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Voorwoord

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de criminaliteit bij straf-

rechtelijk minderjarige meisjes. Tot nu toe heeft onderzoek naar jeugdcriminaliteit

zich voornamelijk op jongens gericht. Meisjes die delicten plegen, zijn meestal

buiten beeld gebleven. Er gaan echter stemmen op dat meisjes met een zogenaamde

inhaalslag bezig zouden zijn ten aanzien van het plegen van delicten. Zo zouden zij

niet alleen méér delicten plegen, maar de door hen gepleegde delicten zouden ook

ernstiger van aard zijn geworden. De Departementale Werkgroep Jeugdcriminaliteit

heeft het WODC verzocht een onderzoek uit te voeren naar alle facetten van de cri-

minaliteit van meisjes. Het onderzoek is in 1997 uitgevoerd. Er is een aantal deel-

onderzoeken uitgevoerd. In de eerste plaats is een breed literatuuronderzoek

verricht. Daarnaast is een veelheid aan cijfermatige bronnen geraadpleegd. Er

zijn interviews gehouden mete 'sleutelfiguren', dat wil zeggen personen die op

verschillende plaatsen in de strafrechts- of hulpverleningsketen werkzaam zijn.

Tevens zijn gesprekken gevoerd met een aantal meisjes van wie ook het (straf-)

dossier is geanalyseerd.

Naast de auteurs is nog een groot aantal anderen bij het onderzoek betrokken

geweest. Aan de realisatie van het onderzoek heeft Eric Wiersma een wezenlijke

bijdrage geleverd. Vanaf deze plaats willen wij hem bedanken voor zijn inzet en

betrokkenheid bij dit onderzoek.

Wij bedanken onze collega's Ad Essers, Marisca Brouwers en Ger Huijbregts voor

hun bijdrage aan het kwantitatieve gedeelte van het onderzoek. Marjan Welman-

Olde verdient een woord van dank voor haar korte, maar doortastende inzet bij het

dossieronderzoek.

Tevens gaat onze dank uit naar de begeleidingscommissie (zie bijlage 1), die ons

onder voorzitterschap van de heer drs. J.G.W. van der Flier, gedurende de loop van

het onderzoek stimulerend terzijde heeft gestaan.

Binnen het WODC heeft de leescommissie, bestaande uit Menke Bol, Leonieke

Boendermaker, Lesley Blees en Peter ter Veer, ons van nuttig commentaar voorzien.

Peter van der Laan was als programmacoórdinator verantwoordelijk voor de inhou-

delijke kwaliteit van het onderzoek.

Ten slotte gaat een welgemeend woord van dank uit naar de sleutelfiguren en de

meisjes die door ons geïnterviewd zijn; zonder hun medewerking had het onderzoek

niet plaats kunnen vinden.
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Samenvatting

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de stand van zaken omtrent

criminaliteit van strafrechtelijk minderjarige - dat wil zeggen 12- tot en met 17-

jarige - meisjes.

Voor dit onderzoek zijn vele bronnen geraadpleegd:

- de (wetenschappelijke) literatuur;

- politiestatistieken;

- zelfrapportage-onderzoeken;

- bestaande WODC-bestanden met afdoenings- en recidivegegevens;

- sleutelfiguren (onder andere politiemensen, kinderrechters, officieren van

justitie);

- dossiers van delinquente meisjes;

- meisjes zelf.
Deze combinatie van bronnen levert vanuit diverse invalshoeken een zo compleet

mogelijk beeld op van zowel de ontwikkeling naar de aard en de omvang van

meisjescriminaliteit tussen 1980 en 1996 als de huidige stand van zaken. Daarnaast

geven de interviews met sleutelfiguren en delinquente meisjes 'gezicht' aan de

cijfers, inzicht in de beweegredenen van meisjes om tot delicten over te gaan en de

omstandigheden waaronder de delicten plaatsvinden.
Omdat het een inventariserend en exploratief onderzoek betreft met een brede en

divergente doel- en vraagstelling, worden de diverse bronnen op een caleidosco-

pische wijze gepresenteerd. De bronnen moeten dan ook meer gezien worden als

relatief onafhankelijk van elkaar dan dat zij convergeren tot de beantwoording van

één vraagstelling.

Doelstelling, aanleiding en onderzoeksvragen

De brede doelstelling van dit onderzoek bestaat uit het verschaffen van een 'state

of the art'-rapport omtrent het fenomeen meisjescriminaliteit.

Dit onderwerp is tot nu toe zowel wetenschappelijk als beleidsmatig onderbelicht

geweest. Eind november 1995 bracht de Commissie Jeugdcriminaliteit onder voor-

zitterschap van G.W. van Montfrans haar rapport uit. Een van de aanbevelingen in

dit rapport was dat er onderzoek verricht moest worden naar criminaliteit bij

specifieke groepen jongeren waarover op dat moment nog te weinig bekend was.

Hierbij werden onder meer genoemd: allochtonen, alleenstaande minderjarige

asielzoekers en strafrechtelijk minderjarige meisjes.

Daarnaast klonken geluiden dat meisjes met een (emancipatoire) 'inhaalslag' bezig

zouden zijn ten opzichte van hun mannelijke leeftijdgenoten. Dit betekent dat

meisjescriminaliteit een serieus probleem zou kunnen gaan vormen.
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Tevens verschenen in de loop van 1996 en 1997 regelmatig berichten in de media

omtrent het optreden van criminele meisjesgroepen. In hoeverre het hier ging om

incidenten of een (verontrustende) trend, bleek uit die berichten niet.

Redenen genoeg om een breed opgezet, inventariserend onderzoek te doen dat recht

doet aan de bovenstaande (impliciete) behoefte aan informatie. De resultaten van

het onderzoek kunnen de basis vormen waarop beredeneerde keuzen gemaakt kun-

nen worden met betrekking tot de (preventieve en/of repressieve) aanpak van deze

specifieke criminaliteit. Daartoe is een aantal onderzoeksvragen geformuleerd die

hieronder bronsgewijs en in samengevatte vorm gepresenteerd worden.

De literatuur biedt vooral antwoord op de vraag naar oorzaken van en verklaringen

voor (de geringe omvang van) meisjes-/vrouwencriminaliteit.

Daarnaast levert de literatuur een analyse- en interpretatiekader voor de resultaten

van het empirische deel van dit onderzoek.

De cijfers leveren antwoorden op vragen naar:

- de kwantitatieve ontwikkeling in meisjescriminaliteit tussen 1980 en 1996;

- de veranderingen in de aard van meisjescriminaliteit in dezelfde periode;

- de verschillen tussen jongens en meisjes met betrekking tot recidive en de leef-

tijd waarop met het plegen van strafbare feiten wordt begonnen en gestopt;

- verschillen in de aard en de omvang van criminaliteit van jongens en meisjes;
- de zwaarte van afdoeningen in vergelijking met jongens.

