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Voorwoord

De opdracht om een onderzoek te doen onder de bevolking van de Neder-
landse Antillen heeft voor onderzoekers uit Nederland bijzondere kanten.
Op voorhand valt moeilijk in te schatten welke problemen zullen opdoemen
bij de voorbereiding en de uitvoering van het project. Slechts één ding is
zonneklaar: op slecht weer hoef je niet te rekenen. Behalve aan de aangena-
me klimatologische omstandigheden bewaren we zeer goede herinneringen
aan de vriendelijkheid en welwillendheid waarmee we op alle eilanden van
de Nederlandse Antillen bejegend zijn. Het onderzoek zou nimmer tot een
goed einde gebracht zijn als we niet geholpen waren door een groot aantal
personen. Het voert wat ver om een ieder hier persoonlijk te bedanken,
maar een aantal personen verdient speciale vermelding. In de eerste plaats
de leden van de Commissie-Romer en in het bijzonder Harold Hollander.
Hij heeft ons veelvuldig voorzien van advies en praktische tips. Ook andere
medewerk(st)ers van de Universiteit van de Nederlandse Antillen zijn wij
dank verschuldigd. Bij zowel de administratie (waar we de printer lange
tijd bezet hielden) als de boekhouding (waar onze financiën en onze reizen
tot in de puntjes werden geregeld) konden we zelfs op de meest ongelegen
momenten terecht. Gibi Cijntje danken we voor zijn methodologische ad-
viezen. Monique van Laar en Hans van Leusden, beiden verbonden aan het
Centraal Bureau voor de Statistiek, hebben ons geholpen bij het werven van
de vertalers, coordinatoren en enquêteurs.

De coordinatoren, Niels Augusta, Boy Doran en Hayes Nicolls op Cura-
qao, Bertha Martis op Bonaire, de heer en mevrouw Hussain en Romeo
Panthoflet op St. Maarten, zeggen wij dank voor de organisatie van het
veldwerk. Niets anders dan lof voor het enthousiasme, de inzet en accura-
tesse waarmee de enquêtrices en enquêteurs hun werk hebben gedaan. Ook
de codeurs, die in een tijdsbestek van enkele weken 2300 vragenlijsten heb-
ben verwerkt, willen we speciaal dankzeggen. De gratis lessen Papiamentu,
waarop zij ons tussen de bedrijven door vergastten, hebben we erg gewaar-
deerd.

In logistiek opzicht is het Kabinet voor Nederlands Antilliaanse en Aru-
baanse zaken ons zeer behulpzaam geweest. De praktische ondersteuning in
Nederland en op de Nederlandse Antillen hebben ons werk in aanzienlijke
mate vergemakkelijkt.

Een woord van dank aan enkele CDWO/WODC-medewerkers is even-
eens op zijn plaats. Dato Steenhuis en Cas Wiebrens voor hun adviezen bij
de voorbereiding van het project, Josine Junger-Tas, Hans Boutellier en
Max Kommer voor het lezen en bekritiseren van de concepten van dit rap-
port. Tot slot danken we Marianne Sampiemon en Marita Kok, die hebben
gezorgd voor de fraaie vormgeving van het rapport.
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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

Doel van het onderzoek

Op verzoek van de door de Antilliaanse minister van Justitie ingestelde
`Commissie van onderzoek naar het vermeend onrechtmatig optreden van
de politie' hebben de auteurs van dit rapport een bevolkingsonderzoek uit-
gevoerd op Curarao, Bonaire en Sint Maarten. Het doel van dit onderzoek
was tweeledig. In de eerste plaats diende in kaart gebracht te worden hoe de
burgers van de drie genoemde eilanden eventuele contacten met het Korps
Politie Nederlandse Antillen hebben ervaren en welke indruk er bij de be-
volking bestaat van het optreden van de politie in het algemeen. De bevin-
dingen op dit terrein zijn verwerkt in het reeds gepubliceerde eindrapport
van genoemde commissie (Commissie-Romer, 1992). Het tweede onder-
zoekthema, waarvan in dit rapport verslag is gedaan, heeft betrekking op de
ontwikkeling van de veel voorkomende criminaliteit op de Nederlandse An-
tillen. De belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn daartoe vergeleken
met die van een eerder op de Nederlandse Antillen gehouden slachtoffer-
enquête (Spickenheuer, 1982). Drie vragen staan in het, onderzoek centraal:
1. In welke mate bestaan er bij de bevolking angst- en onrustgevoelens met

betrekking tot criminaliteit?
2. Wat is de omvang van de `veel voorkomende criminaliteit' op Curagao,

Bonaire en Sint Maarten?
3. Hoeveel slachtoffers melden een misdrijf bij de politie, welke motieven

worden aangedragen om geen aangifte te doen en hoe tevreden tonen de
slachtoffers die wel aangifte doen, zich over de inspanningen van de po-
litie?

Opzet

Uit de bevolking van Curacao, Bonaire en Sint Maarten is een representa-
tieve steekproef getrokken. In totaal zijn 2248 mensen geïnterviewd. Deze
interviews vonden plaats aan de hand van een gestandaardiseerde vragen-
lijst, die in vijf talen-Nederlands, Papiamentu, Engels, Spaans en Patois
(Frans-Creools)-beschikbaar was. De interviewers zijn geworven uit de
lokale bevolking.

Bij de samenstelling van de steekproef is met een drietal factoren na-
drukkelijk rekening gehouden. In de eerste plaats is ernaar gestreefd de ge-
slachtsverdeling van de steekproef zoveel mogelijk overeen te laten stem-
men met die van de totale bevolking. Hetzelfde geldt voor de leeftijdsop-
bouw. Ten slotte is gepoogd op elk eiland een goede geografische spreiding
te garanderen. Op geen van de drie eilanden is sprake geweest van een se-
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lectieve uitval. Vanwege het grote segment illegalen en meer in het bijzon-
der de onbekendheid met de precieze omvang en samenstelling van deze
groep, is enige voorzichtigheid geboden bij de beoordeling van de resulta-
ten op Sint Maarten. Op de benedenwindse eilanden benadert de samenstel-
ling van de steekproef de leeftijdsverdeling, de geslachtsverdeling en de
geografische spreiding van de populatie vrij nauwkeurig.

Belangrijkste resultaten

Criminaliteit is in elf jaar tijd de gemoederen op de Nederlandse Antillen
steeds sterker gaan bezighouden. Behalve dat er hedentendage meer over
het onderwerp gesproken wordt, schatten Antillianen de kans om zelf slacht
offer van een misdrijf te worden nu aanzienlijk hoger in dan in de periode
1980-1981. Ook wordt nu vaker aan de mogelijkheid van slachtofferschap
gedacht. De gedachten gaan daarbij in het bijzonder uit naar vermogensde-
licten in en rondom het woonhuis en geweldmisdrijven.

Bij ruim de helft van de Antilliaanse bevolking openbaren zich tamelijk
sterke tot zeer sterke angst- en onrustgevoelens in verband met criminali-
teit. Bij vrouwen leven deze gevoelens sterker dan bij mannen. Voormalige
slachtoffers zijn banger dan mensen die geen slachtofferervaring hebben.
Binnen de leeftijdscategorieën 16 t/m 24 jaar en 65 jaar en ouder bestaat de
minste onrust.

Van de drie onderzochte eilanden heeft Curagao het hoogste percentage
respondenten met angst- en onrustgevoelens: criminaliteit baart drie op de
vijf Curagaoënaars zorgen; op Bonaire en Sint Maarten schommelt het per-
centage ongeruste burgers rond de 50%. Vooral op de benedenwindse eilan-
den wordt de huidige criminaliteitssituatie sterk in verband gebracht met de
handel in en het gebruik van drugs. De onderlinge verschillen in mate van
angst en onrust tussen de drie eilanden zijn kleiner dan aan het begin van
de jaren tachtig. Maakten de inwoners van Bonaire en Sint Maarten zich
indertijd nog weinig zorgen om de criminaliteit, vandaag de dag is ook op
deze eilanden een aanzienlijke mate van onrust te bespeuren.

Ook ten aanzien van de tweede onderzoeksvraag laten de resultaten aan
duidelijkheid weinig te wensen over: bij vrijwel alle in de vragenlijst opge-
nomen delictsoorten is een stijging in het slachtofferpercentage waar te ne-
men. Vooral bij inbraak en bij diefstal uit de auto is de toename opvallend
te noemen. Het beeld van de veel voorkomende criminaliteit op de Neder-
landse Antillen wordt sterk gedomineerd door deze twee delicttypen. De
derde delictsoort die veel voorkomt, is diefstal uit de tuin, vanaf het erf of
vanaf de porch. De slachtofferpercentages van de in de vragenlijst opgeno-
men delicten waarbij contact plaatsvindt tussen dader en slachtoffer, zijn
relatief laag.

De kans op slachtofferschap is op Bonaire en Sint Maarten iets kleiner
dan op Curacao. Daarbij dient wel bedacht te worden dat op het grootste
eiland van de Nederlandse Antillen het bezit van een tuin, erf, porch en/of
auto het wijdst verbreid is: het aantal potentiële slachtoffers van veel voor-
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komende delicten als diefstal uit de auto, de tuin, van het erf of van de
porch is hierdoor automatisch groter. De verhoudingsgewijs grootste toena-
me van de criminaliteit is waar te nemen op Bonaire: het aantal slachtoffers
is hier in elf jaar tijd verdubbeld.

Afgaande op de meldings- en ondertekeningspercentages blijft een belang-
rijk deel van de criminaliteit bij het Korps Politie Nederlandse Antillen on-
bekend: gemiddeld stelt iets minder dan de helft van de slachtoffers de poli-
tie van een misdrijf in kennis. Alleen bij autodiefstal/joyriding laat men een
zeer grote meldingsbereidheid te zien: bijna alle slachtoffers van dit delict
voelen zich geroepen contact met de politie op te nemen. Bij een veel voor-
komend misdrijf als inbraak wordt van een op de drie gevallen geen aangif-
te gedaan. Het aantal `contactdelicten' dat niet wordt gemeld, is verrassend
hoog: van de helft van de berovingen op straat / zakkenrollerij en geweld
buitenshuis wordt de politie niet op de hoogte gebracht.

In vergelijking met elf jaar-geleden wordt naar aanleiding van een mis-
drijf nog ongeveer net zo vaak - of liever gezegd, net zo weinig-contact
met de politie gezocht. Het belangrijkste motief om het doen van aangifte
achterwege te laten schuilt in de geringe ernst van het delict. Dit motief
wordt het meest genoemd door slachtoffers van diefstal uit de tuin, van het
erf of van de porch. In veel gevallen is bij deze delictsoort het verlies dus-
danig klein dat de slachtoffers zich de moeite van het melden wensen te be-
sparen. Beduidend meer slachtoffers dan elf jaar geleden noemen als reden
om geen aangifte te doen het gebrek aan bereidheid bij de politie om op-
sporingsactiviteiten te ontplooien. Ook het gegeven dat ruim de helft van de
slachtoffers die in contact treden met de politie, ontevreden tot zeer onte-
vreden is over de politiële afhandeling van de aangifte, spreekt niet bepaald
in het voordeel van het Korps Politie Nederlandse Antillen. De kritiek is
vooral gericht op het achterwege blijven van een adequate reactie van poli-
tiezijde. Als storend wordt ervaren dat de politie niet of veel te laat ver-
schijnt na een melding, de zaak op zijn beloop laat en/of de slachtoffers in
het geheel niet informeert over de stand van zaken. Alleen bij autodiefstal)
joyriding en doorrijden na een ongeval zijn achteraf meer mensen tevreden
dan ontevreden over hetgeen de politie aan de zaak heeft gedaan.

Aanbevelingen

Dit onderzoek heeft weliswaar aan het licht gebracht dat de veel voorko-
mende criminaliteit op de Nederlandse Antillen in een tijdsbestek van ruim
een decennium aanzienlijk is toegenomen, maar daarmee is nog geen indi-
catie gegeven hoe het huidige criminaliteitsniveau op de Nederlandse Antil-
len zich verhoudt tot dat in andere landen ter wereld. Helaas zijn vergelij-
kingen met andere slachtofferenquêtes dan die van Spickenheuer (1982) om
methodologische redenen thans onverantwoord. Om het criminaliteitsvraag-
stuk in de toekomst wel in internationaal perspectief te kunnen plaatsen ver-
dient het aanbeveling om aansluiting te zoeken bij de internationale slacht-
offerenquête van Van Dijk e.a. (1990 en 1992). Betrokkenheid bij deze in-
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ternationale studie levert de Nederlandse Antillen behalve mogelijkheden tot
vergelijking twee bijkomende voordelen op. In de eerste plaats kan gebruik
worden gemaakt van een beproefd, kant en klaar onderzoeksinstrument,
waarmee reeds tweemaal ervaring is opgedaan. Daarnaast vinden bij de in-
ternationale slachtofferenquête met grote regelmaat (momenteel om de twee
jaar) nieuwe metingen plaats, zodat ontwikkelingen op het gebied van de
criminaliteit beter te volgen zijn dan nu het geval is. Vooral dit laatste as-
pect is onzes inziens van zeer groot belang. De belangrijkste waarde van
een slachtofferenquête schuilt namelijk niet zozeer in het vaststellen door
middel van harde, absolute aantallen van de feitelijke omvang van de crimi-
naliteit, maar veeleer in het ontdekken van trends in het criminaliteitspa-
troon.

Een slachtofferenquête kan uiteraard geen licht werpen op de daderkant
van het criminaliteitsvraagstuk. Om meer te weten te komen over de plegers
van misdrijven, hun motieven en achtergronden, enzovoort, is een geheel
ander type onderzoek nodig. Op de Nederlandse Antillen is een dadergericht
onderzoek vooral gewenst ten aanzien van druggebruikers, ook wel aange-
duid als `chollers'. De behoefte aan een onderzoek onder druggebruikers is
juist daarom van grote importantie, omdat (in het bijzonder op de beneden-
windse eilanden) door velen de gestegen criminaliteit rechtstreeks in ver-
band wordt gebracht met het toegenomen drugprobleem. Betrouwbare gege-
vens omtrent de omvang van de door druggebruikers gepleegde criminaliteit
ontbreken echter tot dusverre en in deze lacune dient dringend te worden
voorzien. Zonder nu al te veel op de resultaten van een dergelijk onderzoek
vooruit te willen lopen, is de kans niet denkbeeldig dat de studie aanleiding
geeft de beeldvorming omtrent druggebruikers te nuanceren. Ter illustratie
zij verwezen naar het in de Amsterdamse harddrugscene uitgevoerde onder-
zoek van Grapendaal e.a. (1991), waarin de hardnekkige mythe dat alle
druggebruikers moeten stelen om in hun gebruik te kunnen voorzien, wordt
ontzenuwd. Het design van voornoemde studie leent zich overigens ook uit-
stekend voor toepassing op de Nederlandse Antillen.

Bij de opzet van een onderzoek naar de relatie tussen druggebruik en cri-
minaliteit op de Nederlandse Antillen zal rekening gehouden moeten worden
met het lokale drugbeleid en met de sociale omstandigheden waaronder het
druggebruik plaatsvindt. Allereerst zal echter moeten worden vastgesteld
hoezeer het druggebruik op de Nederlandse Antillen om zich heen gegrepen
heeft. Momenteel lopen de schattingen over het aantal druggebruikers sterk
uiteen, hetgeen deels veroorzaakt wordt door de onduidelijkheid waarmee
het begrip `choller' omgeven is. Sommigen rubriceren onder deze noemer
alleen de gebruikers van base (een derivaat van cocaïne), anderen bestem-
pelen ook marihuanagebruikers als `chollers'.' Een eenduidige begripsbepa-
ling in dezen komt de discussie omtrent de omvang van het drugprobleem
alleen maar ten goede.

Opiaten, zoals heroïne, spelen op de Nederlandse Antillen nauwelijks een rol van be-

tekenis.
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Tot slot staan we nog even stil bij de grote mate van ontevredenheid die
onder slachtoffers bestaat over de activiteiten van de politie naar aanleiding
van aangiften. Conform de aanbevelingen van de Commissie-Romer (1992),
is het dringend gewenst dat het Korps Politie Nederlandse Antillen meer
zorg gaat besteden aan slachtoffers van misdrijven. Door slachtoffers het
gevoel te geven dat er naar hen geluisterd wordt, hun aangiften serieus te
nemen en door hen beter te informeren over het verloop van het opsporings-
onderzoek, zal de politie op meer vertrouwen van het publiek kunnen reke-
nen dan momenteel het geval is. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten,
want naarmate de politie over meer krediet van de bevolking beschikt, des
te meer zullen de burgers geneigd zijn de politie de reikende hand te bieden
bij dè bestrijding van de criminaliteit. Op langere, termijn zou een betere
band tussen de politie en de bevolking ook wel eens kunnen leiden tot een
afname van de publieke angst- en onrustgevoelens ten aanzien van crimi-
naliteit.



