
zijn: solidariteit, geld, moed, gebektheid, slimheid, autonomie en `iets
delen'. Werdmólder (1986) merkt terecht op dat het hier gaat om `waarden
die ook in de omringende samenleving belangrijk zijn voor het verkrijgen
van status en prestige'. Het zijn bepaald geen waarden die afwijkend zijn
ten opzichte van de samenleving. Ook blijkt dat deze jongens in het geheel
niet de conventionele waarden laten vallen zoals bijvoorbeeld het hebben
van een baan of het hebben van een relatie met een meisje en een `zonnig
toekomstperspectief'. Zo zijn de jongens die er in dit opzicht slechter aan
toe zijn, jaloers op diegene die het beter lijkt te gaan. Als ze eerlijk zijn,
komen zij daar ook voor uit, aldus Werdmólder (1986, p. 48).

Belangwekkend is ook dat Werdmólder (1986) vermeldt dat de jongeren
afwisselend een beroep doen op de waarden van de Nederlandse en de
Marokkaanse samenleving. Dit doen ze zoals het hen uitkomt. Dit betekent
echter dat de waarden dan geen basis voor gedrag kunnen vormen. Het is
eerder omgekeerd, op deze wijze volgen ze op een bepaald gedrag.

Ten slotte is het onderzoek van Sijtsma (1989) vermeldenswaard. Hij be-
schrijft de rol die godsdienst speelt in het leven van Marokkaanse verslaaf-
den. Zij praktiseren de Islam niet. Maar toch voelen zij zich nog wel enigs-
zins gebonden aan hun godsdienst: `Allah is mijn enige vriend. Hij zal me
vergeven voor wat ik doe'. Indien je delicten pleegt vanuit een delinquent
waardenpatroon, dan heb je geen vergiffenis nodig. Ook hier blijkt dus niet
dat deze respondenten gesocialiseerd zouden zijn tot delinquente waarden.

Etnisch revival?
Werdmólder (1985) besluit op basis van zijn gegevens dat de Marokkaanse
randgroepjongens geen etnisch reveil kennen zoals Buiks (1983b) vermoedt.
Voor een dergelijke emancipatoire beweging heb je namelijk kwaliteiten
nodig die bij deze Marokkaanse jongens ontbreken. De verdeeldheid onder
de Marokkaanse jongeren is hiervoor te groot. Voor een emancipatieproces
zijn nodig: `beheersing van het Nederlands, sociale vaardigheden, en ken-
nis over het functioneren van beslissingsprocessen'. Dit zijn nu juist eigen-
schappen die de Marokkaanse randgroepjongeren ontberen, aldus Werd-
mólder (1985).

In het begin van dit hoofdstuk (paragraaf 5.2) zijn kenmerken van subcul-
turen omschreven. Concluderend kan worden gesteld, op basis van dit
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literatuuroverzicht, dat er in Nederland geen delinquente subculturen zijn
gevonden die aan de hierboven beschreven voorwaarden voldoen. Er zijn
tot nu toe geen groepen gevonden waarin delinquente waarden voorkomen.
Er bestaat wel een zekere mate van groepsvorming. Deze groepen ontstaan
niet door gemeenschappelijke deviante waarden en leiden ook niet tot devi-
ante waarden. Ze ontstaan doordat er gemeenschappelijke ervaringen zijn
en omdat de jongens lotgenoten zijn. De suggestie van een hechte groep is
schijn, ondanks het feit dat op sommige momenten wordt aangegeven dat
het om een hechte groep gaat. Ondanks het gevoel van lotsverbondenheid
en waarden als solidariteit zijn de relaties niet sterk of warm. In Amerika
kwam Kornhauser (1978) in haar literatuurstudie ook tot deze conclusie.

5.4 De band met conventionele waarden

Zoals in de inleiding werd gezegd, gaat de controletheorie ervan uit dat er
slechts één waardenstelsel is in de samenleving met betrekking tot delin-
quentie, maar dat niet iedereen een even sterke band heeft met deze waar-
den. In dit kader is aan de respondenten een aantal vragen gesteld.

5.4.1 Vraagstelling

De vragen hebben betrekking op de waardering van misdrijven, en op het
niveau van justitieel ingrijpen dat men geschikt acht.

Waarden. Allereerst is gevraagd `hoe erg' de volgende delicten worden
beoordeeld:
- het stelen van iets kleins (bijvoorbeeld pen of schrift);
- het stelen van iets duurders (bijvoorbeeld een trui);
- inbreken/stelen van dingen uit een huis;
- het vechten met een ander (zonder wapens en messen);
- met een mes aanvallen van een persoon;
- het slaan van een broertje/zusje;
- het slaan van je vrouw/echtgenote (zo hard dat ze misschien wel naar

het ziekenhuis moet).

Ingrijpen. Daarna is gevraagd of de respondenten vinden hoe politie/justitie
moeten ingrijpen. Het gaat om de volgende feiten:
- het stelen van iets kleins, van minder dan f 10,
- inbrekenldingen uit een huis stelen;
- het vechten met een ander (zonder wapens en messen);
- iemand met een mes aanvallen;
- het slaan van je vrouw/echtgenote (zo hard dat ze misschien wel naar

het ziekenhuis moet).

De respondenten konden kiezen uit de volgende antwoordmogelijkheden:
(1) streng moet optreden/gevangenisstraf, (2) een standje moet geven
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Tabel 7: Respondenten die misdrijven als 'heel erg' beoordelen; in % ('"

(N=)

stelen van iets kleins***
stelen van iets duurders***
inbreken/stelen uit een huis***
vechten met een ander***
met een mes aanvallen*
slaan broertje/zusje***
slaan vrouw/echtgenote
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Marokkanen Turken Surinamers Nederl. totaal
(180) (194) (206) (203) (783)

13 11 4 3 7
14 22 13 6 14
72 71 61 51 63
11 14 5 4 9
69 65 60 55 62
32 39 27 21 29
67 65 70 66 67

gemiddeld (hoge score: niet erg)<" 2,1 2,0 2,3 2,4

Chi-kwadraat toetsen (kruistabellen; df=2):
* p <0,05

** p <0,01
**: p <0,001

F=19,5; df=3; p<0,0001 (zie ook tabel 2, bijlage 4)

(d.w.z. meenemen naar politiebureau en dan weer laten gaan), (3) alleen
ernstig toespreken, (4) niets moet doen.

Deze vragen over 'ingrijpen' kunnen niet beschouwd worden als een
operationalisering van de controletheorie. Ze zijn gesteld om wat meer in-
zicht te krijgen in gelijkenissen en/of verschillen tussen etnische groepen
over dit onderwerp. De wens tot ingrijpen door politie/justitie kan van meer
zaken afhankelijk zijn. Los van hoe ernstig men een misdrijf beoordeelt,
reflecteert het ook meningen en ideeën over het nut van justitieel ingrijpen
en bijvoorbeeld de angst voor criminaliteit.

De vragen zijn samengevoegd tot twee indexen: 'waarden' (samengesteld
uit de eerste reeks vragen) en 'ingrijpen' (samengesteld uit de tweede reeks
vragen; zie tabel 1, bijlage 4).

5.4.2 Oordeel over de misdrijven

Waarden
Uit het voorgaande blijkt dat de vragen betrekking hebben op uiteenlopende
delicten. Deze worden door de respondenten ook zeer verschillend beoor-
deeld. Over het algemeen wordt het stelen van iets kleins of het vechten
met een ander beschouwd als het minst ernstig (resp. 7% en 9% meent dat
dit 'heel erg' is), het slaan van broers/zusjes en het stelen van iets duurders
is iets ernstiger ('heel erg': resp. 14% en 29%). Geweldsmisdrijven (vech-
ten met een mes, mishandelen echtgenote) en inbraak worden alle als zeer
ernstig beoordeeld ('heel erg': resp. 62%, 63% en 67%). Deze volgorde
van de ernst van de misdrijven is - globaal - dezelfde voor iedere etnische
groep (tabel 7). Dit wordt ondersteund door gegevens uit de literatuur die
er op wijzen dat in alle samenlevingen het ordenen van misdrijven naar
ernst dezelfde indeling oplevert (zie voor een overzicht van de literatuur
bijvoorbeeld Wellford, 1975; Kornhauser, 1978).
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Tabel 8: Respondenten die menen dat de politie 'streng' moet optreden; in %'"

(N=)

stelen van iets kleins
inbreken/stelen uit een huis
vechten met een ander**
met een mes aanvallen
slaan vrouwlechtgenote***

Marokkanen Turken Surinamers Nederl. totaal
(180) (194) (206) (203) (783)

6 6 8 4 7
84 84 93 83 86

9 13 11 6 9
81 66 76 76 75
56 48 69 70 61

gemiddeld (niet ingrijpen)(') 1,9 1,9 1,8 1,9

Chi-kwadraat toetsen (kruistabellen; df=9):
* p <0,05

** p <0,01
*** p< 0,001
(2) F=3,4; df=3; p <0,02, Scheffé-toets: n.s. (zie ook tabel 3, bijlage 4)

Alhoewel de volgorde globaal gelijk blijft voor iedere etnische groep, is de
algemene tendens dat Marokkaanse en Turkse jongens iets ernstiger oor-
delen over de misdrijven dan de Surinaamse en Nederlandse jongens. Deze
verschillen zijn voor alle delicten afzonderlijk gevonden. Er is echter één
uitzondering: het ernstig mishandelen van de echtgenote wordt in alle groe-
pen gelijk beoordeeld. Uit deze resultaten kan men in ieder geval niet con-
cluderen dat Turken en Marokkanen geweld toleranter beoordelen en dat
geweld binnen het gezin 'normaal' wordt gevonden.

De gegevens over het ingrijpen door politie/justitie leveren een soortge-
lijk beeld op. Ook hier zijn de overeenkomsten tussen de etnische groepen
groot. Iedereen vindt dat bij 'het stelen van iets kleins' en 'het vechten met
een ander' de politie niet zo streng hoeft te reageren. Daarentegen meent
respectievelijk 75% en 86% dat 'iemand met een mes aanvallen' en inbraak
streng moeten worden aangepakt. Op de index 'ingrijpen' blijkt dat, alhoe-
wel Turken en Marokkanen de misdrijven in het algemeen als iets ernstiger
beoordelen, de mening over het optreden van justitie bij iedere groep glo-
baal gelijk is (tabel 3, bijlage 4).

Alleen bij de vraag, wat justitie moet doen bij 'het slaan van de echtgeno-
te', zijn er wel verschillen tussen etnische groepen. Turken en Marokkanen
vinden minder vaak dat justitie streng moet optreden. Maar dit betekent
niet dat zij vinden dat er niets moet gebeuren. Slechts enkele respondenten
(tussen 3,5% en 0,5%) zijn van oordeel dat justitie niet hoeft in te grijpen
(tabel 2, bijlage 4). Het verschil ligt dus vooral in het niveau van het ge-
wenste in-grijpen en niet in de vraag of er al dan niet ingegrepen dient te
worden. Op de index 'ingrijpen' zijn geen verschillen tussen etnische groe-
pen in de mate waarin ingrijpen gewenst is.

Surinamers onderling. Creoolse jongens vinden gemiddeld de misdrijven
iets minder ernstig dan de andere Surinaamse groepen.' Bij de overige

67 Creolen: 2,5; Hindoestanen: 2,2; en Javanen en anderen: 2,1 (F=5,0; df=2; p=0,007).
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Tabel 9: Waarden en ingrijpen gerelateerd aan self-report delinquent gedrag: correlaties en
multipele correlaties (N)

(hoge score)
waarden

(niet zo erg)
ingrijpen

(niet ingrijpen)
R

Marokkanen 0,34*** 0,07 0,34***
(181) (178) (178)

Turken 0,37*** 0,26*** 0,38***
(194) (190) (190)

Surinamers 0,33*** 0,06 0,33***
(206) (206) (206)

Nederlanders 0,46*** 0,33*** 0,48***
(204) (203) (203)

* p <0,05
** P<0,01

*** p <0,001

analyses zijn geen verschillen gevonden tussen de Surinaamse groepen
onderling.

Er is, zoals kan worden verwacht, een sterke samenhang tussen het oordeel
over de delicten en de mate waarin ingrijpen noodzakelijk is (r schommelt
tussen 0,39 en 0,41; tabel 5, bijlage 4). Naarmate de delicten als ernstiger
worden beoordeeld, wil men een strenger ingrijpen van politie/justitie.

5.5 Samenhang met criminaliteit

Zoals verwacht, is de mate waarin men zich gebonden voelt aan conventio-
nele waarden, gerelateerd aan het plegen van delicten (self-report). Hoe
sterker de band, hoe minder delinquentie (tabel 9). Ook bij officiële contac-
ten wordt een relatie gevonden (weliswaar minder sterk) tussen de band
met conventionele waarden en delinquent gedrag (tabel 6 van bijlage 4)."

Alhoewel de wens tot ingrijpen niet als een maat voor sociale controle
kan worden beschouwd, is, ter volledigheid, toch gekeken naar de relatie
met delinquent gedrag. De samenhang is niet eenduidig. Onder lurken en
Nederlanders vinden jongens die veel delicten plegen, vaak dat streng op-
treden door politie/justitie niet nodig is, maar bij Marokkanen en Surina-
mers is dit niet het geval. Bij het aantal officieel geregistreerde misdrijven
is geen relatie gevonden onder etnische minderheden, onder Nederlanders
wordt deze relatie wel gevonden: jongens die al met de politie in aanraking
zijn geweest, pleiten in het algemeen voor minder sterk justitieel ingrijpen.

68 Behalve bij Marokkaanse jongens.
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5.6 Waarden en socio-demografische variabelen

Hoofdstuk 5

Onderzocht is in hoeverre de band met conventionele waarden en de wens
tot ingrijpen gerelateerd zijn aan de socio-demografische kenmerken. Het
gaat om: beroepsniveau van de vader, werkloosheid van de vader, het al
dan niet volgen van dagonderwijs, het aantal broers en zusjes in Nederland,
gezinsstructuur en leeftijd.' Onder de etnische minderheden worden geen
relaties waargenomen tussen de socio-demografische variabelen en de in-
dexen `waarden' en `ingrijpen'.

Onder Nederlandse jongens zijn drie variabelen gerelateerd aan de band
met conventionele waarden: leeftijd, gezinsstructuur en het volgen van on-
derwijs. Respondenten die ouder zijn, uit een onvolledig gezin komen en
geen onderwijs meer volgen, zijn naar verhouding minder sterk aan con-
ventionele waarden gebonden.70

Het is van belang om op te merken dat er geen relatie is gevonden tus-
sen sociaal-economische factoren (werkloosheid en beroepsniveau van de
vader) en de indexen `waarden' of `ingrijpen'. Sommige subcultuurtheoreti-
ci hebben betoogd dat de arbeiderscultuur delinquentie `expliciet of impli-
ciet onder-steunt' (explicitly supports or implicitly demands; Miller, 1958).
De huidige gegevens bevestigen dit niet. De band met conventionele waar-
den en de wens tot ingrijpen zijn niet gerelateerd aan de sociaal-economi-
sche positie in de samenleving (zie ook Hirschi, 1969; Kornhauser, 1978).

De wens tot ingrijpen is zowel onder etnische minderheden als onder
Nederlandse jongens vrijwel niet gerelateerd aan socio-demografische fac-
toren.71

5.7 Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk is onderzocht in welke mate waarden ten aanzien van de-
linquentie samenhangen met delinquent gedrag. Allereerst is de vraag be-
handeld of delinquente jongeren wellicht delinquente waarden aanhangen,
zoals de subcultuurtheorie voorspelt. Met andere woorden: bestaan er in
Nederland deviante subculturen?

Subcultuurtheorieën gaan ervan uit dat delinquentie alleen mogelijk is in-
dien men is gesocialiseerd tot waarden die delinquent gedrag goedkeuren of
ten minste ondersteunen. Verscheidene Nederlandse studies zijn in dit ver-
band besproken. Op basis hiervan is geconcludeerd dat er in Nederland
geen delinquente subculturen zijn gevonden. Wel kan gesproken worden
van tot op zekere hoogte marginale groepen jongeren. Deze groepsvorming

69 Dit is onderzocht door middel van correlaties en regressie-analyse. Voor de codering van
de variabelen: zie bijlage 1.

Leeftijd en volgen dagonderwijs: r=-0,18 (p<0,01); gezinsstructuur: 0,17 (p<0,01);
leeftijd: 0,31 (p <0,001).

Onder Nederlandse jongens is de index ingrijpen gerelateerd aan gezinsstructuur (r=0,14;
p <0,05) en gezinsomvang (r=0,12; p<0,05). Jongens uit onvolledige en grote gezinnen
vinden dat politie/justitie minder snel moet ingrijpen.

70

71



Waarden ten aanzien van delinquentie 81

is echter niet het gevolg van gemeenschappelijke deviante waarden en leidt
ook niet tot deviante waarden. De groepen die zijn beschreven, ontstaan
doordat er gemeenschappelijke ervaringen zijn en omdat de jongens lotge-
noten zijn. De suggestie van een hechte groep is schijn. Ondanks de lots-
verbondenheid en het verlangen naar solidariteit zijn de onderlinge relaties
noch sterk, noch warm.

In het tweede deel van dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de sociale-
controletheorie. Deze gaat ervan uit dat er, met betrekking tot delinquent
gedrag, slechts één waardenpatroon bestaat, dat delinquentie veroordeelt.
Delinquent gedrag is mogelijk wanneer de band met deze conventionele
waarden is verzwakt.

Allereerst is geconstateerd dat, globaal, onder alle etnische groepen de
rangorde van ernst van de misdrijven dezelfde is. Maar gemiddeld beoorde-
len etnische minderheden de meeste misdrijven iets ernstiger dan de Neder-
landers. Alleen bij geweld tussen echtelieden moet deze conclusie genuan-
ceerd worden. Alhoewel minstens twee derde (onder alle etnische groepen)
dit delict als `zeer ernstig' beschouwt, zijn Turkse en Marokkaanse jongens
iets minder vaak van mening dat justitie hier streng moet ingrijpen. Het ver-
schil tussen de etnische groepen ligt dus niet zozeer in de waardering van
het delict als wel in de aard van de reactie erop van de kant van de samen-
leving. Turken en Marokkanen staan in dit geval iets terughoudender tegen-
over ingrijpen van buiten. Hierbij moet niet vergeten worden dat ook in
onze Westerse landen de justitiële autoriteiten in het algemeen minder ge-
neigd zijn in te grijpen bij misdrijven tussen bekenden dan tussen onbeken-
den (zie bijvoorbeeld Steinmetz, 1986; Gottfredson en Gottfredson, 1988).

Uit de resultaten blijkt verder dat er een relatie is tussen de band met
conventionele waarden en delinquentie in de voorspelde richting: jongens
die zich minder gebonden voelen aan de conventionele waarden, plegen
meer misdrijven dan jongens die zich sterker gebonden voelen.

Ten slotte is ook gekeken naar de relatie tussen socio-demografische
variabelen en het aanhangen van conventionele waarden. Onder Nederland-
se respondenten blijkt dat respondenten die relatief oud zijn, uit onvolledige
gezinnen komen en geen onderwijs meer volgen, naar verhouding minder
sterk aan conventionele waarden gebonden zijn. Bij de etnische minder-
heden is dit niet het geval.

Er is geen relatie gevonden tussen sociaal-economische factoren (werk-
loosheid en beroepsniveau van de vader) en de indexen `waarden' of 'in-
grijpen'. Sommige subcultuurtheoretici hebben betoogd dat de arbeiders-
cultuur delinquentie expliciet of impliciet ondersteunt (Miller, 1958). De
huidige gegevens bevestigen deze opvatting niet.



6 Vrijetijdsbesteding

6.1 Inleiding: de betekenis van de vrijetijdsbesteding

De wijze waarop jongeren hun vrije tijd doorbrengen, kent twee aspecten
die in verband staan met delinquentie.
1. Het eerste aspect betreft de mate waarin iemand vrije tijd buitenshuis

doorbrengt. Deze tijd wordt vaak zonder toezicht van volwassenen door-
gebracht. Door veel tijd buitenshuis door te brengen, is de gelegenheid
tot het plegen van misdrijven relatief groot.

2. Ten tweede is het type activiteit van de jongeren van belang.

Zowel de gelegenheidstheorie als de sociale-controletheorie gaan ervan uit
dat de vrijetijdsbesteding van belang is voor de kans dat jongeren delin-
quent gedrag vertonen. Beide theorieën vullen elkaar aan wat betreft de
beschrijving van deze samenhang. In het kader van de gelegenheidstheorie
is de vrije tijd van belang voorzover jongeren erdoor in de gelegenheid
worden gesteld delicten te plegen. Voor de meeste delicten, zoals winkel-
diefstal of vandalisme, zijn weinig bijzondere vaardigheden vereist. Wan-
neer jongeren zich veel in situaties bevinden waarin geen of beperkt toe-
zicht is, zal de kans op een delict toenemen.

De sociale-controletheorie veronderstelt dat sommige jongeren zich
minder gebonden voelen aan de regels van hun ouders of hun leraren. Deze
tendens uit zich dan onder meer in de wijze waarop zij hun vrije tijd door-
brengen.

Volgens Hirschi (1969) is de belangrijkste factor: wat doet iemand
tijdens zijn vrije tijd? Hij onderscheidt twee typen activiteiten:
1. Activiteiten die verband houden met school. Men kan hier ook spreken

van conventionele activiteiten. Hieronder vallen bijvoorbeeld het maken
van huiswerk en recreatie-activiteiten onder de supervisie van volwas-
senen. Jongens, die veel met deze conventionele activiteiten bezig zijn,
plegen minder misdrijven dan jongens bij wie dit niet het geval is.

2. Activiteiten uit de wereld der volwassenen ('working class adult activi-
ties'). Dit zijn activiteiten als drinken en uitgaan naar discotheken. Het
betreft bezigheden waarbij de jongeren zich als jonge volwassenen ge-
dragen en zich onttrekken aan toezicht en/of controle van bijvoorbeeld
ouders of leraren. Jongeren die deze activiteiten buitengewoon vaak ver-
richten, voelen zich minder gebonden aan de eisen die volwassenen aan
hen stellen. Hun gedrag is een uitdrukking van minachting ('contempt')
voor de verlangens van de conventionele samenleving. Meestal zijn deze
jongeren ook vrij van andere banden: zij gaan niet meer naar school, of
functioneren daar slecht. Volgens Hirschi (1969) is een onconventionele
vrijetijdsbesteding een teken van een gemis aan betrokkenheid bij de
conventionele samenleving. Hij merkt op dat het vaak blijkt te gaan om
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jongeren die zich tijdens hun vrije tijd regelmatig vervelen. Ook hieruit
blijkt een geringe betrokkenheid met de omringende samenleving en/of
een beperkte capaciteit om hobby's of andere bezigheden te ontwikkelen.

De wijze waarop kinderen hun vrije tijd besteden, is niet toevallig maar
hangt samen met andere aspecten van de band met de samenleving. Kinde-
ren die goed op school functioneren en het thuis prettig vinden, zullen een
minder onconventionele vrijetijdsbesteding hebben dan kinderen bij wie dit
niet het geval is.

De mate waarin men zijn vrije tijd buitenshuis doorbrengt, en het type
gelegenheden dat men bezoekt, hangen vanzelfsprekend samen. Jongeren
die veel buitenshuis zijn, bevinden zich waarschijnlijk ook hierdoor relatief
vaak in situaties (grootwarenhuizen, cafés) die het plegen van delicten
mogelijk maken. Als groepjes jongeren na school niet naar huis gaan maar
eerst de stad intrekken, neemt de mogelijkheid om delicten te plegen toe.

Verschillende onderzoeksresultaten onderstrepen het belang van de vrije-
tijdsactiviteiten voor het delinquente gedrag.72 In Nederland vond Junger-
Tas (1983) dat jongeren die zich vaak vervelen, regelmatig bepaalde gele-
genheden bezoeken (discotheken/cafés) en die veel drinken, meer delicten
opgeven dan jongens die dit in mindere mate doen. Kruissink (1988) vond
dat de wijze waarop de vrije tijd wordt doorgebracht, een sterke voorspel-
ler is van delinquentie. Van de jongens die hun vrije tijd gestructureerd
doorbrengen, geeft 16% op misdrijven te plegen, onder de jongens die een
zeer ongestructureerde vrije tijd hebben, stijgt dit percentage tot 70%.
Hauber, Toornvliet en Willemse (1987) hebben eveneens gewezen op het
belang van de vrijetijdsbesteding voor spijbelen en delinquent gedrag.

Riley (1987) heeft over dit onderwerp een uitgebreide studie verricht.
Hij vindt dat de tijd die jongeren buitenshuis doorbrengen, sterk samen-
hangt met het plegen van misdrijven. Jongens en meisjes die relatief veel
misdrijven plegen, onderscheiden zich doordat zij veel uitgaan met vrien-
den, deze vrienden vooral buitenshuis ontmoeten, laat thuiskomen en hun
geld uitgeven in discotheken, speelhallen en aan sportactiviteiten. Jongens
worden in het algemeen vrijer gelaten in hun doen en laten dan meisjes,
maar bij hetzelfde vrijetijdspatroon zijn meisjes even delinquent.