De interviews met de sleutelfiguren bieden inzicht in de dagelijkse professionele

praktijk rond delinquente meisjes. Belangrijke vragen die aan de orde komen, zijn:

- Zijn meisjes met betrekking tot criminaliteit bezig met een 'inhaalmanoeuvre'

ten opzichte van jongens?

- Welke veranderingen vallen op met betrekking tot de aard van meisjescrimina-

liteit?

- Zijn er specifieke meisjesdelicten te noemen?

- Zijn er verschillen in bejegening en afdoening tussen jongens en meisjes en zo

ja, waarop zijn die verschillen terug te voeren?

- Hoe ernstig of verontrustend worden de ontwikkelingen in meisjescriminaliteit

gevonden?

De bestudering van (strafdossiers en de interviews met delinquente meisjes dienen

antwoord te geven op vragen rond de thema's:

- achtergronden van delinquente meisjes;

- beweegredenen om tot delicten over te gaan;

- reacties op (strafrechtelijke) interventies.

Ten slotte wordt de vraag gesteld in hoeverre uit de beschikbare gegevens een (aan-

zet tot een) typologie te construeren valt.
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De slotbeschouwing van het rapport draait om de kwestie of meisjescriminaliteit

naar oorzaken, omstandigheden, ernst en omvang zodanig specifiek is dat een apar-

te beleidsmatige benadering aangewezen is. Het antwoord op deze en aanverwante

vragen wordt gegeven in de paragraaf die besteed wordt aan concrete aanbevelingen.

Resultaten

De theorie

Het fenomeen meisjes-/vrouwencriminaliteit is relatief laat ontdekt als onderzoeks-

object. Deviant en crimineel gedrag werd als typisch mannelijk beoordeeld. Het

past niet in het traditionele vrouwbeeld waarin huiselijkheid, gehoorzaamheid en

afhankelijkheid het (goede) gedrag van vrouwen bepalen. Onder invloed van de

tweede feministische golf in het midden van de jaren zestig en de vrouwenstudies

die vervolgens binnen de sociale wetenschappen van de grond kwamen, is ook de

criminologische discipline meer aandacht gaan besteden aan de vrouw als pleger

van strafbare feiten. Strafrechtelijk minderjarige meisjes als dader bleven voorals-

nog buiten beschouwing. Vanaf de jaren tachtig echter wordt vastgesteld dat de

geregistreerde criminaliteit van zowel minder- als meerderjarige vrouwen geleidelijk

toeneemt.

De theorievorming met betrekking tot vrouwencriminaliteit staat nog in de kinder-

schoenen. Bij pogingen om (de weinig voorkomende) vrouwencriminaliteit te

duiden, is overwegend gebruikgemaakt van bestaande theorieën die zich vooral op

criminaliteit in het algemeen richten. Een van de vroegste pogingen daartoe stamt

uit de atavismetheorie van Lombroso. Gids daarbij is Darwin die eigenschappen van

hogere diersoorten ook aanwezig acht bij mensen. Vooral de genetische eigenschap-

pen van vrouwen zouden gegroepeerd zijn rond het gemiddelde. Dit leidt tot een

geringe variabiliteit in die eigenschappen, wat weer gelijkstaat aan conservatisme

en conformisme.

Op dergelijke biologisch/genetische verklaringen heeft lange tijd een wetenschap-

pelijk taboe gerust, de laatste jaren doen zij echter weer opgeld. Hierbij wordt er

vooral op gewezen dat het samenspel van een genetische dispositie en sociale,

economische en opvoedkundige factoren de (criminele) verschillen tussen mannen

en vrouwen bepaalt.

Ook andere wetenschappelijke disciplines hebben hun bijdrage geleverd aan ver-

klaringen voor de grote verschillen in regelovertredend gedrag tussen mannen en

vrouwen.

De psychologie wijst vooral op het belang van (het ontbreken van) affectieve relaties.

De afwezigheid in de eerste levensjaren van een behoorlijke affectieve relatie met de

ouders zou een van de belangrijkste oorzaken zijn voor het optreden van crimina-

liteit onder meisjes. Deze verklaring weegt zwaarder voor meisjes dan voor jongens.

De sociologie legt de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke criminaliteit uit

in termen van de manier waarop beide seksen deelnemen aan het maatschappelijke

leven. Een geringere deelname aan het sociaal-economische leven stelt vrouwen ook



Samenvatting 4

minder in staat om criminaliteit te plegen. Hieruit volgt dat door een toenemende

maatschappelijke participatie van vrouwen de verschillen tussen de seksen zouden

afnemen. Een afgeleid sociologisch model bestaat uit de roltheorie. Deze theorie

stelt dat er verschillende cultureel bepaalde rolpatronen zijn die verwachtingen

omtrent gedrag specificeren. Die verwachtingen zijn voor vrouwen anders dan voor

mannen. Criminaliteit past niet bij het vrouwelijke rolpatroon dat conformisme en

passiviteit voorschrijft. In het verlengde van de roltheorie ligt de emancipatietheorie.

Volgens Adier (1975) hebben vrouwen zich door een veranderend rolpatroon de

statusdoeleinden van mannen eigen gemaakt en zullen zij bij gebrek aan legale

middelen om deze te bereiken, naar illegale wegen zoeken. Deze masculinisering

van het vrouwelijk gedrag zal voortduren totdat er volledige sociale en economische

(en criminele!) gelijkheid tussen de seksen is bereikt.

Vanaf het begin van de jaren tachtig krijgt het verschijnsel jeugdcriminaliteit steeds

meer publieke en politieke aandacht. De Commissie Kleine Criminaliteit ging aan

de slag om de veel voorkomende vormen van criminaliteit onder jeugdigen aan te

pakken. Als interpretatiekader werd de (sociale-)controletheorie van Hirschi ge-

kozen. Deze theorie heeft vooral betrekking op de vraag waarom zoveel jongeren

de wet niet overtreden. De verklaring die gegeven wordt, is dat jongeren afzien van

regelovertredend gedrag vanwege de bindingen die ze hebben met anderen in hun
omgeving en met de conventionele samenleving als geheel. Deze sociale bindingen

hebben een criminaliteitsremmende werking. Er worden vier bindingselementen

onderscheiden: gehechtheid aan anderen (de emotionele binding met de samen-

leving), betrokkenheid (de rationele binding), gebondenheid (de mate waarin

iemand zich bezighoudt met conventionele activiteiten) en overtuigingen (de mate

waarin iemand gelooft de gemeenschapsregels te moeten gehoorzamen). Verschillen

in criminaliteit tussen jongens en meisjes worden aldus verklaard vanuit de verschil-

lende sterkte die de diverse bindingen hebben voor de twee seksen. De algemene

verklaringskracht op het individuele niveau van de sociale-controletheorie is inmid-

dels wel gerelativeerd (Nijboer, 1995). De verschillen in regelovertredend gedrag

tussen de seksen, tussen etnische groepen en tussen sociale klassen kunnen niet

overtuigend verklaard worden met deze theorie.