1 Inleiding

Bij Landsbesluit van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen werd op
22-7-1991 een commissie geformeerd met als taak een onderzoek in te stel-
len naar het vermeend onrechtmatig optreden van het Korps Politie Neder-
landse Antillen. Directe aanleiding voor de vorming van deze commissie
van onderzoek-veelal aangeduid als de Commissie-Romer-was de hon-
gerstaking van advocaat mr. M. Bijkerk. Hoewel zijn protestactie primair
gericht was op ongeoorloofde geweldhandelingen van politiezijde, vestigde
Bijkerk tevens de aandacht op de-in zijn ogen-onrustbarend gestegen
criminaliteit. Nadat de Commissie-Romer kennis had genomen van de re-
sultaten van een in 1981 door het WODC uitgevoerde slachtofferenquête op
Aruba, Curacao, Bonaire en Sint Maarten (Spickenheuer, 1982), werd de
behoefte gevoeld dit onderzoek te repliceren dan wel een vergelijkbaar on-
derzoek op te zetten, toegespitst op het probleem van gewelddadig politie-
optreden. Gedurende de periode februari tot juli 1992 hebben de auteurs
van dit rapport op de Nederlandse Antillen doorgebracht teneinde het ge-
vraagde bevolkingsonderzoek uit te voeren. Eind juni hebben zij over hun
bevindingen op het terrein van de politie verslag uitgebracht aan de Com-
missie-Romer. De WODC-rapportage is verwerkt in het eindrapport van
deze commissie, dat op 27 augustus 1992 is aangeboden aan de minister
van Justitie van de Nederlandse Antillen (Commissie-Romer, 1992). In het
onderhavige rapport staat het tweede onderzoeksthema, de (veel voorko-
mende) criminaliteit, centraal.

Twee termen in dit rapport verdienen nadere toelichting, te weten slacht-
offerenquête en Nederlandse Antillen. Anders dan de term slachtofferenquê-
te doet vermoeden, bestaat de onderzoekspopulatie van de studie niet exclu-
sief uit slachtoffers. Het doel van dit type onderzoek is juist om door mid-
del van een enquête onder een representatief gedeelte van de bevolking vast
te stellen hoeveel burgers met criminaliteit in aanraking komen. Het ge-
bruik van de landsnaam Nederlandse Antillen in dit onderzoek is feitelijk
onjuist, aangezien de studie zich heeft uitgestrekt over slechts drie van de
vijf eilanden: vanwege het geringe aantal inwoners zijn Saba en Sint Eusta-
tius namelijk buiten beschouwing gebleven. (In bijlage 1 zijn enkele kern-
gegevens over de Nederlandse Antillen opgenomen.) De keuze om niette-
min over dè Nederlandse Antillen te blijven spreken, vloeit louter voort uit
praktische overwegingen.

In hoofdstuk 2 wordt een verantwoording gegeven van methodologische
aard. Behalve de probleemstelling en onderzoeksvragen komen aspecten als
de gegevensverzameling, de wijze van steekproeftrekking, de samenstelling
en de representativiteit van de steekproef aan bod. Hoofdstuk 3 draait om
de vraag in hoeverre criminaliteit de gemoederen op de Nederlandse Antil-
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len bezighoudt. Hoe groot zijn de angst- en onrustgevoelens in verband met
criminaliteit? In hoofdstuk 4 wordt de omvang van de (veel voorkomende)
criminaliteit besproken. In hoofdstuk 5 wordt nagegaan hoe groot de bereid-
heid onder slachtoffers van misdrijven is om aangifte bij de politie te doen
enhoe tevreden de slachtoffers zich tonen over de inspanning van de poli-
tie.

De beschrijvende hoofdstukken 3, 4 en 5 zijn identiek opgebouwd. Aller-
eerst wordt er een overzicht gegeven van de situatie op de Nederlandse An-
tillen als geheel, vervolgens wordt een uitsplitsing gemaakt naar eiland en
tot slot worden de resultaten vergeleken met het WODC-onderzoek van elf
jaar geleden (Spickenheuer, 1982).2

Hoewel comparatieve analyses uitnodigen tot een interpretatie van de
gevonden resultaten, beperkt dit onderzoek zich tot een beschrijving van de
feiten. Om verschillen in criminaliteitsniveau tussen nu en elf jaar geleden
van een verklaring te voorzien is een theoretisch kader onontbeerlijk, maar
voor de ontwikkeling daarvan heeft de tijd ontbroken.

2
Het zal de oplettende lezer niet ontgaan dat bij de bespreking van de resultaten van de
vorige slachtofferenquête in de tekst afwisselend de jaartallen 1982 en 1980-1981 voorko-
men. Teneinde verwarring zoveel mogelijk te voorkomen, zij opgemerkt dat met het jaar-
tal 1982 gerefereerd wordt aan de verschijningsdatum van Spickenheuers rapport, terwijl
1980-1981 de periode is geweest waarover de onderzoeker destijds gemeten heeft. Het-
zelfde verhaal doet nu trouwens weer opgeld: de belangrijkste meetperiode in het huidige
onderzoek is 1991-1992, terwijl de publikatie van het rapport plaatsvindt in 1993.



2 Methodologische verantwoording

2.1 Probleemstelling en onderzoeksvragen

Zoals op diverse plaatsen in de literatuur is betoogd (o.a. Van Dijk e.a.,
1990; Spickenheuer, 1982), levert een slachtofferenquête in de regel een be-
trouwbaarder beeld op van de omvang van de criminaliteit dan de bestude-
ring van politiestatistieken. Met het laatste krijgt men immers slechts zicht
op de ter kennis van de politie gekomen delicten. Zoals bekend, is de aan-
giftebereidheid van de bevolking niet bij alle misdrijven en overtredingen
even groot. Bovendien laat de wijze van registreren in menig politiekorps
te wensen over.

Niettegenstaande de grotere betrouwbaarheid van slachtofferenquêtes, is
het enigszins misleidend om te spreken over `de criminaliteit'. Het is im-
mers praktisch onmogelijk om alle delictvormen en potentiële slachtoffer-
groepen aan bod te laten komen. Zo blijven delicten waarbij geen individue-
le personen als slachtoffers aan te wijzen zijn (men denke bijvoorbeeld aan
belastingfraude), buiten beschouwing. Ook personen wier verblijf op een
bepaalde locatie van tijdelijke aard is (men denke aan toeristen en zakenlie-
den), kunnen niet tot de onderzoekspopulatie gerekend worden.3

Hoewel het aantal slachtoffer- en delicttypen dus enigszins gelimiteerd is,
krijgt men met een slachtofferenquête wel goed zicht op de vormen van cri-
minaliteit waarvan de doorsnee burger het meeste last heeft. In het onder-
havige onderzoek is het begrip criminaliteit geoperationaliseerd aan de hand
van tien delictcategorieën, te weten:
- inbraak;
- diefstal uit de tuin, van de porch of van het erf;"
- autodiefstal/joyriding;'
- diefstal uit de auto;
- straatroof (inclusief zakkenrollerij);
- diefstal van andere eigendommen;
- vernieling;

Dat dit een niet-onbelangrijke beperking is, blijkt uit het onderzoek van T. van Dijk
(1992): toeristen en forenzen lopen een niet-geringe kans om slachtoffer van een misdrijf
te worden.

In het vervolg diefstal vanaf het erf genoemd.

Vanwege de moeilijkheid om ongemerkt een (wederrechtelijk verkregen) auto van een re-
latief klein eiland af te krijgen, is diefstal van complete auto's op de Nederlandse Antillen
vrij zeldzaam. `Gestolen' wagens worden meestal voor joyriding aangewend en in een la-
ter stadium teruggevonden, al dan niet ontdaan van enkele onderdelen. Gegeven deze si-
tuatie is besloten de twee delictsoorten in één rubriek onder te brengen.
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- geweld buitenshuis;'
- doorrijden na ongeval;
- ander misdrijf.

Een studie onder de bevolking hoeft zich niet te beperken tot de vraag of
men gedurende een zekere periode wel of niet het slachtoffer is geweest van
bepaalde misdrijven. Men kan zich ook richten op percepties van burgers,
bijvoorbeeld door te informeren naar angst- en onrustgevoelens en de hou-
ding ten opzichte van de politie. Tevens kan meer duidelijkheid worden ge-
schapen omtrent de aangiftebereidheid onder de bevolking. Over al deze
onderwerpen zijn in het onderhavige onderzoek gegevens verzameld.

De slachtofferenquête leent zich bij uitstek voor het doen van trendonder-
zoek: met grotendeels hetzelfde meetinstrument worden op verschillende
momenten waarnemingen verricht. Hierdoor worden ontwikkelingen in aard
en omvang van de criminaliteit zichtbaar. Door de resultaten van Spicken-
heuer (1982) te vergelijken met die van het onderhavige onderzoek, zal dui-
delijk worden welke verschuivingen hebben plaatsgevonden op criminali-
teitsgebied. Bij een dergelijke vergelijking dient overigens terdege rekening
gehouden te worden met het feit dat Aruba als gevolg van haar gewijzigde
staatkundige positie' buiten het bereik van het onderzoek is komen te liggen.
Het wegvallen van Aruba heeft vooral consequenties voor de reikwijdte van
de uitspraken die over de Nederlandse Antillen als geheel kunnen worden
gedaan. Het gegeven dat ook Saba en Sint Eustatius - vanwege het geringe
aantal inwoners - niet in het onderzoek zijn betrokken, legt dienaangaande
minder beperkingen op; elf jaar geleden bleven de twee kleinste eilanden
van de Nederlandse Antillen immers al om dezelfde reden buiten beeld.

Resumerend kan gesteld worden dat met het onderzoek gezocht is naar ant-
woorden op de volgende vragen:
1. In welke mate bestaan er bij de bevolking angst- en onrustgevoelens met

betrekking tot criminaliteit en hoe verhouden deze zich tot de angst- en
onrustgevoelens van elf jaar geleden?

2. Wat is de huidige omvang van de `criminaliteit' op Curagao, Bonaire en
Sint Maarten en hoe verhouden de slachtofferpercentages zich tot die uit
de enquête van 1982?

3. Hoeveel slachtoffers melden een misdrijf bij de politie, welke motieven
worden aangedragen om geen aangifte te doen en hoe tevreden tonen de

6 Gezien de gevoeligheid van de materie is niet expliciet gevraagd naar gewelddadige erva-
ringen in de sfeer van het huwelijk, het gezin of de familie. Niettemin maakten enkele
respondenten melding van dergelijke incidenten. Deze zijn ondergebracht bij de rubriek
`andere misdrijven'.

Aruba behoort staatkundig gezien niet langer tot de Nederlandse Antillen. Het eiland heeft
in 1983 een autonome positie in het Koninkrijk der Nederlanden verworven. De 'status
aparte' van Aruba moet krachtens art. 62 van het Statuut voor het Koninkrijk op 1 januari
1996 worden omgezet in volledige onafhankelijkheid. De verwachting is echter dat het
statuut gewijzigd zal worden, in de zin dat Aruba ook na voornoemde datum deel zal kun-
nen blijven uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden.

7
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slachtoffers die wel aangifte doen, zich over de inspanningen van de po-
litie? Dit alles wederom afgezet tegen de slachtofferenquête van 1982.

2.2 Dataverzameling en -verwerking

Alle 2248 respondenten zijn geïnterviewd aan de hand van een gestandaar-
diseerde vragenlijst. Deze was beschikbaar in vijf talen, te weten Neder-
lands, Papiamentu, Engels, Spaans en Patois (Frans-Creools). De laatste
twee versies zijn vooral gebruikt op Sint Maarten, waar een aanzienlijk deel
van de bevolking afkomstig is uit de Dominicaanse republiek en Haïti. De
vragen behoorden over het algemeen tot het gesloten vraagtype. De ant-
woordcategorieën waren met andere woorden in het merendeel der gevallen
voorgestructureerd. Slechts in de gevallen waar een nadere toelichting of
motivering van de respondenten werd verlangd, is hen daartoe door middel
van open vragen de ruimte geboden.

Ter vergroting van de mogelijkheden tot vergelijking is bij de formule-
ring van de vragen zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de enquête van
Spickenheuer (1982).8 Hiermee is de kans op afwijkingen als gevolg van in-
terpretatieverschillen geminimaliseerd. De vragenlijsten zijn met behulp van
de computerprogramma's `Datatooi' en `Statistica) Package for the Social
Sciences (SPSS)' verwerkt en geanalyseerd. Waar getoetst is, zijn de geëi-
gende toetsen gebruikt.`

De interviewers - 42 op Curacao, 6 op Bonaire en 35 op Sint Maarten -
zijn geworven uit de lokale bevolking. Met het oog op de omvangrijke ille-
galenpopulatie op Sint Maarten is op dit eiland ook een aantal Dominicaanse
en Haïtiaanse interviewers aangetrokken. Alle veldwerkers brachten als ge-
volg van hun medewerking aan de begin 1992 door het (Antilliaanse) Cen-
traal Bureau voor de Statistiek gehouden volkstelling de nodige ervaring in.
Voor het begin van de dataverzameling is aan de interviewers een instruc-
tieboek overhandigd. Daarnaast is op alle drie de eilanden een instructiebij-
eenkomst georganiseerd, waarin het doel van het onderzoek en de beoogde
werkwijze uitvoerig zijn behandeld. Voor het begeleiden en controleren van
de interviewers, het coordineren van het veldwerk en het bijhouden van een
deugdelijke administratie zijn vijf teamleiders aangesteld. Deze werden op
hun beurt begeleid en gesuperviseerd door de onderzoekers.

Voordat de enquêteurs aan het werk togen, is de bevolking op de drie
betrokken eilanden uitvoerig geïnformeerd over het op handen zijnde onder-
zoek. Dit is gebeurd door middel van televisie- en radio-uitzendingen en
het beleggen van een bijeenkomst met de schrijvende pers. Tevens is op elk
eiland op de dag waarop met het veldwerk werd begonnen, een persbericht
onder de lokale media verspreid. De dataverzameling heeft plaatsgevonden

8 Waar van het onderzoek van Spickenheuer wordt afgeweken, zal dit expliciet worden ver-
meld.

Zo wordt van een significant verband gesproken als de kans dat de gevonden relatie aan
het toeval moet worden toegeschreven, kleiner is dan 5%.

9
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gedurende de eerste drie weken van april 1992. Teneinde onderlinge ver-
schillen in slachtofferschap als gevolg van het asynchronisch verloop van
het veldwerk op de drie eilanden in kwestie te voorkomen (op Curagao werd
bijvoorbeeld anderhalve week eerder met de dataverzameling begonnen dan
op Sint Maarten), is besloten om in de vragenlijst 31 maart 1992 als uiterste
meldingsdatum van slachtofferschap aan te houden. Incidenten die zich heb-
ben voorgedaan na voornoemde datum, zijn buiten het bereik van dit onder-
zoek gebleven. Wanneer in het vervolg gesproken wordt over het afgelopen
jaar, dan dient daarbij gedacht te worden aan de periode 1 april 1991 t/m
31 maart 1992.

2.3 Steekproef trekking

Bij de samenstelling van de steekproef is met een drietal factoren nadruk-
kelijk rekening gehouden. In de eerste plaats is ernaar gestreefd de ge-
slachtsverdeling van de steekproef zoveel mogelijk overeen te laten stem-
men met die van de totale bevolking. Hetzelfde geldt voor de leeftijdsop-
bouw. Ten slotte is gepoogd op elk eiland een goede geografische spreiding
te garanderen. Met betrekking tot het laatste is op de benedenwindse eilan-
den een systematische steekproef getrokken uit het adressenbestand van het
kiesregister, uiteraard met medeweten en toestemming van de leidinggeven-
den van de betrokken eilandsdiensten. Omdat het adressenbestand op Cura-
gao en Bonaire wordt bijgehouden per stemdistrict en aanvullende informa-
tie voorhanden was omtrent het aantal adressen.in elk district, kostte het op
de benedenwindse eilanden betrekkelijk weinig moeite de beoogde geografi-
sche spreiding te realiseren. Met het oog op het grote aantal mensen dat il-
legaal op het Nederlandse deel van Sint Maarten verblijft, is hier een andere
strategie gevolgd. Een uiterst gedetailleerde kaart van het eiland bood hier
soelaas om de gewenste spreiding te realiseren.