Riley (1987) heeft ook het belang onderzocht van de betrokkenheid die
een jongere voelt bij de vriendengroepjes waarmee hij of zij optrekt. Hij
vindt dat, wanneer men controleert voor de hoeveelheid tijd die buitenshuis
wordt doorgebracht, de betrokkenheid bij de vriendengroep niet meer
samenhangt met delinquentie. Op basis hiervan concludeert Riley (1987)
dat vooral de gelegenheid tot het plegen van misdrijven van belang is voor
de kans op het plegen van misdrijven (veel tijd buitenshuis betekent: veel
gelegenheid) en niet zozeer de invloed van al dan niet `slechte' vrienden.

Belangwekkend is ook een onderzoek van Felson en Gottfredson (1984).
Zij zijn in de Verenigde Staten nagegaan in welke mate verschillende gene-
raties hun vrije tijd samen met hun ouders doorbrachten op 17-jarige leef-

72 In deel I van dit rapport is al op het belang van de vrijetijdsbesteding ingegaan in verband
met de kans op slachtofferschap van misdrijven (zie Junger en Zeilstra, 1989).
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tijd. Er blijken grote veranderingen te zijn opgetreden. Jongeren brengen
tegenwoordig veel meer tijd buitenshuis door en zijn veel minder in de
nabijheid van hun ouders. Opmerkelijk is dat de stijging van de tijd die
zonder toezicht van de ouders wordt doorgebracht, in het algemeen groter
is bij meisjes dan bij jongens.

In het onderzoek is bijvoorbeeld de volgende vraag gesteld: `Bracht je
op 17-jarige leeftijd de middagen-door de week - meestal/altijd bij een
van de ouders thuis door?' De stijging van het aantal negatieve antwoorden
van jongste generaties (in 1971-1979 17 jaar) ten opzichte van de oudste
generatie (in 1940 of eerder 17 jaar) bedraagt 55% voor jongens en 119%
voor meisjes. Bij de vraag wie er meestal `vrijdag- of zaterdagavond na
24.00 uur nog niet thuis is', is deze stijging 478% voor jongens en meisjes.

Felson en Gottfredson (1984) benadrukken dat hun gegevens uitsluitend
de tijd betreffen die kinderen en ouders met elkaar doorbrengen. Het gaat
dus om de 'nabijheidsfactor'. Het onderzoek spreekt zich niet uit over een
eventuele verandering in opvattingen over opvoeding, bijvoorbeeld ten
aanzien van het toezicht houden op kinderen.

Dit betekent dat de gelegenheid tot het plegen van misdrijven sterk is
toegenomen. Dit zou de groei van de criminaliteit sinds de jaren zestig
gedeeltelijk kunnen verklaren.73 Ook de relatief sterkere toename van de
criminaliteit onder meisjes is hiermee in overeenstemming, aangezien het
toezicht op meisjes nog sterker is gedaald dan het toezicht op jongens (zie
bijvoorbeeld Junger-Tas en Kruissink, 1987; Cusson, 1990).

6.2 Operationalisering

De wijze waarop jongeren hun vrije tijd doorbrengen, is gemeten aan de
hand van verschillende variabelen die zijn samengebracht tot drie indexen.
De belangrijkste gegevens worden hier samengevat (tabel 1, bijlage 5).
- Frequentie vrije tijd. Het gaat hier om de vraag in welke mate respon-

denten hun vrije tijd buitenshuis doorbrengen.
- Plaats vrije tijd. Deze index meet hoe vaak de ondervraagde jongens

bepaalde plaatsen bezoeken waar betrekkelijk weinig toezicht is. Er is
gevraagd hoe vaak zij naar discotheken, cafés, koffie/theehuizen, buurt-
huizen en jongerencafés, snackbars gaan; of ze vaak naar de stationshal
gaan of wat rondlopen in de stad. De antwoorden op deze vragen hangen
onderling samen (tabel 6, bijlage 5).

- Oriëntatie. Het gaat hier om de vraag in hoeverre jongens georiënteerd
zijn op. activiteiten buiten het gezin. Uit de vraag naar de favoriete ver-

73 Men dient bij de gelegenheidstheorie eveneens rekening te houden met de ontwikkeling
aan de kant van de aanbodzijde van de gelegenheidsstructuur. Tegelijk met de stijging van
de tijd die jongeren buitenshuis doorbrengen, is de mogelijkheid tot het plegen van
misdrijven ook toegenomen doordat er meer te stelen is (bijvoorbeeld door de groei van
het autopark) en doordat het gemakkelijker is geworden om een misdrijf te plegen. Hierbij
kan men bijvoorbeeld denken aan de opkomst van grootwarenhuizen en het uitstallen van
goederen zonder voldoende toezicht.
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blijfplaats blijkt dat sommige jongens graag thuis zijn. Andere jongens
vermelden dat zij graag op straat zijn of in een buurthuis, dat zij graag
uitgaan in groepen, dat zij zich met vrienden willen amuseren en dat zij
thuis niets te doen hebben. Ook hier hangen de antwoorden onderling
samen. Jongens die graag met vrienden uitgaan en/of op straat rondhan-
gen, vinden het thuis vaak minder prettig.

- Alcoholische dranken. Er zijn twee vragen over het gebruik van alcoho-
lische dranken gesteld. Deze zijn niet in een index opgenomen omdat
niet alle respondenten uitgaan (16% nooit74) en onder etnische minder-
heden relatief weinig gedronken wordt (zie paragraaf 6.3). Allereerst is
gevraagd of de vriendenkennissen veel alcohol drinken tijdens het uit-
gaan, daarna of de respondent zelf drinkt.

- Verveling. Ten slotte zijn er drie vragen over verveling gesteld. Deze
blijken niet onderling samen te hangen en er is dan ook geen index van
samengesteld.

De indexen en de afzonderlijke variabelen voor vrije tijd zijn onderling
sterk gerelateerd (tabel 2, bijlage 5). De onderlinge correlaties van de
indexen liggen tussen 0,30 en 0,54.

6.3 Vrijetijdsbesteding en delinquent gedrag

De correlaties tussen de drie vrijetijdsindexen en self-reportdelinquentie
zijn vrij hoog (tabel 10; voor de samenhang met geregistreerde criminaliteit
zie tabel 3, bijlage 5). Ze schommelen tussen de 0,17 en 0,45. Ook het
drinken van alcohol is gerelateerd aan het voorkomen van delinquentie.
Alleen onder Marokkanen is deze relatie zwakker bij `drinken vrienden' en
afwezig bij `drinken respondent'. Dit is dan ook de groep waar alcohol het
minst gedronken wordt.

Verveling blijkt, in tegenstelling tot wat werd verwacht, niet samen te
hangen met criminaliteit.

Concluderend kan worden gesteld dat de manier waarop jongens hun vrije
tijd doorbrengen, gerelateerd is aan delinquent gedrag. Jongens die veel
buitenshuis zijn, veel naar discotheken, cafés, buurthuizen e.d. gaan, niet
graag thuis zijn maar met vrienden willen optrekken of op straat rond-
hangen en die veel drinken (of waarvan de vrienden/kennissenkring veel
drinkt), geven meer delicten op en komen vaker in aanraking met de politie
dan jongens bij wie dit niet het geval is. Voor de verschillende Surinaamse
groepen zijn nagenoeg identieke resultaten gevonden (zie de tabellen 4 en
5, bijlage 5).

Voor het beleid kan het van belang zijn of het uitgaan in discotheken,
cafés, het rond hangen in stationshallen e.d. even sterk zijn gerelateerd aan

74 Per etnische groep: Marokkanen 21 %, Turken 24%, Surinamers 5%, Nederlanders 15%.
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Tabel 10: Self-reportcriminaliteit en vrijetijdsbesteding: correlaties en multipele correlaties(''
(N)

oriëntatie
buitenshuis

plm frequentie
buitenshuis

drinken
vrienden

drinken
zelf

R

(hoge score)
(straat/

buurthuis)
(disco's/
cafés)

(hoog) (veel) (veel)

Marokkanen 0,17** 0,33*** 0,28*** 0,16* 0,06 0,39***
(182) (179) (181) (136) (137) (172)

Turken 0,22*** 0,26*** 0,22*** 0,27*** 0,15* 0,38***
(196) (190) (195) (141) (144) (182)

Surinamers 0,28*** 0,44*** 0,32*** 0,38*** 0,21** 0,54***
(206) (202) (206) (187) (188) (194)

Nederlanders 0,40*** 0,45*** 0,27*** 0,28*** 0,25** 0,54***
(204) (202) (204) (161) (164) (190)

totaal 0,32*** 0,36*** 0,29*** 0,34*** 0,27*** 0,49***
(788) (773) (786) (625) (633) (738)

In de twee variabelen die betrekking hebben op drinken zijn, bij het berekenen van de
multipele correlaties, de jongens die nooit uitgaan als 0 gecodeerd.
* p <0,05

** p<0,01
*** p<0,001
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delinquentie als het bezoeken van jeugdhuizen, waar enige mate van toe-
zicht aanwezig is. Dit blijkt grotendeels het geval te zijn. Het bezoeken
van discotheken heeft de sterkste relatie met delinquent gedrag (r=0,30 of
hoger), gevolgd door het bezoeken van buurthuizen/jongerencafés (r tussen
0,14 en 0,27; zie tabellen 7 en 8, bijlage 5). In het algemeen lijkt het erop
dat buurthuizen er niet slagen jongens te weerhouden van delinquentie. Of
dit altijd het geval is, zou verder onderzoek moeten uitwijzen.

Het verband tussen vrijetijdsbesteding en criminaliteit geldt voor iedere
etnische groep. Figuur 3 illustreert deze resultaten.7S

6.4 Vrije tijd en socio-demografische variabelen

Voor verschillende socio-demografische variabelen is nagegaan of zij met
de vrijetijdsindexen en de variabelen over het alcoholgebruik samenhangen.
Het gaat om: werkloosheid, beroepsniveau van de vader, gezinsstructuur en
aantal kinderen in het gezin.`

Vrijetijdsbesteding is gebaseerd op de voorspelling van delinquent gedrag volgens de vier
regressie-analyses uit tabel 10.

Alle vermelde correlaties in deze paragraaf zijn significant op 5%-niveau, tenzij anders
wordt aangegeven.
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Figuur 3: Vrijetijdsbesteding en delinquentie
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Werkloosheid en beroepsniveau van de vader. Onder Turken en Marokka-
nen zijn er geen relaties tussen de werkloosheid en het beroepsniveau van
de vader enerzijds en de wijze van vrijetijdsbesteding van de respondenten
anderzijds. Onder Nederlandse jongens zijn er enkele verschillen tussen
respondenten waarvan de vader al dan niet aan het arbeidsproces deelneemt.
Nederlandse jongens in gezinnen waar vader geen betaald werk verricht,
zijn vaker op activiteiten buitenshuis gericht, vinden het thuis minder pret-
tig en gaan ook vaker naar discotheken, cafés e.d. dan jongens waar vader
wel in het arbeidsproces is opgenomen" De vrienden/kennissen van deze
respondenten drinken relatief veel alcohol.78 Onder Surinamers wordt
eveneens meer gedronken in de kennissenkring wanneer vader werkloos is
of een laag beroepsniveau heeft. Al deze verbanden zijn echter zwak.

Onvolledige gezinnen. Nederlandse jongens uit onvolledige gezinnen zijn
wat meer op activiteiten buitenshuis georiënteerd dan jongens uit volledige
gezinnen (r=0,19). Maar verder zijn er nauwelijks verschillen tussen jon-
gens die uit een onvolledig gezin komen, en jongens uit volledige gezinnen.
Ook onder etnische minderheden worden er geen verschillen gevonden in
dit opzicht.

77
78

79

In beide gevallen is r=0,13.

Correlatie tussen 'werk vader' en 'drinken vrienden': r=-0,14.

Correlaties tussen 'drinken vrienden' en 'werk vader': r=-0,16; tussen 'drinken vrienden'
en beroepsniveau: r =-0,17.
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Aantal kinderen in het gezin. Onder etnische minderheden zijn er geen ver-
schillen tussen respondenten naar gelang de omvang van het gezin. Bij Ne-
derlandse respondenten is dit echter wel het geval. In grote gezinnen zijn
de respondenten wat vaker buitenshuis (r=0,15), gaan zij vaker naar disco-
theken e.d. (r=0,23), zijn zij meer op activiteiten buitenshuis georiënteerd
(r=0,17) en wordt in de kennissenkring iets meer gedronken (r=0,13).

Leeftijd. In hoofdstuk 2 (over gezinsintegratie) is geconstateerd dat naarma-
te de respondenten ouder zijn, de ouderlijke controle en de integratie bin-
nen het gezin afnemen. Ook hier wordt er een relatie gevonden tussen leef-
tijd en vrijetijdsbesteding. De relatie is sterker dan de relatie leeftijd-gezins-
integratie. Naarmate jongens ouder worden, scoren zij hoger op verschil-
lende vrijetijdsmaten (tabel 9, bijlage 5). Vooral het bezoek aan discotheken
e.d. en het drankgebruik nemen sterk toe met de leeftijd (r=0,25 of hoger).

Het lijkt erop dat de stijging van de criminaliteit naarmate jongens ouder
worden, grotendeels kan worden verklaard uit de verandering in het patroon
van vrijetijdsbesteding van de jongens. Indien dit het geval is, zou de varia-
bele `leeftijd' geen variantie meer moeten verklaren nadat wordt gecontro-
leerd voor de invloed van vrije tijd op delinquent gedrag. Dit blijkt inder-
daad het geval te zijn. Wanneer men eerst de vrijetijdsindexen delinquentie
laat voorspellen (self-report en geregistreerd) en dan leeftijd aan de regres-
sievergelijking toevoegt, dan kan leeftijd de voorspelling van delinquent
gedrag niet meer aantoonbaar verbeteren.80 Men kan hieruit concluderen
dat het leeftijdseffect grotendeels een vrijetijdseffect is.

6.5 Samenvatting

Verschillende onderzoekers hebben aangetoond dat de wijze waarop jonge-
ren hun vrije tijd doorbrengen, gerelateerd is aan de kans op delinquent
gedrag. Ook in dit onderzoek is een dergelijk verband gevonden. Jongens
die weinig tijd thuis doorbrengen, frequent bepaalde gelegenheden bezoe-
ken (disco's, cafés, buurthuizen, e.d.) en georiënteerd zijn op activiteiten
buitenshuis, vermelden meer delinquent gedrag en komen relatief vaak in
de politieregistratie voor. Ook het drinken van alcohol hangt samen met
meer crimineel gedrag. Deze redenering blijkt zowel voor de allochtone als
voor de autochtone jongens op te gaan.

Het valt te verwachten dat bepaalde omstandigheden (werkloosheid,
onvolledig gezin, groot aantal kinderen) het functioneren van het gezin be-
moeilijken. Een gevolg zou kunnen zijn dat kinderen in zulke gevallen
meer tijd buiten het gezin doorbrengen. Een dergelijke tendens is wel
gevonden bij de Nederlanders, maar niet bij de allochtonen.

Er bestaat wel, binnen elke etnische groep, een sterke relatie tussen
leeftijd en vrijetijdsbesteding. Door een toename van vrijetijdsbesteding

80 Met één uitzondering: bij de Turkse jongens voegt leeftijd nog 6% verklaarde variantie
toe bij het voorspellen van politiecontacten. Dit geldt niet voor self-reportdetinquentie. In
dit geval levert leeftijd, na vrijetijdsbesteding, geen statistisch significante bijdrage.
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buitenshuis kan de stijging van de criminaliteit van 12 tot 17 jaar worden.
verklaard.

Ten slotte is ook gekeken of het uitgaan in discotheken, cafés e.d. even
sterk is gerelateerd aan delinquentie als het bezoeken van jeugdhuizen,
waar vermoedelijk enige mate van toezicht aanwezig is. Dit blijkt groten-
deels het geval te zijn. Het bezoeken van discotheken heeft van alle gele-
genheden de sterkste relatie met delinquentie, gevolgd door het bezoeken
van buurthuizen/jongerencafés. Geconcludeerd is dat, op het eerste gezicht,
deze gelegenheden er niet slagen hun bezoekers te weerhouden van delin-
quent gedrag.



7 De betekenis van vrienden

7.1 Inleiding

De sociale-controletheorie stelt dat een sterke band met vrienden (net als
met ouders en leraren) de kans op delinquent gedrag beperkt. Jongeren die
een slechte band met hun vrienden hebben, plegen daarentegen relatief veel
delicten. De gegevens die Hirschi (1969) presenteert, ondersteunen deze
stelling. Een jongen die veel delicten heeft gepleegd, wil minder vaak
`iemand zijn als zijn beste vriend' en vindt minder vaak dat de `mening van
zijn vrienden van belang is'. De resultaten van Nederlands onderzoek
(Junger-Tas, 1983) ondersteunen Hirschi's redenering.

Behalve de kwaliteit van de band met vrienden is ook de aard van de
vrienden van belang. Jongeren met delinquente vrienden plegen meer delic-
ten dan jongeren die geen delinquente vrienden hebben. Deze relatie wordt
in nagenoeg elk onderzoek gevonden. Meestal is de relatie ook relatief sterk
(zie bijvoorbeeld Kornhauser (1978) en Junger (1988) voor een overzicht
van de literatuur).

Delinquente vrienden en delinquent gedrag
Over de betekenis van de relatie tussen delinquente vrienden en delinquen-
tie wordt binnen de sociale-controletheorie en de subcultuurtheorie verschil-
lend geoordeeld. Binnen de subcultuurtheorie zijn delinquente vrienden van
cruciaal belang bij het overbrengen van delinquente waarden (zie ook
hoofdstuk 5). Een band met delinquente vrienden moet dus leiden tot delin-
quente waarden en zo tot meer delinquent gedrag (figuur 4, uit Kornhauser,
1978, p. 237). Achtergrondfactoren hebben geen directe relevantie voor
criminaliteit. Zij zijn alleen van belang voor zover zij bij jongeren leiden
tot contacten met diegenen die hen delinquente waarden zullen aanleren
(meestal de delinquente vrienden). Deze delinquente waarden hebben uit-
eindelijk als enige factor directe invloed op criminaliteit.

Het hebben van delinquente vrienden is dus, volgens de subcultuurtheo-
rie, een intermediaire variabele: delinquente vrienden oefenen een indirecte
invloed uit op het plegen van misdrijven. Deze invloed loopt via het aan-
hangen van delinquente waarden. De relatie tussen de band met delinquente

-Figuur 4: Subcultuurtheorie: relatie tussen delinquentie, delinquente waarden en vrienden

delinquentachtergrond 1 delinquente I
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delinquente

gedragfactoren vrienden waarden
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Figuur 5: Sociale-controletheorie: de band met de samenleving, delinquente vrienden en
delinquentie
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vrienden en delinquentie moet daarom verdwijnen na controle voor de
waarden. die de jongeren aanhangen.

De sociale-controletheorie rangschikt de variabelen in een andere volg-
orde (figuur 5; zie ook Kornhauser, 1978, p. 237). Hierin zijn drie pijlen
getekend die de oorzakelijke keten voorstellen van de variabelen `sociale
controle', `delinquente vrienden' en `delinquent gedrag'.
- Ten eerste is de band met de samenleving gerelateerd aan delinquentie.

Dit is het basisprincipe van de controletheorie.
- Ten tweede hangt de mate van sociale controle samen met de kans op

het hebben van delinquente vrienden. Van belang is dat jongeren hun
vrienden niet zo maar uitkiezen. Jongens die goed zijn geïntegreerd in
de samenleving, zullen meestal geen delinquente vrienden hebben. Jon-
gens die niet goed zijn geïntegreerd, zullen vaak vrienden hebben die in
dezelfde situatie zitten als zijzelf. Deze vrienden hebben ook een relatief
slechte band met de samenleving en daarom is de kans groot dat zij ook
delicten plegen. Een gebrekkige sociale integratie is op deze wijze een
oorzaak voor zowel delinquentie als voor het hebben van delinquente
vrienden.

- Ten slotte gaat er een pijl van delinquente vrienden rechtstreeks naar
delinquent gedrag. Volgens Hirschi (1969) beschrijft deze pijl psycholo-
gische effecten: het gaat om de wijze waarop groepen functioneren. In
groepen kan een zekere spanning ontstaan en een gevoel van bescher-
ming bestaan waardoor het plegen van misdrijven wordt vereenvoudigt.
Het gaat hier echter om tijdelijke effecten die gelden zolang men zich in
een groep bevindt. Dit betekent dat de relatie tussen delinquente vrien-
den en delinquentie niet verloopt via het aannemen van deviante waar-
den, zoals de subcultuurtheorie veronderstelt.

De kwaliteit van de relaties met delinquente vrienden
Binnen de subcultuurtheorie wordt gesteld dat delinquentie wordt geleerd
binnen hechte delinquente groepen (zie ook hoofdstuk 5). Een hechte band
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met delinquente vrienden moet dus samen gaan met veel delinquent ge-
drag.81

Deze gedachtengang wordt tegengesproken door de bevindingen van
Hirschi (1969). Hij vindt dat jongens met delinquente vrienden die deze
vrienden respecteren, minder delicten plegen dan jongens die hun vrienden
niet respecteren. Wat de aard van de vrienden ook is: een sterke band leidt
tot conventioneel gedrag en niet tot delinquentie. Hirschi (1969, p. 152)
concludeert: men eert diegenen die men bewondert niet door ze na te boot-
sen maar door aan te sluiten bij conventionele normen.'

Enkele onderzoeksresultaten
De gegevens die Hirschi (1969) en Wiatrowski, Griswold en Roberts (1981)
presenteren, zijn eenduidig: een sterke band met vrienden (en ook met
delinquente vrienden) hangt samen met minder delinquent gedrag. Boven-
dien hangen de verschillende aspecten van de affectieve band met signifi-
cante anderen onderling ook samen. Jongens met een sterke affectieve band
met ouders hebben vaak ook een sterke band met leraren en met vrienden.
Op deze wijze kan men spreken van één band met significante anderen.

Andere gegevens omtrent het effect van een sterke band met vrienden en
delinquentie zijn minder eenduidig. Hindelang (1973) heeft een partiéle
replicatie uitgevoerd van het onderzoek van Hirschi (1969). Zijn resultaten
wijken op sommige punten af." Ten eerste blijkt er geen samenhang te
zijn tussen de band met de ouders en de band met vrienden, zoals in Hir-
schi's (1969) gegevens. Bovendien vindt hij een negatieve relatie tussen de
affectieve band met vrienden en delinquentie. Hoe meer de jongeren zich
identificeren met hun vrienden hoe vaker zij delicten plegen. Vooral dit
laatste punt is strijdig met de sociale-controletheorie. Hindelang (1973)
meent dan ook dat misschien niet gesproken kan worden van één band met
significante anderen. Het kan uitmaken met wie men een sterke band heeft:
met vrienden of met ouders. De band met anderen zou dan, afhankelijk
daarvan, tegengestelde effecten kunnen hebben op delinquent gedrag. Een
sterke band met conventionele anderen leidt tot minder delinquent gedrag,
een sterke band met delinquente vrienden leidt tot meer delinquent gedrag.

Er zijn ook andere verklaringen geopperd in de literatuur. Het is moge-
lijk dat jongeren die delicten plegen, aansluiting zullen zoeken bij anderen
die dit ook doen. De desbetreffende pijl in figuur 5 loopt dan andersom:
van delinquentie naar delinquente vrienden. `Soort zoekt soort' (birds of a
feather flock together), aldus Glueck en Glueck (1950). Ondersteuning hier-
voor komt onder meer van Junger (1988). Met behulp van een uitgebreid
model (LISREL) heeft zij de verbanden onderzocht tussen variabelen die
betrekking hebben op jongens die twee maal zijn geïnterviewd, met een

81

82

83

In hoofdstuk 5 is gewezen op het feit in Nederland dergelijke hechte subculturele groepen
niet zijn gevonden.

`We honor those we admire not by imitation, bui by adherence to conventional standards.'

Hindelang (1973) heeft zijn onderzoek bij jongens en meisjes van het platteland gedaan,
met een iets andere methode voor het meten van delinquentie. Hirschi (1969) heeft zijn
onderzoek uitsluitend onder jongens uit een grote stad uitgevoerd.
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tussenliggende periode van twee jaar. Daarbij vindt zij een positieve samen-
hang tussen delinquentie (self-report en politiegegevens) en het hebben van
delinquente vrienden twee jaar later.

Een andere mogelijkheid is in hoofdstuk 6 reeds besproken en gaat uit
van de gelegenheidstheorie (Riley, 1987). Jongens die veel met vrienden
optrekken (al dan niet delinquent), brengen ook veel vrije tijd buitenshuis
door. Hierdoor bevinden zij zich relatief vaak in situaties zonder toezicht
van volwassenen en is de gelegenheid tot het overtreden van regels groter.
Het effect van de betrokkenheid bij de vriendengroep op delinquentie ver-
dwijnt dus na controle voor gelegenheid.