De theorievorming voor het verklaren van de oorzaken van crimineel gedrag heeft in

de afgelopen decennia een overwegend sociologische inslag. De laatste jaren hebben

tal van wetenschappers uit diverse sociaal-wetenschappelijke disciplines zich echter

een 'nieuwe' benadering aangemeten om crimineel en ander ongewenst, antisociaal

gedrag te verklaren. Deze theoretische synthese van wetenschappelijke disciplines

is vooral in de jaren negentig in een stroomversnelling geraakt. Algemeen wordt in

deze benadering aangenomen dat er eerder sprake is van een verscheidenheid van

oorzakelijke factoren dan van een enkelvoudige oorzaak. Het is daarom niet ver-

wonderlijk dat geen enkele wetenschappelijke discipline erin slaagt het (ultieme)

verklaringsmodel voor dit verschijnsel aan te reiken. Volgens aanhangers van deze

ontwikkelingsbenadering komen de bijdragen van verschillende disciplines beter tot

hun recht als zij geïntegreerd worden. Bij het bestuderen van regelovertredend en
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delinquent gedrag wordt gedacht vanuit een tijdsperspectief. Gedrag verandert

namelijk in de tijd; vanaf een bepaald moment treedt het op en het verdwijnt op een

later tijdstip, de frequentie en de intensiteit kunnen ook veranderen in de periode

dat het gedrag zich voordoet.

Het theoretische kader waarvan gebruik is gemaakt bij de beschrijving en de analyse

van de casussen, is de integratieve ontwikkelingsbenadering die op een eclectische

manier uit verschillende wetenschappelijke disciplines en theoretische noties put.

De achterliggende intentie is om 'de losse stukjes van de puzzel' die door verschil-

lende theorieën en onderzoeken vanuit diverse disciplines worden aangedragen,

tot een synthese te brengen.

De cijfers

Centraal bij de behandeling van de cijfers staan de volgende vragen.

- Hoe verloopt de kwantitatieve ontwikkeling van meisjescriminaliteit tussen 1980

en 1996?Als we de verschillende bronnen die in dit verband geconsulteerd zijn,

bekijken, dan kunnen we concluderen dat er tekenen zijn van verandering in

het criminaliteitsbeeld bij meisjes - in de zin van een toename van vooral de

geregistreerde meisjescriminaliteit. De totale geregistreerde meisjescriminaliteit,

gerelateerd aan de omvang van de meisjespopulatie, is in 15 jaar meer dan

verdubbeld. Werden in 1980 nog maar 56 meisjes per 10.000 jaarlijks gehoord

door de politie op verdenking van een strafbaar feit, in 1996 gaat het om 128

meisjes per 10.000. Relatief gezien echter (ten opzichte van jongens) is er geen

sprake van een rigoureuze om- of inhaalslag want ook de jongenscriminaliteit

stijgt, zij het iets minder dan die van meisjes. De meest opmerkelijke verande-

ringen hebben dan ook niet zozeer betrekking op de totale omvang van meisjes-

criminaliteit, maar in het bijzonder op de geweldscriminaliteit van meisjes die

gericht is op personen. Procentueel vindt hier een sterke stijging plaats: gewelds-

delicten tegen personen kennen een stijging van 560%. Hierbij moet bedacht

worden dat de absolute aantallen gering zijn (in 1996 ging het om 926 zaken)

en slechts een fractie uitmaken van de totale geweldscriminaliteit die gepleegd

wordt door jongeren. Ook bij geweldsdelicten tegen personen is de stijging bij

jongens minder sterk dan bij meisjes. De zelfrapportagecijfers van de afgelopen

tien jaar geven, als meest bruikbare databron voor het vaststellen van trends, ten

slotte overall een vrij stabiel beeld. Zowel in 1988 als in 1996 rapporteerden op

elke 100 jongens 71 meisjes crimineel of ander ongewenst gedrag.

Vinden er veranderingen plaats in de aard van meisjescriminaliteit in dezelfde

periode; en zo ja, welke veranderingen zijn dat? Ook hier geldt dat zich geen

trendbreuk heeft voorgedaan: het algemene beeld van de rangorde in delict-

categorieën is bij de meisjescriminaliteit anno 1996 niet anders dan in 1980.

Wel dient gesteld dat zich verschuivingen voordoen in het proportionele aan-

deel van enkele delictcategorieën: het aandeel van vermogensdelicten neemt

af en daar staat een toename van geweldsdelicten tegen personen en delicten

tegen de openbare orde en het gezag tegenover. Binnen deze vrij globale delict-
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categorieëen doet zich ook een aantal verschuivingen bij specifieke delicten

voor. Zo neemt bij de vermogenscriminaliteit diefstal door middel van braak

verhoudingsgewijs toe, ten koste van eenvoudige diefstal. Deze verschuiving in

delictgedrag zou samen kunnen hangen met een ontwikkeling op het gebied van

de vrijetijdsbesteding en de vriendschapsrelaties van meisjes. Een plausibele

verklaring voor laatstgenoemde verschuiving is dat meisjes vaker dan voorheen

met jongens in een groep optrekken en daardoor meer in situaties terechtkomen

waarin ze handelingen van jongens kunnen leren die nodig zijn om bepaalde

delicten te plegen (bijvoorbeeld inbreken). Vooralsnog is hierover weinig bekend

en dient er nader onderzoek verricht te worden naar de beïnvloedingslijnen en

-processen tussen leeftijd- en seksegenoten op het gebied van het ontwikkelen

en het vertonen van (on)gewenste gedragsalternatieven.

Zijn er verschillen waar te nemen tussen jongens en meisjes met betrekking tot

recidive en de leeftijd waarop met het plegen van strafbare feiten wordt begonnen

en gestopt? Meisjes recidiveren minder vaak dan jongens in het algemeen doen.

Zij stoppen ook op jongere leeftijd met strafbaar gesteld gedrag dan jongens in

het algemeen doen. De aanvangsleeftijd - dat wil zeggen de leeftijd waarop het

eerste geregistreerde politiecontact plaatsvindt - is voor beide seksen dezelfde.

Welke verschillen zijn er in de ernst en de omvang van criminaliteit bij jongens en

bij meisjes? Anno 1996 is nog steeds sprake van een groot kwantitatief verschil

tussen jongens- en meisjescriminaliteit. Op basis van politiecijfers - die een

beeld geven van de ernstigere vormen van criminaliteit - is dat verschil echter

groter (10 jongens op 1,6 meisjes in 1996) dan op grond van zelfrapportage-

gegevens (10 jongens op 7 meisjes in 1996). Hierbij moet aangetekend worden

dat zelfrapportagecijfers vaak de wat minder ernstige feiten weergeven. De

delicten die meisjes plegen, zijn doorgaans minder ernstig dan die van jongens.