De enquêteurs kregen aan het begin van het onderzoek een lijst met
adressen mee die zij geacht werden alle te bezoeken. Op elk opgegeven
adres dienden zij één persoon te spreken te krijgen en wel degene die gere-
kend vanaf 1 januari het eerste jarig was. Personen jonger dan 16 jaar en
mensen die minder dan één jaar op het eiland in kwestie woonachtig waren,
waren van deelname uitgesloten. De ratio achter de hierboven beschreven
benaderingswijze was te voorkomen dat bevolkingsgroepen die meer thuis
zijn dan andere (men denke aan huisvrouwen en werklozen), oververtegen-
woordigd zouden raken in de steekproef. Bovendien leidt deze procedure in
het algemeen vanzelf tot de gewenste geslachts- en leeftijdsverdeling. Afge-
zien van enkele correcties tijdens de eindfase van de dataverzameling, is
bijsturen inderdaad niet nodig gebleken.

De omvang van de steekproef op Curagao, Bonaire en Sint Maarten is
bepaald op 1,5% van de bevolking (van 16 jaar en ouder). Op Curagao zijn
1570 mensen geïnterviewd, op Bonaire 115 en op Sint Maarten 563. Van-
wege de onzekerheid omtrent het precieze aantal inwoners op laatstgenoem-
de eiland, hetgeen vooral veroorzaakt wordt door de omvangrijke groep
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mensen zonder geldige verblijfsvergunning, zijn verschillende deskundigen
geraadpleegd. Uiteindelijk hebben de eerste schattingen voortvloeiende uit
de volkstelling van het CBS, de doorslag gegeven en is voor dit onderzoek
uitgegaan van een inwonersaantal van 50.000. Zoals in het vorige hoofdstuk
al is vermeld, zijn de eilanden Saba en Sint Eustatius niet in het onderzoek
opgenomen. Een steekproef ter grootte van 1,5% van de bevolking van (16
jaar en ouder) zou hebben geresulteerd in een voor een bevolkingsonder-
zoek onaanvaardbaar laag aantal van 12 respondenten op Saba en 19 op
Sint Eustatius.

2.4 Beschrijving en representativiteit van de steekproef

De geslachtsverdeling in de steekproef komt op Bonaire en Sint Maarten
geheel overeen met de normverdeling10: op Bonaire is de man/vrouw-verde-
ling 52%-48% en op Sint Maarten 53%-47%. Op Curacao is het vrouwelijk
geslacht iets oververtegenwoordigd: idealiter had de steekproef voor 53%
uit vrouwen moeten bestaan, dit is uiteindelijk op 55% uitgekomen. In bij-
lage 2 wordt nader ingegaan op de leeftijdsverdeling: per eiland zijn daar
de normverdeling en de distributie in de steekproef weergegeven. Zoals uit
deze bijlage valt op te maken, zijn de verschillen tussen de werkelijke ver-
deling in de bevolking en de distributie in de steekproef dusdanig gering
dat in dit opzicht van een aanvaardbare mate van representativiteit gespro-
ken mag worden. Ten aanzien van Sint Maarten is enige voorzichtigheid
geboden. Gezien het feit dat over het gedeelte dat illegaal op dit eiland ver-
blijft, geen demografische gegevens bekend zijn, is de normverdeling
-noodgedwongen-gebaseerd op de legaal op het eiland verblijvende be-
volking. Het is niet met zekerheid te zeggen of deze distributie ook op de
groep illegalen van toepassing is.

Bij de beantwoording van de vraag of de steekproef representatief geacht
mag worden voor de bevolking van de drie grootste eilanden van de Neder-
landse Antillen, mag zeker niet voorbij worden gegaan aan de non-respons.
Met name is het zaak te achterhalen of er ten aanzien van de achtergrond-
kenmerken geslacht, leeftijd en geografische spreiding al dan niet sprake is
geweest van selectiviteit in de uitval. De enquêteurs zijn er nadrukkelijk op
gewezen in geval van non-respons een daartoe bestemd formulier in te vul-
len. Aan de hand van deze formulieren kon worden vastgesteld of de non-
respons in demografisch opzicht evenwichtig verdeeld was.

Uit de non-responsformulieren en gesprekken met de veldwerkers kan
worden opgemaakt dat de enquêteurs de meeste problemen hebben onder-
vonden met het traceren van de opgegeven adressen. Op Curagao was dit
euvel deels te wijten aan het niet geheel geactualiseerde kiesregister: zo
bleek een aantal geregistreerde adressen simpelweg niet (meer) te bestaan.
Daarenboven liet in een aantal straten de huisnummering dusdanig te wen-

10 De gegevens over de onderzoekspopulatie zijn ontleend aan het Centraal Bureau voor de
Statistiek (CBS, 1991; ongepubliceerd materiaal omtrent Sint Maarten d.d. 1-7-1989).
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sen over dat verschillende enquêteurs enkele van de door hen te bezoeken
adressen niet konden vinden. Om geen afbreuk te doen aan de beoogde geo-
grafische spreiding is deze interviewers opgedragen een ander adres te kie-
zen in dezelfde straat c.q. hetzelfde stemdistrict.

Hiernaast stuitten enquêteurs zo nu en dan op panden die bij nadere in-
spectie onbewoond bleken te zijn of geen woonbestemming hadden. Ook
deed zich de situatie voor dat de bewoners van een huis nimmer thuis kon-
den worden aangetroffen. De veldwerkers hebben in de hierboven genoem-
de gevallen van non-respons gebruik gemaakt van de zogeheten `random-
walk-methode': het eerste huis ter linkerzijde van het weggevallen adres
gold als substituut.

Ook indien de enquêteurs met een weigering werden geconfronteerd,
dienden zij zich te bedienen van de random-walk-methode. Op het aanbod
van overige leden van hetzelfde huishouden om in plaats van de weigeraar
aan het onderzoek deel te nemen mocht dus nimmer worden ingegaan. Drie-
entachtig mensen - ofwel 3% van de steekproef - gaven aan niet voor deel-
name aan het onderzoek in aanmerking te willen komen. De interviewers
hadden de opdracht om in geval van een weigering op het non-responsfor-
mulier zoveel mogelijk gegevens over de persoon in kwestie te noteren. Uit
deze gegevens blijkt dat iets meer mannen dan vrouwen hebben geweigerd
(52% tegen 48%). Vanwege de moeilijkheid om in geval van een weigering
de leeftijd van de betrokkene te achterhalen, kan op het gebied van de leef-
tijdsverdeling geen duidelijk beeld worden verkregen.

Resumerend lijkt de stelling houdbaar dat op geen van de drie eilanden
sprake is geweest van een selectieve uitval. Bovendien hebben de enquê-
teurs zich, voor zover valt na te gaan, in alle gevallen van non-respons vrij
strikt gehouden aan de a priori verstrekte instructies. Alleen ten aanzien
van Sint Maarten bestaat enige twijfel omtrent de nauwkeurigheid waarmee
de non-responsformulieren zijn ingevuld. Niet alleen om deze reden moeten
de resultaten met betrekking tot dit eiland met enige terughoudendheid wor-
den benaderd. Ook vanwege het grote segment illegalen en meer in het bij-
zonder de onbekendheid met de precieze omvang en samenstelling van deze
bevolkingsgroep, is enige voorzichtigheid bij de beoordeling van de resulta-
ten op Sint Maarten geboden. Op de benedenwindse eilanden benadert de
samenstelling van de steekproef de leeftijdsverdeling, de geslachtsverdeling
en de geografische spreiding van de populatie vrij nauwkeurig.



3 Angst- en onrustgevoelens in verband
met criminaliteit

Criminaliteit is van oudsher een onderwerp dat de gemoederen van mensen
bezighoudt. De mate waarin dat gebeurt, is echter aan fluctuaties onderhe-
vig. Voor de overheid is het om diverse redenen van belang te achterhalen
op welke schaal angst- en onrustgevoelens zich onder de bevolking hebben
verspreid. Behalve dat daarmee een indicatie wordt verkregen in hoeverre
de samenleving als veilig c.q onveilig wordt ervaren, kan een bijdrage wor-
den geleverd aan een betere afstemming van het justitiële beleid op de be-
hoeften van de bevolking. Vooral in het kader van de ontwikkeling van een
preventiebeleid is het in kaart brengen van maatschappelijke opvattingen en
gevoelens ten aanzien van criminaliteit niet van belang ontbloot.

In de vragenlijst is een blok van 15 vragen opgenomen omtrent de fre-
quentie waarmee over criminaliteit wordt gesproken, de kans die men denkt
te lopen zelf slachtoffer te worden van een delict en de mate waarin men
zich in de directe woonomgeving en het eiland veilig voelt. In dit hoofdstuk
zullen deze drie thema's uitvoerig worden behandeld.

3.1 Angst- en onrustgevoelens op de Nederlandse Antillen

Op de vraag of men gedurende de dagen voorafgaande aan het interview
over misdaad gesproken heeft, antwoordt 39% van de respondenten beves-
tigend. Aan deze groep is een kaart voorgelegd waarop 19 verschillende
delictvormen staan vermeld. Met behulp van deze kaart konden de respon-
denten aangeven over welk(e) delict(en) zij zoal gesproken hadden. Inbraak
en diefstal vanaf het erf blijken veruit de meest besproken delicttypen op de
Nederlandse Antillen te zijn. Belangrijke gespreksonderwerpen vormen ver-
der de handel in en het gebruik van drugs, berovingen op straat c.q. zak-
kenrollerij en aanranding/verkrachting.

Artikelen in kranten of tijdschriften vormen de belangrijkste aanleiding
om over criminaliteit te praten. Ook radio-uitzendingen en televisieprogram-
ma's zetten menig gesprek in gang. In iets mindere mate zijn verhalen van
anderen, eigen ervaringen of iets dat zich in de buurt voordoet, de aanlei-
ding om over criminaliteit van gedachten te wisselen.

Geeft het bovenstaande reeds een globale indruk van de mate waarin het
onderwerp criminaliteit leeft op de Nederlandse Antillen, de belevingswe-
reld van de burger wordt dichter benaderd met de vraag hoe groot de kans
wordt ingeschat om zelf het slachtoffer te worden van een of ander misdrijf.
In figuur 1 zijn de reacties op deze vraag samengevat. Uit de figuur blijkt
dat bijna de helft van de Antillianen de kans op slachtofferschap als reële
mogelijkheid ziet.
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Figuur 1: Schatting van de kans om slachtoffer van een misdrijf te worden

(zeer) gering 35%

>;-; (zeer) groot 38%

Hoofdstuk 3

Figuur 2: Frequentie waarmee aan de mogelijkheid om slachtoffer te worden wordt gedacht
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Tabel 1: Misdrijven waarvan men zelf denkt het slachtoffer te kunnen worden

inbraak
diefstal vanaf het erf
beroving op straat/ zakkenrollerij
aanranding/verkrachting
gewapende roofoverval
joyriding
diefstal van vervoermiddel
diefstal uit de auto
mishandeling buitenshuis
mishandeling binnenshuis
vernieling
doodslag/moord
kaping/gijzeling
diefstal vanaf de auto
laster/belediging
verduistering/oplichting
misdrijven door ondernemers
ander soort misdrijf

abs. %

725 50
623 43
440 30
348 24
322 22
219 15
168 12
153 11
126 9
104 7
103 7
77 5
65 4
44 3
41 3
21 1
19 1
30 2

Het overgrote deel der Antillianen (79%) denkt dat de kans op slachtoffer-
schap, vergeleken met enkele jaren daarvoor, is toegenomen; 8% meent dat
de kans gelijk is gebleven en een uiterst gering deel van de bevolking (2%)
dat de kans is afgenomen. De rest heeft hieromtrent geen mening.

Behalve het inschatten van de kans om slachtoffer te worden van een
misdrijf, is de respondenten gevraagd om aan te geven hoe vaak men con-
creet aan deze mogelijkheid denkt. Figuur 2 geeft de resultaten van deze
vraag weer. Uit deze figuur valt op te maken dat de gedachte om slachtoffer
van een misdrijf te worden bij bijna een kwart van de bevolking regelmatig
tot vaak opkomt.

Aan de personen die aangaven gedachten te koesteren over mogelijk toe-
komstig slachtofferschap (n=1469), is tevens gevraagd de delictvorm(en) te
specificeren. Net als bij de gespreksonderwerpen is de respondenten hiertoe
een kaart met verschillende delicttypen overhandigd. Tabel 1 geeft een over-
zicht van de gegeven antwoorden. Voor het berekenen van de percentages
is uitgegaan van het aantal respondenten en niet van het aantal gegeven ant-
woorden. De respondenten mochten meer dan een delictsoort noemen, het-
geen verklaart waarom de percentages in de tabel sommeren tot boven de
100%. Uit de tabel kan worden opgemaakt dat de gedachten het sterkst uit-
gaan naar inbraak en diefstal vanaf het erf. Ook springt de prominente posi-
tie van aanranding/verkrachting en gewapende roofoverval in het oog. Ten
aanzien van seksuele delicten kan nog worden opgemerkt dat ruim een der-
de van alle vrouwen die aan de mogelijkheid denken slachtoffer te worden,
aanranding/verkrachting noemt.

De in tabel 1 uiteengezette rangorde van delicten waaraan in termen van
mogelijk slachtofferschap gedacht wordt, is vrijwel identiek aan de eerder
opgesomde lijst van meestbesproken delicten. Daaruit mag worden gecon-
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Figuur 3: Veiligheidsgevoelens in de directe woonomgeving

(zeer) veilig 6445

Hoofdstuk 3

cludeerd dat de gemoederen op de Nederlandse Antillen vooral worden be-
ziggehouden door vermogensdelicten in en rondom het woonhuis en op
straat. Over ernstige gewelddelicten wordt aanzienlijk minder gedacht en
gesproken, met uitzondering van aanranding en verkrachting.

Teneinde het beeld over de angst- en onrustgevoelens te completeren, is een
aantal vragen gesteld omtrent de gepercipieerde veiligheid in de woonomge-
ving en op het eiland als geheel. Allereerst is geïnformeerd of men wel
eens bang is als men alleen thuis is. Hierop heeft 29% een bevestigend ant-
woord gegeven. Van hen ervaart 70% dergelijke angstgevoelens vooral 's
avonds en 's nachts; 22% zegt altijd bang te zijn als zij alleen thuis zijn.
Vrouwen zijn in de geschetste situatie aanzienlijk banger dan mannen. Be-
trekken we de samenlevingsvorm in de beschouwing, dan blijkt het hier
vooral om alleenstaande moeders te gaan: in eenoudergezinnen bestaat in
de avonduren veruit de meeste vrees. De minste angst manifesteert zich in
eenpersoonshuishoudens.

Figuur 3 illustreert dat het grootste deel van de Antilliaanse bevolking
de directe woonomgeving als veilig tot zeer veilig beschouwt. Ondanks dit
overwegend positieve beeld is de eigen buurt naar het oordeel van iets
meer dan de helft van het publiek in vergelijking met een paar jaar geleden
onveiliger geworden. Van de ondervraagden weet 35% in de eigen wijk of
buurt plekken of straten aan te wijzen waar zij 's avonds liever niet alleen
komen. Op de vraag of er locaties op de rest van het eiland zijn die men in
de avonduren bij voorkeur mijdt, is het percentage mensen met een bevesti-
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Tabel 2: Mate van angst- en onrust met betrekking tot criminaliteit; een algemeen overzicht
en een overzicht per eiland, in %

Curagao Bonaire St. Maarten Ned. Antillen

geen 3 5 6 4
gering/matig 37 45 43 39
(tamelijk) sterk 42 45 37 41
zeer sterk 18 5 14 16

gend antwoord aanzienlijk hoger, namelijk 60%. In paragraaf 3.2 zal per
eiland worden bekeken welke plaatsen in het bijzonder door het publiek als
onveilig worden ervaren.

In navolging van Spickenheuer (1982) is van de antwoorden op alle hier-
voor behandelde vragen een totaalscore gecreëerd. Vervolgens is een schaal
ontwikkeld waarop de angst- en onrustgevoelens op de. Nederlandse Antillen
in hun algemeenheid kunnen worden afgezet." Tabel 2 laat hiervan de re-
sultaten zien. Uit de tabel blijkt dat zich bij ruim de helft van de Antilliaan-
se bevolking (tamelijk) sterke tot zeer sterke angst- en onrustgevoelens
openbaren. Bijlage 3 laat zien dat dergelijke gevoelens bij vrouwen sterker
leven dan bij mannen. In deze bijlage treffen we ook twee andere signifi-
cante verbanden aan. De eerste relatie betreft die tussen de mate van onrust
en de leeftijd: binnen de leeftijdscategorieën 16 t/m 24 jaar en 65 jaar en
ouder worden de minste angst- en onrustgevoelens waargenomen; Antillia-
nen tussen de 45 en 65 jaar maken zich wat criminaliteit betreft de meeste
zorgen. Behalve het geslacht en de leeftijd blijkt voor de aanwezigheid van
angst- en onrustgevoelens ook de vraag van invloed of men reeds eerder
slachtoffer van een misdrijf is geweest. Voormalige slachtoffers leggen in
beduidend ernstiger mate angst- en onrustgevoelens aan de dag dan mensen
die nooit slachtoffer zijn geweest.