Samenvattend: de relatie tussen delinquente vrienden en delinquent
gedrag lijkt een algemeen aanvaard gegeven. Over de verklaring ervan zijn
de subcultuurtheorie en de sociale-controletheorie het niet eens. Volgens de
subcultuurtheorie hebben delinquente vrienden invloed op de waarden die
jongeren aanhangen en zijn alleen waarden ten aanzien van delinquentie
direct gerelateerd aan delinquentie. Volgens de sociale-controletheorie is er
een directe invloed van het hebben van delinquente vrienden op het plegen
van delicten. Het gaat hierbij volgens Hirschi (1969) om groepsprocessen
die een rol spelen bij delinquent gedrag.

Empirische studies wijzen ook op andere verbanden. Er zijn bijvoor-
beeld auteurs die erop wijzen dat de relatie andersom kan lopen: delinquen-
te jongens kiezen delinquente vrienden in plaats van: delinquente vrienden
zetten aan tot delinquentie. Verder benadrukt de gelegenheidstheorie het
belang van de mate waarin de vrije tijd buitenshuis wordt doorgebracht.
Ten dele zullen deze verklaringen elkaar eerder aanvullen dan uitsluiten.

7.2 Operationalisering

In het huidige onderzoek is de relatie met vrienden op verschillende manie-
ren gemeten. Een aantal vragen over de sterkte van de band met vrienden
zijn samengevoegd tot een index belang van vrienden. Van de overige
vragen zijn geen indexen gemaakt. Deze vragen worden in deze paragraaf
besproken (tabel 1, bijlage 6).

Belang van vrienden. Allereerst is gepoogd te meten wat de kwaliteit is van
de- band met vrienden. Dit is gedaan door te vragen aan de respondent of
hij zijn zorgen bespreekt met zijn vrienden, of hij' bewondering voor ze
heeft, of hij denkt dat vrienden zullen helpen in geval van nood en door te
vragen naar het belang dat hij hecht aan het oordeel van zijn vrienden.

Aantal vrienden. Gevraagd is hoeveel vrienden men heeft en hoe vaak men
met ze optrekt.

Intensiteit contact. Geprobeerd is om iets te weten te komen over de inten-
siteit van het contact met vrienden door te informeren naar de frequentie en
de lengte van de contacten.

Kenmerken vrienden. Aan de respondenten is gevraagd of zij voornamelijk
optrekken met jongens uit hun eigen kring of ook vrienden hebben met een
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andere etnische achtergrond. Ook is geïnformeerd naar de plaats waar jon-
geren hun vrienden hebben ontmoet: op school, in de buurt/op straat of in
discotheken e.d.

Thuis komen vrienden. Er zal verschil zijn in de mate waarin het gezin en
de vriendenkring op elkaar aansluiten. Sommige jongens zullen hun vrien-
den alleen buitenshuis ontmoeten, bij anderen zullen de vrienden regelmatig
thuis komen. In het laatste geval is er meer toezicht, met mogelijk een
kleinere kans op criminaliteit. Daarom is gevraagd hoe vaak vrienden bij
de respondent thuis komen. Verder is de vraag gesteld of er ook vrienden
uit andere etnische groepen thuis komen.

Deviante vrienden. Ten slotte zijn drie vragen gesteld met betrekking tot
vrienden die delinquent of deviant gedrag vertonen. Het gaat om het heb-
ben van vrienden die wel eens met de politie in aanraking zijn geweest; die
wel eens herrie maken op school; en die wel eens vechten.

Onderlinge relaties84
Onderzocht is in hoeverre deze variabelen onderling samenhangen. Daarbij
blijkt dat de drie vragen over deviante vrienden een duidelijke samenhang
vertonen,85 evenals de twee vragen over aantal vrienden." Verrassend is
dit uiteraard niet.

Opmerkelijk is dat het belang dat men hecht aan het oordeel van de
vrienden met geen enkele van de andere variabelen samenhangt. Zo blijkt
dat jongens die veel belang hechten aan het oordeel van hun vrienden even
vaak deviante vrienden hebben en even intensief contact hebben met deze
vrienden als jongens die minder belang hechten aan het oordeel van deze
vrienden. Dit komt niet overeen met wat Hirschi (1969) heeft gevonden,
namelijk dat jongens met deviante vrienden minder belang hechten aan het
oordeel van deze vrienden.`

Jongens met deviante vrienden onderscheiden zich in een aantal opzich-
ten van jongens met conventionele vrienden. Zij vermelden wat vaker dat
zij veel vrienden hebben en dat zij veel met hun vrienden optrekken (tabel
2, bijlage 6). Ook hebben jongens met deviante vrienden hun vrienden
vaker in vrijetijdsgelegenheden als discotheken e.d. gevonden.88

84

85

86

Alle vermelde correlaties zijn statistisch significant bij p <0,001.

r=0,35; N=744.

Correlaties deviante vrienden:
- politiecontacten en herrie schoppen: r= 0,34; N=693;
- politiecontacten en vechten: r= 0;37; N=700;
- herrie schoppen en vechten: r= 0,45; N=730.

Er is één uitzondering: jongens die veel vrienden hebben, hechten ook meer belang aan
het oordeel van hun vrienden (r=0,20; N=752), maar het belang van het oordeel van
vrienden hangt niet samen met het optrekken met veel vrienden. Daarom staat dit resultaat
nogal op zichzelf en heeft waarschijnlijk niet veel betekenis.
Plaats vrienden en vrienden met politiecontacten: r=0,16; N=710; plaats vrienden en
vechten vrienden: r=0,15; N=743.

87

m
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Uit Hirschi's (1969) onderzoek bleek dat jongens met deviante vrienden
naar verhouding een minder goede band met deze vrienden hebben. In de
hier onderzochte steekproef is dit niet het geval. Er is geen aantoonbaar
verband tussen het belang dat aan het oordeel van vrienden wordt gehecht
en het aantal déviante vrienden.89

In het algemeen valt één aspect van deze gegevens duidelijk op: er zijn
weinig onderlinge relaties gevonden bij de meeste hierboven beschreven
variabelen. Terwijl de indexen over vrije tijd, traditionalisme, gezin en
school onderling sterk samenhangen blijkt dat er nu, met betrekking tot de
vriendenkring, slechts enkele significante relaties zijn. Deze zijn bovendien
niet sterk. Kennelijk is er, althans wat betreft de hiervoor beschreven on-
derwerpen, een grote diversiteit in de wijze waarop jongens met hun vrien-
den omgaan.

7.3 Vrienden en criminaliteit

Om meer inzicht te krijgen in de aard van de sociale contacten van de res-
pondenten zijn verschillende vragen gesteld. Er wordt van al deze varia-
belen verwacht dat ze samenhangen met delinquentie (tabellen 3 t/m 6,
bijlage 6).90

Het belang van vrienden. Als de jongens veel belang hechten aan het oor-
deel van hun vrienden gaat dit niet samen met minder delinquent gedrag,
zoals Hirschi (1969) heeft gevonden. Eerder is er bij Surinamers een zwak-
ke tegenovergestelde tendens aanwezig.

Aantal vrienden. Delinquente jongens geven op dat zij meer vrienden heb-
ben dan niet delinquente jongens (dit verband is aangetroffen in alle etni-
sche groepen behalve bij Turkse jongens). Deze relatie is gevonden voor
self-report delinquentie; voor geregistreerde misdrijven is deze relatie niet
duidelijk aantoonbaar. Ook Junger-Tas (1983) heeft gevonden dat jongens
die relatief veel vrienden zeggen te hebben, meer delicten opgeven.`

Het aantal vrienden waarmee men regelmatig optrekt, is nauwelijks
gerelateerd aan het voorkomen van delinquent gedrag.

Intensiteit contact. Vragen naar de frequentie van het contact met vrienden
en de duur van de vriendschap zijn niet duidelijk gerelateerd aan het plegen
van delicten.

Plaats ontmoeting. Jongens die hun vrienden ontmoeten bij discotheken
e.d. begaan meer misdrijven dan jongens die hun vrienden vinden op

89 Echter wel met het aantal vrienden in het algemeen: r=0,20; N=752.

90 De vragen naar het thuis komen van vrienden en de nationaliteit van de beste vrienden
zijn uit de analyse gelaten.

91 Zij vonden eveneens dat jongens die zeggen dat zij geen vrienden hebben, iets meer
delicten opgeven. Over dit laatste punt kan dit onderzoek geen informatie leveren aange-
zien slechts 19 jongens opgaven geen vrienden te hebben.
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school. Dit resultaat kan goed worden ingepast in het kader van de sociale
controle. Jongens die veel uitgaan, weinig belangstelling meer hebben voor
school en veel vrije tijd door brengen in discotheken e.d., zullen hun vrien-
den vaker in deze gelegenheden vinden.

Deviante vrienden. Er blijkt, zoals verwacht, een relatief sterke samenhang
te zijn tussen het hebben van deviante vrienden en delinquentie. Jongens die
vrienden hebben die met de politie in aanraking zijn geweest, die op school
herrie schoppen en die wel eens vechten, geven aanmerkelijk meer misdrij-
ven op dan jongens die geen deviante vrienden hebben. De gegevens over
geregistreerde contacten met de politie zijn minder duidelijk. Jongens met
vrienden die met de politie in aanraking komen, hebben meer politiecontac-
ten dan jongens met conventionele vrienden. Voor vrienden die vechten is
de relatie minder sterk, voor vrienden die herrie schoppen is de relatie
nagenoeg verdwenen. Bij Surinamers leveren de resultaten hetzelfde beeld.

Vrienden, vrijetijdsbesteding en delinquentie. De resultaten stemmen niet
geheel overeen met de voorspelling van de sociale-controletheorie. Belang
hechten aan het oordeel van vrienden vermindert de kans op crimineel
gedrag niet.

Riley (1987) heeft aangegeven dat er een verband is tussen de relaties
met vrienden en de wijze waarop de vrije tijd wordt doorgebracht. Daarom
is nagegaan of deze aspecten ook samenhangen in deze studie. Dit blijkt
inderdaad het geval te zijn. Jongens die zeggen veel vrienden te hebben,
die deviante vrienden hebben, die hun vrienden buiten school hebben ont-
moet, zijn ook relatief vaak de jongens die veel uitgaan, op activiteiten
buitenshuis zijn georiënteerd, veel naar discotheken e.d. gaan, en frequent
buitenshuis zijn. Ook komt naar voren dat jongens die veel discotheken
e.d. bezoeken,naar verhouding meer belang hechten aan het oordeel van
vrienden (tabel 7, bijlage 6). Dit komt overeen met Riley's (1987) bevin-
dingen dat wanneer jongens veel vrienden en deviante vrienden hebben, dit
verbonden is aan een stijl van vrijetijdsbesteding waarvan in het vorige
hoofdstuk al is aangetoond dat deze samengaat met delinquentie. Deze
gegevens doen vermoeden dat er een patroon bestaat waarbij jongeren zich
op vrienden oriënteren en een bepaald type van vrijetijdsbesteding hebben
dat leidt tot een verhoogde kans op delinquentie.

Delinquente vrienden, oordeel vrienden en band met het gezin. Volgens
Hirschi (1969) is er een positieve correlatie tussen het belang hechten aan
het oordeel van de vrienden enerzijds en de band met vrienden en de band
met de ouders anderzijds. Hindelang (1973) vond dat er, in tegenstelling tot
Hirschi's (1969) gegevens, tussen deze variabelen geen relatie was. In dit
onderzoek zijn de- gegevens eerder in overeenstemming met de resultaten
van Hindelang dan met die van Hirschi. Er blijken nauwelijks statistisch
significante relaties te bestaan tussen de zes gezinsindexen en het belang dat
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men hecht aan het oordeel van de vrienden.` Over het algemeen hangt
het belang van het oordeel van de vrienden niet samen met andere indexen
voor sociale controle behalve met de vrijetijdsindexen. Jongens die veel
buitenshuis zijn hebben veel delinquente vrienden,93 maar zij hechten min-
der vaak belang aan het oordeel van hun vrienden.94

Uit de analyse komt wel duidelijk naar voren dat er een relatie is tussen
het hebben van delinquente vrienden en het minder goed functioneren van
het gezin. Jongens die veel delinquente vrienden hebben, ervaren minder
directe controle van hun ouders, hebben vaker ruzie en een minder goede
affectieve band met hen,95 en hebben een ongunstiger oordeel over hun
gezin dan jongens zonder delinquente vrienden.96

Delinquente vrienden en conventionele waarden. In hoofdstuk 8 wordt een
analyse gepresenteerd waarin alle integratiematen uit dit onderzoek aan
delinquentie worden gerelateerd. Het blijkt dat, zoals Hirschi (1969) voor-
spelt, het hebben van delinquente vrienden een eigen directe bijdrage levert
aan het voorspellen van delinquentie naast het effect van waarden (zie para-
graaf 8.2). De relatie tussen waarden en het hebben van delinquente vrien-
den is bovendien zwak (r=0,1397). Alhoewel delinquente vrienden invloed
lijken te hebben op het plegen van misdrijven, is er geen steun voor de
verwachting van subcultuurtheorieën dat deze loopt via het aanleren van
delinquente waarden.

7.4 Socio-demografische variabelen en relaties met vrienden

Er blijken weinig verbanden te zijn tussen socio-demografische kenmerken
en de wijze waarop de respondenten de relatie met hun vrienden beschrij-
ven.

Werkloosheid en beroepsniveau van de vader. Uit de gegevens komt niet
naar voren dat het hebben van deviante vrienden vaker voorkomt in gezin-
nen waar vader geen werk heeft of een laag beroepsniveau heeft.98

92 Er is een kleine correlatie tussen het belang dat ouders aan de school hechten en het
belang dat aan het oordeel van de vrienden wordt gehecht (r=0,15; p<0,001): hoe
minder de ouders aan school belang hechten, hoe meer kinderen het oordeel van hun
vrienden belangrijk vinden.

Frequentie buitenshuis * delinquente vrienden: r=0,28; p <0,001; N=713.
Frequentie discotheken e.d. * delinquente vrienden: r=0,27; p <0,001; N=701.'
Frequentie buitenshuis * oordeel vrienden: r=-0,13; p <0,001; N=754.
Frequentie discotheken e.d. * oordeel vrienden: r=-0,18; p <0,001; N=742.

Voor de vier etnische groep samen, alle drie correlaties: r=0,18; p <0,001.

Voor de vier etnische groep samen: r=0,16; p <0,001.

p<0,001; N=785.

Alleen Nederlandse jongens waarvan de vader werkloos is, blijken iets vaker op te geven
dat zij vrienden hebben die herrie schoppen (r=0,16; p=0,02; N=182) en vechten
(r=0,17; p<0,0l; N=182). Maar werkloosheid van de vader hangt niet samen met het
hebben van vrienden met geregistreerde delinquentie.

93

94

95

96

97

98
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Onvolledige gezinnen. Het afkomstig zijn uit een onvolledig gezin hangt niet
duidelijk samen met de wijze waarop jongens omgaan met hun vrienden.

Het aantal kinderen in het gezin. Het aantal kinderen in het gezin houdt
geen verband met de relaties van jongens met hun vrienden.

Leeftijd. De meeste kenmerken van de relaties met vrienden zijn niet gere-
lateerd aan leeftijd. Er is wel een verband tussen leeftijd en het hebben van
vrienden met politiecontacten. Wanneer de jongens ouder zijn, hebben, zij
meer vrienden met politiecontacten.

Volgen van dagonderwijs. Er is geen enkel verband gevonden tussen ken-
merken van de relatie met vrienden en het al dan niet volgen van dagonder-
wijs.

7.5. Samenvatting

Uit de literatuur blijkt dat tal van onderzoekers gevonden hebben dat het
hebben van delinquente vrienden de kans op delinquent gedrag vergroot.
Voor de verklaring hiervan bestaan verschillende theorieën. Volgens de
subcultuurtheorie hebben delinquente vrienden invloed op de waarden die
jongeren aanhangen. Een jongen met delinquente vrienden zal vermoedelijk
delinquente waarden van hen leren. Het aanhangen van delinquente waar-
den leidt tot delinquent gedrag. Er is dus slechts een indirect verband tus-
sen het hebben van delinquente vrienden en delinquentie. Dit verband loopt
via delinquente waarden.

De sociale-controletheorie daarentegen veronderstelt een directe relatie
tussen het hebben van delinquente vrienden en het plegen van delicten. Het
gaat hierbij volgens Hirschi (1969) om groepsprocessen die een rol spelen
bij delinquent gedrag. Deze invloed van delinquente vrienden geldt los van
de waarden die de jongeren aanhangen.

Andere auteurs hebben gevonden dat de relatie andersom kan lopen: de-
linquente jongens kiezen delinquente vrienden in plaats van: delinquente
vrienden zetten aan tot delinquentie. Verder benadrukt de gelegenheidstheo-
rie het belang van de mate waarin de vrije tijd' buitenshuis wordt doorge-
bracht. Het bezoeken van plaatsen waar weinig controle door volwassenen
bestaat, zoals discotheken, biedt nu eenmaal meer gelegenheid tot delin-
quent gedrag dan het gezin thuis. Alleen al daarom is in zulke situaties de
kans groter dat een delinquente vriendenkring wordt opgebouwd terwijl
tegelijkertijd het eigen delinquente gedrag ontstaat.

De in dit hoofdstuk besproken gegevens laten eveneens een duidelijk
verband zien tussen het hebben van delinquente vrienden en delinquent
gedrag. Hoe meer delinquente vrienden een jongen heeft, hoe vaker hij
delicten vermeldt. Deze resultaten ondersteunen de gedachte dat er sprake
is van een directe relatie tussen het hebben van delinquente vrienden en

99 Marokkanen: r=0,16; p=0,02; N=161. Surinamers: r=0,27; p<0,00l; N=184. Neder-
landers: r=0,19; p<0,0l; N=190. Bij Turken is geen relatie gevonden.
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delinquent gedrag. Alhoewel delinquente vrienden invloed lijken te hebben
op het plegen van misdrijven, is er geen reden om aan te nemen dat dit
verloopt via het aanleren van delinquente waarden, zoals subcultuurtheo-
rieën aanvoeren.

Op een ander punt echter zijn de resultaten niet in overeenstemming met
de sociale-controletheorie. Deze theorie stelt dat een sterke band met vrien-
den, ongeacht de aard van deze vrienden, samengaat met een kleinere kans
op delinquentie. Een dergelijk verband wordt echter niet gevonden.

Jongens die vermelden veel vrienden te hebben, geven meer delicten op
tijdens het interview, maar zij komen niet vaker in de politieregistratie
voor. Het aantal vrienden waarmee men regelmatig optrekt, is niet gerela-
teerd aan het voorkomen van delinquent gedrag. Jongens die hun vrienden
ontmoeten bij discotheken e.d., plegen meer misdrijven dan jongens 'die
hun vrienden vinden op school. De frequentie van het contact met vrienden
en de duur van de vriendschap zijn niet gerelateerd aan het plegen van de-
licten. Over het algemeen hangt het belang van het oordeel van de vrienden
niet samen met andere indexen voor sociale controle, behalve met de vrije-
tijdsindexen. Er is wel een relatie tussen het hebben van delinquente vrien-
den en het minder goed functioneren van het gezin. Verder valt op dat er
weinig samenhang wordt gevonden tussen de antwoorden van de responden-
ten op de verschillende vragen over de vriendenkring. Blijkbaar is er een
grote variatie in de manier waarop de jongens met hun vrienden omgaan.

Het hebben van delinquente vrienden hangt enigszins samen met leeftijd.
Over het algemeen zijn jongens met delinquente vrienden ouder. Dit resul-
taat is in overeenstemming met het algemene gegeven dat de wat oudere
jongens relatief vaker delinquent gedrag vertonen.



8 Samenvattende analyse en conclusies

8.1 Inleiding

In dit laatste hoofdstuk wordt een samenvattende analyse besproken. Alle
indicatoren van de sociale-controletheorie worden tezamen gerelateerd aan
delinquentie. Vervolgens worden enkele suggesties voor het beleid gefor-
muleerd.

8.2 Een algemene regressie-analyse

De hier besproken regressie-analyse is in vier stappen uitgevoerd.t00
1. Allereerst worden de indexen van gezin en waarden ingevoerd;
2. in de tweede stap de indexen die de band met school meten;
3. in de derde stap de vrijetijdsindexen. Tot hier betreft het de `traditionele'

indexen die de band met de samenleving meten.
4. Ten slotte worden de variabelen `delinquente vrienden' en `plaats vinden

vrienden' 101 aan de regressievergelijking toegevoegd. De resultaten zijn
samengevat in tabel 11.

De multipele correlatie voor de totale groep is 0,67 en de afzonderlijke
groepen wijken hier niet veel van af (Turken: 0,63; Marokkanen: 0,69;
Surinamers: 0,71; Nederlanders: 0,73). Deze correlaties zijn relatief hoog.
De sociale-controletheorie lijkt delinquentie in elke etnische groep vrij goed
te voorspellen.

Bij de opeenvolgende stappen in de regressie-analyse blijkt dat telkens
nog een significante toename is van de multipele correlatie. Dit betekent
dat de verschillende aspecten van het leven van de jongens - gezin, school
en vrije tijd - alle drie van belang zijn bij de voorspelling van delinquentie
en dat de invloed van de ene factor niet geheel kan worden gereduceerd tot
de invloed van de andere. De invloed van het functioneren binnen school-
verband op delinquentie is bijvoorbeeld niet uitsluitend een afgeleide van
het functioneren in het gezin.

Uit de resultaten blijkt ook dat delinquente vrienden nog altijd samen-
hangen met delinquentie na controle voor de invloed van de gezins-, school-
en vrijetijdsindexen (tabel 11). Dit komt niet overeen met Riley (1987; zie
ook hoofdstuk 7). In zijn studie verdwijnt het effect van de betrokkenheid
bij de vriendengroep op delinquentie na controle voor de hoeveelheid tijd

100 Met 'listwise deletion of missing data'.

101 Deze variabelen hebben, van alle variabelen die in hoofdstuk 7 zijn besproken, de sterkste
relatie met het optreden van delinquent gedrag.
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Tabel 11: Sociale-controle-indexen (aantal indexen) en self-reportdelinquentie: multipele
correlaties

Marokkanen Turken Surinamers Nederl. totaal
(N =) (141) (159) (171) (160) (614)

stap 1: gezin (6)
en waarden (1) 0,50*** 0,46*** 0,45*** 0,54*** 0,47***

stap 2: school (4)
extra R2 0,12*** 0,09*** 0,12*** 0,15*** 0,11***
totale R 0,61*** 0,55*** 0,56*** 0,66*** 0,57***

stap 3: vrije tijd (5)
extra R2 0,07** 0,07** 0,14**** 0,05** 0,07***
totale R 0,67*** 0,61*** 0,67*** 0,70*** 0,63***

stap 4: vrienden (2)
extra R2 0,03* 0,03* 0,05*** 0,04** 0,05***
totale R 0,69*** 0,63*** 0,71*** 0,73*** 0,67***

verklaarde variantie in % 47 40 51 53 45

* p <0,05
** p <0,01

*** p <0,001

die buitenshuis wordt doorgebracht. Op basis hiervan concludeert Riley
(1987) dat vooral de gelegenheid tot het plegen van misdrijven van belang
is voor delinquentie (veel tijd buitenshuis betekent: veel gelegenheid) en
niet zozeer de invloed van (al dan niet `slechte') vrienden. Zoals gezegd
kan, op grond van de huidige resultaten in dit onderzoek, deze conclusie
niet getrokken worden. Het is echter mogelijk dat vrije tijd buitenshuis niet
met voldoende precisie is gemeten, waardoor het belang van deze factor
wordt onderschat.

Deze resultaten zijn eveneens in tegenspraak met de subcultuurtheorie.
De subcultuurtheorie gaat ervan uit dat uiteindelijk alleen het aanhangen
van waarden die delinquentie positief beoordelen een directe relatie heeft
met delinquent gedrag. Delinquentie ontstaat pas wanneer men is gesociali-
seerd tot waarden die delinquentie goedkeuren, aldus deze theorie. Nacon-
trole voor delinquente waarden mag het hebben van delinquente vrienden
dan geen invloed meer hebben op het vdórkomen van delinquent gedrag.
Dit blijkt in het huidige onderzoek wel het geval te zijn. Het effect van
delinquente vrienden is, nadat de sociale-controlevariabelen zijn ingevoerd,
weliswaar niet groot, maar wel statistisch significant. Het hebben van vrien-
den met politiecontacten levert dan nog altijd een bijdrage aan het verklaren
van het delinquent gedrag."o2

De resultaten zijn op te vatten als een indicatie voor de zogenoemde
groepsprocessen die Hirschi (1969) veronderstelt. Hierbij kunnen binnen

102 Ter volledigheid: in dit onderzoek is de band met 'conventionele waarden' gemeten. In de
subcultuurtheorie wordt echter gesproken over 'positieve waarden' ten aanzien van delin-
quentie. Dit is strikt genomen niet wat de index 'waarden' meet. Maar deze index staat
wel dicht genoeg bij de omschrijving van de subcultuurtheorie om te worden gebruikt in
een vergelijking van de twee theorieën (zie ook bijlage 7).



Samenvattende analyse en conclusies 103

een groep jongeren de gebruikelijke remmingen wegvallen, wat het plegen
van misdrijven vergemakkelijkt.