Zijn de afdoeningen van de delicten die door meisjes gepleegd worden bij gelijk-

blijvende ernst minder zwaar dan die van jongens? Er zijn geen aanwijzingen

gevonden dat de sekse van de minderjarige dader een rol van betekenis speelt in

de afdoeningen door het Openbaar Ministerie (OM) en de rechtbank als de ernst

van het delict constant wordt gehouden.

De sleutelfiguren

Alle geïnterviewden signaleren grote verschillen tussen jongens en meisjes die

wegens strafbare feiten met politie en justitie in aanraking zijn gekomen. Deze

verschillen hebben niet alleen betrekking op de omvang van de criminaliteit en de

aard van de gepleegde delicten, ook de motieven om delicten te plegen verschillen.

Vooral de - in vergelijking met jongens - geringe omvang van de meisjescriminaliteit

en de minder ernstige aard ervan doen de zegslieden opmerken dat meisjescriminali-

teit weliswaar' interessant' is, maar geen echt probleem vormt. De overheersende

mening is dat criminaliteit van meisjes - meer dan van jongens - een symptoom is

van onderliggende persoonlijke problemen. De thuissituatie is problematisch, er

zijn relationele moeilijkheden, op school gaat het niet goed enzovoort. Als meisjes al
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in aanraking met politie of justitie komen, dan is dat vooral voor kleine vermogens-

delicten; agressieve delicten vinden slechts zelden plaats.

Op een enkele uitzondering na hebben de gesprekspartners geen reden om te ver-

onderstellen dat de kloof tussen jongens- en meisjescriminaliteit in de komende tijd

veel kleiner zal worden.
Wat betreft de motieven om delicten te plegen, wordt onderscheid gemaakt tussen

gewelds- en vermogensdelicten. Geweldsdelicten vinden veelal plaats in een relatio-

nele context. Het slachtoffer is een bekende. Meisjes vinden over het algemeen dat

zij een goede reden hebben om het delict te plegen en kunnen het motief ook duide-

lijk omschrijven. Wraak, jaloezie en roddel spelen een belangrijke rol. Met betrek-

king tot vermogenscriminaliteit worden minder uitgesproken verschillen geconsta-

teerd, zij het dat jongens dergelijke delicten meer vanwege het prestige en de kick

plegen dan meisjes. Daarbij wordt opgemerkt dat de gestolen artikelen voor beide

seksen anders zijn. Jongens richten zich voornamelijk op artikelen die bruikbaar zijn

voor de vrijetijdsbesteding en meisjes op de meer 'traditionele' meisjeszaken die

betrekking hebben op het uiterlijk.

Een betrekkelijk nieuw fenomeen is het optreden van meisjes in groepsverband.

Hoewel dit nog steeds een uitzondering betreft, is de vorm waarin de groepscrimi-

naliteit plaatsvindt, intimiderend omdat het vaak gepaard gaat met geweld of de

dreiging daarmee.

Alle geïnterviewden zijn het erover eens dat aangehouden meisjes zich anders

presenteren dan jongens. Niet alleen proberen zij op een gewiekste manier mensen

in te palmen, ook hebben zij een groter schuldbesef. Sommigen veronderstellen dat

de geringere recidive van meisjes hiermee samenhangt, anderen denken dat meisjes

gevoeliger zijn voor de gepleegde interventie.

Een meerderheid is ervan overtuigd dat meisjescriminaliteit, en dan vooral winkel-

diefstal, minder snel wordt aangegeven bij de politie en dat de politie - in de geval-

len waarin dat wel gebeurt - anders (dat wil zeggen milder) reageert op meisjes.

Dit laatste heeft als effect dat zij in mindere mate 'doorstromen' naar het OM en de

rechter. Eenmaal aangeland bij deze twee instanties zijn de verschillen in bejegening

verdwenen. Jongens en meisjes worden - de ernst van de delicten in aanmerking

genomen - dan ook niet verschillend bestraft.

Afsluitend kan gezegd worden dat de sleutelfiguren meisjescriminaliteit niet als

bijzonder zorgwekkend of extra problematisch ervaren.

De casusbeschrijvingen en de aanzet tot een typologie

Voor dit onderzoek zijn de zaken van negen meisjes diepgaand onderzocht. Zowel

de strafdossiers als de eventuele persoonlijkheidsonderzoeken zijn bestudeerd.

Daarnaast zijn de betrokken meisjes zelf geïnterviewd. De delicten die zij gepleegd

hebben, variëren van winkeldiefstal en brandstichting tot poging tot doodslag.

De gegevens die over de verschillende levensfasen van de geïnterviewde meisjes

werden verzameld, zijn geanalyseerd aan de hand van een lijst met risicofactoren

en aan de hand van de ontwikkelingsbenadering. Hoewel niet van alle fasen in de
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individuele levensloop uitputtende gegevens beschikbaar zijn, biedt het verzamelde

empirische materiaal voldoende aanknopingspunten om een aantal individuele

ontwikkelingslijnen te trekken. Deze analyse leidt tot een opdeling van de casussen

in drie typen. Het aantal onderzochte meisjes is te gering om van een definitieve

typologie te kunnen spreken. Niettemin biedt deze aanzet tot een typologie aan-

knopingspunten om de verschillende verschijningsvormen en achtergronden van

crimineel gedrag bij meisjes inzichtelijk te maken. Verder onderzoek moet duidelijk

maken of deze typologie van toepassing is bij een groter aantal casussen.

De drie typen kunnen als volgt omschreven worden.

- De 'weinig aan de hand'-meisjes. Deze meisjes vertonen 'uitprobeer- of opgroei-

gedrag'. Zij doen dat bijvoorbeeld door winkeldiefstal en vernieling te plegen. Na

gepakt te zijn door de polite ziet het ernaar uit dat delicten plegen tot het ver-

leden behoort; de kick was leuk, maar na de straf'hoeft het niet meer' of is de

gevraagde aandacht gekregen. Hun jeugd verloopt, op een enkel dieptepunt na,

zonder al te grote problemen. Problemen die er zijn, blijken bespreekbaar. Op

school gaat het redelijk, spijbelen doen ze niet. Hun vriendenkring haalt (bijna)

geen narigheid uit. Het delict wordt door het meisje alleen gepleegd of met één

ander vriendinnetje. Hun vrije tijd brengen ze op een zinvolle, constructieve

manier door. Samengevat kan worden gesteld dat deze meisjes niet of nauwelijks

op de risicofactoren scoren.