3.2 Angst- en onrustgevoelens per eiland

3.2.1 Curacao

De in tabel 2 weergegeven resultaten maken duidelijk dat Curagao het hoog-
ste percentage respondenten met angst- en onrustgevoelens heeft. Drie op de
vijf Curacaoënaars zijn in lichtere of ernstigere mate bezorgd over de crimi-
naliteitssituatie. De kans om slachtoffer te worden van een misdrijf wordt

" Teneinde de validiteit van de schaal te toetsen, is naar de correlaties tussen de negen ge-
bruikte variabelen gekeken, een factoranalyse uitgevoerd en een 'reliability'-test gedaan.
Alle onderlinge samenhangen bleken significant (p<0,01) hetgeen erop duidt dat alle ne-
gen variabelen hetzelfde begrip hebben gemeten. Uit de factoranalyse komt naar voren dat
alle variabelen hoog scoren op de eerste principale component. De toets op betrouwbaar-
heid van de schaal aan de hand van Cronbachs alpha bevestigt deze conclusie. Op basis
van de genoemde analyses mag de schaal als bruikbaar worden aangemerkt.



20 Hoofdstuk 3

op Curagao hoger ingeschat dan elders, de gedachte aan de mogelijkheid
van toekomstig slachtofferschap komt er vaker op en onveiligheidsgevoelens
in de woonbuurt en op het eiland als geheel manifesteren zich sterker. Wat
het laatste betreft, is het zonder meer opvallend te noemen dat twee op de
drie Curagaoënaars een of meer straten of buurten op het eiland kennen
waar zij in het donker liever niet alleen komen. De meest genoemde locaties
zijn Marchena, Scharloo, Otrobanda, Punda12 en Seru Fortuna. De `subtop'
wordt gevormd door Brievengat, Koraalspecht, Buena Vista, Dein, Wishi
en Kanga. Overigens is bij deze opsomming een kanttekening op zijn plaats.
Het gevaar is niet denkbeeldig dat het noemen van buurten bij naam onbe-
doeld een stigmatiserend effect met zich meebrengt. Met nadruk wordt erop
gewezen dat het hier gaat om percepties van burgers, die wellicht nog nooit
een voet in de door hen als onveilig aangemerkte buurten hebben gezet. Het
is zeer goed mogelijk dat het criminaliteitsgehalte in een bepaalde buurt
relatief laag is, maar dat de bewuste wijk nog een slechte reputatie uit het
verleden met zich meedraagt.

Tot slot merken we op dat criminaliteit door de inwoners van Curagao
sterk gerelateerd wordt aan het gebruik van en de handel in drugs. Dit
blijkt niet alleen uit de hoge frequentie waarmee de drugproblematiek over
de tong gaat, maar vooral uit de aangedragen motieven om bepaalde plek-
ken in de buurt te mijden: in slechts twee van de 105 stemdistricten werd
daarbij het verband met drugs niet gelegd.

3.2.2 Bonaire

Een blik op tabel 2 leert dat precies de helft van de Bonairianen.tamelijk
sterke tot zeer sterke angst- en onrustgevoelens ten aanzien van criminali-
teit met zich meedraagt, terwijl de andere helft zich dienaangaande nauwe-
lijks zorgen maakt. Ondanks het feit dat criminaliteit op Bonaire naar ver-
houding de minste angst en onrustgevoelens onder de bevolking losmaakt,
is ook hier een ruime meerderheid de mening toegedaan dat de kans op
slachtofferschap de afgelopen jaren is toegenomen.

Van de buurten die met gevoelens van onveiligheid worden geassocieerd,
steekt Antriol met kop en schouders boven de rest uit. Rincon en Noord-
Salifia worden mondjesmaat genoemd. Net als op Curagao wordt het 'un-
heimisch' gevoel in deze buurten vooral toegeschreven aan de aanwezig-
heid van `chollers' (druggebruikers).

3.2.3 Sint Maarten

Tabel 2 wijst uit dat voor iets meer dan de helft van de inwoners van Sint
Maarten criminaliteit een bron van zorg genoemd mag worden. De angst-

12 Inclusief Pietermaai en de Penstraat, die nogal vaak afzonderlijk worden genoemd.
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en onrustgevoelens hebben vooral betrekking op inbraak, berovingen op
straat en seksuele delicten. Wat het laatste betreft, is een extra opmerking
op zijn plaats. Het gegeven dat aanranding/verkrachting de gemoederen op
Sint Maarten erg bezighoudt, kan niet los worden gezien van de onrust die
ten tijde van de dataverzameling op Sint Maarten heerste naar aanleiding
van het optreden van een seriële verkrachter.

Het merendeel van de inwoners van Sint Maarten voelt zich veilig tot
zeer veilig in de woonomgeving. Een op de drie respondenten heeft in de
eigen buurt plekken aan kunnen wijzen die zij in de avonduren en 's nachts
liever mijden. Nemen we het eiland als geheel, dan loopt het percentage on-
dervraagden dat gevaarlijke plekken kent, op tot 49%. De Lowlands wor-
den door het publiek als meest onveilige regio aangemerkt. Verder worden
veel genoemd het Dutch Quarter, Philipsburg - in het bijzonder Frontstreet,
Backstreet en de daartussenin gelegen steegjes - de Garden of Eden, St.
Peters, Sucker Garden en Middle Region. Het is geen toeval dat in de
meeste van de genoemde buurten een concentratie van `shacks' -uiterst
bouwvallige `woningen', waarin vooral mensen zonder geldige verblijfsver-
gunning een onderkomen hebben gevonden-te vinden is. Waar op de be-
nedenwindse eilanden vooral de `chollers' verantwoordelijk worden geacht
voor veel maatschappelijke overlast c.q. criminaliteit, zo wordt op Sint
Maarten de groep illegalen als zondebok aangewezen.

3.3 Een vergelijking met de situatie van elf jaar geleden

Het is zonneklaar dat criminaliteit de gemoederen op de Nederlandse Antil-
len vandaag de dag beduidend meer bezighoudt dan elf jaar geleden. Dat
kan in de eerste plaats worden afgeleid uit de mate waarin het onderwerp
over de tong gaat. Sprak ten tijde van het onderzoek van Spickenheuer
(1982) nog een kwart van de geënquêteerden over criminaliteit, in de huidi-
ge studie ligt dit percentage op 39%. Wat betreft de delicttypen die tijdens
de conversaties worden aangeroerd, is er in elf jaar tijd weinig veranderd.
Het enige grote verschil betreft de frequentie waarmee thans over de handel
in en het gebruik van drugs wordt gesproken. Het afgelopen decennium is
de belangstelling voor dit onderwerp dusdanig gestegen dat zonder overdrij-
ving kan worden gesteld dat drughandel, druggebruik en aan drugs gerela-
teerde criminaliteit zijn uitgegroeid tot een van de belangrijkste sociale pro-
blemen op de Nederlandse Antillen.

In de figuren 4 en 5 zijn de geschatte kans op slachtofferschap en de fre-
quentie waarmee over de mogelijkheid van slachtofferschap gedacht wordt,
in de tijd uitgezet. De meest opvallende verschillen in beide figuren zijn
waarneembaar in de uiterste categorieën en wijzen alle in dezelfde richting:
de kans om zelf slachtoffer van een misdrijf te worden, wordt thans aan-
zienlijk hoger ingeschat en de gedachte aan de mogelijkheid van slachtof-
ferschap steekt vandaag de dag vaker de kop op.

Ook gevoelens van onveiligheid leven tegenwoordig sterker dan elf jaar
geleden. Gaf bijvoorbeeld indertijd 10% aan zich (zeer) onveilig in de eigen
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Figuur 4: Schatting van de kans om zelf slachtoffer te worden; een vergelijking in de tijd
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Figuur 5: Denken aan slachtofferschap; een vergelijking in de tijd
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Tabel 3: Mate van onrust met betrekking tot criminaliteit; een vergelijking in de tijd, in % *

Curagao Bonaire St.Maarten Ned. Antillen
1981 1992 1981 1992 1981 1992 1981 1992

geen 11 3 24 5 33 6 14 4
gering/matig 47 37 57 45 45 43 49 39
(tamelijk) sterk 34 42 16 45 16 37 31 41
zeer sterk 9 18 4 5 6 14 7 16

* De percentages van Spickenheuer zijn naar boven afgerond.

buurt te voelen, nu doet 15% dat. Ook kunnen nu beduidend meer mensen
dan toen plekken in de buurt en op het eiland aanwijzen die zij in de avond-
uren wensen te mijden. Wellicht het meest opvallende verschil schuilt in
het gegeven dat men zich in 1981 over het algemeen net zo veilig voelde
als een paar jaar daarvoor, terwijl in 1992 ruim de helft van de bevolking
de mening was toegedaan dat de leefsituatie in de jaren voorafgaand aan
het interview onveiliger was geworden.

Om vast te stellen in welke mate de angst- en onrustgevoelens nu precies
zijn gestegen, biedt de in paragraaf 3.1 geïntroduceerde schaal het meeste
houvast. Omdat deze schaal op dezelfde wijze is samengesteld als die van
Spickenheuer (1982), staat niets een onderlinge vergelijking in de weg. In
tabel 3 zien we waartoe deze vergelijking heeft geleid.

De tabel laat een opzienbarende toename van angst- en onrustgevoelens
in verband met criminaliteit zien. Zoals in hoofdstuk 2 is toegelicht, is bij
de vergelijking van de gegevens met betrekking tot de Nederlandse Antillen
vanwege het wegvallen van Aruba enige voorzichtigheid geboden. Deson-
danks wijst bestudering van de resultaten per eiland uit dat op zowel Cura-
gao, Bonaire als Sint Maarten de angst- en onrustgevoelens aanzienlijk ge-
stegen zijn. Vooral de ontwikkeling op de laatste twee eilanden mag opmer-
kelijk genoemd worden. Weliswaar steekt Curagao nog steeds in ongunstige
zin af tegen Bonaire en Sint Maarten, maar de onderlinge verschillen zijn
niet meer zo groot als elf jaar geleden. Het positieve beeld dat indertijd kon
worden geschetst over Bonaire en Sint Maarten, doet dan ook niet langer
opgeld.



4 Omvang van de criminaliteit

Nu is aangegeven in hoeverre gevoelens van onveiligheid zich over de drie
grootste eilanden van de Nederlandse Antillen hebben verspreid en hoe de
plaatselijke bevolking haar kansen inschat om slachtoffer van een misdrijf
te worden, is het van belang om de omvang van de `criminaliteit' objectief
vast te stellen. Allereerst wordt in kaart gebracht hoeveel burgers ooit als
slachtoffer in aanraking zijn geweest met een of meer van de in hoofdstuk
2 genoemde delicten. Vervolgens wordt gekeken naar het slachtofferpercen-
tage gedurende het afgelopen jaar. De laatste exercitie is veruit het interes-
santst, voornamelijk vanwege de grotere mate van nauwkeurigheid. Aange-
zien in dit type onderzoek een beroep wordt gedaan op het menselijk geheu-
gen en de kans niet denkbeeldig is dat lichtere delictvormen uit een ver ver-
leden ten prooi vallen aan de vergetelheid, is het raadzaam om de resultaten
uit een zo recent mogelijke periode (het afgelopen jaar) te accentueren.13

De slachtofferpercentages worden eerst voor de Nederlandse Antillen als
geheel weergegeven, waarna in paragraaf 4.2 de uitsplitsing naar eiland zal
plaatsvinden. In paragraaf 4.3 worden de tien delicten aan een beschouwing
onderworpen en tot slot vergelijken we in paragraaf 4.4 de huidige omvang
van de criminaliteit met de resultaten van Spickenheuer (1982).

4.1 Slachtofferschap ooit en gedurende het afgelopen jaar

Op de drie eilanden in kwestie is meer dan de helft van de bevolking (55%)
ooit het slachtoffer geweest van ten minste een van de tien gerubriceerde
delicten. Slachtoffers die met meer dan een misdrijf van doen hebben ge-
had, zijn bij de berekening van dit percentage slechts eenmaal meegeteld.
Beperken we ons tot het afgelopen jaar, dan blijkt ruim een kwart van de
bevolking (26%) in de hoedanigheid van slachtoffer met criminaliteit in aan-
raking te zijn geweest.

Tabel 4 laat zien dat inbraak, diefstal vanaf het erf en diefstal uit de auto
veruit de meest voorkomende delicten op de Nederlandse Antillen zijn. Wat
de laatste twee misdrijven betreft, mag bovendien niet uit het oog verloren

13 Hoewel de slachtofferpercentages van het jaar voorafgaand aan de dataverzameling de
meest relevante informatie opleveren, moet ook bij deze gegevens een belangrijke kantte-
kening geplaatst worden. Respondenten hebben namelijk de neiging om emotioneel bela-
den gebeurtenissen qua tijdsbepaling naar voren te halen (J.J.M. van Dijk, 1992). Inci-
denten die zich twee jaar voor het interview hebben voorgedaan, kunnen ten onrechte
worden opgegeven als slachtofferervaringen gedurende het afgelopen jaar. De jaarpercen-
tages zouden als gevolg van dit zogenaamde `forward time telescoping effect' wel eens
iets te hoog uit kunnen vallen.



26

Tabel 4: Slachtoffers van een delict, ooit en in 1991-1992, in %

inbraak
diefstal vanaf het erf
autodiefstal/joyriding
diefstal uit de auto
beroving op straat/ zakkenrollerij
diefstal van andere eigendommen
vernieling
geweld buitenshuis
doorrijden na ongeval
overige misdrijven

Hoofdstuk 4

ooit 1991-1992

26,3 8,6
17,8 8,2
2,9 1,2

16,3 6,9
2,7 0,9
6,8 2,1
7,0 3,1
1,5 0,7
4,6 1,1
1,4 0,5

Tabel 5: Drie delicten gecorrigeerd naar het aantal potentiële slachtoffers, ooit en in 1991-
1992, in %

ooit 1991-1992

diefstal vanaf het erf 22,5 9,9
autodiefstal/joyriding 4,9 1,9
diefstal uit de auto 27,1 11,4

worden dat een deel van de bevolking nimmer voor slachtofferschap in aan-
merking komt, om de simpele reden dat men niet de beschikking heeft over
een tuin, erf, porch enlof auto. Ook op autodiefstal/joyriding is deze rede-
nering van toepassing. Het beeld omtrent de drie genoemde vermogensmis-
drijven wint ontegenzeggelijk aan zeggingskracht als we slechts de potentië-
le slachtoffers in de beschouwing betrekken. Het gecorrigeerde beeld dat
dit oplevert, is te zien in tabel 5. In aanvulling op deze tabel merken we op
dat het aantal bezitters van een tuin, erf of porch in de steekproef 1874
bedraagt en het aantal autobezitters 1355.

Bestudering van de tabellen 4 en 5 leert dat inbraak de rangorde van de-
licten in absolute zin weliswaar aanvoert, maar dat diefstal uit de auto ver-
houdingsgewijs nog iets vaker voorkomt. Over het afgelopen jaar bezien,
heeft er naar verhouding ook iets vaker een diefstal vanaf het erf plaatsge-
vonden dan een inbraak. Tabel 4 laat zien dat delicten waarbij contact
plaatsvindt tussen dader en slachtoffer, relatief gezien weinig voorkomen.

De meeste slachtoffers hebben ervaring opgedaan met één delictsoort.
Bijna een kwart van de respondenten is slachtoffer geworden van twee of
meer verschillende delictsoorten. Zes procent was gedurende het afgelopen
jaar slachtoffer meervoudig slachtoffer.` Meervoudig slachtofferschap komt
naar verhouding het meeste voor op Curagao. Ook de leeftijd blijkt hier een

14 Voor alle duidelijkheid: wanneer gesproken wordt over meervoudig slachtofferschap
wordt gedoeld op slachtofferschap van meer dan één delictsoort. Voor meer ervaringen
met één delictsoort is de term herhaald slachtofferschap gereserveerd.
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factor van belang: slachtoffers van meer dan één misdrijf worden vooral
aangetroffen in de leeftijdscategorie 45 t/m 54 jaar. Meer dan de helft van
deze personen is met twee of meer delicten in aanraking geweest. De meest
voorkomende combinatie van delicten is die van inbraak en diefstal vanaf
het erf.