De hierboven beschreven analyse geeft aan dat sociale-controlefactoren
gerelateerd zijn aan delinquent gedrag binnen elke etnische groep. Een lo-
gisch gevolg hiervan is dat jongens uit etnische minderheden vermoedelijk
wat minder -goed zijn geintegreerd 'op school en in het gezin dan Nederland-
se jongens. Ander onderzoek bevestigt dit vermoeden. Zo komt uit de lite-
ratuur naar voren dat allochtone kinderen minder goed op school functio-
neren. Verder zijn er redenen om aan te nemen dat Marokkaanse en Turkse
jongens meer tijd op straat doorbrengen dan Nederlandse jongens. Ouders
kunnen dan minder toezicht uitoefenen en de gelegenheid tot het plegen van
delicten is groter.

8.3 Enkele aandachtspunten voor het beleid: het versterken
van de band met de sociale omgeving

In de nu volgende paragraaf komen aandachtspunten aan de orde voor een
preventiebeleid ten aanzien van criminaliteit bij allochtone kinderen. Net
als andere auteurs lijkt het ons van belang bij de problematiek van alloch-
tone jongeren evenzeer aandacht te hebben voor de overeenkomsten tussen
etnische groepen als voor mogelijke verschillen (zie Verkuyten, 1988). Op
basis van het huidige onderzoek is geconcludeerd dat de oorzaken van
delinquentie voor alle bestudeerde etnische groepen onder de noemer van
sociale controle passen. Factoren als cultuurverschillen, traditionalisme en
migratie lijken geen directe invloed uit te oefenen op delinquent gedrag.
Een preventiebeleid dat zich richt op criminaliteit bij allochtone kinderen
zal daarom op dezelfde principes gebaseerd moeten zijn als een algemeen
preventiebeleid.

Uit het huidige onderzoek blijkt duidelijk dat, voor jongens uit elke etni-
sche groep, een goede integratie op school èn in het gezin van wezenlijk
belang is. Vanuit het oogpunt van criminaliteitspreventie zouden maatrege-
len er dan ook op gericht moeten zijn om de band van de kinderen met het
gezin en met school te versterken. Om het niet uitsluitend bij deze alge-
mene vaststelling te laten, worden enkele maatregelen besproken waarvan
men kan verwachten dat zij de integratie van kinderen in hun gezin en op
school ten goede komen. Sommige aspecten zijn meer in het bijzonder voor
allochtone kinderen van belang. Evaluatie van dergelijke maatregelen zal
moeten leren of deze verwachting juist is.

Ten slotte dient te worden opgemerkt dat de beleidsaanbevelingen zijn
geschreven met de allochtone groepen die bij het huidige onderzoek betrok-
ken zijn in gedachte.

8.3.1 Onderwijs

School is voor elk kind van groot belang. In dit onderzoek is dan ook een
sterke relatie gevonden tussen het slecht functioneren op school en delin-
quent gedrag. In dit verband is door de WRR en door andere auteurs gewe-
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zen op het belang van een algemene verhoging van het onderwijspeil, in
het bijzonder dat van het lager beroepsonderwijs (met een hoge concentratie
allochtone kinderen; Kerkhoff, 1989; WRR, 1989). Kinderen uit etnische
minderheden hebben meer moeite om op school voldoende te presteren
in vergelijking met Nederlandse kinderen (zie hoofdstuk 4). Daarom is
extra aandacht voor verbetering van hun prestaties zeker noodzakelijk. Een
succesvolle schoolloopbaan van allochtone kinderen kan op verschillende
manieren worden bevorderd.

Kennis van de Nederlandse taal
Een factor die de achterstand van de allochtone kinderen gedeeltelijk ver-
klaart, is de vaak gebrekkige kennis van de Nederlandse taal. Het is duide-
lijk dat kennis van het Nederlands een voorwaarde is om i berhaupt met
goed gevolg aan het onderwijs te kunnen deelnemen (Penninx, 1988; Kerk-
hoef, 1989; WRR, 1989).

Kerkhoff (1988) heeft er op gewezen dat het niet nodig is om de aan-
dacht uitsluitend op etnische minderheden te richten. Ook voor Nederlandse
kinderen die moeite hebben met het beheersen van het Nederlands, is taal-
onderwijs van goede kwaliteit van groot belang. Deze kwaliteit is volgens
haar het belangrijkste aspect voor het leren van elke taal, ook voor taal-
onderwijs aan allochtone kinderen.

Onderwijs in eigen taal en cultuur en allochtone lerarenmedewerkers
Omdat kinderen uit etnische minderheden vaak meer moeite hebben om op
school goede resultaten te behalen dan Nederlandse kinderen, ligt het voor
de hand dat bijvoorbeeld het onderwijs in eigen taal en cultuur (OETC) niet
ten koste gaat van het gewone curriculum (WRR, 1989). Ook Penninx
(1988) pleit hiervoor. Evaluatie-onderzoek naar het effect van het OETC
heeft uitgewezen dat de cognitieve vaardigheden niet vooruit gaan (WRR,
1989).103 Ondersteuning voor deze opvatting komt ook van de kant van
de allochtone jongeren zelf. Volgens Brassé e.a. (1983) heeft 45% van de
jongeren uit hun steekproef (600 jongeren) een aantal lessen in het Turks of
Arabisch gekregen. Deze respondenten zagen vaak het nut van dit onder-
wijs niet zo in.t04

Er is echter ook een ander aspect, namelijk de band tussen de ouders
van allochtone kinderen en de school. In het huidige onderzoek blijkt dat
de meeste ouders school belangrijk vinden en willen dat hun kinderen goed
presteren (zie ook Brassé e.a. 1983; Risvanoglu-Bilgin e.a., 1986; Penninx,
1988; Huls, 1989; WRR, 1989). Een probleem is echter dat zij niet altijd

103 De niet-creatieve ontwikkeling verbetert wel.

104 Dit resultaat is vergelijkbaar met wat is gevonden door Van der Laan (1985) op het
gebied van hulpverlening aan allochtone jongeren. De meeste allochtone jongens zeggen
geen behoefte te hebben aan specifieke voorzieningen. Sommige jongens vinden hulp-
verlening door hulpverleners met een zelfde etnische afkomst prettiger, andere juist niet
('te bemoeierig'). Voor de ouders is dit anders. Deze willen wel graag eigen voorzie-
ningen, onder andere in verband met godsdienstige voorschriften. Hulpverlening door
medewerkers uit etnische minderheden voorziet derhalve vooral in een behoefte van de
ouders en in mindere mate in die van hun kinderen.
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voldoende Nederlands spreken om die belangstelling ook te kunnen tonen.
Als er leraren van de eigen groep aanwezig zijn, lukt dit beter. Het zijn
dus eerder praktische problemen dan gebrek aan belangstelling die er voor
zorgen dat allochtone ouders weinig contact hebben met de school van hun
kinderen. Via leraren of medewerkers van hun eigen land kunnen zij wor-
den geïnformeerd over het Nederlandse onderwijssysteem. Het belang van
allochtone leraren/medewerkers (meestal de OETC leraren) voor contacten
met de ouders van de allochtonen kinderen komt naar voren in verschil-
lende onderzoeken (Risvanoglu-Bilgin, 1986, pp. 68-69; Penninx, 1988,
pp. 125-126). Ook Amerikaans onderzoek onder arme zwarte gezinnen
heeft uitgewezen dat deze contacten met de ouders van belang zijn voor het
schoolsucces van de kinderen (Clark, 1983).

Los van de relevantie van het OETC kan worden gepleit voor het aan-
stellen van allochtone leraren/medewerkers die een goede kennis hebben
van het Nederlandse onderwijssysteem en de weg kennen in de Nederlandse
samenleving. Zij moeten dan een belangrijke rol spelen bij het betrekken
van de allochtone ouders bij het schoolleven. In de praktijk kunnen zij
waarschijnlijk ook adviezen geven op andere gebieden. Deze leraren/mede-
werkers kunnen voor de ouders een herkenningspunt zijn in de school. Uit
de literatuur blijkt dat ouders hieraan behoefte hebben (Penninx, 1988).
Een additioneel voordeel is dat men op deze wijze de Turkse en Marok-
kaanse ouders kan bereiken.

Huiswerkbegeleiding
Allochtone ouders zijn vaak niet in staat hun kinderen met bijvoorbeeld
huiswerk en schoolkeuze te begeleiden. Praktische maatregelen als huis-
werkbegeleiding kunnen een bijdrage leveren aan het functioneren van
allochtone kinderen op school. Daskapan (1989, p. 77) vermeldt dat de
jongeren zelf dit graag willen.

Leermethoden
Scholen kunnen een bijdrage leveren aan een goede verstandhouding tussen
kinderen uit diverse etnische groepen. In de VS is op dit gebied erg veel
geëxperimenteerd met `desegregation' en 'integration'. Het einddoel hier-
van is om de relaties tussen kinderen van verschillende etnische groepen te
verbeteren (zie bv. Wiegel e.a., 1975; De Vries e.a., 1978; Rodin, 1985).

8.3.2 Gezin

In het algemeen is de overheid terughoudend met maatregelen die ingrijpen
in het gezinsleven. Ook lijkt het bevorderen van de gezinsintegratie van
overheidswege niet eenvoudig te realiseren. Uit onderzoek blijkt dat maat-
regelen soms geen enkel (Clarke, 1985) en soms een averechts effect kun-
nen hebben (Mc Cord, 1990). Daarom is het van belang grote zorgvuldig-
heid te betrachten bij het ontwikkelen en toepassen van allerlei hulppro-
gramma's. Toch blijkt dat er programma's zijn die het functioneren van
gezinnen kunnen bevorderen. Het deelnemen aan dergelijke activiteiten zal
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meestal op basis van vrijwilligheid geschieden, tenzij er justitiële maat-
regelen zijn getroffen. Het verdient aanbeveling om de effecten van nieuwe
maatregelen wetenschappelijk te evalueren.

Om te beginnen kan gewezen worden op het feit dat de eerste opvang
van migranten en hun gezinnen duidelijk te kort schiet. Op dit punt kunnen
meer initiatieven worden genomen' (WRR, 1989, p. 157). Veel ouders en
kinderen hebben bijvoorbeeld geen inzicht in het Nederlandse schoolbestel
of in de eisen die worden gesteld voor bepaalde beroepen. Van den Berg-
Eldering (1981) heeft al gepleit voor het betrekken van Nederlandse vrij-
willigers bij het helpen wegwijs maken van Marokkanen in Nederland.

Sommige auteurs hebben gepleit voor een tolerante houding ten aanzien
van het optreden van geweld in Turkse en Marokkaanse gezinnen omdat dit
nu eenmaal zou horen bij het culturele patroon van die groepen, zoals wel
eens wordt gesuggereerd. Van den Berg-Eldering (1981, p. 120) vraagt bij-
voorbeeld, in het kader van de lijfstraffen, meer begrip vanuit de Neder-
landse samenleving voor de eigen waarden en normen van Marokkaanse ge-
zinnen. Uit onze resultaten blijkt niet dat Turkse en Marokkaanse kinderen
toleranter staan tegenover geweld binnen het gezin. Dat geweld binnen het
gezin tot op zekere hoogte `normaal` is wordt hiermee niet ondersteund.
Het optreden van geweld lijkt bovendien voort te komen uit conflicten en
niet uit inspanningen van ouders om directe controle uit te oefenen op hun
kinderen. Bovendien hangt in alle etnische groepen de mate van geweld
binnen het gezin samen met delinquentie: meer geweld gaat gepaard met
meer delinquent gedrag.

Uit onderzoek (Junger en Steehouwer, 1990) komt naar voren dat Ma-
rokkaanse en Turkse kinderen vaker bij een verkeersongeval betrokken zijn
dan Nederlandse en Surinaamse kinderen. Dit betekent dat zij vermoedelijk
meer tijd op straat zonder enig toezicht doorbrengen. Alleen al hierdoor
wordt supervisie door de ouders moeilijker en neemt de gelegenheid tot het
plegen van misdrijven toe.

Overwogen kan worden om allochtone ouders die problemen hebben met
hun kinderen, hulp aan te bieden. In de praktijk lijkt hiermee nog niet vaak
succes te zijn geboekt. Toch blijkt uit Amerikaans onderzoek dat gezins-
interventies mogelijk zijn en succesvol kunnen worden toegepast (zie hoofd-
stuk 2). In hoeverre deze methodes effectief zijn bij allochtone gezinnen,
zal nog moeten blijken.

Oudertraining
De steun van ouders is van groot belang voor het schoolsucces van hun
kinderen. Clark (1983) heeft onderzoek gedaan onder arme zwarte families
in de VS. Hij vond dat ouders een bijdrage van betekenis kunnen leveren
aan het functioneren op school van hun kinderen. Wanneer ouders leren
hun kind taken op te dragen, verantwoordelijkheden leggen bij hun kind,
instructies geven, gedragsregels uitleggen en hun kind mentaal steunen, dan
kan dit een gunstig effect hebben op de schoolresultaten van hun kinderen
(Clark, 1983). Hij pleit voor programma's waarin ouders wordt geleerd
hun kinderen beter te ondersteunen door praktische trainingen en informa-
tie. Ouders moeten worden aangemoedigd betrokken te zijn bij de school-
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loopbaan van hun kinderen en hen moet ook duidelijk worden gemaakt dat
zij hier mede verantwoordelijkheid voor dragen.

8.3.3 Vrije tijd

Uit het onderzoek komt naar voren dat jongens die veel vrije tijd buitens-
huis doorbrengen en vaak naar cafés/discotheken e.d. gaan, meer delicten
plegen dan jongens die meestal thuis blijven. Het ontbreken van toezicht is
hierbij vermoedelijk een belangrijk aspect. Verandering in deze situatie
brengen lijkt geen eenvoudige zaak. Meer sociaal-cultureel werk zal niet
automatisch het toezicht op jongeren vergroten. In hoofdstuk 6 blijkt bij-
voorbeeld dat ook het frequent bezoeken van buurthuizen/jongerencafés
samenhangt met meer delinquent gedrag. Hoe de oorzakelijke relatie pre-
cies loopt kan niet op grond van dit onderzoek worden gezegd. Maar blijk-
baar kunnen dergelijke instellingen hun bezoekers niet adequaat weerhou-
den van delinquent gedrag. Het weinig verplichtende karakter, de beperkte
mate van controle en toezicht zijn vermoedelijk factoren die het positieve
effect beperken dat jeugdhuizen op de jongeren zouden kunnen hebben.

Wellicht verdient het aanbeveling om te bevorderen dat gelegenheden
waar jongeren hun vrije tijd doorbrengen, meer toezicht uitoefenen. In dit
kader zou men de deelname kunnen stimuleren van allochtone kinderen aan
het verenigingsleven, waarin dat toezicht wel aanwezig is. Indien Neder-
landse en allochtone jongeren hierin samen actief zijn, kan dit voor beide
groepen positieve gevolgen hebben.

Uitbreiden schooltijden
Wellicht zou het uitbreiden van schooltijden en het organiseren van extra
activiteiten op scholen de problemen van de vrijetijdsbesteding gedeeltelijk
kunnen opvangen. Huiswerkbegeleiding, sportactiviteiten, culturele activi-
teiten, uitstapjes en bezoeken aan instellingen en organisaties: het zijn
enkele voorbeelden van mogelijkheden om de integratie van de jongeren op
school en in de samenleving te versterken.

Wat al deze voorstellen betreft, deze zouden eerst als experimentele
projecten moeten worden uitgevoerd, die vervolgens worden geëvalueerd.

8.3.4 De rol van politie en justitie hierbij

Politie en justitie hebben een belangrijke rol bij de samenwerking tussen
organisaties. Er is op veel plaatsen in ons land al overleg op het niveau van
de buurt tussen organisaties die te maken hebben met `de problemen' in de
wijk. Hierbij gaat het onder meer om problemen van openbare orde en cri-
minaliteit. De politie, en veelal ook het openbaar ministerie, zijn betrokken
bij deze projecten. In de Schilderswijk in Den Haag is bijvoorbeeld regel-
matig overleg tussen deze instellingen. Het project om tijdens de jaarwis-
seling vandalisme in de stad tegen te gaan (het `Oud en Nieuw project') is
een ander voorbeeld. Zo zijn er veel succesvolle projecten waarbij politie
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en/of justitie een rol spelen. Deze vormen van overleg zijn belangrijk om
de leefbaarheid van de wijken in de binnensteden zoveel mogelijk te ver-
groten.

Voor de politie is een goede relatie met allochtonen van groot belang. In
de praktijk blijkt dat deze relatie soms zeer gevoelig kan komen te liggen
(zie bijvoorbeeld Aalberts, 1990). Overleg via buurtorganisaties e.d. zal
soms een goede manier zijn om deze relatie te versterken, zodat problemen
voorkomen kunnen worden. De wijkagent kan hierbij een belangrijke rol
spelen.
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Bijlage 1: Bij hoofdstuk 2

1 Samenstellen van indexen

Uit een Principale Componenten Analyse van de 22 gezinsvariabelen over alle res-
pondenten blijkt dat de eerste zes componenten elk een eigenwaarde groter dan 1
hebben, en gezamenlijk 53 % van de totale variantie verklaren. Na een oblique rota-
tie zijn de variabelen op grond van de structuurmatrix ingedeeld in zes groepen.
Een varimax rotatie levert overigens dezelfde indeling. De indexen zijn uiteindelijk
verkregen door de scores op de desbetreffende vragen te middelen. Bij dit alles zijn
de antwoorden zodanig gecodeerd dat een positieve correlatie met delinquentie ver-
wacht kan worden op grond van de sociale-controletheorie. Voor elke index is na-
gegaan of door het weglaten van één variabele de betrouwbaarheid alpha toeneemt.
Op die manier kunnen variabelen die toch niet in de index horen (te zwak samen-
hangen met de andere variabelen) geïdentificeerd en eventueel verwijderd worden.
Het resultaat is als volgt:

Directe controle: 1: hoog -> 4,7: laag (N=784)
Als je uitgaat weten je ouders/verzorgers dan met wie?
Als je uitgaat zeggen je ouders/verzorgers dan hoe laat je thuis moet zijn?
Luister je naar je ouders wanneer ze zeggen hoe laat je thuis moet zijn?
Vragen je ouders of je je huiswerk af hebt?
Moetje eerst je huiswerk af hebben voordat je op straat mag spelen?

Codering: 1: ja, altijd/heel vaak -> 5: nooit
Het zelf doen en laten wat je wil

Codering: 1: nooit -> 5: ja, altijd
Alpha: 0,62 (N=729)

Ruzies: 1: weinig -> 5: veel (N=769)
Hoe vaak gebeurt dat bij jou thuis (of vroeger):
- ruzie in het gezin/huishouden?
- het hebben van ruzie met je vader?
- het hebben van ruzie met je moeder?

Codering: 1: nooit -> 5: heel vaak
Alpha: 0,72 (N=714)

Slaan: 1: weinig -, 5: veel (N=746)
Hoe vaak gebeurt dat bij jou thuis (of vroeger):
- dat je thuis door iemand wordt geslagen?
- dat je broertjes/zusjes thuis worden geslagen?
- het zelf slaan van broertjes/zusjes/ouders?

Codering: 1: nooit -> 5: heel vaak
Alpha: 0,75 (N=727)

Affectieve band met de ouders: 1: sterk -> 5: zwak (N=784)
Wanneer je moeilijkheden/problemen hebt: bespreek je die met je vader?
Wanneer je moeilijkheden/problemen hebt: bespreek je die met je moeder?
Hoe vaak krijg je thuis een compliment wanneer je iets goeds doet?
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Codering: 1: ja, altijd -> 5: nooit
Alpha: 0,64 (N=767)

Belang van school: 1: groot -> 5: geen (N=786)
Hoe belangrijk vinden je ouders dat jij naar school toe gaat?
Hoe belangrijk vinden je ouders dat jij een beroep/vak leert?

Codering: 1: heel belangrijk -> 5: heel onbelangrijk
Correlatie: 0,59 (N=781)

Oordeel over het gezin: 1: goed -> 4,2: slecht (N=785)
Vind je het thuis gezellig?
Als je straf krijgt, vind je datje dit verdiende?

Codering: 1: ja, altijd -> 5: nooit;
Vind je dat je meer dan genoeg (zak)geld krijgt?

Codering: 1: meer dan genoeg, 2 genoeg, 3: niet genoeg
Als jij later je kinderen zou opvoeden, zou je dan even streng zijn als je ouders/-
verzorgers?

Codering: 1: zeker wel -> 5 veel minder streng
Vind je dat je ouders te streng voor je zijn?

Codering: 1: nooit -> 5: ja, altijd
Alpha: 0,45 (N=612)

2 Betrouwbaarheid van indexen

In tabel 1 wordt de item-totaalcorrelatiematrix per etnische groep gepresenteerd.
De item-totaalcorrelatie is de pearson correlatiecoëfficiënt tussen één bepaalde
variabele en de som van alle andere variabelen binnen de index. Op deze wijze kan
een indruk worden verkregen van de mate waarin de afzonderlijke variabelen in
elke etnische groep - globaal - bij de index `horen'. Indien de variabelen per etni-
sche groep op dezelfde wijze samenhangen met de andere variabelen, dan levert dit
een indicatie op dat de variabelen in de verschillende etnische groepen hetzelfde
begrip meten en dat zij terecht tot één index zijn gevoegd. De betrouwbaarheid
alpha is eveneens een maat voor de samenhang van de variabelen binnen een index.

Uit de tabel blijkt dat het algemene beeld voor de vier etnische groepen gelijk is.
Vrijwel alle variabelen correleren voor alle groepen positief met de overige variabe-
len van de index. De enige uitzondering is `zelf doen en laten', wat bij de Marok-
kanen niet met de rest correleert. Voor de overige groepen echter is de samenhang
in dit geval ook zwak.

De correlaties zijn in het algemeen van dezelfde orde van grootte. Een uitzonde-
ring is de vraag over het krijgen van een compliment van de ouders. Bij de Turken
is de samenhang met de rest groot (r=0,63); bij de Nederlanders klein (r=0,19).
Dit zou een aanwijzing kunnen zijn dat deze vraag voor de verschillende etnische
groepen niet geheel dezelfde betekenis heeft. De betrouwbaarheid van de index is
voor de Nederlanders echter niet bijzonder laag (alpha=0,61).

3 Vergelijking van de indexen tussen etnische groepen

In hoofdstuk 2 van deel 1 werd reeds vermeld dat er verschillen zijn in antwoord-
tendenties tussen de etnische groepen. Het lijkt erop dat sommige groepen meer de
neiging hebben tot het geven van sociaal wenselijke antwoorden dan andere. Ge-
pleegde delicten worden dan verzwegen. Onder Surinaamse en Nederlandse respon-
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Tabel 1: Item-totaalcorrelaties per etnische groep
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Marokkanen Turken Surinamers Nederlanders

Directe controle
1. ouders weten uitgaan 0,32 0,36 0,34 0,18
2. op tijd thuis zijn 0,36 0,50 0,43 0,45
3. luisteren naar ouders 0,29 0,44 0,45 0,33
4. vragen naar huiswerk 0,32 0,39 0,41 0,44
5. huiswerk moet af zijn 0,46 0,45 0,57 0,46
6. zelf doen en laten -0,02 0,16 0,18 0,17

Alpha 0,54 0,65 0,66 0,61

Ruzies
1. ruzie in gezin 0,43 0,50 0,49 0,46
2. ruzie met vader 0,57 0,68 0,49 0,61
3. ruzie met moeder 0,37 0,63 0,47 0,60

Alpha 0,64 0,77 0,67 0,73

Slaan
1. thuis geslagen 0,48 0,66 0,64 0,70
2. broer/zus geslagen 0,60 0,64 0,74 0,67
3. broer/zus zelf slaan 0,38 0,53 0,51 0,49

Alpha 0,67 0,76 0,79 0,77

Affectieve band met ouders
1. bespreken met vader 0,54 0,50 0,53 0,53
2. bespreken met moeder 0,54 0,68 0,55 0,61
3. compliment krijgen 0,44 0,63 0,32 0,19

Alpha 0,68 0,77 0,65 0,61

Belang van school

Correlatie 0,65 0,67 0,53 0,54

Oordeel over het gezin
1. thuis gezellig 0,29 0,31 0,24 0,38
2. verdiende straf 0,28 0,19 0,15 0,26
3. genoeg zakgeld 0,30 0,26 0,15 0,34
4. even streng als ouders 0,35 0,17 0,15 0,20
5. ouders te streng 0,29 0,26 0,26 0,16

Alpha 0,52 0,43 0,37 0,47

denten met minstens één geregistreerd politiecontact geeft 13 % op nooit delicten te
plegen. Dit percentage is veel groter bij de Marokkaanse (37%) en Turkse (43%)
jongens met tenminste één geregistreerd politiecontact. Deze antwoordtendenties
kunnen ook een rol spelen bij de wijze waarop de verschillende etnische groepen de
gezinsvragen beantwoorden. De gemiddelde scores van de gezinsindexen per etni-
sche groep staan vermeld in tabel 2. In deze tabel is bovendien het percentage res-
pondenten opgenomen met tenminste één geregistreerd politiecontact.
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Tabel 2: Gezinsfactoren (gemiddelde schaal waarde) ^'> en criminaliteit

Marokkanen Turken Surinamers Nederlanders

gezinsintegratie:
directe controle 2,4 2,5 2,4 2,4
ruzies*** 1,8 1,9 2,0 2,2
slaan 1,8 1,7 1,7 1,7
band met ouders*** 2,5 2,5 2,9 2,7
belang van scholing** 1,4 1,3 1,3 1,4
oordeel over gezin* 2,4 2,5 2,3 2,3

politie contacten in % 34 23 23 15

Een hoge waarde betekent respectievelijk weinig controle, veel ruzie, veel slaan, een zwak-
ke band met de ouders, weinig belangstelling van de ouders voor scholing en een negatief
oordeel over het gezin.