- De 'risico'-meisjes. Met deze meisjes is voorzichtigheid geboden, zij kunnen nog

alle kanten uit. Hun jeugd vertoont hier en daar een smetje. De school kan hen

niet zo boeien, spijbelen komt veel voor. Ze hebben vaak een criminele vriend

en ook nog eens een (gemengde) vriendengroep die zich behalve met het plegen

van delicten ook met - gematigd - drugsgebruik bezighoudt. Binnen deze vrien-

dengroep vertonen de meisjes veelal 'meeloopgedrag'. De risicomeisjes kenmer-

ken zich aan de andere kant weer door het hebben van één of meer niet-crimi-

nele goede vriendinnen. Wat betreft de vrijetijdsbesteding is alles mogelijk bij

deze meisjes: er komen meisjes voor met een problematische, een tamelijk

problematische en een niet-problematische vrijetijdsinvulling. Het lijkt erop

dat een zinvolle vrijetijdsbesteding onvoldoende tegenwicht kan bieden aan

hun criminele vriendenkring. Deelname aan een criminele vriendenkring lijkt

zwaar mee te wegen in het ontstaan van delictgedrag. Zij zijn vooral betrokken

bij delicten die in groepsverband worden gepleegd waarbij zij overigens geen

voortrekkersrol vervullen.

- De 'zeer problematische' meisjes. Bij deze meisjes is ongeveer alles misgelopen

wat kan mislopen, van hun vroegste jeugd tot en met dat gedeelte van hun

middelbare-schoolperiode waarvan wij over de gegevens beschikken. De con-

clusie lijkt gerechtvaardigd dat ingrijpende gebeurtenissen tijdens de vroegste

jeugdjaren een onuitwisbaar stempel drukken op de volgende jaren. De vroegste

jeugd van de meisjes kent weinig stabiliteit en warmte. De middelbare school

bezoeken ze meer niet dan wel, veelvuldig - en langdurig - weglopen is een

gevolg, evenals bij tijden excessief drank- en drugsgebruik. Hun gemengde
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vriendengroep is buitengewoon crimineel; bij deze meisjes wordt voor het eerst

de criminele goede vriendin aangetroffen. Meisjes met een zeer problematische

achtergrond hebben minder dan de voorgaande typen hun'slechte vrienden'

nodig om delicten te plegen; zij zijn goed in staat zelfstandig delicten te plegen.

De motieven die leidden tot het plegen van de delicten verschillen bij deze

meisjes enigszins van de vorige twee typen meisjes. Behalve 'uit verveling' of

'vanwege de kick' worden hun delicten ook als volgt gemotiveerd: 'uit frustratie'

of'om je te bewijzen ten opzichte van de jongens'. En wat betreft hun vrijetijds-

besteding: de meisjes die de delicten in hun eentje hebben gepleegd, kenmerken

zich door het ontbreken van hobby's en een vrij magere invulling (rondhangen).

De zeer problematische meisjes die in groepsverband delicten hebben gepleegd,

doen wel aan sport of hebben andere hobby's. Ten slotte geldt voor deze meisjes

dat de gepleegde delicten zonder uitzondering zeer ernstig zijn en vaak gepaard

gaan met geweld.

Ten slotte

Zonder de - relatief zeldzame - ernstige, gewelddadige feiten die meisjes plegen, te

willen bagatelliseren, kunnen we niet ontkomen aan de conclusie dat meisjescrimi-

naliteit zowel naar aard als omvang een beperkt probleem vormt. Dit gaat zeker op

als meisjescriminaliteit vergeleken wordt met de delicten die door jongens van

dezelfde leeftijd worden gepleegd. Deze conclusie wordt ondersteund door de cijfers

en de sleutelfiguren. Weliswaar wordt een stijging geconstateerd van het aantal

meisjes dat met de politie in aanraking komt, maar er zijn goede redenen om aan te

nemen dat dit niet uitsluitend het gevolg is van een feitelijk grotere criminele partici-

patie van meisjes. Vooral de zelfrapportagegegevens laten zien dat die participatie

de laatste tien jaar vrijwel stabiel is gebleven. Er is, met andere woorden, geen

evidentie dat strafrechtelijk minderjarige meisjes bezig zijn met een delinquente

'inhaalslag' ten opzichte van hun mannelijke leeftijdgenoten.

Een belangrijke vraag die opgeworpen kan worden, is in hoeverre de resultaten van

dit onderzoek een specifiek op meisjes toegesneden (preventief en/of repressief)

beleid rechtvaardigen. Er zijn twee hoofdredenen waarom onzes inziens het ant-

woord op deze vraag ontkennend moet luiden.

De eerste is hierboven al aan de orde geweest, namelijk de geringe omvang van de

meisjescriminaliteit en de relatief minder ernstige feiten; middelen moeten daar

ingezet worden waar ze het meest effectief zijn. De tweede overweging betreft de

constatering dat er eigenlijk geen verklaringen voor meisjescriminaliteit gevonden

werden die uniek zijn voor meisjes of fundamenteel verschillen van die voor jongens.

Daarmee zijn er geen reële aanknopingspunten voor een dergelijk seksespecifiek

beleid. Integendeel, er werd van diverse kanten voor gepleit (sleutelfiguren, leden

van de begeleidingscommissie) om meisjes, in termen van de gepleegde interventie,

op een soortgelijke manier als jongens te behandelen. Ook de typologie biedt hier

aanknopingspunten voor. Vooral het type meisje dat een betrekkelijk probleemloze

achtergrond heeft, lijkt gevoelig te zijn voor de gepleegde interventie.
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Het behoeft geen betoog dat gezinsomstandigheden van sterke invloed zijn op de

ontwikkeling van het kind, zowel in positieve als in negatieve zin. In het kader van

dit onderzoek heeft vooral het laatste aandacht gekregen, maar uit de literatuur

blijkt ook dat gunstige gezinsomstandigheden een preventief effect op de ontwikke-

ling van crimineel gedrag kunnen hebben.

Deze constatering maakt de vraag (wederom) actueel in hoeverre preventief ingrij-

pen in het gezin gerechtvaardigd is in termen van criminele politiek. Dit is een vraag

die niet eenvoudig te beantwoorden is. Wel kunnen we aangeven dat aan deze bena-

dering diverse voetangels en klemmen kleven. We noemen er enkele. De ethische

is daarvan niet de minst belangrijke. In hoeverre mag de overheid (strafrechtelijk/

preventief) ingrijpen in gezinnen uitsluitend op basis van de classificatie 'risico-

gezin' en voordat zich feitelijk strafbaar gedrag heeft voorgedaan? Een andere voet-

angel is die van de identificatie van risicogezinnen. Hoewel er allerlei onderzoeken

zijn gedaan naar gezinsfactoren die crimineel gedrag bevorderen, blijft de (statisti-

sche) voorspelling ervan op individueel niveau een hachelijke zaak. Het gevaar

van 'vals positieven' en daarmee van 'overpredictie', dreigt. In dit verband zou

een preventieprogramma ook niet zozeer op individuen of individuele gezinnen

gericht moeten zijn, maar veel meer op groepen, zoals bepaalde scholen of stede-

lijke wijken ()unger-Tas, 1996). Een volgend punt betreft de organisatie(s) die

betrokken zou(den) moeten worden bij een preventieprogramma voor gezinnen

die tot een risicogroep behoren. De Raad voor de Kinderbescherming hoort hier

vanzelfsprekend bij. Maar hebben hierin ook consultatiebureaus, scholen, peuter-

speelzalen, vertrouwensartsen, geestelijken en politiefunctionarissen een rol te

vervullen? En zo ja, welke bevoegdheden hebben ze dan?