Hoewel het verleidelijk is de hierboven vermelde slachtofferpercentages in
een internationaal perspectief te plaatsen, bijvoorbeeld door ze te vergelij-
ken met de onderzoeksresultaten van Van Dijk e.a. (1992), is een dergelij-
ke exercitie vanuit wetenschappelijk oogpunt hachelijk, zo niet onverant-
woord. De verschillen in vraagstelling en wijze van dataverzameling tussen
de internationale slachtofferenquête(s) en de onderhavige studie maken on-
derlinge vergelijkingen vrijwel onmogelijk. Aan meer dan de volgende
voorspelling durven wij ons dan ook niet te wagen: mochten de Nederlandse
Antillen zich in de toekomst aansluiten bij de internationale slachtofferen-
quête (hetgeen wij overigens van harte aanbevelen), dan is het waarschijn-
lijk dat de eilandengroep ten aanzien van de delicten inbraak en diefstal uit
de auto tot de koplopers gaat behoren.

4.2 Slachtofferschap per eiland

4.2.1 Curacao

Figuur 6 laat zien dat de kans op slachtofferschap op Curacao groter is dan
op de overige twee eilanden. Bijna drie op de vijf Curaraoënaars zijn ooit
slachtoffer geweest van een (of meer) van de in de vragenlijst opgenomen
misdrijven. Gedurende het afgelopen jaar heeft ruim een kwart van de be-
volking slachtofferervaring opgedaan. Per delict bezien komt hetzelfde
beeld naar voren als in de tabellen 4 en 5: vermogensdelicten in en rondom
het woonhuis en diefstal uit de auto zijn veruit de meest voorkomende de-
licten op het eiland.

Op het grootste en dichtstbevolkte eiland van de Nederlandse Antillen
loopt men ook meer risico dan elders om slachtoffer van meer dan één de-
lictsoort te worden: 45% van de slachtoffers op Curagao heeft ervaring op-
gedaan met twee of meer delicttypen.

Een partiële verklaring voor de gevonden verschillen in slachtofferschap
tussen de eilanden is gelegen in de sterk uiteenlopende mate van beschik-
baarheid van een tuin, erf, porch en/of auto. Deze verklaring is gebaseerd
op de gelegenheidstheorie (Cohen en Felson, 1979), die uitgaat van de pre-
misse dat de omvang van de criminaliteit (deels) bepaald wordt door de hoe-
veelheid diefstalgevoelige goederen die in omloop zijn. In de wetenschap
dat op Curagao meer mensen de beschikking hebben over een auto dan op
Bonaire en Sint Maarten, mag worden aangenomen dat het aantal potentiële
slachtoffers van een veel voorkomend delict als diefstal uit de auto op Cura-
gao navenant groter is. Wat het bezit van een tuin, erf of porch betreft, sco-
ren Curagao en Bonaire ongeveer even hoog; op Sint Maarten daarentegen
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Figuur 6: Slachtofferschap ooit en van 1 april 1991 t/m 31 maart 1992, per eiland
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hebben aanzienlijk minder mensen de beschikking over een tuin, een erf of
een porch.

4.2.2 Bonaire

Blijkens figuur 6 heeft de helft van de bevolking van Bonaire in de hoeda-
nigheid van slachtoffer ervaring opgedaan met criminaliteit. Een op de vijf
Bonairianen had een dergelijke ervaring gedurende het afgelopen jaar. Ook
op dit eiland wordt de `top drie' van meest voorkomende misdrijven ge-
vormd door diefstal uit de auto, diefstal vanaf het erf en inbraak.

Slachtofferschap van meer dan één delict komt op Bonaire in beduidend
mindere mate voor dan op buureiland Curagao: 32% van de Bonairiaanse
slachtoffers heeft met verschillende delicten ervaring opgedaan.

4.2.3 Sint Maarten

Het percentage ooit is op Sint Maarten het laagst. Als het gaat om slachtof-
ferschap gedurende het afgelopen jaar, dan neemt het bovenwindse eiland
de tweede positie in: bijna een kwart van de bevolking heeft in de periode
1 april 1991 t/m 31 maart 1992 met criminaliteit te maken gehad. Zoals el-
ders zijn inbraak, diefstal uit de auto en diefstal vanaf het erf de delicten
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met de hoogste prevalentie. Wat de laatste twee delicttypen betreft, zij her-
innerd aan de opmerkingen in paragraaf 4.2.1: het aantal bezitters van een
auto, tuin, erf of porch - en dus het aantal potentiële slachtoffers - is op
Sint Maarten beduidend lager dan op de benedenwindse eilanden. Bij een
op de drie slachtoffers is sprake van meervoudig slachtofferschap.

4.3 De afzonderlijke delicten nader beschouwd

Aan de respondenten die aangaven ooit slachtoffer van een bepaald misdrijf
te zijn geweest, is een aantal extra vragen gesteld om een beter beeld te
krijgen van de omstandigheden waaronder het bewuste delict heeft plaats-
gevonden. In geval van herhaald slachtofferschap is de aandacht uitgegaan
naar de laatste ervaring van de betrokkene.

4.3.1 Inbraak

Voor het merendeel van de respondenten die met inbraak te maken hebben
gekregen, is het slachtofferschap beperkt gebleven tot een eenmalige ge-
beurtenis. Bij 44% is tweemaal of vaker ingebroken. Twintig respondenten
maakten melding van tien of meer inbraken.

Het woonhuis is in vrijwel alle gevallen doelwit van een inbraak. Slechts
incidenteel vindt een inbraak plaats in andere ruimtes, zoals de schuur, het
tuinhuis, de bedrijfsruimte, enz. Zonder te pretenderen hiermee het hoge
inbraakpercentage afdoende te kunnen verklaren, moet erop gewezen wor-
den dat de woningbouw op de Nederlandse Antillen blijkens de literatuur op
dit gebied (Shover, 1991) optimaal beantwoordt aan de eisen die de door-
snee-inbreker aan zijn/haar doelwit stelt: de huizen op Curacao, Bonaire en
Sint Maarten staan in het algemeen los van elkaar en zijn via tuin of porch
vaak gemakkelijk toegankelijk; hoogbouw van waaruit het voor een inbreker
lastiger wegkomen is, ontbreekt op de Nederlandse Antillen vrijwel geheel.

Het tijdstip waarop het delict plaatsvindt, varieert. Er wordt, voor zover
bekend, bijna even vaak overdag ingebroken als 's avonds en 's nachts. In-
brekers slaan niet alleen toe gedurende periodes van afwezigheid van de be-
woners: in 39% van de gemelde gevallen was iemand van de bewoners tij-
dens het voltrekken van het misdrijf thuis.

De methode die inbrekers op de Nederlandse Antillen het meest frequent
hanteren om zich toegang tot de locatie van hun keuze te verschaffen, is het
forceren van de deur. Ook andere methoden waarbij geweld om de hoek
komt kijken, zoals het inslaan van een ruit, zijn tamelijk populair. In `19%
van de gevallen heeft de inbreker als gevolg van een niet-afgesloten deur of
raam vrij toegang gehad.`

is Strikt juridisch gezien is deze situatie niet als inbraak op te vatten; veeleer gaat het om
een insluiping. Omdat de meeste burgers een dergelijk onderscheid niet aanbrengen, is
ervoor gekozen om insluipingen ook als inbraak te rubriceren.
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Inbraken leveren (inclusief het herstel van de braakschade) gemiddeld een
verliespost op van f 1734.16 De helft van de slachtoffers lijdt geen groter
verlies dan ƒ750, de rest zit daarboven. De hoogste schade die werd ge-
meld, bedroeg ƒ34.000.

De kans om slachtoffer van een inbraak te worden is op Bonaire lager
dan op de andere twee eilanden.

4.3.2 Diefstal vanaf het erf

Een verscheidenheid van artikelen wordt uit de tuin, van het erf of van de
porch weggenomen: de slachtoffers maken melding van verdwenen kruiwa-
gens, gereedschap, wasgoed, fietsen", tuinmeubilair, planten, huisdieren(!),
enz. De helft van de respondenten die iets vanaf hun erf zagen verdwijnen,
is dit nadien niet meer overkomen. De andere helft is vaker dan eenmaal
met een dergelijke diefstal geconfronteerd. De daders leggen bij het plegen
van dit misdrijf geen voorkeur aan de dag voor een bepaald tijdstip: over-
dag wordt er ongeveer net zoveel gestolen als in de avonduren en 's nachts.
Evenmin lijkt het er voor de daders veel toe te doen of de bewoners al dan
niet thuis zijn. De schade die de slachtoffers als gevolg van het delict heb-
ben opgelopen, bedraagt gemiddeld ƒ325. Dit bedrag wordt enigszins ver-
tekend door enkele zeer hoge schadeclaims; de maximumschade is bijvoor-
beeld f 17.000. Bij de helft van de slachtoffers gaat de schade de f 130 niet
te boven. Op Sint Maarten komt dit delicttype verhoudingsgewijs het min-
ste voor.

4.3.3 Autodiefstal/joyriding

Herhaald slachtofferschap van autodiefstal/joyriding is uiterst zeldzaam: van
het toch al niet al te grote aantal slachtoffers van autodiefstal heeft 17%
meer dan één ervaring opgedaan met dit misdrijf. Bijna altijd wordt de auto
op een later tijdstip elders op het eiland weer teruggevonden. Veruit de
meeste auto's (82%) zijn afgesloten en dienen door de joyriders te worden
opengebroken. De gemiddelde schade die met dit type misdrijf wordt ver-
oorzaakt, bedraagt f 1419. De meeste slachtoffers blijven onder dit bedrag.
Zo ligt de mediaan (dit is de waarde die de groep benadeelden in twee ge-
lijke helften verdeelt) `slechts' op ƒ299. De schade bestaat meestal uit ver-
nielde of weggenomen auto-onderdelen.

De drie eilanden ontlopen elkaar niet als het gaat om de frequentie waar-
mee dit misdrijf wordt gepleegd.

16 Alle bedragen zijn uitgedrukt in Antilliaanse guldens.

17 Gezien het kleine aantal fietsen op de Nederlandse Antillen is dit misdrijf niet als afzon-
derlijk delict in de vragenlijst opgenomen.
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4.3.4 Diefstal uit de auto

Zoals reeds is aangegeven, is diefstal uit de auto het delict dat relatief ge-
zien het meeste voorkomt op de Nederlandse Antillen. Herhaald slachtof-
ferschap is niet ongewoon, getuige de 37% die meer dan eens tot de ont-
dekking moest komen dat er iets uit de auto ontvreemd was. Vier van de
vijf wagens zaten op slot. Gemiddeld levert diefstal uit de auto een schade-
post op van ƒ415. De waarde van de verloren en/of beschadigde goederen
gaat bij de helft van de slachtoffers de f 150 niet te boven.

Op Curacao wordt aanmerkelijk vaker iets uit de auto gestolen dan
elders. Zoals eerder is opgemerkt, wordt het verschil tussen Curacao ener-
zijds en Bonaire en Sint Maarten anderzijds deels bepaald door de uiteenlo-
pende mate van beschikbaarheid van auto's.

4.3.5 Beroving op straat/ zakkenrollerij

Zestig respondenten zijn ooit op straat beroofd, van wie 21 gedurende het
afgelopen jaar. Zeven personen hebben tweemaal oog in oog met een
straatrover gestaan, één persoon zelfs driemaal. In een kwart van de geval-
len is het slachtoffer met een wapen bedreigd. De buit van de straatrovers
bedroeg gemiddeld f 1126. De helft van de slachtoffers werd beroofd van
geld of goederen ter waarde van ƒ350 of minder, de andere helft raakte
meer kwijt. Eén persoon werd zelfs ƒ22600 afhandig gemaakt.

4.3.6 Diefstal van andere eigendommen

In de categorie diefstal van andere eigendommen is een aantal delictvormen
samengevoegd, zoals diefstal van motoren, brommers en fietsen (mits niet
gestald in de eigen tuin; zie paragraaf 4.2.2), diefstal van persoonlijke
eigendommen op school of op de werkvloer, diefstal van auto-onderdelen
(zonder dat de wagen zelf gestolen is), diefstal van dieren op het land, enz.
Wat het laatste delicttype betreft, zij opgemerkt dat op Bonaire relatief fre-
quent melding is gemaakt van het stelen van geiten. Bijna twee derde van
de slachtoffers uit deze categorie is één keer met een van de bovengenoem-
de delicten in aanraking geweest, de rest heeft meer ervaringen.

4.3.7 Vernieling/beschadiging

De relatief lage prevalentie van vernieling, zoals tot uitdrukking komt in ta-
bel 5, kan de lezer gemakkelijk op het verkeerde been gezet hebben. Indien
hiermee namelijk de indruk gewekt is dat er op de Antillen weinig materië-
le zaken worden beschadigd, gelieve men de volgende nuancering in ogen-
schouw te nemen. Het vernielen van eigendommen van burgers gaat vaak
gepaard met een ander misdrijf. Om dubbeltellingen te voorkomen is er in
dergelijke gevallen voor gekozen het incident onder te brengen in de zwaar-



32 Hoofdstuk 4

ste delictcategorie, meestal een vorm van diefstal of een geweldmisdrijf. In
de rubriek vernieling zijn dus alleen die gevallen terechtgekomen waarin
behoudens beschadiging geen ander leed aan het slachtoffer is toegebracht.

Voor ruim twee derde van de slachtoffers is vernieling een eenmalige ge-
beurtenis; de rest ziet vaker persoonlijke eigendommen beschadigd. Vooral
auto's en woonhuizen moeten het bij vandalisme ontgelden. Op Bonaire
wordt naar verhouding het minste vernield; op de andere twee eilanden zijn
de slachtofferpercentages bijna even groot.

4.3.8 Geweld buitenshuis

Vierendertig respondenten hebben gemeld ooit in hun leven op straat of in
een openbare gelegenheid door een medeburger te zijn aangevallen of mis-
handeld; 15 van hen is dat in het afgelopen jaar overkomen. Uit de toelich-
tingen kan worden opgemaakt dat de respondenten deze vraag nogal eng
hebben geïnterpreteerd. Straatruzies en vechtpartijen met bekenden worden
bijvoorbeeld vrijwel niet in deze categorie aangetroffen. De meeste onder-
vraagden hebben dergelijke voorvallen kennelijk niet als geweld buitenshuis
aangemerkt. Ook Spickenheuer (1992) kwam tot deze slotsom. Waarschijn-
lijk heeft de wijze waarop de vraag was geformuleerd de respons in eniger-
lei mate beïnvloed, al moet niet uitgesloten worden geacht dat ook culturele
factoren hierbij een rol van betekenis hebben gespeeld. Het hoeft immers
niet zo te zijn dat incidenten die in Nederland doorgaan voor geweldmis-
drijven, op de Nederlandse Antillen ook als zodanig worden gedefinieerd.

De slachtoffers blijken gelijkelijk verdeeld over de seksen en de ver-
schillende leeftijdscategorieën. Hoewel het om geringe aantallen gaat en dus
voorzichtigheid bij extrapolaties geboden is, dient vermeld te worden dat
gedurende het afgelopen jaar twee derde van de gewelddadige incidenten
zich op Sint Maarten heeft afgespeeld.

Acht respondenten raakten - gedurende het afgelopen jaar-als gevolg
van de aanval gewond, vier van hen hebben zich onder doktersbehandeling
moeten laten stellen. In vier gevallen bleken persoonlijke eigendommen be-
schadigd.

4.3.9 Doorrijden na ongeval

Veruit de meeste mensen die bij een ongeluk betrokken raken waarbij de
dader zich na de aanrijding direct verwijdert, maken een dergelijk incident
maar één keer in hun leven mee. Vijfentwintig respondenten werden het af-
gelopen jaar op de hierboven beschreven wijze aangereden. In bijna een
kwart van de gevallen heeft het slachtoffer als gevolg van dit misdrijf ver-
wondingen opgelopen. Bijna alle gewonden hebben zich bij een arts gemeld.
In ruim drie kwart van de incidenten resulteerde het misdrijf in beschadi-
ging van persoonlijke eigendommen. Het verlies dat de slachtoffers als ge-
volg van verwondingen en/of beschadigingen moesten dragen, bedraagt ge-
middeld f 1762; de mediaan ligt op f 450.
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4.3.10 Overige misdrijven

Onder de verzamelnaam overige misdrijven zijn delicten terechtgekomen als
oplichting, verkrachting, gewapende roofoverval en wederrechtelijke vrij-
heidsberoving (ontvoering). Gezien de verscheidenheid van misdrijven, zijn
geen vervolgvragen gesteld over de opgelopen schade. Het aantal inciden-
ten per delictsoort is trouwens te gering om er ook maar één conclusie aan
te kunnen verbinden.