* p <0,05 ** P<0,01 *** P<0,001

Bij het bestuderen van tabel 2 valt vooral het volgende op.
1. Zoals in het eerste rapport over dit onderzoek al bleek, is de betrokkenheid bij

delinquent gedrag het grootst bij Marokkaanse jongens (34%), gevolgd door de
Turkse en de Surinaamse jongens (23 %). Nederlandse jongens komen minder
vaak met justitie in aanraking (15%).

2. De groepen hebben nagenoeg hetzelfde gemiddelde bij de meeste gezinsvaria-
belen.

Volgens de sociale-controletheorie moet een sterke betrokkenheid bij delinquentie
gepaard gaan met (bijvoorbeeld) meer ruzies in het gezin. Dit wil zeggen dat onder
Marokkanen de meeste ruzies zouden moeten voorkomen, gevolgd door Turken en
Surinamers; onder Nederlandse jongens moeten de ruzies het minst voorkomen.
Maar in tabel 2 is te zien dat Nederlandse jongens wat meer ruzies binnen het gezin
melden dan de andere groepen. Dit is tegengesteld aan de verwachting.

Zijn er inderdaad in Marokkaanse gezinnen minder ruzies dan in Nederlandse
gezinnen? Dit hoeft volstrekt niet het geval te zijn. Het is immers ook mogelijk dat
dit onderwerp bij de Nederlandse jongens minder gevoelig ligt dan bij de Marok-
kaanse. Hierdoor zullen Nederlandse respondenten gemakkelijker toegeven dat er
thuis ruzies voorkomen. De verschillen in antwoordtendenties hebben tot gevolg dat
verschillen in delinquentie tussen de groepen niet kunnen worden verklaard uit de
gezinsfactoren. Een redenering als: 'de delinquentie ligt bij Marokkanen hoger,
onder meer omdat de gezinssituatie bij deze groep ongunstiger is dan bij de andere
groepen' kan niet op grond van dit onderzoek worden bevestigd of ontkend. Dit
demonstreert het belang van het validiteitsprobleem bij onderzoek naar etnische
minderheden met behulp van een vragenlijst. In deel I van dit rapport werd hier al
op gewezen.

Negeren van het probleem kan de conclusies van een onderzoek op losse schroe-
ven zetten. Zo heeft bijvoorbeeld Kemper een groep van 95 Marokkaanse scholie-
ren in Nederland gevraagd naar hun schoolprestaties. 13 respondenten omschrijven
die prestaties als `matig tot slecht', 73 respondenten antwoorden `redelijk tot goed'
en 9 zeggen dat het 'zeer goed' gaat. Daaruit concludeert Kemper: 'de schoolpres-
taties zijn redelijk' (Kemper, 1989, p. 52). Hij gaat daarbij voorbij aan de moge-
lijkheid dat een aanzienlijk aantal respondenten slechte schoolprestaties verzwijgt en
dat de schoolsituatie van Marokkaanse jongeren misschien wel zeer alarmerend is.
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Tabel 3: Officieel geregistreerde criminaliteit en gezinsintegratie: stabiliteit van de correlatie-
en de multipele-correlatiecoëfficiënten

directe
controle

ruzies slaan
band

ouders
belang
school

oordeel
gezin

R

N=184 0,29** 0,15 0,23** 0,24** 0,24** 0,20* 0,44**
N=183 0,32** 0,04 0,10 0,15 0,14 0,17 0,36**

dichotoom:
N=184 0,22* 0,02 0,07 0,22* 0,08 0,10 0,28

* P<0,01 ** P<0,001

Van belang is dat, alhoewel verschillen tussen groepen in dit geval niet kunnen
worden verklaard, verschillen binnen elke etnische groep wel kunnen worden bestu-
deerd. De samenhang tussen variabelen hoeft namelijk niet per se verstoord te wor-
den door deze antwoordtendentie. Immers, als alle jongens binnen een etnische
groep bijvoorbeeld maar één kwart van alle gezinsruzies opgeven, blijft de rangorde
behouden. De jongens kunnen dan onderling gerangschikt worden naar: veel gezins-
ruzies versus weinig gezinsruzies. Men kan dan nog steeds nagaan of de jongens
die naar verhouding de meeste ruzies opgeven ook de meeste delicten plegen.

Verder is het duidelijk dat de genoemde antwoordtendentie niet bij elke variabele
een rol hoeft te spelen. Zo kan men verwachten dat vragen over gezinsruzies of
over gepleegde delicten voor veel jongens bedreigender zijn dan de vraag hoe laat
ze 's avonds van hun ouders thuis moeten zijn.

4 Stabiliteit van correlaties

Bij het interpreteren van onderzoeksresultaten dient men voorzichtig te zijn met het
trekken van algemene conclusies omdat, ook bij een betrekkelijk grote steekproef
als deze, het toeval een rol blijft spelen. Een extreem voorbeeld hiervan wordt ge-
vormd door één enkele autochtone jongen die 19 geregistreerde delicten op zijn
naam heeft staan. Dit is bijna een kwart van het totale aantal en dit ene geval heeft
daarom een naar verhouding grote invloed op de correlaties met de geregistreerde
delinquentie. Tabel 3 geeft een,indruk van de stabiliteit van deze correlaties bij de
autochtone groep. De getallen stellen (multipele) correlaties voor met de geregis-
treerde delinquentie. In de tweede rij (N= 183) worden de resultaten berekend met
uitsluiting van deze respondent. Het is mogelijk om een andere maat te kiezen die
minder afhankelijk is van slechts enkele respondenten. Stabielere resultaten worden
verkregen door het dichotomiseren van de afhankelijke variabele: 0=geen geregis-
treerde delicten; 1=tenminste één geregistreerd delict. De aldus verkregen waarden
zijn weergegeven in de derde rij. De correlaties zullen door het dichotomiseren in
het algemeen echter afnemen, waardoor aanwezige effecten soms minder duidelijk
zichtbaar kunnen worden gemaakt. In dit geval is de berekende multipele-correlatie-
coëfficiënt (R=0,28) bijvoorbeeld niet meer op 1%-niveau statistisch significant
verschillend van nul. Zowel het toeval als de keuze van de onderzoeker voor een
bepaalde maat beïnvloeden op deze wijze de resultaten.

Bij de allochtone groepen komen dergelijke extreme scores niet voor en zullen
de correlaties dan ook stabieler zijn.
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5 Gezinsintegratie en delinquentie

Bijlage 1

Tabel 4: Officieel geregistreerde criminaliteit en gezinsintegratie: correlatie- en multipele-
correlatiecoëfficiënten (N)

directe
controle

ruzie
1

slaan band
ouders

belang
school

oordeel
gezin

R

(hoge score) (weinig) (vaak) (vaak) (zwak) (weinig) (negatief)

Marokkanen 0,18** 0,10 0,10 0,08 -0,14* -0,00 0,31**
(181) (173) (169) (181) (182) (181) (167)

Turken 0,22*** 0,02 -0,08 0,09 0,11 0,18* 0,30***
(196) (195) (192) (196) (196) (196) (192)

Surinamers 0,20* 0,12* 0,04 0,21* 0,02 0,09 0,27***
(204) (201) (201) (204) (204) (204) (196)

Nederlanders 0,29*** 0,15* 0,23*** 0,24*** 0,24*** 0,20* 0,44***
(203) (200) (184) (203) (204) (204) (184)

totaal 0,22*** 0,08* 0,10** 0,14*** 0,07* 0,11*** 0,27***
(784) (769) (746) (784) (786) (785) (739)

Tabel 5: Self-reportdelinquentie en gezinsintegratie; Surinamers: correlatie- en multipele-
correlatiecoëfficiënten (N) (`)

directe
controle

ruzies slaan band
ouders

belang
school

oordeel
gezin

R

(hoge score) (weinig) (vaak) (vaak) (zwak) (weinig) (negatief)

Hindoestanen 0,15 0,31*** 0,16 0,12 0,03 0,05 0,37*
(106) (102) (104) (106) (105) (106) (102)

Creolen 0,46*** 0,23 0,15 0,27* -0,32* 0,23* 0,61**
(45) (46) (45) (45) (46) (45) (44)

anderen 0,22 0,21 0,18 0,15 -0,06 0,03 0,31
(53) (53) (52) (53) (53) (53) (50)

(`i Omdat deze groepen betrekkelijk klein zijn, fluctueren de getallen wat meer.

Tabel 6: Geregistreerde delinquentie en gezinsintegratie; Surinamers: correlatie- en multipele-
correlatiecoéfficiënten (N)"

hoge score)

directe
controle
(weinig)

ruzies

(vaak)

slaan

(vaak)

band
ouders
(zwak)

belang
school

(weinig)

oordeel
gezin

(negatie, f)

R

Hindoestanen 0,03 -0,10 -0,11 -0,04 -0,01 -0,11 0,16
(106) (102) (104) (106) (105) (106) (102)

Creolen 0,26* 0,14 0,00 0,56*** 0,08 0,15 0,57*
(45) (46) (45) (45) (46) (45) (44)

anderen 0,36* 0,29* 0,32* 0,23 -0,03 0,19 0,48
(53) (53) (52) (53) (53) (53) (50)

Omdat deze groepen betrekkelijk klein zijn, fluctueren de getallen wat meer.
* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001
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Tabel 7: Onderlinge relaties van de gezinsintegratiematen: correlatiecoëfficiënten(N)

(hoge score)

directe controle (weinig)

ruzies (vaak)

slaan (vaak)

band (zwak)

belang school (weinig)

* P<0,01 ** P<0,001
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ruzies slaan
band

ouders
belang
school

oordeel
gezin

(vaak) (vaak) (zwak) (weinig) (negatief)

0,10* 0,02 0,38** 0,16** 0,18**
(765) (743) (784) (782) (784)

- 0,31** 0,21** 0,03 0,31**
(743) (765) (768) (766)

- 0,06 -0,01 0,17**
(743) (744) (743)

- 0,14** 0,26**
(782) (784)

- 0,16**
(783)

6 Gezinsintegratie en sociaal-economische omstandigheden

Codering socio-demografische variabelen
- Aantal jaren in Nederland: 0 = minder dan 1 jaar; 1 = 1 jaar; 2 = 2 jaar ...,

t/m 16 = 16 jaar.
- Leeftijd: 2 = 12 jaar t/m 7 = 17 jaar.
- Opleiding: 1 = lager onderwijs, isk, lom, (z)mok; 2 = lbo, ito, ibo, leao, vba;

3 = mavo, midden, ivo, vbo; 4 = mbo, kmbo; 5 = brugklas; 6 = vwo, havo.
- Beroepsniveau (SES vader en moeder): 1 = vrije beroepen, personeel >9, hoge

employees; 2 = middelbare empl; 3 = zelfstandig, bedrijven <9; 4 = lagere
employé; 5 = geschoolde arbeider; 6 = ongeschoolde arbeider.

- Werkloosheid vader: 1 = werkzaam; 2 = werkt niet (WW/WAO/zonder be-
roep).

- Onvolledig gezin: 1 = volledig; 2 = onvolledig.

De tabellen
De aantallen in de tabellen 8 t/m 11 gelden voor de multipele correlaties, voor de
overige correlatie kunnen zij enigszins variëren.

Tabel 8: Gezin en werkloosheid vader'): correlatie- en multipele-correlatiecoëfficiënten(N)

directe
controle

ruzies slaan
band

ouders
belang
school

oordeel
gezin

R

(hoge score) (weinig) (vaak) (vaak) (zwak) (weinig) (negatie, f)

Marokk. (165) 0,14* 0,06 -0,08 0,09 -0,07 0,08 0,20
Turken (189) 0,09 -0,02 -0,05 -0,10 0,11 0,09 0,26*
Surin. (160) -0,04 -0,15* -0,13 -0,02 0,12 -0,11 0,23
Neder]. (176) 0,06 0,03 -0,06 0,35* 0,16* -0,04 0,25

totaal (690) 0,05 -0,06 -0,08* 0,01 0,05 0,02 0,12

'D (0=werkend; 1 =niet werkend)
* P<0,05 ** P<0,01 *** P<0,001
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Tabel 9: Gezin en beroepsniveau van de vader('): correlatie- en multipele-correlatie-coëfft-
ciënten (N)

directe
controle

ruzies slaan
band

ouders
belang
school

oordeel
gezin

R

(hoge score) (weinig) (vaak) (vaak) (zwak) (weinig) (negatief)

Marokk. (155) -0,06 0,04 -0,01 -0,01 0,04 0,10 0,14
Turken (181) 0,03 -0,05 -0,05 -0,01 0,03 0,07 0,12
Surin. (143) -0,04 -0,17* -0,04 -0,02 0,10 -0,03 0,20
Nedert. (165) -0,12 -0,06 0,03 -0,04 0,14 0,16* 0,28*

totaal (644) -0,05 -0,16** -0,03 -0,09* 0,06 0,10** 0,25**

hoge score: laag beroepsniveau
* p <0,05 ** P<0,01 *** P<0,001

Tabel 10: Gezinsintegratie (zes indexen) gerelateerd aan lengte verblijf in Nederland, het aan-
tal broertjes/zusjes, en volledig/onvolledig gezin: multipele-correlatiecoëfficiënten

verblijf in Nederland aantal broertjes/zusjes onvolledig gezin

Marokkanen (N=155) 0,28 0,14 0,20
Turken (N=163) 0,23 0,25 0,30*
Surinamers (N=189) 0,18 0,21 0,29*
Nederlanders (N=182) - 0,35** 0,15

totaal (N=731) 0,19** 0,25**

* p <0,05 ** p<0,01 *** P<0,001

Tabel 11: Gezin en leeftijd: correlatie- en multipele-correlatiecoëfficiënten(N)

directe
controle

ruzies slaan band
ouders

belang
school

oordeel
gezin

R

(hoge score) (weinig) (vaak (vaak) (zwak) (weinig) (negatief)

Marokk. (181) 0,21** -0,09 -0,20** 0,16* 0,05 0,10 0,32**
Turken (196) 0,16* 0,04 -0,12* 0,11 0,06 0,16* 0,27*
Surin. (204) 0,26*** 0,11 -0,27*** 0,07 -0,04 0,01 0,44***
Nederl. (204) 0,34*** 0,13* -0,32*** 0,14* 0,08 0,15* 0,52***

totaal (784) 0,24*** 0,05 -0,24*** 0,11*** 0,03 0,11*** 0,37**

* p <0,05 ** P<0,01 *** P<0,001
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1 Samenstellen van indexen

De in dit hoofdstuk besproken enquêtevragen gaan over een aantal uiteenlopende
onderwerpen. Met behulp van een Principale Componenten Analyse met oblique
rotatie zijn een gedeelte van deze vragen gegroepeerd tot een aantal zinvolle in-
dexen. De uiteindelijke keuze van variabelen voor de indexen is vervolgens op
inhoudelijke gronden en met behulp van betrouwbaarheidsanalyse tot stand geko-
men. Er resteren dan nog een aantal vragen die min of meer op zichzelf staan.

De indexen zijn geconstrueerd door het gemiddelde te nemen van de variabelen.
Zoals hieronder blijkt is de betrouwbaarheid van de indexen onderzocht voor de
totale groep en voor uitsluitend allochtonen. Net als voor de `gezinsindexen' (zie
hoofdstuk 2) is elke keer gecontroleerd of door het weglaten van één variabele de
betrouwbaarheid sterk toeneemt. Op die manier kunnen eventueel variabelen die
toch niet in de index horen (te zwak samenhangen met de andere variabelen) ge-
ïdentificeerd worden.

Godsdienstigheid: 1: laag -> 5: hoog (N=786)
De onderstaande vragen (1, 2 en 3) werden voorafgegaan door de vraag: zijn je
ouders (vader/moeder) gelovig? Als het antwoord `neen' luidde werden deze drie
vragen overgeslagen en kregen de code 1.
1. Volgen je ouders de voorschriften van de ramadan op? Zo ja, hoeveel tijd hou-

den ze zich er meestal aan?
Codering: 1: niet godsdienstig; 2: niet aan houden; 3: paar dagen; 4: paar we-
ken; 5: hele periode

2. Hoe vaak bidden je ouders (vader/moeder)?
3. En hoe vaak gaan je ouders (vader/moeder) naar een moskee/kerk/synagoge?

Codering: 1: niet godsdienstig; 2: nooit -'7: elke dag
Eten of drinken jullie bepaalde dingen niet?
Drinken jullie alcohol?
Eten jullie varkensvlees?

Codering: 1: wel etenldrinken; 3: niet etenldrinken
Hoe vaak ga je zelf naar de ... (moskee/kerk/synagoge)?

Codering: 1: nooit -> 5: elke dag
Alpha: 0,87 (alleen voor allochtonen; N=414); 0,92 (voor alle groepen; N=530)

Rol van de vrouw: 1: weinig thuis -, 4: veel thuis (N=778)
Vinden je ouders (vader/moeder) dat meisjes van 12 jaar en ouder naar school moe-
ten gaan of dat ze in het huishouden moeten helpen?
En wat vind je er zelf van?

Codering: 1: naar school; 3: in huishouden
Vind jij dat een meisje uit moet kunnen gaan met een vriendje als ze dat zelf wil?
En wat vinden je ouders (vader/moeder) daar van?

Codering: 1: ja; 2: hangt af van omstandigheden; 3: neen
Hoe vaak doet je moeder thuis de boodschappen?
Hoe vaak doetje vader thuis de boodschappen?
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Codering: 1: heel vaak -> 5: nooit
Alpha: 0,64 (alleen voor allochtonen; N=349); 0,68 (voor alle groepen; N=498)

Nederlandse taal: 1: goed -> 3,3: slecht (N=579)
Hoe goed vind je datje moeder Nederlands spreekt?
Hoe goed vind je dat je vader Nederlands spreekt?
En hoe goed vind je dat jijzelf Nederlands spreekt?

Codering: 1: heel goed -> 5: heel slecht
Hoe belangrijk vinden je ouders (vader/moeder) dat jij goed Nederlands spreekt?

Codering: 1: heel belangrijk -, 4: onbelangrijk
Welke taal spreek jij meestal met je ouders?
Welke taal spreek je meestal met je vrienden als je uitgaat?
In welke taal spreek (sprak) je meestal op school met je vrienden?

Codering: 1: Nederlands; 3: andere taal
Alpha: 0,67 (alleen voor allochtonen; N=507)

Gezinsactiviteiten: 1: weinig -> 4,25: veel (N=757)
Wil je voor elke activiteit aangeven hoe vaak je zoiets met de familie onderneemt?
(Met familie wordt bedoeld: ouders, zusjes, broertjes, ooms of tantes.)
thuis familiefeesten
- met familie naar feesten van andere familie
- met familie naar cafés
- met familie naar koffie/theehuizen
- met familie op vakantie
- met familie naar sportactiviteiten

Codering: 1: nooit -> 5: elke week
Alpha: 0,56 (alleen voor allochtonen; N=470); 0,54 (voor alle groepen; N=646)

Angst voor terugsturen: 1: weinig -> 3: veel (N=567)
Ben je bang dat de politie je uit Nederland zal zetten?
Ben je bang dat je ouders/verzorgers je uit Nederland zullen zetten?

Codering: 1: neen; 2: een beetje; 3: ja
Correlatie: 0,55 (alleen voor allochtonen; N=535)

Overige vragen:
Welke nationaliteit hebben vrienden, goede kennissen of buren van je ouders waar
ze in Nederland veel mee omgaan? (N=766)

Codering: 1: ouders hebben zulke vrienden niet; 2: allochtone vrienden; 5: Ne-
derlandse vrienden

En hoe vaak zien zij zulke vrienden? (N=764)
Codering: 1: geen vriendenlnooit -> 5: heel vaak

Heb je nog andere familie in Nederland? En hoe vaak zie je deze familie meestal?
(N=785)

Codering: 1: geen andere familie; 2: nooit -> 7: elke dag
Denk je dat je de volgende 5 jaar nog in Nederland zult wonen? (N=464)

Codering: 1: ja; 3: neen (alleen voor allochtonen)
Hoe vaak ga je gemiddeld terug naar ..... ? (N=582)

Codering: 1: nooit -> 6: twee maal per jaar (alleen voor allochtonen)
Zijn je ouders van plan om terug te keren naar ..... ? En hoeveel sparen ze daar-
voor? (N=386)

Codering: 1: niet terugkeren; 2: weinig sparen -> 6: veel sparen
Hoeveel broertjes en zusjes heb je hier in Nederland wonen?

Codering: waarde = aantal broertjes en zusjes
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2 Godsdienst en rol van de vrouw: .
betekenisverschillen bij de, etnische groepen

Als men een moslim vraagt of hij alcohol drinkt en varkensvlees eet, kan men dit
opvatten als een vraag naar de mate waarin hij godsdienstige voorschriften naleeft.
Stelt men een Nederlander dezelfde vraag, dan zal het antwoord in veel gevallen
niets met godsdienstigheid te maken hebben. Dit stelt de onderzoeker voor een
dilemma als een index mede uit dergelijke vragen wordt samengesteld. Aan de ene
kant kent de Islam nu eenmaal een aantal voorschriften die bij het christendom ont-
breken, en heeft op dat punt een grotere invloed op het dagelijks leven. Er valt dus
wat voor te zeggen dat een moslim die geen varkensvlees eet, op dit punt gods-
dienstiger is dan een christen die wel varkensvlees eet. Aan de andere kant kan men
van een Nederlander die geen alcohol drinkt, meestal moeilijk zeggen dat hij op dit
punt sterk godsdienstig is. Iets dergelijks geldt voor de vragen over boodschappen
bij de index `rol van de vrouw'. Daarom zijn ook een aangepaste index 'godsdienst'
en een aangepaste index 'rol van de vrouw' geconstrueerd, waarbij dergelijke vra-
gen buiten beschouwing blijven.

In tabel 1 staan de item-totaalcorrelaties en de betrouwbaarheden (alpha) weerge-
geven van alle indexen voor de vier etnische groepen. Sommige correlaties zijn
instabiel doordat ze voor bepaalde etnische groepen zeer scheef zijn verdeeld. Zo
geven bijvoorbeeld slechts twee Nederlandse jongens en één Surinaamse jongen op
dat ze van mening zijn dat een meisje thuis dient te blijven in plaats van naar school
te gaan; slechts één Nederlandse jongen zegt dat in het gezin geen alcohol wordt
gedronken.

De correlaties van de volledige indexen met de aangepaste indexen zijn zeer
groot: voor de twee godsdienstindexen zijn correlaties voor Marokkanen, Turken,
Surinamers en Nederlanders respectievelijk: 0,93; 0,96; 0,92; 0,99; en voor de
twee indexen met betrekking tot de rol van de vrouw: 0,78; 0,74; 0,64; 0,50.

Berekeningen van correlaties en multipele correlaties met self-reportdelinquentie
zijn zowel met de volledige als met de aangepaste indexen uitgevoerd. Het blijkt dat
de uitkomsten in grote lijnen dezelfde zijn. In tabel 2 staan de resultaten vermeld;
de waarden komen grotendeels overeen met tabel 10.

Tabel 1: Item-totaalcorrelaties per etnische groep

Marokkanen Turken Surinamers Nederlanders

Godsdienstigheid
1. voorschriften ramadan 0,33 0,75 0,91 0,00(1)
2. bidden 0,42 0,78 0,87 0,00(2)
3. ouders naar kerk etc. 0,50 0,81 0,85 0,00(2)
4. dingen niet eten/drinken 0,29 0,30 0,63 0,39
5. alcohol drinken 0,27 0,54 0,77 0,00w
6. varkensvlees eten 0,28 0,32 0,73 0,49
7. zelf naar kerk etc. 0,35 0,59 0,78 -0,03

Alpha 0,58 0,82 0,92 0,36

Alle respondenten gecategoriseerd als 'niet godsdienstig'.
(2) Alleen 'niet godsdienstig' overgebleven door 'listwise deletion' bij de berekening.

Alleen 'wel alcohol' overgebleven door 'listwise deletion'.