De beantwoording van deze vragen valt buiten het bestek van dit onderzoek, maar

het opwerpen ervan laat zien dat het om een buitengewoon complexe materie gaat

met ethische, praktische en politieke facetten die elk op hun eigen merites be-

schouwd moeten worden.

Aanbevelingen

Het geheel overziend, komen we tot de volgende meer of minder concrete aan-

bevelingen.

1 Het - in vergelijking met jongens - geringe probleem van meisjescriminaliteit

maakt een seksespecifiek preventief/repressief beleid (vooralsnog) niet nood-

zakelijk.

2 Om meer licht te kunnen werpen op de vraag in hoeverre de in dit onderzoek

genoemde risicofactoren daadwerkelijk in termen van oorzaken bijdragen aan

delinquent gedrag van strafrechtelijk minderjarige meisjes, is een onderzoek

waarbij delinquente meisjes vergeleken worden met niet-delinquente meisjes,

aangewezen.
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3 Het anders, dat wil zeggen milder dan jongens, behandelen van meisjes bij

politiecontacten zou - vanuit zowel rationaliteits-, emancipatoire als recidive-

overwegingen - achterwege gelaten moeten worden.

4 Het gebruik van een 'risicomodel' (zoals bij de politie in Utrecht in gebruik is)

kan hierbij behulpzaam zijn. Dit model poogt op een rationele manier straf-

rechtelijk minderjarige jongeren te categoriseren naar de mate van risico op

herhaling van het strafbare gedrag.

5 In termen van criminele politiek op de langere termijn, is de vraag naar de

effectiviteit van - vroegtijdig, preventief en ongeacht de sekse - ingrijpen in

risicogezinnen legitiem. Op basis van dit onderzoek kan daaromtrent geen stand-

punt worden ingenomen. Niettemin zou die beleidsdiscussie, met inachtneming

van alle haken en ogen, gevoerd moeten worden.
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Opzet van het onderzoek

De aanpak van de jeugdcriminaliteit is in 1995 als speerpunt van het toekomstig

justitiebeleid aangeduid. Eind november van dat jaar bracht de Commissie Jeugd-

criminaliteit onder voorzitterschap van G.W. van Montfrans haar rapport uit. Een

van de aanbevelingen in dit rapport was dat er onderzoek verricht moest worden

naar criminaliteit bij specifieke groepen jongeren waarover op dat moment nog te

weinig bekend was. Hierbij werd onder meer gedacht aan allochtonen, alleenstaan-

de minderjarige asielzoekers en strafrechtelijk minderjarige meisjes (Notitie Jeugd-

criminaliteit, 1995).

Na het uitbrengen van het advies van de Commissie-Van Montfrans is een departe-

mentale werkgroep met betrekking tot jeugdcriminaliteit in het leven geroepen. Ook

het WODC heeft jeugdcriminaliteit als speerpunt in zijn huidige onderzoeksprogram-

ma opgenomen. Het onderzoek naar de criminaliteit bij strafrechtelijk minderjarige

meisjes wordt door het WODC in opdracht van deze departementale werkgroep

uitgevoerd. Het maakt deel uit van het in de onderzoeksprogrammering genoemde

thema 'Criminaliteit en specifieke groepen'.

1.1 Probleemstelling

Dit onderzoek naar meisjescriminaliteit dient nader inzicht te geven in de aard en

de omvang van criminaliteit van 12- tot en met 17-jarige meisjes en tevens in de

ontwikkeling en de achtergronden van dit fenomeen. Teneinde een zo compleet

mogelijk beeld te krijgen van wat hierover tot op heden bekend is, is de benadering

exploratief en beschrijvend van aard.

Er bestaat geen verschil van mening over, dat het aandeel van meisjes in de totale

geregistreerde (jeugd) criminaliteit gering is. Meisjes plegen minder delicten dan

jongens en de delicten zijn overwegend minder ernstig.

Over de ontwikkeling van de aard en de omvan g van meisjescriminaliteit daaren-

tegen lopen de meningen uiteen. Volgens Junger-Tas en Van der Laan (1995) recht-

vaardigen de politiecijfers de conclusie dat meisjes bezig zijn met een inhaalslag in

vergelijking met jongens. Criminaliteit van meisjes zou niet alleen in omvang toe-

nemen, maar ook in ernst. Zo zouden meisjes meer geweldsdelicten begaan dan

voorheen en ook deze ontwikkeling zou wijzen op het inlopen van een achterstand

ten opzichte van jongens. Anderen (onder andere Bouw, 1995) menen dat dit zo'n

vaart niet loopt.

In dit onderzoek wordt gebruikgemaakt van verschillende bronnen die iets zeggen

over het vóórkomen (de prevalentie) van meisjescriminaliteit enerzijds en ander-

zijds over de ontwikkeling van de aard en de omvang van criminaliteit onder meisjes

in de afgelopen vijftien jaar.
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Aansluitend op deze kwantitatieve beschrijving van meisjescriminaliteit wordt aan-

dacht besteed aan de reactie op strafbare feiten van meisjes en mogelijke verschillen

in afhandeling van strafzaken van jongens en meisjes. Tevens wordt bekeken of

meisjesstrafzaken anders behandeld en afgedaan worden dan strafzaken van jon-

gens. Hier is betrekkelijk weinig onderzoek naar gedaan. Er zijn aanwijzingen dat

meisjes met problematisch gedrag eerder met civielrechtelijke maatregelen gecon-

fronteerd worden, terwijl jongens voor hetzelfde gedrag veeleer met strafrechtelijke

procedures te maken krijgen (Elzinga en Naber, 1984; Pásb, 1991). Als meisjes toch

strafrechtelijk vervolgd worden, zouden ze lichtere straffen krijgen dan jongens

(Van Laar, 1991). Elzinga en Naber (1984) komen in hun onderzoek tot de conclusie

dat justitiële autoriteiten in een aantal West-Europese landen jongens en meisjes

die zich schuldig maken aan deviant of strafbaar gesteld gedrag, ongelijk behan-

delen. Tot op heden is niet onderzocht of meisjes en jongens ook verschillend

strafrechtelijk bejegend worden indien het om eenzelfde (soort) delict gaat, waarbij

gecontroleerd wordt voor andere van belang zijnde factoren, zoals de ernst van het

gepleegde delict en recidive. In dit onderzoek wordt deze vraag behandeld.

Ook over de verklaring van meisjescriminaliteit als zodanig en van de geringe

omvang en de geringe ernst van vrouwen- en meisjescriminaliteit in het bijzonder

bestaat geen consensus. Bij het zoeken naar de oorzaken van en vervolgens naar
een verklaring voor het verschijnsel jeugdcriminaliteit gaat de aandacht veelal uit

naar jongenscriminaliteit. Over meisjes die delicten plegen, is weinig bekend en

over de toedracht, de ontstaansgeschiedenis van hun delictgedrag nog veel minder.