4.4 De twee onderzoeken vergeleken

Indien we het jaarpercentage van Spickenheuer (1982) naast dat uit het hui-
dige onderzoek zetten, dan lijkt op het eerste gezicht de omvang van de cri-
minaliteit spectaculair te zijn gestegen: werd in 1980-1981 17% van de be-
volking het slachtoffer van één of meer van de in de vragenlijst opgenomen
delicten, in 1991-1992 is dat het geval voor 26% van de Antilliaanse bur-
gers. Twee kanttekeningen zijn hierbij echter op zijn plaats. Om te beginnen
wordt, zoals reeds eerder is opgemerkt, het beeld enigszins vertekend door
het wegvallen van Aruba. Daarnaast is er in vergelijking met de vorige
slachtofferenquête één delicttype bijgekomen, te weten diefstal vanaf het
erf. Uitbreiding van het aantal delictsoorten is vanzelfsprekend van invloed
op de hoogte van het uiteindelijke slachtofferpercentage. Zeker als het gaat
om een delict dat relatief vaak voorkomt: in paragraaf 4.1 hebben we kun-
nen zien dat diefstal vanaf het erf een dergelijk hoge prevalentie heeft.
Doordat Spickenheuer (1982) niet expliciet naar dit delict heeft gevraagd,
mag worden aangenomen dat een aantal respondenten vergeten is er inder-
tijd melding van te maken. Hiertegenover staat de mogelijkheid dat in 1981
wel aan het delict is gememoreerd, maar dat het toen is gerubriceerd onder
inbraak, diefstal van andere eigendommen of overige misdrijven. Gezien
het feit dat de schade bij diefstal vanaf het erf over het algemeen niet erg
groot is, slaat de balans waarschijnlijk meer naar de eerste optie uit.

Gegeven de hierboven uiteengezette limitaties, is het zinvoller om de
twee studies op het niveau van de afzonderlijke delicten tegenover elkaar te
zetten. Figuur 7 geeft de resultaten van deze vergelijking weer. Wederom
wordt omwille van de nauwkeurigheid (zie de inleiding van dit hoofdstuk)
alleen gekeken naar de slachtofferpercentages gedurende het jaar vooraf-
gaand aan de dataverzameling. Het in het onderhavige onderzoek toege-
voegde delict - diefstal vanaf het erf-blijft bij de vergelijking buiten be-
schouwing.

Figuur 7 laat ten aanzien van vrijwel alle delicten een toename in preva-
lentie zien. Alleen bij de categorieën diefstal van andere eigendommen en
overige misdrijven valt een lichte daling waar te nemen, maar zoals eerder
is opgemerkt, is dit waarschijnlijk een gevolg van het feit dat Spickenheuer
(1982) diefstal vanaf het erf bij deze twee rubrieken heeft ondergebracht. In
elf jaar tijd is vooral het aantal inbraken en diefstallen uit de auto opvallend
gestegen. Het slachtofferpercentage van autodiefstal/joyriding is weliswaar
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Figuur 7: Slachtofferschap in het afgelopen jaar; een vergelijking in de tijd per delictsoort
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Tabel 6: Slachtoffers die verzuimd hebben hun woning/auto af te sluiten; een vergelijking in
de tijd, in %

1980-1981 1991-1992

deur/raam woning niet op slot 16 19
autoportier niet op slot (joyriding) 33 17
autoportier niet op slot (diefstal uit de auto) 40 17

ook bijna verdubbeld, maar het gaat hier in absolute zin nog steeds om een
gering aantal gevallen. De toename van het aantal misdrijven waarbij con-
tact plaatsvindt tussen dader en slachtoffer is gering.

Dat de criminaliteit niet op elk eiland even sterk gestegen is, valt op te
maken uit figuur 8. Vanwege de kleine absolute aantallen per delictsoort
worden in deze figuur slechts de algemene slachtofferpercentages naast el-
kaar gezet. Wellicht ten overvloede wijzen we nogmaals op de beperkingen
die aan een dergelijke globale vergelijking verbonden zijn.

De verhoudingsgewijs grootste toename is waar te nemen op Bonaire:
vergeleken met elf jaar terug is het aantal slachtoffers van delicten hier ver-
dubbeld. Curagao heeft nog steeds de hoogste prevalentie, maar het ver-
schil met de nummer twee, Sint Maarten, is nu beduidend groter.

Hoewel het onderzoek hier niet expliciet op was toegespitst, laten enkele
gegevens uit paragraaf 4.3 in samenhang met het rapport van Spickenheuer
(1982) een globale analyse toe van de gelegenheid die daders bij het plegen
van hun delict door de Antilliaanse bevolking wordt geboden. Het gaat
hierbij niet zozeer om de vraag in hoeverre specifieke preventieve maatre-
gelen als het inhuren van bewakers of het aansluiten van alarmsystemen
worden getroffen, veeleer is het de bedoeling vast te stellen of de burgers
in de sfeer van de meest elementaire voorzorg (men denke aan het afsluiten
van de deur) gemakzuchtiger zijn geworden. Drie delicten lenen zich ten
aanzien van dit onderwerp voor een (beperkte) trendstudie, te weten in-
braak, autodiefstal c.q. joyriding en diefstal uit de auto. Slachtoffers van
deze misdrijven is namelijk gevraagd aan te geven of zij hun woning/auto
hadden afgesloten. In tabel 6 is het percentage slachtoffers weergegeven dat
een dergelijke preventieve handeling naliet.

Blijkens tabel 6 is er op woninggebied in elf jaar tijd nauwelijks iets ver-
anderd. Autokrakers en joyriders worden daarentegen vaker gedwongen
zich met geweld toegang tot het voertuig te verschaffen. Zoals we eerder
hebben kunnen zien, heeft het beter afsluiten van de auto niet bepaald gere-
sulteerd in een afname van de twee `autodelicten'. Integendeel, diefstal uit
de auto komt op de Nederlandse Antillen op zo'n grote schaal voor, dat de
paradoxale situatie zich voordoet dat verschillende getroffen automobilisten
overwegen het afsluiten van de wagen in de toekomst maar achterwege te
laten; daarmee zou hen in ieder geval een deel van de huidige schade-het
geforceerde slot-bespaard blijven.

Samenvattend kan gesteld worden dat het beeld omtrent de veel voorko-
mende criminaliteit op de Nederlandse Antillen in sterke mate bepaald
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wordt door drie delicttypen, te weten diefstal uit de auto, inbraak en dief-
stal vanaf het erf. De stijging van de criminaliteit is bijna geheel op het
conto van deze drie delictsoorten te schrijven. De slachtofferpercentages
van de in de vragenlijst opgenomen contactdelicten (beroving op straat en
geweld buitenshuis) zijn naar verhouding nog steeds aan de lage kant.



5 Aangiftebereidheid en tevredenheid
over de afhandeling

In dit laatste hoofdstuk wordt om te beginnen aandacht besteed aan de dis-
crepantie tussen de feitelijke omvang van de criminaliteit, zoals beschreven
in het vorige hoofdstuk, en de hoeveelheid ter kennis van de politie geko-
men misdrijven. Daarna wordt uiteengezet welke motieven ten grondslag
liggen aan de beslissing van burgers om het doen van aangifte achterwege
te laten. Tot slot wordt bekeken in hoeverre de slachtoffers die wel tot het
doen van aangifte zijn overgegaan, tevreden zijn over de afhandeling van
hun zaak door de politie. Een dergelijke beschouwing kan onder meer in-
zichtelijk maken hoe het publiek denkt over de invulling van een belangrij-
ke politietaak als het bestrijden van de criminaliteit. In hoofdstuk 4 van het
rapport van de Commissie-Romer (1992) is dit aspect reeds zijdelings aan
bod geweest, zij het dat de aandacht daar is uitgegaan naar politiecontacten
in de brede zin des woords en niet exclusief naar aangiften. In dit hoofd-
stuk zullen we ons wel op dit terrein concentreren.

5.1 Aangiftebereidheid op de Nederlandse Antillen

5.1.1 Meldingspercentages

Om na te gaan hoe groot de bereidheid van de Antilliaanse bevolking is om
in voorkomende gevallen aangifte van een misdrijf te doen, is aan alle res-
pondenten met slachtofferervaring de vraag voorgelegd of zijzelf of ande-
ren naar aanleiding van het bewuste delict contact hadden gehad met de po-
litie. In tabel 7 zijn per delict de meldingspercentages weergegeven. Om te
kleine absolute aantallen te voorkomen heeft de analyse zich uitgestrekt over
het slachtofferschap gedurende het gehele leven."

Globaal gezien stelt iets minder dan de helft van de slachtoffers de po-
litie van een misdrijf in kennis?' Aan dit algemeen gemiddelde moet echter
niet al te veel betekenis worden toegekend; tenslotte vertonen de twee meest

1s
Bestudering van de gegevens over de periode 1991-1992 leert overigens dat de rangorde
van delicten in termen van meldingsbereidheid identiek is aan die uit tabel 7. Wel vallen
over édn jaar gemeten, de meldingspercentages bij alle delicten lager uit. In het oog sprin-
gend is vooral de geringe meldingsbereidheid bij de zogenaamde contactdelicten: van be-
roving op straat/ zakkenrollerij wordt slechts in 4 van de 21 gevallen melding gemaakt en
van geweld buitenshuis in 5 van de 15 keer.

Hiermee blijft de Nederlandse Antillen iets onder het totaal gemiddelde (49%) uit de inter-
nationale slachtofferenquête (Van Dijk en Mayhew, 1992). Daarbij tekenen we echter nog-
maals aan dat een vergelijking met genoemd onderzoek bemoeilijkt wordt door verschillen
in dataverzameling, vraagstelling en het aantal in de vragenlijst opgenomen delicten.

19
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Tabel 7: Slachtoffers van delicten en melders bij de politie

inbraak
diefstal vanaf het erf
autodiefstal/joyriding
diefstal uit de auto
beroving op straat/ zakkenrollerij
diefstal van andere eigendommen
vernieling
geweld buitenshuis
doorrijden na ongeval
overige misdrijven

totaal

Hoofdstuk 5

slachtoffers melders
abs. abs. %

591 418 71
422 84 20

66 62 94
367 122 33

60 26 43
152 58 38
158 61 39
34 17 50

103 59 57
32 15 47

1985 912 46

voorkomende misdrijven wel erg sterke afwijkingen. Omdat de meldingsbe-
reidheid sterk afhankelijk blijkt te zijn van het type misdrijf, is het zinvol-
ler om de individuele delicten onder de loep te nemen.

Slechts ten aanzien van één misdrijf valt een zeer hoog meldingspercen-
tage te noteren, te weten autodiefstal/joyriding. Inbraak volgt op enige af-
stand. Hoewel het hier toch een tamelijk ernstig vermogensdelict betreft, is
het opmerkelijk te noemen dat bijna een op de drie slachtoffers van inbraak
afziet van het melden van het misdrijf bij de politie. Ook bepaald verras-
send zijn de resultaten betreffende de contactdelicten: ruim de helft van de
berovingen op straat en precies de helft van het geweld c.q. de mishande-
lingen buitenshuis blijven bij de politie onbekend. Uitzonderlijk laag ten
slotte is het meldingspercentage bij diefstal vanaf het erf: slechts een op de
vijf slachtoffers neemt de moeite de politie hiervan op de hoogte te stellen.

Het merendeel van de melders bestaat uit de slachtoffers zelf; in onge-
veer een op de drie gevallen treedt een familielid, kennis of vriend(in) met
de politie in contact. De uitzondering op deze regel wordt gevormd door
het delicttype geweld buitenshuis, waarin het vooral de directe omgeving
van het slachtoffer is die contact zoekt met de politie.

5.1.2 Ondertekeningspercentages

Behalve de vraag of men naar aanleiding van een misdrijf contact heeft ge-
had met de politie, is de respondenten (met slachtofferervaring) ook de
vraag voorgelegd of zij een officieel papier (een proces-verbaal, verklaring,
enz.) hebben ondertekend. In tabel 8 is aangegeven hoeveel slachtoffers uit-
eindelijk een proces-verbaal of een andersoortige schriftelijke verklaring
hebben ondertekend. Het beeld in de tabel is niet helemaal zuiver: bij een
aantal delicttypen (zoals de vermogensdelicten in en rondom het woonhuis
en de `autodelicten') bestaat immers de mogelijkheid dat een ander dan het
ondervraagde slachtoffer een officieel politiestuk van zijn/haar handtekening
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Tabel 8: Aantal slachtoffers dat uiteindelijk een politieverklaring of -rapport ondertekent*

inbraak
diefstal vanaf het
autodiefstal/joyriding
diefstal uit de auto
beroving op straat/ zakkenrollerij
diefstal van andere eigendommen
vernieling
geweld buitenshuis
doorrijden na ongeval

slachtoffers ondertekenaars
abs. abs. %

591 200 34
422 21 5

66 32 49
367 77 21

60 17 28
152 22 14
158 26 16
34 7 21

103 22 21

* In de rubriek `overige misdrijven' was geen vraag omtrent het ondertekenen van officiële
stukken opgenomen. Vandaar dat deze categorie in het overzicht ontbreekt.

heeft voorzien. Niettemin bevestigen de resultaten uit tabel 8 eens te meer
dat slechts een gering part van de feitelijke criminaliteit bij de politie be-
kend raakt. Ronduit opvallend is de extreem lage score van diefstal vanaf
het erf: slechts een enkel incident van dit type resulteert in het opmaken
van proces-verbaal.

5.1.3 Motieven om geen aangifte te doen

Bij de bestudering van de antwoorden van de respondenten op de (open)
vraag waarom zij geen aangifte hebben gedaan, bleek dat de door Spicken-
heuer (1982) aangebrachte onderverdeling in vier hoofdcategorieën nog
steeds bruikbaar was. Het gaat om de rubrieken:
- niet nodig;
- zinloos/onoplosbaar;
- negatieve houding ten opzichte van de politie;
- anders.

Niet nodig
De reacties die in deze categorie terecht zijn gekomen, hebben als gemeen-
schappelijk kenmerk dat de respondenten de zaak niet als ernstig genoeg
beschouwen, hetzij omdat de geleden schade gering is, hetzij omdat de res-
pondenten de zaak zelf tot een oplossing hebben kunnen brengen.

Zinloos/onoplosbaar
De respondenten in deze groep missen de overtuiging dat hun zaak door de
politie kan worden opgehelderd. Hun moedeloosheid vloeit vooral voort uit
het feit dat zij de politie onvoldoende aanwijzingen omtrent de dader hebben
kunnen verstrekken. De kans dat zij (in het geval van een vermogensdelict)
hun gestolen bezittingen ooit nog terug zullen zien, achten zij bovendien ui-
terst gering. In tegenstelling tot de derde hoofdcategorie wordt het uitzicht-
loze perspectief niet opgehangen aan een in gebreke blijvende politie.
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Tabel 9: Motieven om geen aangifte van een misdrijf bij de politie te doen (in procenten)

inbraak
diefstal vanaf het erf
diefstal uit de auto
straatroof
diefstal van andere eigendommen
vernieling
doorrijden ongeval

totaalgemiddelde

niet
nodig

zinloos/
onoplosbaar

negatief
t.o.v. politie

anders

37 22 28 13
45 24 20 11
39 31 19 11
22 36 20 22
32 17 27 24
35 28 25 12
37 33 15 15

39 26 22 13

Negatieve houding ten opzichte van de politie
De strekking van de antwoorden uit deze rubriek is dat het doen van aan-
gifte nutteloos is als gevolg van een onwillige, niet op haar taak berekende
politie. De respondenten geven blijk van bijzonder weinig vertrouwen in
een goede afhandeling door de politie. De meest opgetekende uitspraak in
dit verband spreekt boekdelen: `De politie doet er toch niets aan'.

Anders
In deze restcategorie zijn alle andere motieven om geen aangifte te doen
opgenomen. Te denken valt daarbij onder meer aan de angst om zich bij de
politie bekend te moeten maken (hetgeen vooral van toepassing is op men-
sen zonder geldige verblijfsvergunning), angst voor represailles van de da-
der, niet-tijdige ontdekking van het delict en terughoudendheid om een fa-
milielid of vriend aan te geven.

Uit het overzicht in tabel 9 is per delict op te maken hoe de verschillende
motieven om geen aangifte te doen zich tot elkaar verhouden. Autodiefstal/
joyriding en geweld buitenshuis zijn vanwege de zeer kleine absolute aan-
tallen in dit overzicht buiten beschouwing gebleven.

Tabel 9 illustreert dat de belangrijkste reden om een misdrijf niet te mel-
den in het algemeen gelegen is in de geringe ernst van het delict. Alleen bij
beroving op straat / zakkenrollerij zien we andere motieven prevaleren. Het
percentage slachtoffers dat het niet de moeite vindt om in contact met de
politie te treden, is vooral erg hoog bij diefstal vanaf het erf. Kennelijk is
dit vergrijp in de belevingswereld van veel slachtoffers veeleer een vorm
van overlast dan dat het wordt opgevat als `echte' criminaliteit.