Vervolg tabel 1 op volgende pagina
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Vervolg tabel 1

Marokkanen Turken Surinamers Nederlanders

Godsdienstigheid (aangepast)
1. bidden 0,30 0,72 0,74 0,80
2. ouders naar kerk 0,60 0,81 0,85 0,87
3. zelf naar kerk 0,41 0,62 0,52 0,68

Alpha 0,60 0,85 0,72 0,80

Rol van de vrouw
1. mening ouders over meisje 0,50 0,32 -0,00 0,00(4)
2. mening jongen over meisje 0,42 0,27 0,00(') 0,00('
3. mening jongen uitgaan 0,46 0,26 0,40 0,29
4. mening ouders uitgaan 0,42 0,32 0,22 0,23
5. boodschappen moeder 0,58 0,09 0,11 0,23
6. boodschappen vader 0,17 0,11 0,13 0,17

Alpha 0,67 0,41 0,32 0,33

Rol van de vrouw (aangepast)
1. mening ouders over meisje 0,52 0,36 0,06 0,00(4)
2. mening jongen over meisje 0,54 0,34 0,00(4) -0,04
3. mening jongen uitgaan 0,47 0,35 0,52 0,61
4. mening ouders uitgaan 0,34 0,36 0,57 0,59

Alpha 0,68 0,56 0,47 0,47

Nederlandse taal
1. Nederlands spreken moeder 0,35 0,30 0,54
2. Nederlands spreken vader 0,37 0,28 0,58
3. zelf Nederlands spreken 0,46 0,31 0,23
4. belang taal 0,25 0,19 0,19
5. taal met ouders 0,22 0,09 0,35
6. taal met vrienden 0,38 0,13 0,13
7. taal op school 0,38 0,20 0,14

Alpha 0,62 0,45 0,59

Gezinsactiviteiten
1. thuis familiefeesten 0,28 0,42 0,30 0,37
2. feesten andere familie 0,34 0,35 0,37 0,41
3. café 0,34 0,34 0,25 0,10
4. koffie/theehuizen 0,35 0,35 0,36 0,25
5. vakantie 0,18 0,13 0,32 0,27
6. sportactiviteiten 0,27 0,33 0,31 0,30

Alpha 0,53 0,57 0,56 0,52

Angst voor terugsturen
Corr. coëff. ouders * politie 0,52 0,65 0,53

Alleen 'moet naar school' als antwoord.
Alleen 'moet naar school' overgebleven door 'listwise deletion' bij de berekening.



Bij hoofdstuk 3 133

Tabel 2: Traditionalisme (volledig en aangepast) en self-reportcriminaliteit: correlatie- en
multipele-correlatiecoëfficiënten (N)

volledig aangepast

(hoge score)
godsd. vrouw
(hoog) (thuis)

R godsd. vrouw
(hoog) (thuis)

R

Marokkanen -0,17* -0,16 0,21 -0,21** 0,06 0,22
(182) (179) (168) (180) (178) (165)

Turken -0,06 0,01 0,07 -0,06 -0,03 0,07
(196) (193) (185) (190) (192) (178)

Surinamers -0,09 -0,18** 0,21 -0,10 -0,03 0,13
(204) (203) (192) (193) (203) (181)

Nederlanders -0,20** 0,01 - 0,21** 0,09 -
(204) (203) (200) (203)

* p <0,05 ** P<0,01 *** P<0,001

3 Gemiddelden en correlaties van indexen

Bij de tabellen met gemiddelden staan onder de kolommen F- en p-waarden ver-
meld. Dit heeft betrekking op de toetsing 'van de nulhypothese: gelijke gemiddelden
in de kolom.

Tabel 3: Traditionalisme: gemiddelden van de indexen en standaarddeviaties (N)

(hoge score)
godsdienst

(hoog)
vrouw
(thuis)

Ned. taal
(slecht)

gezinsact.
(veel)

terugsturen
(veel)

Marokkanen 4,1 2,5 2,2 2,1 1,2
SD 0,59 0,65 0,43 0,52 0,48

(182) (179) (182) (171) (173)

Turken 3,8 2,2 2,2 1,9 1,1
SD 0,94 0,52 0,37 0,52 0,40

(196) (193) (195) (189) (193)

Surinamers 2,1 1,7 1,5 2,1 1,1
SD 0,85 0,42 0,37 0,54 0,32

(204) (203) (202) (197) (201)

Nederlanders 1,4 1,5 - 2,1 -
SD 0,64 0,35 0,56

(204) (203) (200)

F 556 148 218,7 4,3 3,6

p <0,001 <0,001 <0,001 0,005 0,03
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Tabel 4: Traditionalisme: gemiddelden van de indexen voor de drie Surinaamse groepen en
standaarddeviaties (N)

(hoge score)
godsdienst

(hoog)
vrouw
(thuis)

Ned. taal
(slecht)

gezinsact.
(veel)

terugsturen
(veel)

Hindoestanen 2,3 1,8 1,6 2,1 1,1
SD 0,79 0,44 0,37 0,56 0,35

(105) (104) (105) (102) (105)

Creolen 1,8 1,6 1,3 2,0 1,1
SD 0,78 0,38 0,38 0,48 0,32

(46) (46) (45) (43) (44)

Javanen e.a. 1,8 1,7 1,5 2,1 1,1
SD 0,93 0,40 0,33 0,54 0,24

(53) (53) (52) (52) (52)

F 7,8 2,9 6,3 0,8 0,2
p 0,001 0,06 0,002 0,5 0,8

Tabel 5: Traditionalisme: correlatiecoëfficiënten; Marokkanen (N)

(hoge score)
vrouw Ned. taal
(thuis) (slecht)

godsdienstigheid (hoog) 0,2710*** 0,2453***
(179) (182)

rol van de vrouw (thuis) - 0,2495***
(179)

Nederlandse taal (slecht) -

gezinsactiviteiten (veel)

* p <0,05 ** P<0,01 *** P<0,001

Tabel 6: Traditionalisme: correlatiecoëfficiënten; Turken (N)

(hoge score)

godsdienstigheid (hoog)

rol van de vrouw (thuis)

Nederlandse taal (slecht)

gezinsactiviteiten (veel)

gezinsact. terugsturen
(veel) (veel)

0,1181 0,0177
(171) (173)

-0,0013 -0,0443
(168) (170)

-0,0834 0,0127
(171) (173)

- 0,0127
(162)

vrouw Ned. taal gezinsact. terugsturen
(thuis) (slecht) (veel) (veel)

0,2626*** 0,0373 0,0128 0,0244
(193) (195) (189) (193)

- 0,0277 -0,0200 0,0929
(192) (186) (196)

- -0,2413*** -0,1977**
(188) (192)

- 0,1409*
(186)

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001
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Tabel 7: Traditionalisme en gezinsintegratie: correlatiecoëfficiënten; Marokkanen
(161 <N< 183)

(hoge score)

directe controle (weinig)
ruzies (vaak)
slaan (vaak)
band ouders (zwak)
belang school (weinig)
oordeel gezin (negatief)
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godsdienst vrouw Ned. taal gezinsact. terugsturen
(hoog) (thuis) (slecht) (veel) (veel)

-0,06 -0,13* 0,17** -0,17** 0,07
-0,07 -0,04 0,06 0,06 0,03
-0,06 0,12 -0,04 -0,12 0,14*
-0,12* -0,14* 0,17** -0,20** 0,03
0,01 -0,03 0,43*** -0,13 0,01
0,03 -0,06 0,20** 0,03 0,17**

Tabel 8: Traditionalisme en gezinsintegratie: correlatiecoëfficiënten; Turken (188 <N < 197)

(hoge score)

directe controle (weinig)
ruzies (vaak)
slaan (vaak)
band ouders (zwak)
belang school (weinig)
oordeel gezin (negatief)

godsdienst vrouw Ned. taal gezinsact. terugsturen
(hoog) (thuis) (slecht) (veel) (veel)

-0,11 0,08 0,08 -0,25*** -0,08
-0,18** -0,02 -0,04 -0,04 0,12*
-0,03 -0,05 0,10 -0,06 0,14*
-0,06 0,18** 0,06 -0,24*** 0,02
0,02 -0,03 0,37*** -0,20*** -0,004

-0,01 0,05 0,17** -0,10 0,08

Tabel 9: Traditionalisme en gezinsintegratie: correlatiecoëfficiënten; Surinamers
(194<N<205)

(hoge score)

directe controle (zwak)
ruzies (vaak)
slaan (vaak)
band ouders (zwak)
belang school (weinig)
oordeel gezin (negatief)

godsdienst vrouw Ned. taal gezinsact. terugsturen
(hoog) (thuis) (slecht) (veel) (veel)

-0,14* -0,05 0,11* -0,10 -0,15**
-0,09 -0,02 -0,02 -0,07 -0,09
-0,02 0,07 0,06 0,05 0,10
-0,10 -0,12* 0,15* -0,13* -0,14*
-0,10 0,003 0,23*** 0,15* 0,10
-0,13* 0,004 0,04 0,14* -0,05

Tabel 10: Traditionalisme en self-reportcriminaliteit: correlatiecoëfficiënten (N)

godsdienst vrouw Ned. taal gezinsact. terugsturen
(hoge score) (hoog) (thuis) (slecht) (veel) (veel)

Marokkanen -0,17 -0,16* -0,07 -0,07 0,12
(182) (179) (182) (171) (168)

Turken -0,06 0,01 0,02 0,02 0,07
(196) (193) (195) (189) (185)

Surinamers -0,09 -0,18** -0,02 0,04 0,21
(204) (203) (202) (197) (192)

Nederlanders -0,20** 0,01 - 0,04 -
(204) (203) (200)

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001
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Tabel 11: Traditionalisme en geregistreerde criminaliteit: correlatiecoëfficiënten (N)

(hoge score)
godsdienst

(hoog)
vrouw
(thuis)

Ned. taal ge
(slecht)

zinsact. terugsturen
(veel) (veel)

Marokkanen -0,20** -0,09 -0,09 0,04 0,20
(182) (179) (182) (171) (168)

Turken 0,06 0,02 0,12* 0,01 0,15
(196) (193) (195) (189) (185)

Surinamers -0,22*** -0,07 0,03 -0,00 0,21
(204) (203) (202) (197) (192)

Nederlanders -0,03 0,02 - 0,05 -
(204) (203) (200)

* p <0,05 ** P<0,01 *** P<0,001

4 Gemiddelden en correlaties van enkele afzonderlijke variabelen

Tabel 12: Afzonderlijke variabelen voor de vier etnische groepen, gemiddelden en standaard-
deviaties (N) (»

contact freq. contact bedrag aantal
vrienden terug ander fam.'z' sparen(') kinderen

(hoge score) (vaak) (vaak) (elke dag) (veel) (veel)

Marokkanen 3,3 3,7 4,7 4,2 5,0
SD 1,2 1,2 1,3 1,2 2,2

(176) (182) (147) (31) (180)

Turken 3,5 3,9 4,9 4,0 3,1
SD 1,2 1,2 1,4 1,2 1,6

(194) (196) (115) (78) (192)

Surinamers 3,1 1,5 4,8 3,8 3,5
SD 1,2 0,9 1,4 1,5 1,9

(192) (204) (200) (40) (205)

Nederlanders 3,6 - 4,3 - 1,6
SD 1,1 1,3 1,3

(202) (200) (199)

F 5,4 279 4,70 0,62 119
p 0,001 <0,001 0,003 0,53 <0,001

(') Onder Surinamers: geen significante verschillen.
(2) Zonder de groep die geen familie heeft in Nederland.
(') Zonder de groep die niet spaart.
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Tabel 13: Afzonderlijke variabelen en self-reportcriminaliteit: correlatiecoëfficiënten (N)

137

Marokkanen Turken Surinamers Nederl. totaal

Situatie van de migrant:
Hoeveel broertjes en zusjes? -0,02 -0,09 -0,10 0,01 -0,13***

(180) (192) (205) (199) (776)

Frequentie zien vrienden 0,07 -0,04 -0,13 * -0,01 -0,02
(176) (194) (192) (202) (764)

Hoe vaak zien familie? -0,07 -0,01 0,00 -0,11 -0,02
(181) (196) (205) (203) (785)

Oriëntatie op het land van oorsprong:
Nationaliteit vrienden? 0,11 0,08 -0,08 -0,05 0,10**

(176) (194) (192) (204) (766)

Nog 5 jaar in Nederland? -0,10 -0,13 -0,10 - 0,11*
(139) (142) (183) (464)

Hoe vaak terug naar ..... ? 0,07 0,06 0,06 - 0,02
(182) (196) (204) (582)

Sparen voor terugkeer? 0,29*** 0,07 0,13 - 0,14**
(115) (137) (134) (386)

* p <0,05 ** P<0,01 *** P<0,001

Tabel 14: Afzonderlijke variabelen en geregistreerde criminaliteit: correlatiecoéfficiénten(N)

Marokkanen Turken Surinamers Nederl. totaal

Situatie van de migrant:
Hoeveel broertjes en zusjes? -0,05 -0,07 -0,00 0,30*** 0,09**

(180) (192) (205) (199) (776)

Frequentie zien vrienden 0,19** -0,01 -0,00 0,04 -0,06
(176) (194) (192) (202) (764)

Hoe vaak zien familie? -0,09 -0,02 0,06 -0,07 -0,04
(181) (196) (205) (203) (785)

Oriëntatie op het land van oorsprong:
Nationaliteit vrienden? 0,14* 0,08 0,02 0,04 0,03

(176) (194) (192) (204) (766)

Nog 5 jaar in Nederland? -0,07 -0,13 -0,08 - 0,10*
(193) (142) (183) (464)

Hoe vaak terug naar ..... ? -0,03 0,06 -0,06 - 0,01
(182) (196) (204) (582)

Sparen voor terugkeer? 0,08 -0,18* -0,02 - 0,04
(115) (137) (134) (386)

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001
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5 Gezinsintegratie, godsdienst en delinquent gedrag

Bijlage 2

In hoofdstuk 2 is gebleken dat gezinsintegratie vrij sterk samenhangt met delinquen-
tie; in hoofdstuk 3 is uiteengezet dat er bij sommige groepen een zwakke samen-
hang is tussen delinquentie en godsdienstigheid. Men kan zich afvragen of beide
verbanden op een zelfde effect zijn gebaseerd. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat
godsdienstige gezinnen naar verhouding beter functioneren; de kans op delinquentie
bij de zonen is dan kleiner. Uit tabel 15 blijkt dat dit niet het geval is. Achtereen-
volgens zijn weergegeven: de multipele-correlatiecoëfficiënt van de gezinsindexen
met delinquentie (R gezin); de multipele-correlatiecoëfficiënt van de gezinsindexen
en de index `godsdienstigheid' met delinquentie (R godsd.); de F-waarde van de
toets met nulhypothese: geen verschil tussen beide R (SF); de bijbehorende p-waar-
de (Sp); de partiële-correlatiecoëfficiënt van godsdienstigheid en delinquentie met de
gezinsindexen uitgepartialiseerd (Sr) en tenslotte de correlatie van godsdienstigheid
met delinquentie (r). De laatste twee indicatoren zijn steeds vrijwel gelijk; dit bete-
kent dat de samenhang tussen godsdienst en delinquentie onafhankelijk is van de
gezinsindexen.

De gegevens voor de drie Surinaamse groepen zijn hier niet opgenomen. Ook
voor deze groepen geldt dat, als er samenhang is tussen godsdienst en delinquentie,
dit onafhankelijk is van de gezinsintegratie.

Tabel 15: Gezinsintegratie, godsdienst en delinquent gedrag: multipele-correlatiecoëfficiënten,
partiële F, p-waarde van partiële F, partiële en correlatiecoëfficiënten

R gezin(» R godsd.(2) SF (3> sp (4) br (5) r(6)

Self-report
Marokkanen (N=167) 0,46 0,48 5,26 0,02 -0,17 -0,18
Turken (N=192) 0,33 0,33 0,96 0,76 -0,02 -0,06
Surinamers (N=196) 0,37 0,38 0,58 0,45 -0,06 -0,10
Nederlanders (N=184) 0,44 0,46 4,78 0,03 -0,16 -0,17

Geregistreerd
Marokkanen (N=167) 0,31 0,37 7,06 0,009 -0,21 -0,22
Turken (N=192) 0,30 0,30 1,03 0,31 0,07 0,07
Surinamers (N=196) 0,27 0,34 8,26 0,005 -0,20 -0,23
Nederlanders (N=184) 0,44 0,44 0,06 0,80 -0,02 -0,03

(» Multipele correlatie van de zes gezinsindexen en delinquentie.
(2) Multipele correlatie van de zes gezinsindexen, godsdienst en delinquentie.

Toename F van o) naar (2).
Significantie van de toename.
Partiële correlatie van godsdienst en delinquentie wanneer gecontroleerd wordt voor de zes
gezinsindexen.
Correlatie van godsdienst en delinquentie.
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1 Samenstellen van indexen

Aan de respondenten zijn een aantal vragen gesteld over het functioneren op school.
Hieruit zijn drie indexen samengesteld: conflicten, betrokkenheid en schoolpres-
taties. Twee vragen zijn niet in de indexen opgenomen. Deze gaan over het spijbel-
gedrag en het van school gestuurd worden. Deze twee variabelen zijn in zekere zin
op te vatten als criminaliteitsmaten. Zie hierover paragraaf 3 van deze bijlage.

Conflicten: 1: weinig -> 7: veel (N=803)
Ben (werd) je wel eens uit de klas gestuurd?
Heb (had) je wel eens ruzie met je leraren of met een bepaalde leraar?
Krijg (kreeg) je wel eens straf op school?

Codering: 1: neen -> 7: 2-3 maal per dag
Alpha: 0,66 (N=746)

Betrokkenheid: 1: sterk -> 4: zwak (N=810)
Hoe vind (vond) je het in het algemeen om naar school te gaan?

Codering: 1: heel prettig -> 5: heel onprettig
Hoe kun (kon) je in het algemeen met de meeste leraren opschieten?

Codering: 1: heel goed -> 5: heel slecht
En hoe belangrijk vind (vond) je het hoe de meeste lerarenonderwijzers over je
denken?
En hoe belangrijk vind (vond) je het om goede cijfers op school te halen?

Codering: 1: heel belangrijk -> 5: heel onbelangrijk
Alpha: 0,58 (N=762)

Schoolprestaties: 0: goed -> 3: slecht (N=770)
Had je op je laatste rapport onvoldoendes, hiermee bedoelen we cijfers van 5 of
lager? Zo ja, hoeveel onvoldoende cijfers waren dat? (N.B.: Bij het samenstellen
van de index is dit aantal door twee gedeeld om het gewicht in verhouding tot de
volgende vraag te verkleinen.)
En ben je op school wel eens blijven zitten? Zo ja, wil je vertellen hoe vaak?

Correlatie: 0,19 (N=751)

Overige vragen:
Spijbelen:
Blijf (bleef) je wel eens weg van school?

Codering: 1: neen -> 7: 2-3 maal per dag (N=778)
Van school gestuurd:
En ben je wel eens van school gestuurd/geschorst? Zo ja, hoe vaak? (N=784)
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Tabel 1: Item-restcorrelaties voor de etnische groepen per index

Marokkanen Turken Surinamers Nederlanders

conflicten
1. klas uitgestuurd 0,39 0,55 0,43 0,64
2. ruzie met leraren 0,29 0,52 0,25 0,59
3. straf op school 0,33 0,44 0,38 0,68

Alpha 0,51 0,69 0,54 0,79

Betrokkenheid
1. prettig op school 0,23 0,39 0,37 0,48
2. met leraren opschieten 0,39 0,35 0,37 0,39
3. belang oordeel leraren 0,24 0,36 0,35 0,39
4. belang goede cijfers 0,33 0,27 0,29 0,34

Alpha 0,50 0,56 0,56 0,62

Schoolprestaties
correl.: 1. onvold. * 2. doubleren 0,09 0,23 0,16 0,25

2 Schooltype, etnische groep en delinquentie

Tabel 2: Schooltype naar etnische groep; in %

schooltype Marokkanen Turken Surinamers Nederl. totaal
(N =) (170) (177) (198) (193) (738)

lager onderwijs/brugklas 29 21 27 18 24
lbo/leao 33 48 22 31 33
kmbo/mbo 5 3 6 6 5
mavo 17 14 28 18 19
havo 2 2 9 9 6
vwo 0,6 3 5 10 5
buitengewoon onderwijs 14 10 5 9 9

X2=81,6; df=18; p <0,0001
Ontbrekende waarden: 50; 4 respondenten zitten namelijk op een Internationale schakelklas, 4
op een middenschool, 8 op een levensschool, 9 zitten op andere typen onderwijs, 25 gaan
niet meer naar school.

Hieronder volgt een overzicht van de loglineaire analyses die zijn uitgevoerd om te
onderzoeken of zowel school als etnische groep een statistisch significante bijdrage
leveren aan de voorspelling van politiecontacten. Deze methode gaat na of een
gespecificeerd model overeenstemt met de gegevens, of er significant van afwijkt.

Tabel 3: Schooltype, etnische groep en geregistreerde delinquentie (p.c.): loglineaire
modellen

modellen X2 df p

1. [etn.gr. * p.c.] [etn.gr. school] 49,9 24 0,001
2. [school * p.c.] [etn.gr. * school] 32,1 21 0,06
3. [etn.gr. * school] [p.c. * school] [p.c. * etn.gr.] 12,2 18 0,84
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Tabel 4: Test naar de bijdrage van effecten van tabel 3: verschil in Chi-kwadraat
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effect X2 df p

[schools p.c.] M model 1 - X2 model 3) 37,7 6 >0,001
[etn.gr. • p.c.] (X2 model 2 - 3Ct model 3) 19,9 3 >0,001

3 Het gehanteerde model

Voor het bestuderen van de relatie met delinquentie moet men een onderscheid
maken tussen de variabelen `spijbelen' en `van school gestuurd' enerzijds en de drie
indexen `conflicten', `betrokkenheid' en `schoolprestaties' anderzijds. De drie
indexen beschouwen we als indicatoren voor het functioneren op school. Het
samenstellen van de indexen impliceert een model: een index vormt een cluster; de
variabelen binnen de cluster vertonen een grotere samenhang met elkaar dan met
variabelen buiten de cluster (Amdur, 1989). Met behulp van een Principale
Componenten Analyse kan men zien dat dit inderdaad het geval is. Tabel 5 geeft de
structuurmatrix weer. De matrix bestaat uit de correlaties van de variabelen met de
principale componenten (of factoren). Deze componenten bestaan uit clusters
samenhangende variabelen. De drie indexen komen overeen met de eerste, de
tweede en de vierde principale component. Het lijkt er op dat de variabelen
`spijbelen' en 'van school gestuurd' sterker samenhangen met de
delinquentievariabelen dan met de schoolvariabelen. Ook onderling correleren deze
beide variabelen minder sterk dan met de beide delinquentiematen.

Vooral 'spijbelen' hangt sterker samen met delinquentie dan met de schoolvaria-
belen. Blijkbaar is 'spijbelen' eerder op te vatten als een indicator voor delinquentie
dan voor schoolintegratie (zie ook Hirschi, 1969, p. 189; Amdur, 1989, p. 44).
Vergelijkt men de correlaties tussen 'van school gestuurd' en de andere
schoolindexen (tabel 6) met de correlaties tussen 'van school gestuurd' en de
delinquentiematen (zie de tabel 7), dan valt op dat bij sommige etnische groepen
(Marokkanen, Nederlanders) de relatie met delinquentie zeer sterk is. Aan de
andere kant is er ook een sterke relatie tussen 'van school gestuurd' en de indexen
'conflicten' en 'betrokkenheid'.

Dit alles valt inhoudelijk goed te verklaren. Dat een leerling spijbelt, wil niet
alleen zeggen dat hij gedurende een periode niet onder supervisie staat. Het zegt
ook veel over de leerling zelf. De oorzaken van het spijbelen kunnen voor een
groot gedeelte dezelfde zijn als die van delinquent gedrag. In beide gevallen gaat
het om het overtreden van regels. Iets dergelijks geldt ook voor 'van school
gestuurd'. Bovendien kan delinquent gedrag de aanleiding zijn voor het wegsturen
van school, zodat het oorzakelijk verband hier al heel onduidelijk ligt.

Het verband tussen de indexen 'conflicten', 'motivatie' enerzijds en de variabele
'van school gestuurd' anderzijds suggereert wel dat deze laatste variabele niet alleen
een indicator is voor delinquent gedrag, maar ook wel degelijk voor het
functioneren op school.

De conclusie luidt dus dat in het geval van 'spijbelen' het misleidend is om deze
als onafhankelijke variabele in de multipele regressievergelijking op te nemen. Voor
'van school gestuurd' geldt dit niet. Maar voor de volledigheid zijn de regressie-
vergelijkingen verder tweemaal berekend: een keer zonder en een keer met 'van
school gestuurd'. De resultaten staan vermeld in de tabellen 7, 9 en 10.
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Tabel 5: Principale Componenten Analyse: de structuurmatrix; (N=788) "»

Bijlage 3

index variabelen componenten
1 2 3 4

conflicten (1) 0,78
(2) 0,76
(3) 0,76

betrokkenheid (1) 0,42 0,57
(2) 0,47 0,58
(3) 0,72
(4) 0,69

schoolprestaties (1) 0,71
(2) 0,79

self-report 0,44 0,70
politiereg. 0,80
spijbelen 0,63

weggestuurd 0,35 0,49

(') Correlaties kleiner dan 0,35 staan niet vermeld.
(2) De nummering van de variabelen verwijst naar de nummers in tabel 1 van deze bijlage.