In onderhavig onderzoek wordt derhalve gezocht naar mogelijke verklaringen voor

meisjescriminaliteit vanuit diverse, voorhanden zijnde theoretische invalshoeken.

1.2 Onderzoeksvragen

Uit de meervoudige probleemstelling leiden we drie hoofdthema's af-

1 de prevalentie van meisjescriminaliteit en de ontwikkeling van de omvang en

aard van meisjescriminaliteit in de afgelopen decennia;

2 de afdoening van meisjesstrafzaken;

3 oorzaken van en verklaringen voor meisjescriminaliteit.

Per thema worden de volgende onderzoeksvragen geformuleerd.

Prevalentie van meisjescriminaliteit en ontwikkeling in de periode

1980-1996

Wat is de omvang en de aard van criminaliteit van strafrechtelijk minderjarige

meisjes in Nederland anno 1996?

Hoe verloopt de kwantitatieve ontwikkeling van meisjescriminaliteit tussen 1980

en 1996?

Vinden er veranderingen plaats in de aard van meisjescriminaliteit in dezelfde

periode; en zo ja, welke veranderingen zijn dat?
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- Welke verschillen zijn er in aard en omvang van criminaliteit van jongens en

meisjes?

- Zijn er verschillen tussen jongens en meisjes waar te nemen met betrekking tot

recidive en de leeftijd waarop met het plegen van strafbare feiten wordt begon-

nen en gestopt?

15

Afdoening van meisjesstrafzaken

- Hoe worden meisjesstrafzaken afgedaan door de politie, het OM en de rechtbank?

- Krijgen meisjes - bij vergelijkbare soort en ernst van het delict - over het alge-

meen een minder zware afdoening dan jongens?

Oorzaken van en verklaringen voor meisjescriminaliteit

- Wat zijn de achtergronden van vrouwelijke minderjarige daders?

- Welke motieven spelen een rol bij meisjes die delicten plegen?

- Zijn er fundamentele verschillen in oorzaken van en verklaringen voor

meisjescriminaliteit enerzijds en jongenscriminaliteit anderzijds?

1.3 Methoden van onderzoek

Het onderzoek valt met de genoemde thema's uiteen in drie delen. Voor elk deel

volgt hier de beschrijving van gebruikte onderzoeksmethoden, de geraadpleegde

bronnen en de beperkingen daarvan.

1.3.1 Prevalentie van meisjescriminaliteit en ontwikkeling in de periode

1980-1996

Om een beschrijving te geven van het vóórkomen en de kwantitatieve ontwikkeling

van criminaliteit van meisjes, is gebruikgemaakt van verschillende cijfermatige bron-

nen. Het betreft de landelijke politiestatistieken van het Centraal Bureau voor de

Statistiek (CBS), bestanden van het herkenningsdienstsysteem van de politie (HKS),

zelfrapportage-onderzoeken van het WODC en twee bestanden met afdoenings- en

recidivegegevens van het WODC. Deze bronnen zijn niet volledig; de periode waar-

over uitspraken gedaan kunnen worden, verschilt per bron. Het is echter de bedoe-

ling om in dit onderzoek een zo compleet mogelijk overzicht te geven van wat tot

op heden bekend is over meisjes en hun criminele gedrag. Daarom is het van belang

om zo veel mogelijk bronnen te raadplegen en ze te beschouwen als aanvullingen

op elkaar.

In de eerste plaats zijn de officiële politiecijfers van het CBS een belangrijke bron

van informatie voor het in kaart brengen van het vóórkomen en de ontwikkeling van

meisjescriminaliteit. Meteen dient hierbij gezegd dat deze cijfers alleen de geregi-

streerde criminaliteit weergeven; lang niet alle strafbare feiten gepleegd door meis-

jes zijn immers bekend bij de politie. Er zijn nog andere factoren die van invloed zijn
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op de politiecijfers, zoals de aangiftebereidheid van burgers, het ophelderings-

percentage en veranderingen in de classificatie van delicten door de politie. Het is

evenwel mogelijk om met behulp van de politiecijfers uitspraken te doen over

ontwikkelingen in een periode van een aantal jaren of anders gezegd, om trends en

trendbreuken vast te stellen in de geregistreerde criminaliteit. Analyse van de cijfers

over de periode 1980-1996 biedt inzicht in de ontwikkeling van de omvang van de

(geregistreerde) jongens- en meisjescriminaliteit. Daarnaast wordt de ontwikkeling

van de aard van de jeugdcriminaliteit beschreven aan de hand van de indeling van

de delictensoorten die meisjes en jongens plegen.

In de tweede plaats is als aanvulling en tevens als verdieping van de landelijke en

jaarlijkse politiestatistieken een secundaire analyse uitgevoerd op twee HKS-bestan-

den die bij het WODC beschikbaar zijn. Deze bestanden zijn afkomstig van de politie

in de regio's Haaglanden en Groningen en hebben betrekking op de periode van

1992 tot en met 1994.1 Zonder hiermee volledigheid te betrachten - ook deze bron

kent een betrouwbaarheidsprobleem en er worden slechts twee politieregio's

'bevraagd' - kan een beperkte beschrijving gegeven worden van een aantal minder-

jarigen die in Den Haag en Groningen wonen en die minimaal één antecedent op

hun naam hebben staan.2

Een derde bron waaruit geput is, zijn de landelijke zelfrapportage-onderzoeken
onder jeugdigen die herhaaldelijk door het WODC zijn uitgevoerd.3 Bij deze enquêtes

wordt de respondenten gevraagd op te geven of ze zich wel eens schuldig hebben

gemaakt aan bepaalde - vooral minder ernstige - delicten (bijvoorbeeld eenvoudige

diefstal) en andere vormen van ongewenst gedrag (bijvoorbeeld zwartrijden).

Aangenomen dat meisjescriminaliteit vooral uit lichtere delicten bestaat en de kans

minder groot is dat dergelijke delicten bekend raken bij de politie dan de ernstigere

delicten, vormen de zelfrapportagegegevens voor dit onderzoek een aanvulling op

de politie-

cijfers. Vergelijking met politiecijfers is een hachelijke zaak omdat de delicten waar-

over gerapporteerd wordt, anders geformuleerd zijn dan de indeling die het CBS

gebruikt. Daarnaast heeft ook deze bron zijn beperkingen die van invloed zijn op de

betrouwbaarheid van de gegevens (omvang en representativiteit van de steekproef).

Bovendien is wat respondenten zéggen dat ze doen, niet noodzakelijk hetzelfde als

wat ze feitelijk doen. Ervan uitgaande dat de meetfouten die samenhangen met de

1 De betreffende HKS-bestanden zijn door het WODC opgevraagd voorde onderzoeken 'Harde kern' en

'Twaalfminners'. Beide politiekorpsen hebben toestemming verleend om deze bestanden ten behoeve

van het onderzoek'Meisjescriminaliteit' te gebruiken.