De categorie zinloos/onoplosbaar scoort relatief hoog bij beroving op
straat/ zakkenrollerij, diefstal uit de auto en doorrijden na een ongeval. Het
defaitisme dat hier aan de dag wordt gelegd, vloeit vooral voort uit het feit
dat men de dader niet kan identificeren, noch de politie anderszins van
dienst kan zijn. De hoop op opheldering van het misdrijf is daarmee voor
de slachtoffers in kwestie zo goed als vervlogen.

Een negatieve houding ten opzichte van de politie wordt vooral aange-
troffen bij de slachtoffers van inbraak en van diefstal van andere eigendom-
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men. De bereidheid van de politie om in dit soort zaken een onderzoek in
te stellen wordt door menigeen in twijfel getrokken. Eén respondent bracht
dit als volgt onder woorden: `Je mag al van geluk spreken als er iemand
langskomt, om over een serieus onderzoek nog maar te zwijgen'.

5.2 Afhandeling van de zaak door de politie

Nu afdoende is beschreven waarom een niet-gering deel van de Antilliaanse
bevolking nalaat om naar aanleiding van een delict met de politie in contact
te treden, is het tijd om aandacht te besteden aan de burgers die wel aangif-
te doen. De vraag dringt zich op hoe de handelwijze van de politie naar
aanleiding van aangiften door de direct betrokkenen c.q. de slachtoffers er-
varen is. Wat heeft de politie naar het oordeel van de slachtoffers aan de
zaak gedaan en in welke mate is men tevreden over het politie-optreden?

Op de inhoudelijke kant van de politiewerkzaamheden is in het bijzonder
ingegaan bij de misdrijven in en rondom het woonhuis. Aan de responden-
ten die met de politie in contact waren getreden naar aanleiding van een in-
braak of diefstal vanaf het erf, is de vraag voorgelegd of de politie de situa-
tie ter plekke had opgenomen. In het afgelopen jaar blijkt de politie in 70%
van de gemelde inbraken ten tonele te zijn verschenen. Bij diefstal vanaf
het erf is de respons geringer: in iets meer dan de helft van het aantal ge-
melde gevallen hebben politiefunctionarissen zich naar de plek des onheils
begeven om zich een beter beeld van de situatie te vormen.

Ten aanzien van negen delictsoorten is de mate van tevredenheid om-
trent het politie-optreden vastgesteld. Alleen bij de rubriek overige misdrij-
ven is dienaangaande geen informatie verzameld. In figuur 9 zijn de reac-
ties van de respondenten (met een politiecontact) weergegeven.

Uit figuur 9 valt op te maken dat ruim de helft van de slachtoffers die in
contact treden met de politie, ontevreden tot zeer ontevreden is over de af-
handeling van politiezijde. Nog geen derde deel van de slachtoffers toont
zich ingenomen met de wijze waarop de politie de zaak heeft aangepakt.
Indien we deze gegevens naast de bevindingen van de Commissie-Romer
(1992) leggen, dan lijkt de waardering voor het werk van de politie plotse-
ling sterk afgenomen: toonde immers in het rapport van voornoemde com-
missie `slechts' 35% van de burgers die bij de politie van een misdrijf mel-
ding maakten zich (zeer) ontevreden over het politie-optreden, nu ligt het
percentage (zeer) ontevredenen ruim 20% hoger. Hoe zijn deze paradoxale
resultaten te verklaren? De bevindingen van de Commissie-Romer en de
huidige resultaten zijn immers gebaseerd op een en dezelfde slachtofferen-
quête. Een drietal factoren is hier van belang. Om te beginnen heeft het in
het rapport van de Commissie-Romer vermelde percentage niet alleen be-
trekking op slachtoffers die van een misdrijf aangifte komen doen, maar
ook op burgers die getuige zijn van een delict en daarvan de politie op de
hoogte stellen. In de tweede plaats gaat het bij de bespreking van het laatste
politiecontact in het rapport van de Commissie-Romer primair om de wijze
waarop de betrokkenen door de politie bejegend zijn. In de huidige studie
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Figuur 9: Mate van tevredenheid over politieoptreden naar aanleiding van een aangifte in het
afgelopen jaar

(zeer) ontevreden 57%

staat de afhandeling als geheel centraal, hetgeen impliceert dat de respon-
denten bij het vaststellen van hun definitieve oordeel meer rekening hebben
gehouden met het geboekte eindresultaat. In het verlengde hiervan ligt de
derde verklaring. Zoals is opgemerkt in paragraaf 5.1.1, heeft een aantal
slachtoffers niet zelf aangifte gedaan, maar heeft iemand uit de directe om-
geving deze taak op zijn/haar schouders genomen. Juist deze slachtoffers
zullen zich in hun oordeel over de door politie geleverde inspanningen
goeddeels hebben laten leiden door het eindresultaat.

In hoeverre varieert nu de mate van tevredenheid per delictsoort? Tabel
10 geeft een antwoord op deze vraag. Omdat bij de meeste delictsoorten
slechts een gering aantal respondenten gedurende het afgelopen jaar contact
met de politie heeft gezocht, is in deze tabel uitgegaan van de ooitgege-
vens.20

Het hoogste percentage tevredenen over de afhandeling van politiezijde
is te vinden bij autodiefstal/joyriding. Niettemin is zelfs bij dit delict onge-
veer een op de drie personen die aangifte doen, ontevreden of zeer ontevre-
den over de wijze waarop de politie de zaak behandeld heeft. Naast auto-

20 De enige delictsoort die zich leent voor een analyse op jaarbasis is inbraak. De mate van
tevredenheid over de wijze waarop de politie aangiften van inbraak afhandelt is in 1991-
1992 vrijwel identiek aan het beeld uit tabel 10. Een vergelijking van de jaargegevens uit
figuur 9 met de totaalgemiddelden in tabel 10 leert dat zich ook op dit niveau slechts
geringe verschillen aftekenen tussen de ooit- en de jaarresultaten.
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Tabel 10: Mate van tevredenheid over politie-optreden per delictsoort, in %

inbraak
diefstal uit tuin
joyriding
diefstal uit de auto
straatroof
diefstal van andere eigendommen
vernieling
geweld buitenshuis
doorrijden na ongeval

totaalgemiddelde

(zeer)
tevreden

zowel tevreden
als ontevreden

(zeer)
ontevreden

weet niet

30 10 55 5
32 1 55 12
56 5 32 7
28 6 60 6
42 12 46 0
35 3 59 3
28 11 54 7
18 53 29 0
49 10 32 9

33 8 53 6

diefstal/joyriding is doorrijden na een ongeval de enige delictsoort waar het
aantal (zeer) tevredenen het aantal (zeer) ontevredenen overstijgt; bij de
slachtoffers van alle andere delicttypen overheerst een gevoel van onvrede
over de door de politie verrichte inspanningen.

Omdat de respondenten tevens is gevraagd hun antwoord toe te lichten,
is na te gaan waaraan de onderlinge verschillen in tabel 10 te wijten zijn.
De conclusie die op basis van deze toelichtingen getrokken kan worden, zal
weinig verwondering wekken: naarmate de politie meer bereidheid toont
om de zaak tot klaarheid te brengen, sneller in actie komt en meer resultaat
boekt, des te groter is de tevredenheid bij de slachtoffers. Dit betekent dat
bij de delicttypen waar de ontevredenheid over de politiële afhandeling do-
minant aanwezig is, de kritiek vooral gericht is op het achterwege blijven
van een adequate reactie van politiezijde. Als storend wordt ervaren dat de
politie niet of veel te laat verschijnt na een melding, de zaak op zijn beloop
laat en/of de slachtoffers in het geheel niet informeert over de stand van
zaken.

5.3 Aangiftebereidheid en tevredenheid per eiland

5.3.1 Curaeao

Figuur 10 toont aan dat de aangiftebereidheid op Curacao iets groter is dan
op de andere twee eilanden: zowel de meldings- als de ondertekeningsper-
centages zijn op Curacao het hoogst. Per delict bezien zijn de resultaten
aangaande autodiefstal/joyriding en geweld buitenshuis opvallend te noe-
men: op één incident na zijn alle gevallen van autodiefstal gemeld bij de po-
litie; ten aanzien van het genoemde geweldmisdrijf is de politie op de hoog-
te gesteld van bijna vier op de vijf gevallen. Daarbij moet echter wel wor-
den aangetekend dat slechts een derde deel van de slachtoffers van geweld
buitenshuis heeft aangegeven iets ondertekend te hebben.
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Figuur 10: Meldings- en ondertekeningspercentages per eiland (aantal slachtoffers=100%)
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Van de Curagaose slachtoffers die de politie op de hoogte hebben gesteld
van hetgeen hen gedurende het afgelopen jaar overkomen is, is ruim de
helft (zeer) ontevreden over de activiteiten van de politie; de politiële af-
handeling kan de goedkeuring wegdragen van zo'n 36% van de melders.

5.3.2 Bonaire

Bonaire neemt blijkens figuur 10 een middenpositie in als het gaat om de
bereidheid om de politie van een misdrijf op de hoogte te stellen en het te-
kenen van een officiële verklaring. De motieven om geen aangifte te doen
zijn niet wezenlijk verschillend van die op Curacao. Evenmin levert de
vraag in hoeverre de melders van een misdrijf tevreden zijn over hetgeen
de politie aan hun zaak heeft gedaan, voor Bonaire afwijkende resultaten
op. Een beschouwing per delict is ten aanzien van Bonaire gezien de lage
absolute aantallen, een heilloze onderneming en wordt derhalve achterwege
gelaten.
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Figuur 11: Percentage slachtoffers dat het delict bij de politie meldt; een vergelijking in de tijd
per delictsoort
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5.3.3 Sint Maarten
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Afgaande op figuur 10, valt Sint Maarten qua meldings- en ondertekenings-
percentages enigszins uit de toon. Er tekenen zich tussen Sint Maarten
enerzijds en de benedenwindse eilanden anderzijds vooral verschillen af ten
aanzien van een tweetal delicten, te weten inbraak en geweld buitenshuis.
Bij beide misdrijven is de bereidheid onder de slachtoffers om in contact te
treden met de politie significant lager dan elders. Nadere bestudering van
de motieven die respondenten voor hun terughoudendheid in dezen hebben
aangedragen, leert dat de geconstateerde verschillen deels veroorzaakt wor-
den door de angst onder illegalen om na een aangifte van het eiland verwij-
derd te worden.

5.4 Vergelijking in de tijd

Figuur 11 toont aan dat ten aanzien van de meeste delicttypen het percenta-
ge misdrijven waarvan de politie op de hoogte wordt gesteld, in elf jaar tijd
vrijwel onveranderd is gebleven. De dissonanten in het geheel zijn autodief-
stal/joyriding en diefstal van andere eigendommen. Deze twee delictsoorten
laten thans een beduidend hoger meldingspercentage zien. Wat diefstal van
andere eigendommen betreft, is de geconstateerde toename waarschijnlijk
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een artefact van het creëren van de nieuwe delictcategorie diefstal vanaf het
erf. Zoals reeds eerder is opgemerkt, heeft Spickenheuer (1982) misdrijven
behorend tot deze categorie in zijn onderzoek vooral ondergebracht bij de
rubriek diefstal van andere eigendommen. In tabel 7 is goed te zien dat de
meldingsbereidheid bij diefstal vanaf het erf erg laag is. Spickenheuers'
meldingspercentage van diefstal van andere eigendommen is hierdoor inder-
tijd negatief beïnvloed.

In 1981-1982 gaf ongeveer een derde van de mensen die een misdrijf
hadden gemeld bij de politie, aan dat zij ook een officiële verklaring gete-
kend hadden. Nu ligt dat percentage iets hoger, zij het dat nog steeds min-
der dan de helft van de melders uiteindelijk iets ondertekent.

De motieven om het doen van aangifte achterwege te laten zijn inhoude-
lijk dezelfde als degene waarop Spickenheuer ruim een decennium geleden
stuitte. Toch hebben zich verschuivingen voorgedaan in de mate waarin aan
de verschillende motieven wordt gerefereerd. Zo kan de politie, getuige het
toegenomen aantal klachten over desinteresse en een onvolkomen aanpak,
op beduidend minder krediet van de slachtoffers rekenen dan in de periode
1980-1981.

Het oordeel over de politie-activiteiten van degenen die wel aangifte heb-
ben gedaan, is in elf jaar tijd nauwelijks veranderd: nog steeds toont ruim
een derde van de melders zich (zeer) tevreden over het werk van de politie
en is ruim de helft (zeer) ontevreden. Slachtoffers van inbraken krijgen na
een melding iets minder respons dan aan het begin van de jaren tachtig:
nam toen nog in 80% van de meldingen een politiefunctionaris de situatie
ter plekke in ogenschouw, nu ligt dit percentage op 70%.

Resumerend kan gesteld worden dat een aanzienlijk deel van de op de Ne-
derlandse Antillen gepleegde criminaliteit nimmer bij de politie bekend
raakt. Ten aanzien van de delicten waarvan wel aangifte wordt gedaan, be-
staat onder het merendeel van de betrokken slachtoffers een gevoel van on-
vrede over de door de politie ontwikkelde activiteiten. De conclusie van
Spickenheuer (1982) dat `er nogal wat twijfels bij de bevolking bestaan
over de wijze waarop de politie haar taken vervult als handhaver van de
wet in het algemeen en als bestrijder van de criminaliteit in het bijzonder',
heeft aan geldingskracht dan ook nog niets ingeboet.



Summary

By request of the Romer Committee, the committee that has investigated the
alleged misconduct of the police on the Netherlands Antilles, a crime sur-
vey was conducted on Curagao, Bonaire and St. Maarten. The survey had
two goals: firstly, to register the opinion of the public regarding the con-
duct of the police and secondly, to measure the rate of criminality on the
three largest islands of the Netherlands Antilles. The `police part' of the
survey has been incorporated in the final report of the Romer Committee
(1992). This summary concerns the results of the `crime part' of the survey
only. Since an earlier crime survey was conducted on the Netherlands An-
tilles eleven years ago (Spickenheuer, 1982), trends in crime could be re-
cognized. Three questions were to be answered:
1. To what extent are feelings of fear and unrest being felt by the public

with regard to crime?
2. What are the crime rates on Curagao, Bonaire and St. Maarten?
3. How many victims report a crime to the police? What are the motives

for not notifying the police? To what extent are victims, who do report a
crime to the police, satisfied with the way their case is handled?

A sample of 1.5% of the population of 16 years and older was polled on
Curagao, Bonaire and St. Maarten: respectively 1,570, 115 and 563 persons
were interviewed, a total of 2,248. In the sample special attention has been
paid to three aspects: the distribution of gender, the distribution of age and
the geographical spread. The interviewers were given specific addresses
and had to interview one person in every household. They used a question-
naire that had been translated into five languages (Dutch, Papiamentu, Eng-
lish, Spanish and Patois).

The crime situation worries substantially more people on the Netherlands
Antilles these days than it did eleven years ago. Feelings of fear and unrest
with regard to crime are being felt by more than half the population.
Amongst women these feelings are more prevalent than amongst men. For-
mer victims of crime are more frightened than people that lack such an ex-
perience. Young (16-24 years) and elderly people (65 years and older) are
less disturbed by crime than others.

The inhabitants of Curagao are more anxious about the actual crime situ-
ation than the inhabitants of Bonaire and St. Maarten. Three out of five
persons on Curagao are concerned about crime; on the other two islands
feelings of fear and unrest with regard to crime are being felt by about half
the population. Especially on the Leeward Islands people tend to relate the
crime situation to drug abuse. The authors recommend the start of a new
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research project in order to shed some light on this hypothetical relation-
ship.

Compared to the situation eleven years ago the rates of almost all types of
crime included in the questionnaire have increased. Household property
crimes, e.g. burglary, theft from the garden, yard or porch and theft from
cars, are the most common crimes on the Netherlands Antilles. The preva-
lence of personal crimes, like robbery, pickpocketing, assaults etcetera, is
rather low.

The risk of becoming a victim of a crime is slightly higher on Curarao
than on Bonaire and St. Maarten. The differences in crime rates are partly
explained by the fact that cars, porches, gardens and yards are more com-
mon on Curagao than elsewhere: thus, the number of potential victims is
larger. Relatively speaking, the increase of crime is most profound on
Bonaire: crime rates have doubled here during the last eleven years.

Unfortunately, methodological differences prevent a comparison with the
International Crime Survey (Van Dijk et al., 1992). The authors recommend
that the Netherlands Antilles will participate in the next version of the In-
ternational Crime Survey (probably being held in 1994). Besides enlarging
the scope for international comparison, the ICS has the advantage that it is
being organized on a regular basis. As a result, crime trends can be assess-
ed better.