Tabel 6: Correlaties tussen schoolindexen, spijbelen en van school sturen (N)

(hoge score)
betrokkenh. prestaties spijbelen wegsturen

(gering) (slecht) (veel) (vaak)

conflicten (veel) 0,32*** 0,23***
(779) (743)

betrokkenheid (gering) - 0,15***
(750)

prestaties (slecht) -

spijbelen (veel)

4 Schoolintegratie en delinquentie

0,23*** 0,31***
(772) (776)

0,23*** 0,29***
(777) (783)

0,14*** 0,12***
(742) (747)

- 0,20***
(752)

Tabel 7: Geregistreerde delinquentie en schoolintegratie: correlatie- en multipele-correla-
tiecoëfficiënten met en zonder 'van school gestuurd' (N)

(hoge score)
conflicten betrokkenh. prestaties

(veel) (gering) (slecht)
weggest.

(vaak)
R zonder R met
van school gestuurd

Marokkanen 0,23** 0,13* 0,10 0,42*** 0,28** 0,46***
(182) (182) (165) (180) (165) (163)

Turken -0,01 0,19** 0,16* 0,14* 0,27** 0,30**
(193) (196) (186) (196) (183) (183)

Surinamers 0,28*** 0,21** 0,10 0,14* 0,32*** 0,42***
(205) (206) (199) (206) (198) (198)

Nederlanders 0,21** 0,21** 0,09 0,31*** 0,18 0,29**
(200) (203) (201) (202) (196) (194)

* p <0,05 ** P<0,01 *** P<0,001
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Omdat de index `prestaties' geen hoge betrouwbaarheid heeft, zijn de correlaties
met delinquentie ook berekend voor de afzonderlijke variabelen `blijven zitten' en
`aantal onvoldoendes'. Daarbij blijkt dat de resultaten niet afwijken van de
hierboven gepresenteerde gegevens.

Tabel 8: Delinquentie en aantal onvoldoendes op school en blijven zitten: correlatiecoëffi-
ciënten (N)

(hoge score) onvoldoendes (vee!) blijven zitten (veel)
self-report geregistr. self-report geregistr.

Marokkanen 0,09 0,15* 0,04 0,01
(177) (177) (167) (167)

Turken 0,20** 0,13* 0,36*** 0,13*
(190) (190) (189) (189)

Surinamers 0,02 0,08 0,21*** 0,08
(205) (206) (200) (200)

Nederlanders 0,27*** 0,13* 0,22*** 0,04
(203) (203) (202) (202)

* p <0,05 ** P<0,01 *** P<0,001

Tabel 9: Self-reportdelinquentie en schoolintegratie voor Surinamers; correlatie- en multi-
pele-correlatiecoëfficiënten met en zonder 'van school gestuurd' (N)

(hoge score)
conflicten betrokkenh. prestaties

(veel) (gering) (slecht)
weggest.

(vaak)
R zonder R met
van school gestuurd

Hindoestanen 0,34*** 0,09 -0,03 0,11 0,33** 0,33*
(106) (106) (103) (106) (103) (103)

Creolen 0,44** 0,15 0,41** 0,16 0,53** 0,54**
(45) (46) (45) (46) (44) (44)

Javanen e.a. 0,33** 0,28* 0,15 -0,10 0,43* 0,44*
(54) (54) (51) (54) (51) (44)

* p <0,05 ** P<0,01 *** P<0,001

Tabel 10: Geregistreerde delinquentie en schoolintegratie voor Surinamers; correlatie- en
multipele-correlatiecoëfficiëntenmet en zonder 'van school gestuurd' (N)

conflicten betrokkenh. prestaties weggest. R zonder R met
(hoge score) (veel) (gering) (slecht) (vaak) van school gestuurd

Hindoestanen 0,08 0,05 -0,10 -0,00 0,11 0,11
(106) (106) (103) (106) (103) (103)

Creolen 0,47*** 0,26* 0,23 0,32* 0,51** 0,52*
(45) (46) (45) (46) (44) (44)

Javanen e.a. 0,07 0,14 0,12 -0,06 0,20 0,21
(54) (54) (51) (54) (51) (51)

* p <0,05 ** P<0,01 *** P<0,001
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5 Socio-demografische variabelen en schoolintegratie

Tabel 11: Schoolintegratie en socio-demografische variabelen voor Marokkanen; correlatie-
coëfficiënten (N)

(hoge score)

conflicten (veel)

betrokkenheid (gering)

prestaties (slecht)

jaren aantal aantal leef- vader beroepsniveau
in Nederl. broer/zus ouders tijd werkloos vader

(veel) (veel) (110) (hoog) Ga) (laag)

0,25*** -0,03 0,05 -0,09 0,06 0,06
(171) (180) (182) (182) (180) (169)

0,05 -0,07 0,06 0,06 0,08 0,02
(171) (180) (182) (182) (180) (169)

0,19** -0,04 0,08 0,09 0,09 0,02
(155) (163) (165) (165) (163) (152)

* P<0,05 ** P<0,01 *** P<0,001

Tabel 12: Schoolintegratie en socio-demografische variabelen voor Turken; correlatiecoëffi-
ciënten (N)

(hoge score)

conflicten (veel)

betrokkenheid (gering)

prestaties (slecht)

jaren aantal aantal leef- vader beroepsniveau
in Nederl. broer/zus ouders tijd werkloos vader

(veel) (veel) (1/0) (hoog) Ga) (laag)

0,19** 0,05 -0,10 0,01 0,04 -0,05
(165) (189) (193) (193) (190) (180)

0,03 0,11 -0,08 0,22*** 0,04 0,12
(168) (192) (196) (196) (193) (183)

0,28*** 0,07 -0,13* 0,14* 0,06 0,03
(159) (182) (186) (186) (183) (174)

* p <0,05 ** P<0,01 *** P<0,001

Tabel 13: Schoolintegratie en socio-demografische variabelen voor Surinamers; correlatie-
coëfficiënten (N)

(hoge score)

conflicten (veel)

betrokkenheid (gering)

prestaties (slecht)

jaren aantal aantal leef- vader beroepsniveau
in Nederl. broer/zus ouders tijd werkloos vader

(veel) (veel) (1/0) (hoog) Ga) (laag)

0,07 -0,03 0,07 -0,05 -0,10 -0,01
(198) (204) (205) (205) (164) (147)

0,13* -0,09 -0,19** 0,07 -0,10 -0,030
(199) (205) (206) (206) (165) (148)

-0,07 -0,01 0,11 0,17** 0,11 0,08
(193) (198) (199) (199) (159) (142)

* P<0,05 ** P<0,01 *** P<0,001
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Tabel 14: Schoolintegratie en socio-demografische variabelen voor Nederlanders; correlatie-
coëfficiënten (N)

(hoge score)

conflicten (veel)

betrokkenheid (gering)

prestaties (slecht)

aantal aantal leef- vader beroepsniveau
broer/zus ouders tijd werkloos vader

(veel) (1/0) (hoog) (ja) (laag)

0,12* 0,01 -0,01 0,20** -0,18**
(195) (200) (200) (189) (178)

0,06 0,03 0,12* 0,23*** -0,05
(198) (203) (203) (192) (181)

-0,02 0,07 0,13* -0,03 -0,06
(197) (201) (201) (190) (159)

* P<0,05 ** P<0,01 *** P<0,001

Tabel 15: Respondenten die politiecontacten hebben naar schoolintegratie, beroepsniveau en
bij werkenden en niet werkenden: %, gamma, correlatiecoëfficiënt

schoolintegratie(') hoog midden laag gamma r

beroepsniveau:
hoog beroepsniveau 0 17 13 22 0,07
lagere employés 9 15 22 27 0,10
geschoolde arbeiders 20 13 48 34 0,15*
ongeschoolde arbeiders 17 28 63 40 0,16**

werkzaam^Z' :
ja 13 22 33 32 0,12**
WAO/WW 22 20 52 40 0,17**

De index schoolintegratie is hier op dezelfde manier gemaakt als in figuur 2 (paragraaf 4.3).
Hierbij zijn weggelaten: de gepensioneerden, bovendien waren er een aantal ontbrekende
waarden op deze variabele (net als op de variabele schoolintegratie).

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001

Tabel 16: Aantallen behorende bij bovenstaande tabel 15 en tabel 3 uit hoofdstuk 4

schoolintegratie hoog midden laag

beroepsniveau:
hoog beroepsniveau 9 58 15
lagere employés 11 52 9
geschoolde arbeiders 24 150 21
ongeschoolde arbeiders 41 229 19

werkzaam:

ja 71 354 51
WAO/WW 18 163 23
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1 Samenstellen van indexen

Op basis van de Principale Componenten Analyse en de analyse van de betrouw-
baarheid van de index (reliability van SPSS) is besloten 2 schalen te maken. Het
resultaat is als volgt:

Waarden: 1: heel erg, -> 5: helemaal niet erg vindt (N=785)
- het stelen van iets kleins (bijvoorbeeld pen of schrift);
- het stelen van iets duurders (bijvoorbeeld een trui);
- inbreken/stelen van dingen uit een huis;
- het vechten met een ander (zonder wapens en messen);
- met een mes aanvallen van een persoon;
- het slaan van een broertje/zusje;
- het slaan van je vrouwlechtgenote (zo hard dat ze misschien wel naar het zie-

kenhuis moet).
Codering: 1: heel erg -> 5: helemaal niet erg

Alpha: 0,74

Ingrijpen: 1: streng optreden -> 4: niet ingrijpen (N=777)
- het stelen van iets kleins, van minder dan ƒ 10,-;
- inbrekenldingen uit een huis stelen;
- het vechten met een ander zonder wapens/messen;
- iemand met een mes aanvallen;
- het slaan van je vrouw/echtgenote (zo hard dat ze misschien wel naar het zie-

kenhuis moet).
Codering: 1: streng optreden; 2: standje, meenemen naar politiebureau en dan
weer laten gaan; 3: alleen ernstig toespreken; 4: niets

Alpha: 0,49

Tabel 1: Item-restcorrelaties voor de etnische groepen per index

Marokkanen Turken Surinamers Nederlanders

Waarden
1, stelen van iets kleins 0,52 0,61 0,46 0,56
2. stelen van iets duurders 0,61 0,54 0,57 0,62
3, inbreken/stelen uit een huis 0,44 0,40 0,42 0,53
4. vechten met een ander 0,42 0,48 0,46 0,42
5. met een mes aanvallen 0,56 0,51 0,50 0,51
6. slaan broertje/zusje 0,40 0,48 0,34 0,31
7. slaan vrouw/echtgenote 0,33 0,40 0,30 0,34

Alpha 0,72 0,75 0,71 0,74

Vervolg tabel 1 op volgende pagina
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Vervolg tabel 1

Marokkanen Turken Surinamers Nederlanders

Ingrijpen
1. stelen van iets kleins 0,32 0,17 0,34 0,34
2. inbreken/stelen uit een huis 0,24 0,22 0,04 0,28
3. vechten met een ander 0,30 0,24 0,38 0,31
4. met een mes aanvallen 0,44 0,33 0,45 0,43
5. slaan vrouw/echtgenote 0,31 0,15 0,15 0,18

Alpha 0,54 0,41 0,49 0,53

Tabel 2: Verdeling van de index `waarden'; in %

Marokkanen Turken Surinamers Nederlanders
(N =) (181) (194) (206) (204)

heel erg (1 -> 1,4) 16 21 7 4
erg (1,5 -, 2,4) 61 56 57 51
beetje erg (2,5 -> 3,4) 22 23 35 41
niet erg (3,5 -> 4) 2 1 1 3

X2=52,6; df=9; p<0,001

Tabel 3: Gemiddelden van de indexen per etnische groep (N=785), met standaarddeviaties
tussen haakjes

(hoge score)
waarden

(niet zo erg)
ingrijpen

(niet ingrijpen)
(N =) (785) (777)

Marokkanen 2,1 1,9
(0,55) (0,43)

Turken 2,0 1,9
(0,58) (0,42)

Surinamers 2,3 1,8
(0,53) (0,38)

Nederlanders 2,4 1,9
(0,56) (0,39)

F 19,5 3,4
df 3 3
p <0,001 0,02

Scheffé p< 0,05 (waarden):
- Nederlanders vs Marokkanen, Turken, Surinamers
- Surinamers vs Turken
Scheffé p< 0,05 (ingrijpen): geen significante verschillen.
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Tabel 4: Ingrijpen door justitie bij `het slaan van je vrouw/echtgenote'; in %

Marokkanen Turken Surinamers Nederlanders
(N =) (180) (194) (206) (203)

streng optreden/gevangenisstraf 56 48 69 70
standje/meenemen 27 29 23 21
ernstig toespreken 14 22 8 7
niets 3,5 0,5 0,5 2

X2=42,9; df=9; p<0,001

Tabel 5: Waarden en ingrijpen: correlatiecoëfficiënten

Marokkanen Turken Surinamers Nederlanders
(N =) (178) (190) (206) (203)

Waarden * ingrijpen 0,41*** 0,40*** 0,39*** 0,41***

*** p<0,001

Tabel 6: Waarden en ingrijpen gerelateerd aan officieel geregistreerd delinquent gedrag per
etnische groep: correlatie- en multipele-correlatiecoëfficiënten

(hoge score)
waarden

(niet zo erg)
ingrijpen

(niet ingrijpen)
R

Marokkanen 0,09 -0,08 0,15
(181) (178) (178)

Turken 0,12* -0,03 0,14
(194) (190) (190)

Surinamers 0,17* -0,09 0,24**
(206) (206) (206)

Nederlanders 0,28*** 0,30*** 0,34***
(204) (203) (203)

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001
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1 Samenstellen van indexen

Er zijn twee factoranalyses gemaakt. De eerste bevat de variabelen die betrekking
hebben op verveling, frequentie van uitgaan en de plaatsen die men bezoekt. Op
basis hiervan zijn de indexen `frequentie vrije tijd' en `plaats vrije tijd' gemaakt.
De drie vragen over verveling vertonen weinig onderlinge samenhang. Deze zijn
daarom niet tot een index samengevoegd. In de tweede factoranalyse zijn vragen
opgenomen die handelen over de mate waarin de kinderen georiënteerd zijn op het
gezin of juist op activiteiten buitenshuis. Zes van deze variabelen zijn op grond van
hun samenhang tot een index `oriëntatie' samengevoegd. Voor alle indexen is de
betrouwbaarheid berekend.

Frequentie vrije tijd: 1: thuis -> 7: buitenshuis (N=786)
Doorbrengen vrije tijd

Codering: 1: meestal thuis; 4: even vaak binnen als buitenshuis; 7: meestal
buitenshuis

Frequentie buitenshuis (overdag)
Frequentie buitenshuis ('s avonds)

Codering: 1: nooit -> 7: bijna iedere dag
Alpha: 0,41 (N=786)

Plaats vrije tijd: 1: nooit bezoeken -> 7: bijna iedere dag bezoeken (N=773)
Bezoek disco
Bezoek café
Bezoek koffie/theehuis
Bezoek buurthuis/jongerencafé
Bezoek stationshal
Bezoek snackbar
Rondlopen in de stad

Codering: 1: nooit; 2: minder dan 1-2 maal per maand; 3: 1-2 maal per maand;
4: eenmaal per week; 5: alleen het weekend; 6: paar maal per week; 7: bijna
iedere dag

Alpha: 0,54 (N=773)

Oriëntatie: 0: ben graag thuis -> 0,80: ben graag elders (N=788)
Waar ben je het liefst? Ben je het liefst bij je ouders, op straat, bij andere familie
in een buurthuis of op school?

Ouders/verzorgers (Codering: 0: ja; 1: nee)
Op straat (Codering: 0: nee; 1: ja)
Buurthuis (Codering: 0: nee; 1: ja)

Als je uitgaat, met wie ga je dan meestal uit?
Hele groep (Codering: 0: nee; 1: ja)

Kun je aangeven wat de belangrijkste reden is datje meestal buitenshuis bent?
Reden: met vrienden amuseren (Codering: 0: nee; 1: ja)
Thuis niets te doen (Codering: 0: nee; 1: ja)

Alpha: 0,52 (N=788)
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Afzonderlijke variabelen:
Als je met vrienden uitgaat naar bijvoorbeeld discotheek of café, hoeveel alcohol
drinken je vrienden dan meestal?
En, als je uitgaat, hoeveel alcohol drink je dan zelf?

Codering: 1: geen alcohol; 2: weinig alcohol; 3: matig; 4: veel

In tabel 1 staan de item-restcorrelaties en de betrouwbaarheid per etnische groep
vermeld. Alle correlaties hebben het verwachte teken en in de meeste gevallen zijn
ze van vergelijkbare grootte. Ook de alpha's zijn globaal even groot. Alleen bij de
Marokkanen is de alpha voor de index `frequentie' kleiner. Deze index geeft voor
deze groep dus iets minder betrouwbare resultaten. Verder valt op dat alle item-
totaalcorrelaties van de variabele 6 op de index `oriëntatie' (thuis niets te doen) zeer
laag zijn voor ieder etnische groep. Door de variabele uit de index halen nemen de
alpha's echter nauwelijks toe en daarom is deze toch in de index opgenomen.

Tabel 1: Item-totaalcorrelaties per etnische groep

Marokkanen Turken Surinamers Nederlanders

Oriëntatie
favoriete verblijfplaats:
1. ouders versus vrienden 0,46 0,46 0,47 0,66
2. op straat 0,36 0,30 0,39 0,51
3. buurthuis 0,12 0,33 0,25 0,14

uitgaan:
4. met hele groep 0,15 0,05 0,18 0,20

oriëntatie buitenshuis:
5. met vrienden amuseren 0,06 0,24 0,29 0,30
6. thuis niets te doen 0,08 0,09 -0,04 0,10

Alpha 0,41 0,47 0,51 0,58
Alpha zonder 6 0,42 0,48 0,54 0,60

Plaats vrije rijd
1. koffie/theehuis 0,26 0,29 0,24 0,23
2. snackbar 0,26 0,25 0,28 0,40
3. stationshal 0,24 0,17 0,15 0,11
4. café 0,30 0,37 0,26 0,27
5. buurthuis/jongerencafé 0,40 0,27 0,42 0,29
6, disco 0,40 0,43 0,39 0,46
7. rondlopen in stad 0,11 0,20 0,30 0,17

Alpha 0,54 0,54 0,56 0,55

Frequentie vrije tijd
1. meestal buitenshuis 0,19 0,40 0,36 0,48
2. overdag: meestal weg 0,13 0,40 0,51 0,47
3. 's avonds: meestal weg 0,14 0,33 0,26 0,37

Alpha 0,27 0,54 0,53 0,62
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Tabel 2: Vrijetijdsindexen: correlatiecoëfficiënten (N)

(hoge score)

plaats

(disco's/
cafés)

oriëntatie buitenshuis (straat/buurthuis) 0,30***
(773)

plaats (disco's/cafés) -

frequentie buitenshuis (veel)

drinken vrienden (veel)

151

frequentie drinken drinken
buitenshuis vrienden zelf

(hoog) (veel) (veel)

0,54*** 0,19*** 0,15***
(786) (625) (633)

0,38*** 0,29*** 0,27***
(771) (615) (623)

- 0,18*** 0,17***
(625) (633)

- 0,73***
(625)

Tabel 3: Geregistreerde criminaliteit en vrijetijdsbesteding: correlatie- en multipele-correla-
tiecoëfficiénten (N) "'

hoge score)

oriëntatie
buitenshuis

(straat/
buurthuis)

plaats

(disco's/
cafés)

frequentie
buitenshuis

(hoog)

drinken
vrienden

(veel)

drinken
zelf

(veel)

R

Marokkanen 0,13* 0,31*** 0,13* 0,16* 0,12 0,34***
(182) (179) (181) (136) (137) (172)

Turken 0,05 0,05 0,14* 0,1142 0,03 0,19
(196) (190) (195) (141) (144) (182)

Surinamers 0,32*** 0,30*** 0,30*** 0,30*** 0,24*** 0,41***
(206) (202) (206) (187) (188) (194)

Nederlanders 0,20** 0,23*** 0,17** 0,06 0,10 0,28**
(204) (202) (204) (161) (164) (190)

totaal 0,17*** 0,22*** 0,17*** 0,11** 0,08* 0,25***
(788) (773) (786) (625) (633) (738)

Tabel 4: Self-reportcriminaliteit en vrijetijdsbesteding bij de Surinamers onderling: correlatie-
en multipele-correlatiecoëfficiënten (N)(')

oriëntatie
buitenshuis

plaats
frequentie

buitenshuis
drinken
vrienden

drinken
zelf

R

(hoge score)
(straat/

buurthuis)
(disco's/
cafés)

(hoog) (veel) (veel)

Hindoestanen 0,15 0,41*** 0,25** 0,37*** 0,25** 0,50***
(106) (105) (106) (100) (100) (100)

Creolen 0,27* 0,36** 0,41** 0,45*** 0,18 0,62**
(46) (45) (46) (45) (46) (44)

Javanen e.a. 0,46*** 0,53*** 0,38** 0,32** 0,29* 0,60***
(54) (52) (54) (52) (52) (50)

'D In de twee variabelen die betrekking hebben op drinken zijn, in de multipele correlatie, de
jongens die nooit uitgaan als '0' gecodeerd.

* p <0,05 ** P<0,01 *** p<0,001
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Tabel 5: Geregistreerde criminaliteit en vrijetijdsbesteding bij de Surinamers onderling: corre-
latie- en multipele-correlatiecoëfficiënten(N) "'

oriëntatie
buitenshuis

plm frequentie
buitenshuis

drinken
vrienden

drinken
zelf

R

(hoge score) (straat/
buurthuis)

(disco's/
cafés)

(hoog) (veel) (veel)

Hindoestanen 0,14 0,26** 0,15* 0,05 0,08 0,26
(106) (105) (106) (100) (100) (100)

Creolen 0,29* 0,25* 0,45*** 0,15 0,09 0,46
(46) (45) (46) (45) (46) (44)

Javanen e.a. 0,52*** 0,38** 0,35** 0,45*** 0,47*** 0,63***
(54) (52) (54) (52) (52) (50)

In de twee variabelen die betrekking hebben op drinken zijn, in de multipele correlatie, de
jongens die nooit uitgaan als '0' gecodeerd.

Tabel 6: Bezoek vrijetijdsgelegenheden: onderlinge relaties: correlatiecoëfficiënten (N)

snack-
bars

stations-
hal

buurthuis/ disco-
cafés jongerencafé theek

rondlopen
stad

koffie/theehuizen 0,09** 0,06 0,34*** 0,16*** 0,15*** 0,10**
(785) (781) (782) (785) (784) (785)

snackbars - 0,06* 0,11*** 0,23*** 0,25*** 0,14***
(781) (782) (785) (784) (785)

stationshal - 0,08* 0,09** 0,14*** 0,12***
(779) (781) (780) (781)

cafés - 0,10** 0,27*** 0,10**
(782) (781) (782)

buurthuis/jongerencafé - 0,33*** 0,11**
(784) (785)

discotheek - 0,08*
(784)

Tabel 7: Self-reportcriminaliteit en bezoek vrijetijdsgelegenheden: correlatiecoëfficiënten (N)

koffie/
theehuizen

snack-
bars

stations-
hal

cafés . buurthuis/ disco-
jongerencafé theek

rondlopen
stad

Marokkanen 0,09 0,17** 0,20** 0,03 0,27*** 0,39*** 0,12*
(181) (181) (181) (179) (182) (181) (181)

Turken 0,10 0,16** 0,11 0,11 0,14* 0,30*** 0,02
(196) (196) (193) (195) (195) (196) (195)

Surinamers 0,09 0,20** 0,33*** 0,08 0,24*** 0,42*** 0,16**
(205) (206) (204) (205) (206) (205) (206)

Nederlanders 0,28*** 0,31*** 0,17** 0,28*** 0,19*** 0,30*** 0,16*
(204) (203) (204) (204) (204) (203) (204)

* p <0,05 ** P<0,01 *** P<0,001
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Tabel 8: Geregistreerd delinquent gedrag en bezoek vrijetijdsgelegenheden: correlatiecoëffi-
ciënten (N)

koffie/
theehuizen

snack-
bars

stations-
hal

cafés . buurthuis/ disco-
jongerencafé theek

rondlopen
stad

Marokkanen 0,04 . 0,14* 0,15* 0,06 0,22*** 0,36*** 0,16**
(181) (181) (181) (179) (182) (181) (181)

Turken 0,05 -0,02 -0,04 0,11 -0,07 0,26*** -0,03
(196) (196) (193) (195) (195) (196) (195)

Surinamers 0,18** 0,04 0,07 0,05 0,18** 0,31*** 0,22***
(205) (206) (204) (205) (206) (205) (206)

Nederlanders 0,04 0,16** 0,10 0,15* 0,19** 0,08 0,08
(204) (203) (204) (204) (204) (203) (204)

* p <0,05 ** P<0,01 *** P<0,001

Tabel 9: Vrijetijdsbesteding en leeftijd: correlatiecoëfficiënten (N) "`

oriëntatie
buitenshuis

plaats
frequentie

buitenshuis
drinken
vrienden

drinken
zelf

(hoge score)
(straat/

buurthuis)
(disco's/
cafés) (hoog) (veel) (veel)

Marokkanen 0,01 0,27*** 0,05 0,23*** 0,08
(182) (197) (181) (136) (137)

Turken 0,04 0,24*** 0,12* 0,27*** 0,11
(196) (190) (195) (141) (144)

Surinamers 0,12* 0,25*** 0,16** 0,45*** 0,26***
(206) (202) (206) (187) (188)

Nederlanders 0,05 0,31*** -0,01 0,54*** 0,46***
(204) (202) (204) (161) (204)

In de twee variabelen die betrekking hebben op drinken zijn, in de multipele correlatie, de
jongens die nooit uitgaan als '0' gecodeerd. Een lage score bij leeftijd betekent: 12 jaar;
een hoge score bij leeftijd betekent: 17 jaar.

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001
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1 Samenstellen van indexen

Belang vrienden: 1: groot -> 5: gering (N=788)
Als je zorgen hebt hoe vaak bespreek je die dan met je vriend/vriendin?

Codering: 1: heel vaak -, 5: nooit
Over beste vrienden:
Hoeveel bewondering heb je voor deze vrienden?

Codering: 1: heel veel -, 5: heel weinig.
Denk je dat je beste vrienden je zullen helpen als je in moeilijkheden zou zitten?

Codering: 1: ja; 3: misschien wel
Hoe belangrijk vind je hoe je beste vrienden over je denken?

Codering: 1: heel belangrijk -> 5: heel onbelangrijk
Alpha: 0,45 (N=657)

Afzonderlijke variabelen:
Aantal vrienden:
Hoeveel vrienden heb je?

Codering: aantal
Met hoeveel vrienden trek je regelmatig op?

Codering: 0: geen -> 7: 7 en meer

Intensiteit contact:
Hoe vaak zie je de meeste van deze vrienden?

Codering: 1: minder dan lx per maand; 2: lx per maand; 3: 2x per maand; 4:
lx per week; 5: 2-3x per week; 6: elke dag; 7: 2-3x per dag

Hoe lang ken je deze meeste vrienden?
Codering: 1: korter dan half jaar; 2: half-1 jaar; 3: 1-2 jaar; 4: 2-3 jaar; 5: 3-4
jaar; 6: 4 jaar en langer

Thuis komen vrienden:
Hoe vaak komen vrienden bij jou thuis?

Codering: 1: heel vaak; 2: vaak; 3: soms; 4: zelden; 5: nooit
Komen alle vrienden uit ... bij jou thuis of maak dat niet uit?

Codering: 1: alleen Turkije; 2: alleen Marokko; 3: alleen Suriname; 4: alleen
Nederland; 5: maakt niet uit

Kenmerken vrienden:
Nationaliteit beste vrienden:

Codering: Nederlands, Turks, Marokkaans, Surinaams, meerdere nationaliteiten.
Waar, op welke plaats heb je je meeste vrienden ontmoet?

Codering: 1: op school; 2: in buurtop straat; 3: in disco/café; 4: op het werk;
5: bij familie; 6: door sport

Deviante vrienden:
Heb je vrienden die wel eens met de politie in aanraking zijn geweest?
Heb je vrienden die wel eens herrie op school maken?
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Heb je vrienden die wel eens vechten?
Codering: 0: geen -> 3: meer dan 3 personen

Tabel 1: Item-restcorrelaties per etnische groep van de index: belang vrienden

bespreken vriend/vriendin?
bewondering voor beste vrienden?
helpen door beste vrienden
belang oordeel beste vrienden

Alpha
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Marokkanen Turken Surinamers Nederlanders

0,20 0,27 0,33 0,34
0,32 0,29 0,38 0,30
0,12 0,13 0,22 0,17
0,38 0,28 0,35 0,29

0,43 0,42 0,51 0,46

Tabel 2: Enkele relaties tussen de variabelen onderling: correlatiecoëfficiënten (N)

duur vrienden elke vrienden met/die

(hoge score)
vriendschap
(Z 4 jaar)

nation. thuis
Ga)

pol.-cont.
(veel)

herrie
(veel)

vechten
(veel)

aantal vrienden 0,13*** 0,23*** 0,24*** 0,19*** 0,22***
(veel) (728) (727) (609) (714) (723)

aantal vrienden 0,16*** 0,20*** 0,19*** 0,10** 0,14***
optrekken (veel) (751) (748) (713) (737) (746)

* p <0,05 ** P<0,01 *** P<0,001

2 Relaties tussen vrienden en delinquentie

Tabel 3: Vrienden en self-reportdelinquentie: correlatie- en multipele-correlatiecoëfficiënten
(N)

Marokkanen Turken Surinamers Nederl. totaal

belang vrienden -0,09 0,01 -0,17** -0,13* -0,10**
(gering) (175) (188) (193) (200) (756)

aantal vrienden 0,21** 0,07 0,37*** 0,23*** 0,22***
(veel) (178) (192) (193) (200) (763)

optrekken vrienden 0,10 -0,02 0,14* 0,19** 0,13***
(7 en meer) (177) (189) (200) (202) (768)

Intensiteit contact
frequentie zien vrienden -0,09 -0,002 0,08 0,05 0,02

(2-3x per dag) (176) (188) (193) (200) (757)

duur vriendschap 0,14* 0,11 0,10 0,09 0,13***
(4 jaar en langer) (176) (186) (191) (200) (753)

* P<0,05 ** P<0,01 *** P<0,001

Vervolg tabel 3 op volgende pagina



156

Vervolg tabel 3
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Marokkanen Turken Surinamers Nederl. totaal

Plaats vrienden ontmoet)» 0,18** 0,23*** 0,11* 0,18**
(niet op school) (177) (188) (200) (201)

Deviante vrienden
met politiecontacten 0,35*** 0,41*** 0,56*** 0,48***

(veel) (161) (179) (184) (190)

herrieschoppers 0,25*** 0,19** 0,16** 0,29***
(veel) (168) (183) (196) (192)

vrienden die vechten 0,27*** 0,34*** 0,35*** 0,33***
(veel) (173) (185) (196) (193)

R 0,41*** 0,47*** 0,61*** 0,58***
(151) (165) (165) (177)

0,18***
(766)

0,48***
(714)

0,23***
(739)

0,34***
(747)

0,54***
(747)

Tabel 4: Vrienden en officieel geregistreerde delinquentie: correlatie- en multipele-
correlatie-coëfficiënten (N)

Marokkanen Turken Surinamers Nederl. totaal

belang vrienden -0,17** -0,07 -0,12* -0,01 -0,08**
(gering) (175) (188) (193) (200) (756)

aantal vrienden 0,15* -0,13* 0,09 0,07 0,03
(veel) (178) (192) (193) (200) (763)

optrekken vrienden 0,11 -0,15* 0,03 0,19** 0,07
(7 en meer) (177) (189) (200) (202) (768)

Intensiteit contact
frequentie zien vrienden -0,03 0,08 0,10 0,003 0,02

(2-3x per dag) (176) (188) (193) (200) (757)

duur vriendschap 0,06 0,12* 0,06 0,07 0,06
(4 jaar en langer) (176) (186) (191) (200) (753)

Plaats vrienden ontmoet°» 0,17** 0,06 0,18** 0,15** 0,13***
(niet op school) (177) (188) (200) (201) (766)

Deviante vrienden
met politiecontacten 0,25*** 0,19*** 0,44*** 0,26*** 0,26***

(veel) (161) (179) (184) (190) (714)

herrieschoppers 0,10 -0,09 0,08 0,15* 0,06
(veel) (168) (183) (196) (192) (739)

vrienden die vechten 0,16* 0,06 0,16** 0,22*** 0,14***
(veel) (173) (185) (196) (193) (747)

R (2) 0,32** 0,25 0,37*** 0,27* 0,25***
(151) (165) (165) (177) (658)

Vanwege praktische overwegingen is de variabele plaats ontmoeting gerecodeerd in: 1: op
school; 2: elders.

(2) In de multipele correlatie zijn alleen de belangrijkste variabelen opgenomen. Daarom
ontbreken de drie variabelen die nauwelijks samenhangen met criminaliteit, nl. 'belang
vrienden' en de twee vragen naar de intensiteit van de contacten.

* p <0,05 ** P<0,01 *** P<0,001



Bij hoofdstuk 7 157

Tabel 5: Vrienden en self-repotdelinquentie; Surinamers onderling: correlatie- en multipele-
correlatiecoëfficiënten (N)

Hindoestanen Creolen Javanen e.a.

belang vrienden -0,17* -0,27* -0,08
(gering) (97) (44) (52)

aantal vrienden 0,30*** 0,33** 0,49***
(veel) (103) (42) (48)

optrekken vrienden 0,17* 0,27* -0,05
(7 en meer) (101) (45) (54)

Intensiteit contact
frequentie zien vrienden 0,005 0,25* 0,13

(2-3x per dag) (97) (44) (52)

duur vriendschap 0,03 0,20* 0,17
(4 jaar en langer) (97) (44) (50)

Plaats vrienden onnnoet0> -0,01 0,06 0,30**
(niet op school) (101) (45) (54)

Deviante vrienden
met politiecontacten 0,53*** 0,58*** 0,62***

(veel) (90) (43) (51)

herrieschoppers 0,12 0,49*** -0,06
(veel) (99) (44) (53)

vrienden die vechten 0,31*** 0,40** 0,33**
(veel) (100) (43) (53)

R (2) 0,59*** 0,67*** 0,81**
(86) (36) (43)

Tabel 6: Vrienden en officieel geregistreerde delinquentie; Surinamers onderling: correlatie-
en multipele-correlatiecoëfficiënten(N)

Hindoestanen Creolen Javanen e.a.

belang vrienden -0,09 -0,06 -0,21
(gering) (97) (44) (52)

aantal vrienden 0,21** 0,02 -0,07
(veel) (103) (42) (48)

optrekken vrienden -0,06 0,16 -0,07
(7 en meer) (101) (45) (54)

Intensiteit contact
frequentie zien vrienden -0,005 0,22 0,17

(2-3x per dag) (97) (44) (52)

Vanwege praktische overwegingen is de variabele 'plaats ontmoeting' gerecodeerd in: 1:
op school; 2: elders.
In de multipele correlatie zijn alleen de belangrijkste variabelen opgenomen. Daarom
ontbreken de drie variabelen die nauwelijks samenhangen met criminaliteit, nl. 'belang
vrienden' en de twee vragen naar de intensiteit van de contacten.

* p <0,05 ** P<0,01 *** P<0,001

Vervolg tabel 6 op volgende pagina
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Vervolg tabel 6

Hindoestanen Creolen Javanen e.a.

duur vriendschap -0,03 0,21 0,02
(4 jaar en langer) (97) (44) (50)

Plaats vrienden ontnwet(" -0,02 0,38** 0,20
(niet op school) (101) (45) (54)

Deviante vrienden
met politiecontacten 0,14 0,56*** 0,47***

(veel) (90) (43) (51)

herrieschoppers 0,06 0,20 -0,06
(veel) (99) (44) (53)

vrienden die vechten 0,001 0,20 0,30**
(veel) (100) (43) (53)

R(2) 0,27 0,60** 0,48
(86) (36) (43)

3 Vrienden en vrije tijd

Tabel 7: Vrienden en vrije tijd: correlatiecoëfficiënten (N)

oriëntatie plaats frequentie
(hoge score) (straat/buurthuis) (disco's/cafés) (hoog)

belang vrienden -0,05 -0,18*** -0,13***
(gering) (756) (742) (754)

aantal vrienden 0,06* 0,18*** 0,13***
(veel) (763) (749) (761)

optrekken vrienden 0,11*** 0,16*** 0,14***
(7 en meer) (768) (754) (766)

Intensiteit contact
frequentie zien vrienden -0,02 -0,04 0,05

(2-3x per dag) (757) (743) (755)

duur vriendschap 0,06* 0,04 0,19***
(4 jaar en langer) (753) (739) (751)

Plaats vrienden ontmoet°) 0,25*** 0,26*** 0,26***
(niet op school) (766) (752) (764)

Deviante vrienden
met politiecontacten 0,28*** 0,27*** 0,28***

(veel) (714) (701) (713)

herrieschoppers 0,09** 0,19*** 0,15***
(veel) (739) (726) (737)

vrienden die vechten 0,16*** 0,23*** 0,17***
(veel) (747) (734) (745)

Vanwege praktische overwegingen is de variabele `plaats ontmoeting' gerecodeerd in: 1:
op school; 2: elders.
In de multipele correlatie zijn alleen de belangrijkste variabelen opgenomen. Daarom
ontbreken de drie variabelen die nauwelijks samenhangen met criminaliteit, nl. 'belang
vrienden' en de twee vragen naar de intensiteit van de contacten.

* p <0,05 ** P<0,01 *** P<0,001
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1 Variabelen

Stap 1:
Directe controle: 1: hoog -, 4,7: laag (N=784)
Ruzies: 1: weinig -> 5: veel (N=769)
Slaan: 1: weinig -> 5: veel (N=746)
Affectieve band met de ouders: 1: sterk -, 5: zwak (N=784)
Belang van school: 1: groot -> 5: geen (N=786)
Oordeel over het gezin: 1: goed -> 4,2: slecht (N=785)

Waarden: 1: heel erg -> 5: helemaal niet erg vindt (N=785)

Stap 2:
Conflicten: 1: weinig -> 7: veel (N=780)
Betrokkenheid: 1: sterk -> 4: zwak (N=787)
Schoolprestaties: 0: goed -> 3: slecht (N=751)
Van school gestuurd: zo ja, hoe vaak? (N=784)

Stap 3:
Frequentie vrije tijd: 1: thuis -> 7: zeer veel buitenshuis (N=786)
Plaats vrije tijd: 1: nooit -> 7: bijna iedere dag (N=773)
Oriëntatie: 0: ben graag thuis -> 0,80: ben graag elders (N=788)
Alcohol drinken vrienden: 0: ga niet uit -> 4: veel (N=752)
Alcohol drinken zelf. 0: ga niet uit -> 4: veel (N=760)

Stap 4:
Plaats vrienden ontmoet: 1: op school; 2: rest (N=766)

De variabele `plaats ontmoeting' gerecodeerd in 1: op school; 2: elders
Vrienden met politiecontacten: 0: geen -> 3: meer dan 3 pers (N=714)

Omdat deze variabele veel missings heeft, zijn de ontbrekende waarden gereco-
deerd en hebben een intermediaire code gekregen. Hierdoor zijn de codes van
deze variabele: 0: geen; 1: missings; 2: persoon; 3: 2-3 personen; 4: meer dan 3
personen

Voor de andere codes wordt verwezen naar de eerdere bijlagen.

2 Het meten van `positieve waarden ten aanzien van delinquentie'

Zoals gezegd is in dit onderzoek de `band met conventionele waarden' gemeten. In
de subcultuurtheorie wordt echter gesproken over `positieve waarden' ten aanzien
van delinquentie. De vraagstelling van dit onderzoek sluit dus strikt genomen niet
aan bij de wijze waarop de subcultuurtheorie het begrip waarden operationaliseert.
Maar we menen dat onze meting wel dicht genoeg bij het concept staat om in de
analyse te kunnen gebruiken bij een vergelijking van de twee theorieën.
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Zo blijkt uit de literatuur dat, voor zover ons bekend, deze `positieve waarden'
nooit als zodanig gemeten zijn. Het zou vermoedelijk ook een vreemde vragenlijst
opleveren. De vragen zouden dan (ongeveer) moeten luiden: Vind je het goed/pos-
itief als iemand inbreekt? Ja heel goed, goed, niet zo goed enz. ... Zo heeft
Bruinsma (1985) bijvoorbeeld, toen hij `deviante waarden' wilde meten, dergelijke
vragen ook niet gesteld.

Er kunnen echter vragen gesteld worden bij de wijze waarop Bruinsma's index
`deviante waarden' tot stand is gekomen. Er zijn verschillende variabelen die niet
rechtstreeks een waardeoordeel ten aanzien van misdrijven betreffen. Zo komt erin
voor: `Als je veel geld hebt laat de politie je met rust'; 'In Nederland mag je bijna
niets'; 'Ik heb lak aan goede manieren'; `De politie is erop uit om jongens/meisjes
te pakken zoals ik'. Dit zijn vier van de in totaal 12 variabelen in de index. Belang-
rijk is ook dat zij een groot deel van de index bepalen. Zij laden als hoogsten op de
betrokken dimensie in de factoranalyse. Dit doet twijfelen aan de mate waarin deze
index `positieve waarden' ten aanzien van delinquentie meet. Het voordeel van de
index in het huidig onderzoek is dat alle vragen betrekking hebben op concrete
misdrijven.

3 Relatie met delinquentie

Tabel 1: Sociale-controleindexen en officieel geregistreerde delinquentie: multipele corre-
laties (ontbrekende waarden: listwise deletion)

Marokkanen Turken Surinamers Nederl. totaal
(N =) (141) (159) (171) (160) (614)

stap 1: gezinsindexen
en waarden 0,28 0,33** 0,29* 0,50*** 0,28***

stap 2: schoolindexen
extra R2 0,17*** 0,06* 0,09* 0,07** 0,05***
totale R 0,50*** 0,40** 0,41* 0,56*** 0,36***

stap 3: vrijetijdsindexen
extra R2 0,06 0,03 0,09** 0,02 0,03***
totale R 0,56*** 0,44*** 0,51* 0,57*** 0,40***

stap 4: vrienden
extra R2 0,03 0,04* 0,06** 0,02 0,03***
totale R 0,58*** 0,48** 0,56*** 0,59*** 0,43***

verklaarde variantie in % 33 23 32 35 19
(adjusted) 24 13 24 27 16

* p <0,05 ** p <0,01 *** p <0,001
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Tabel 2: Sociale-controleindexen en self-reportdelinquentie: multipele correlaties (ontbre-
kende waarden: pairwise deletion)

Marokkanen Turken Surinamers Nederl. totaal
(minimum N=) (156) (178) (191) (174) (714)

stap 1: gezinsindexen
en waarden 0,48*** 0,45*** 0,44*** 0,53*** 0,48***

stap 2: schoolindexen
extra R2 0,12*** 0,09*** 0,12*** 0,11*** 0,09***
totale R 0,59*** 0,54*** 0,56*** 0,62*** 0,57***

stap 3: vrijetijdsindexen
extra R2 0,06** 0,06** 0,12**** 0,08** 0,08***

totale R 0,65*** 0,60*** 0,66*** 0,69*** 0,63***
stap 4: vrienden

extra R2 0,01* 0,05* 0,07*** 0,03** 0,04***
totale R 0,65*** 0,64*** 0,70*** 0,71*** 0,67***

verklaarde variantie in % 43 40 50 51 44
(adjusted) 35 34 44 45 43

totale RO) 0,65*** 0,63*** 0,70*** 0,71*** 0,66***
(N =) (182) (196) (206) (204) (788)

(1) ontbrekende waarden: meansubstitution
* p <0,05 ** p <0,01 *** P< 0,001
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hechtenis
drs. A.C. Berghuis; J.J.A. Essers

58. Gelet op de persoon van de rechter. Een observatie-onderzoek naar het
strafrechtelijk beslissen in de raadkamer
dr. P.C. van Duyne,• mr. I.R.A. Verwoerd

59. Privacy en persoonsregistraties
drs. C. Cozijn

60. Gezinsvorming door jonge migranten
drs. M.M.J. Aalberts

61. TBR en recidive
drs. J.L. van Emmerik

62. Effecten van de Wet Ketenaansprakelijkheid op malafiditeit
drs. A. C. Berghuis; dr. P. C. van Duyne; J. J.A. Essers

63. Jeugddelinquentie II
dr. J. Junger-Tas; drs. M. Junger;• E. Barendse-Hoornweg

64. De algemene verlofregeling gedetineerden
André Rook; Marianne Sampiemon
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65. Regiem in ontwikkeling
M. Grapendaal; B. van der linden; A. Rook

66. Gemeentelijke herindeling en politie-organisatie
drs. E. G.M. Nuijten-Edelbroek

67. Recidive 1977
dr. C. van der Werf

68. De transactie in misdrijfzaken
M.M. Kommer; J.J.A. Essers; W. A. F. Darren

69. Sexueel geweld en anticipatiestrategieèn
E. T. van Buuren; M. Wiistmann; M. Junger

70. De lengte van de wetgevingsprocedure
dr. G.J. Veerman

71. Vrijheid in gevangenschap
M.M. Kommer; M. Brouwers

72. Eindrapport experiment frauderegistratie
dr. Petrus C. van Duyne

73. Recidive van dienstverleners
drs. M. W. Bol; mr. J.J. Overwater

74. Samen/Gescheiden
drs. E.G.A. Hekman; drs. A. Klijn

75. Kleine criminaliteit in Utrecht
R. Hesseling

76. Alimentatie na scheiding in 1982
dr. C. van der Werf m. m. v. B.J. W. Docter-Schamhardt

77. Indirect onderscheid tussen migranten en autochtonen in de WAO
mr. P. E. Minderhoud,• R. O. Radema

78. In dynamisch evenwicht
drs. M. Grapendaal

79. Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit
dr. J. Junger-Tas; drs. M. Kruissink

80. Vervolging en Strafvordering bij Opiumwetdelicten
A. Rook; J.J.A. Essers

81. Duurder recht, minder vraag?
drs. A. Klijn; m. m. v. G. Paulides

82. Schadevergoeding binnen het strafrecht
M. Junger; T. van Hecke

83. Vrouwen in detentie
M. Brouwers; M. Sampiemon

84. Rechterlijke uitspraken over de regeling van het gezag en de omgang bij
scheiding
dr. C. van der Werff, drs. E.M. Nabom; m.m.v. B.J.W. Docter-Schamhardt

85. Particuliere recherche: een verkenning van enige ontwikkelingen
drs. A. B. Hoogenboom

86. Een blik op de toekomst van de CRI: verslag van een onderzoek bij politie en
Openbaar Ministerie
drs. E. G.M. Nuijten-Edelbroek; drs. A. Slothouwer

87. Het winkelcentraproject: preventie van kleine criminaliteit
drs. J. C. Colder,• m.m. v. drs. E.G.M. Nuijten-Edelbroek
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88. Schadevergoeding door het Schadefonds of door de dader: het oordeel van het
slachtoffer
mr. drs. C. Cozijn
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89. Ik zal eens even vragen naar zijn naam: voor- en nadelen van een
legitimatieplicht
dr. G.J. Veerman; G. Paulides; dr. E.J. Hofstee

90. Deviant gedrag en slachtofferschap onder jongens uit etnische minderheden 1
M. Junger; M. Zeilstra

91. Winkeldiefstal in Europees perspectief. Een vergelijkend onderzoek in
Amsterdam, Zurich en Munchen
P. Kapteyn

92. Groepscommandanten bij de Rijkspolitie. Een beschrijvend onderzoek naar hun
werk en werkbeleving
drs. J.L. van Emmerik

93. Scheidingsmanieren. Het Buro Echtscheiding Groningen als experiment in
multidisciplinaire vroeghulp
drs. E.G.A. Hekman; drs. A. Klijn

94. Operationeel vreemdelingentoezicht in Nederland
drs. M.M.J. Aalberts

95. Tbs en recidive. Een vervolgstudie naar de recidive van ter beschikking
gestelden van wie de maatregel is beëindigd in de periode 1979-1983
drs. J.L. van Emmerik

96. Twee jaar bestuurdersaansprakelijkheid volgens de WBA en de WBF. Verslag
van een verkennend onderzoek
mr. drs. C. Cozijn

97. Halt: een alternatieve aanpak van vandalisme. Eindrapport van een evaluatie-
onderzoek naar Halt-projecten
drs. M. Kruissink; drs. C. Verwers

98. Hulp aan slachtoffers van ernstige misdrijven. Effecten vanslachtofferhulp en
primaire opvang
Carl. H.D. Steinmetz

99. De Kwartaalkursus en recidive. Een onderzoek naar de effecten van het
experiment Kwartaalkursus
P.H. van der Laan; A.A.M. Essers

100. Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit: periode 1980-1988
dr. J. Junger-Tas; drs. M. Kruissink

101. Informatieverschaffing en schadebemiddeling door de politie. Evaluatie-
onderzoek van een experiment bij slachtoffers van misdrijven in Alkmaar en
Eindhoven
drs. M.I. Zeilstras drs. H. G. van Andel

102. Over regels en appèl. De conflictopwekkendheid van artikel 57 AAW
mr. H.R. Schimmel; dr. G.J. Veerman

103. Misdaadondernemingen. Ondernemende misdadigers in Nederland
dr. P. C. van Duyne; drs. R. F. Kouwenberg; mr. G. Romeijn

104. Werken met mensen. Een onderzoek naar werksituatie en functioneren van
penitentiair inrichtingswerkers
drs. M. M. Kommer
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105. Initiation and continuation of a criminal career. Who are the most active and
dangerous offenders in the Netherlands?
C.R. Block; C. van der Werf

106. Politie en milieuwethandhaving
drs. E. A. I. M. van den Berg; drs. W. Waelen

107. Achtergronden van delinquent gedrag onder jongens uit etnische minderheden II
dr. M. Junger; drs. W. Polder
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