A major part of crime is not reported to the police: on an average less than
half the victims tell the police what has happened to them. Theft of cars/
joyriding is the exception to this rule: almost all incidents of this kind are
reported. The most important reason for not notifying the police is that the
incident lacks seriousness. Significantly more people expressed lack of con-
fidence in the police force than they did eleven years ago. The police are
often said to react very slowly or even not to react at all. Another com-
plaint of crime victims concerns the poor information given by the police
about the way their case is being handled. The authors emphasize that the
police on the Netherlands Antilles have to improve the service given to
crime victims. Such an approach will benefit the police, as civilians will
become more cooperative in fighting crime than they are now. In the long
term a better relationship between the police and the public will undoubted-
ly lead to a decrease of feelings of fear and unrest with regard to crime.



Résumé

A la demande de la `Commission d'enquête sur l'illégalité supposée du com-
portement de la police', instaurée par le ministre antillais de la Justice, une
enquête a été réalisée parmi les populations de Curagao, Bonaire et Saint-
Martin. L'objectif de vette enquête était double: dresser, en premier lieu,
un tableau des différentes expériences des citoyens de ces trois !les lors d'
éventuels contacts avec le corps de police des Antilles néerlandaises ainsi
que de l'impression générale concernant le comportement de cette police.
Les résultats de cette première phase de l'enquête se trouvent dans le rap-
port final publié par la commission précitée (Commission Romer, 1992). La
deuxième phase de 1'enquête, dont les résultats sont publiés dans le présent
rapport, était axée sur l'évolution de la criminalité courante aux Antilles
néerlandaises. Aux fins de cette étude, les résultats les plus importants de
l'enquête ont été comparés à ceux d'une enquête réalisée antérieurement aux
Antilles néerlandaises parmi des victimes de délits (Spickenheuer, 1982).

Cette deuxième partie de 1'enquête était centrée sur trois questions:
1. Quelle est, panmi les populations, l'ampleur des sentiments d'inquiétude

et d'angoisse envers la criminalité?
2. Quelle est 1'ampleur de la criminalité courante dans les lies de Curagao,

Bonaire et Saint-Martin?
3. Combien de personnes déclarent-elles un délit à la police, quels sont les

motifs invoqués pour ne pas le faire et les victimes qui ont fait une dé-
claration se montrent-elles satisfaites des efforts de la police?

Un échantillon représentatif de 2248 perronnes a été prélevé dans les popu-
lations de Curagao, Bonaire et Saint-Martin et interviewé à l'aide d'un
questionnaire standard.

Au cours des onze dernières années, la criminalité est devenue 1'un des
plus grands sujets de préoccupation des populations des Antilles néerlandai-
ses. Plus de la moitié des personnes interrogées déclare en être inquiète,
voire très inquiète. Cette inquiétude, cette angoisse sont beaucoup plus
vives chez les femmes que chez les hommes, ainsi que chez les victimes de
délits par rapport aux perronnes épargnées. Les tranches d'áge 16-24 ans et
les plus de 65 ans se montrent les moins inquiètes. Des trois lies, eest sur
celle de Curagao que règne la plus grande inquiétude: 3 habitants sur 5 se
déclarent inquiéts. A Bonaire et Saint-Martin, ce pourcentage oscille autour
de 50%. C'est surtout dans les Iles Sous-le-Vent que la criminalité est asso-
ciée au trafic et à la consommation de stupéfiants. Une des recommanda-
tions faites dans le rapport traite de cette relation supposée. Afin de palier
à l'absence de données sur l'ampleur des délits perpétrés par des toxico-
manes, les enquêteurs plaident en faveur d'une enquête axée sur les auteurs
de délits.
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On peut constater, en ce qui concerne pratiquement toutes les formes de
délits citées dans le questionnaire, une augmentation du nombre des victi-
mes. Cette augmentation est particulièrement frappante dans le cas des
effractions et des vols dans les voitures, deux types de délits qui occupent
une place importante dans la typologie de la criminalité courante aux An-
tilles néerlandaises. Une troisième forme de délit courant est le vol dans les
jardins, terrains et garages. Le nombre de victimes d'un délit au cours du-
quel celles-ci ont été confrontées à l'auteur est relativement restreint.

Les risques d'être victime d'un délit sont plus élevés au Curagao qu'à
Bonaire et Saint-Martin. Ceci s'explique en partie par le fait qu'on y trouve
le plus grand nombre de propriétaires de jardins, terrains, garages et/ou
voitures. Proportionnellement parlant, eest à Bonaire que la criminalité a
le plus augmenté: le nombre de victimes y a doublé en onze ans.

Pour des raisons de méthodologie, toute comparaison avec la criminalité
dans d'autres pays ne serait être raisonnable à l'heure actuelle. Les enquê-
teurs recommandent que les Antilles néerlandaises participent à l'enquête
internationale menée parmi les victimes de délits par Van Dijk et autres
(1990 et 1992), de sorte qu'une telle comparaison soit possible à 1'avenir.

Une part importante des délits reste inconnue du corps de police des An-
tilles néerlandaises: moins de la moitié environ des victimes d'un délit le
signale. Celles-ci montrent, en revanche, une plus grande disposition à pré-
venir la police dans les cas de vols de voitures et de joy-riding. S'agissant
d'un délit courant tel que l'effraction, un cas sur trois n'est pas signalé. Le
nombre de délits confrontant auteur et victime non signalés est étonnam-
ment élevé: près de la moitié des vols à la tire et des faits de violente hors
du domicile ne sont pas rapportés à la police.

Le motif principal pour ne pas prévenir la police est le caractère trivial
du délit. Beaucoup plus de victimes qu'onze ans auparavant invoquent
comme autre raison le manque de disposition à engager des recherches de
la part de la police. Le fait également que plus de la moitié des victimes de
délits se montrent insatisfaites, voire très insatisfaites de la manière avec
laquelle la police s'est occupée de leur affaire, ne parle pas en faveur du
corps de police des Antilles néerlandaises. Sévèrement critiquée, car grave,
est l'absence de toute réaction adéquate de la police: celle-ci arrive trop
tard ou ne se dérange pas du tout après un appel, ne résout pas les affaires
et/ou ne tient pas les victimes informées de l'évolution de l'enquête. Les
enquêteurs signalent dans une dernière recommandation, la nécessité pour
le corps de police des Antilles néerlandaises d'améliorer leur prestation de
services aux victimes d'un délit. L'avantage d'une telle amélioration est
double: plus la population aura une image positive de la police, plus les ci-
toyens seront disposés à aider celle-ci dans la lutte contre la criminalité. A
long terme, une meilleure relation entre la police et la population pourrait
contribuer à une atténuation des sentiments d'inquiétude et d'angoisse susci-
tées par la criminalité.



Resumen

Riba petishon di e `Commissie van onderzoek naar het vermeend onrecht-
matig optreden van de politie' (Komishon pa investigá intervenshon presun-
tamente ilegal di polis), formá pa Ministro di Hustisia Antiano, a ser realisá
un investigashon bou di poblashon na Kórsou, Boneiru i San Martèin. E
investigashon aki tabatin un fin dóbel: na promé lugá mester a inventarisá
eksperiensha di siudadanonan di e tres islanan menshoná en relashon ku
kontakto ku nan por tabatin ku Kuerpo di Polis di Antia Hulandes, i
impreshon ku poblashon tabatin respekto di intervenshon di polis en gener-
al. E resultadonan a sali den e informe final ku e komishon ya menshoná
(Komishon-Romer, 1992) a publiká kaba.

E di dos tema di investigashon, elaborá den e informe aki, tabatin keber
ku rumbo ku e kriminalidat hopi frekuente na Antia Hulandes ta tumando.
Pa esei e resultadonan mas importante di e investigashon aki a wórdu kom-
pará ku esnan di un otro enkuesta di víktima, hasí promé ku esaki na Antia
Hulandes (Spickenheuer, 1982). E investigashon hasí resientemente a kon-
sentrá riba tres pregunta:
1. Den ki medida poblashon ta sinti miedu i inkietut respekto di kriminalid-

at?
2. Kon grandi e `kriminalidat frekuente' ta na Karsou, Boneiru i San Mar-

tèin?
3. Kuantu víktima ta mèldu un delitu na polis, ki sorto di motibu ta duna

pa keda sin Nasi denunsia i kon satisfecho e víktimanan ku si a hasi
denunsia a keda di esfuerso ku polis a hasi?

A hasj un sondeo. representativo di poblashon di Kórsou, Boneiru i San
Martèin. A entrevistá un total di 2248 persona. E entrevistanan aki a tuma
lugá a base di un lista di pregunta standarisá.

Den ultimo 11 ana kriminalidat a bin preokupá kabes di hende na Antia
Hulandes kada bes mas. Mas ku mitar di pobla-shon antianu ta duna boka
di nan sintimentu di miedu i inkietut basta fuerte i den algun kaso asta
mashá fuerte mes en relashon ku kriminalidat. E sintimentunan aki ta
afektá hende muhé mas tantu ku hende hómber. Esnan ku a yega di bira
víktima kaba tin mas miedu ku hende ku ainda no a kai víktima di un
delitu. Hende entre 16 i 24 ana di edat i di 65 ana pa riba ta menos inkietá.
Di e tres islanan kaminda a realisá e investigashon, Kórsou tin e porsentahe
mas haltu en kuanto divulgashon di sintimentu di miedu i inkietut: krimina-
lidat tin tres di kada sinku yu di Kórsou preokupá; na Boneiru i San Mar-
tèin porsentahe di siudadano preokupá ta fluktuá rónt di 50%. Na Antianan
Abou partikularmente, hende ta relashoná e situashon actual di kriminalidat
fuertemente ku tráfiko i uso di droga. Un di e rekomendashonnan den e
informe ta trata e supuesto relashon aki mas detayá. Pa falta di dato tokante
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ekstenshon di kriminalidat kometf pa drogadikto, e investigadónan ta boga
pa laga hasi un investigashon direkto di outornan di delitu pa kubri e fayo
aki.

Den kasi tur sorto di delitu inkluf den e lista di pregunta, ta destaká un
subida di porsentahe di vfktima. Lo ke ta yama atenshon partikularmente,
ta oumento di kasonan di robo for di kas di hende i robo di kos fo'f den
outo. Ta e dos tiponan aki di delitu ta fomentá e idea general ku tin di
kriminalidat hopi frekuente na Antia Hulandes. E di tres tipo di delitu
frekuente ta robo for di hófi, kurá of pórch. Den kaso di e delitunan
- inkluf den e lista di pregunta - kaminda tin kontakto entre kulpabel i
vfktima, porsentahe di vfktima ta relativamente abou.

Na Ki rsou hende ta kore mas riesgo di bira vfktima di un delitu ku na
Boneiru o San Martèin. Pa un parti esaki ta konsekuensha di e echo ku na
e isla mas grandi di Antia Hulandes ta biba mas dono di hófi, kurá, pórch
i/óf outo: esei ta buta ku e kantidat di vfktima pusibel di delitu frekuente
manera robo di kos fo'i den outo, hófi, kurá o pórch outomátikamente ta
mas grandi na Kbrsou. E oumento mas grandi, proporshonalmente, di krim-
inalidat ta riparabel na Boneiru: einan e kantidat di vfktima a dupliká den
dltimo 11 ana.

Na e momentu aki, for di perspektiva metodológiko, no ta prudente pa
hasi un komparashon ku situashon di kriminalidat na otro pais di mundu. E
investigadónan ta rekomendá pa Antia Hulandes trata di orientá riba e
enkuesta internashonal di vfktima realisá pa Van Dijk i otro hende (1990 i
1992), di manera ku den futuro sf lo ta pusibel pa hasi un komparashon di
e fndole aki.

Di gran parti di kriminalidat Kuerpo di Polis di Antia Hulandes no ta
haha sa nada: un promedio di algu ménos ku mitar di e vfktimanan ta
informá polis di un delitu. Ta kaso di robo di outo/joyriding so ta indiká
gran disposishon pa denunsiá. Un delitu frekuente manera kaso di drenta
hbrta no ta wórdu denunsiá den un di kada tres kaso. E kantidat di `delitu
ku kontakto' ku no ta wardu denunsiá ta sorprendentemente haltu: di mitar
di kasonan di robo ku ta sosodé riba kaya/hartamentu di kartera i violensha
riba kaya, polis no ta wórde informá. E motibu prinsipal pa no denunsiá un
delitu ta ku hende ta konsider'e poko grave. Konsiderablemente mas vik-
tima ku 11 aha pasá ta menshoná komo motibu pa no denunsiá, e echo ku
polis ta poko dispuesto pa habri un investigashon en relashon ku e delitu.
Otro echo, esta ku mas ku mitar di e vfktimanan ku ta kontaktá polis, no ta
satisfecho i den algun kaso asta ta mashá insatisfecho ku manera polis ta
trata nan denunsia, tampoko ta kos ku ta favorabel pa Kuerpo di Polis di
Antia Hulandes. Krftika ta bai dirigf espesialmente kontra falta di reakshon
adekuado di parti di polis. Ta kousa disgustu ku polis ta yega hopi lat óf no
ta yega ètól ora a denunsiá, ta laga e asuntu pa su kuenta i/o no ta duna
vfktima ningun informashon tampoko riba kon kos ta pará. Den e delaster
rekomendashon e investigadónan ta yama atenshon riba nesesidat pa Kuerpo
di Polis di Antia Hulandes mehorá e servisio ku e ta dunando na vfktima di
delitu. Asina tur parti ta sali ganando, pasobra sigun polis ta bai hanando
mas krédito seka poblashon, siudadanonan lo ta mas dispuesto pa yuda
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polis kombatf kriminalidat. Na plaso mas largu un mihó relashon entre
polis i poblashon lo por hasi talbes ku e sintimentunan di miedu i inkietut
di publiko en relashon ku kriminalidat ta bira menos.
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Bijlage 1: De Nederlandse Antillen

De Nederlandse Antillen bestaan sinds 1 januari 1986 uit de eilanden: Bonaire,
Curacao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Op die datum kreeg het eiland
Aruba - tot dan deel uitmakend van de Nederlandse Antillen - naast Nederland en
de Nederlandse Antillen een aparte status in het Koninkrijk der Nederlanden. De
eilanden Bonaire en Curacao behoren tot de benedenwindse eilanden, terwijl Saba,
Sint Eustatius en Sint Maarten tot bovenwindse eilandengroep behoren.

Geografische ligging

Bonaire en Curacao: 60 km ten noorden van de noordkust van Venezuela.
Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten: 900 km noordelijker dan de benedenwindse
eilanden en 120 km ten oosten van Puerto Rico.

Maarten

Haitiint Domminicaanse Puerto Ricu p` ^ "Saba
Republiek Sr. Rusldrius

Oppervlakte

De Nederlandse Antillen hebben een oppervlakte van 800 kmZ.

Curacao 444 km2

Bonaire 288 km2

Sint Maarten (Nederlands gedeelte) 34 km2

Sint Eustatius 21 km2

Saba 13 km2
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Bevolking

De Nederlandse Antillen hadden op 1 januari 1991 190.566 inwoners

Bijlage 1

Curacao 144.952
Bonaire 11.058
Sint Maarten (Nederlands gedeelte) 31.722
Sint Eustatius 1.715
Saba 1.119

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Statistical Yearbook of the Netherlands
Antilles, 1991



Bijlage 2: Vergelijking leeftijdsopbouw populatie en
steekproef

Figuur la: Mannen, Curagao
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Figuur 2a: Mannen, St. Maarten
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35

16 t/m 24 jaar 25 t/m 34 jaar 35 t/m 44 jaar 45 t/m 54 jaar 55 t/m 64 jaar z 65 jaar



Vergelijking leeftijdsopbouw populatie en steekproef

Figuur 3a: Mannen, Bonaire
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Bijlage 3: Angst- en onrustgevoelens

Figuur 1: Angst- en onrustgevoelens en geslacht

50

10 ---

0
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0 man D vrouw

(tamelijk) sterk zeer sterk

Tabel 1: Angst- en onrustgevoelens en leeftijd

16 t/m 24 25 t/m 34 35 t/m 44 45 t/m 54 55 t/m 64 65 jaar
jaar jaar jaar jaar jaar en ouder

geen 4,6 4,5 3,4 2,4 3,2 2,4
gering/matig 28,4 41,4 26,2 31,9 30,4 40,2
(tamelijk) sterk 35,5 37,6 42,8 46,3 46,1 44,5
zeer sterk 11,5 16,5 17,6 19,4 20,3 12,9



64 Bijlage 3

Figuur 2: Angst- en onrustgevoelens en slachtofferschap 1992
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zoek naar het vermeend onrechtmatig optreden van het Korps Politie
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