2 Zo is het mogelijk dat minderjarigen (ook) in het HKS-bestand van een andere politieregio dan de regio

waarin ze woonachtig zijn, voorkomen. Een ander gegeven is dat de politiekorpsen niet op een

eenvormige wijze gegevens in het HKS registreren, wat onderlinge vergelijking van HKS-gegevens uit

verschillende politieregio's bemoeilijkt.

3 Het onderzoek van 1986 wordt buiten beschouwing gelaten. De uitkomsten van dat onderzoek wijken af

van latere onderzoeken, wat waarschijnlijk het gevolg is van de deels gewijzigde vraagstelling (Junger-

Tas en van der Laan, 1995).
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gebruikte methode, in elk jaar bij benadering dezelfde zijn, kan wel antwoord

gegeven worden op de vraag welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan. Dit

staat los van het absolute niveau van criminaliteit.

Ten slotte zijn nog twee bestanden van het WODC voor dit onderzoek gebruikt. Deze

bestanden bevatten gegevens op basis waarvan we een antwoord kunnen geven op

de vraag naar de recidive bij meisjes en hoe dat zich verhoudt tot de recidive bij jon-

gens. Het recidivebestand van jeugdigen dat bij het WODC beschikbaar is - en in het

vervolg met Recidivebestand wordt aangeduid - bevat gegevens uit strafdossiers en

uit de justitiële documentatie van 2.051 strafrechtelijk minderjarigen. Deze minder-

jarigen zijn afkomstig uit zes arrondissementen en zij hebben in 1984 en 1985 een

strafrechtelijke sanctie opgelegd gekregen door het OM of de rechtbank. De justitiële

documentatie van deze jongeren is tot medio 1995 onderzocht. De periode waarin

recidive in termen van herhaald contact met justitie heeft kunnen optreden, is bij-

gevolg elf jaar (van 1984 tot medio 1995). Uit dit bestand zijn alle meisjes geselec-

teerd. Het materiaal levert inzicht in de criminele carrière van een aantal meisjes.

Een kanttekening is hier echter op zijn plaats. Gezien de 'zwaarte' van de strafzaken

in het Recidivebestand kan de beschrijving van de eventuele carrières van de meisjes

die in dit bestand voorkomen, niet gegeneraliseerd worden. Deze meisjes zijn met

andere woorden niet representatief voor alle meisjes die in dezelfde periode met

politie en lof justitie in contact zijn gekomen wegens strafbare feiten.

Het tweede WODC-bestand, het Jongeren Informatie Systeem (JIS), bevat strafdossier-

gegevens van alle strafrechtelijk minderjarigen die gedurende twee jaar (september

1986 tot en met augustus 1988) bij de parketten van de arrondissementen Amster-

dam en Haarlem ingeschreven zijn op verdenking van het plegen van een strafbaar

feit. Het gaat om in totaal 7.277 strafzaken waarvan het strafdossier is onderzocht.

Het JIS bevat in tegenstelling tot het Recidivebestand geen gegevens van eventuele

recidive na het laatst ingeschreven delict in de onderzoeksperiode. Het kijkt terug in

de tijd vanaf het laatste justitieel contact. De recidiveperiode is derhalve veel korter

dan in het Recidivebestand.

Naast de genoemde cijfermatige bronnen zijn kwalitatieve gegevens verzameld

door middel van interviews met deskundigen die beroepshalve met minderjarige

vrouwelijke verdachten te maken hebben. Deze deskundigen, die we verder met

sleutelfiguren aanduiden, zijn werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming,

bureau Halt, de politie, jeugdinrichtingen, het OM en de rechtbank. In de semi-

gestructureerde vraaggesprekken met de sleutelfiguren is gevraagd naar hun ervarin-

gen met meisjescriminaliteit.4 Meer bepaald gaat het dan om hun mening over de

omvang en de aard van meisjesstrafzaken, de ontwikkeling van meisjescriminaliteit

4 Voor een overzicht van de onderwerpen die in de interviews met de sleutelfiguren aan bod komen,

wordt verwezen naar bijlage 2.



Hoofdstuk 1 18

in de afgelopen jaren en de vergelijking met de jongensstrafzaken op de verschillen-

de punten.

1.3.2 Afdoening van meisjesstrafzaken5

De afhandeling van meisjesstrafzaken dient idealiter onderzocht te worden op drie

niveaus: bij de politie, het OM en de rechtbank. Er is een aantal bronnen met kwan-

titatieve gegevens gebruikt en daarnaast is een aantal vragen over behandeling en

afdoening van meisjesstrafzaken aan de sleutelfiguren voorgelegd. De cijfermatige

bron is vooral Rapsody-centraal (1994 en 1995) en het JIS.

Deze kwantitatieve bronnen leveren weliswaar gegevens op over afhandeling van

strafzaken, het blijft echter een ruwe schets; deze bronnen bieden namelijk geen

inzicht in (verschillen) in ernst van de gepleegde delicten.

Om meer te weten te komen over eventuele verschillen in afhandeling van meisjes-

en jongensstrafzaken, dient een vergelijking te worden gemaakt tussen strafzaken

van meisjes en jongens, die betrekking hebben op hetzelfde delict en waarbij gecon-

troleerd wordt voor variabelen als leeftijd, ernst van het gepleegde delict en recidive.

Een dergelijke exercitie is uitgevoerd op de JIS-gegevens. Door het berekenen van

zogenoemde ernstscores is het mogelijk een indicatie te geven van de ernst van de

door deze minderjarigen gepleegde delicten (Van der Laan en Essers, 1990). De

ernstscores zijn samengesteld op basis van delictgegevens, het al dan niet bestaan

van een justitieel verleden en de zwaarste afdoening in het verleden. De ernstscores

van de meisjesstrafzaken zijn vervolgens vergeleken met die van de jongensstraf-

zaken. Voor zover de aantallen strafzaken - vooral van meisjes - het toelaten, zijn

de ernstscores van meisjes- en jongensstrafzaken vergeleken voor de verschillende

delicttypen en delicten afzonderlijk. Uit deze secundaire analyse kan worden af-

geleid of er sprake is van (on)gelijke straftoemeting in meisjes- en jongensstrafzaken.

1.3.3 Oorzaken van en verklaringen voor meisjescriminaliteit

In de eerste plaats wordt een overzicht gemaakt van de literatuur die aandacht

besteedt aan meisjescriminaliteit en in algemene zin aan criminaliteit van vrouwen.

Daarbij wordt zowel gezocht naar theoretische benaderingen en (pogingen tot)

verklaring van dit fenomeen als naar uitkomsten van (empirisch) onderzoek. Deze

5 Een aantal van de geraadpleegde bronnen heeft om diverse redenen niet de gewenste gegevens opge-

leverd. Zo ontbreken (volledige) gegevens over de ontwikkeling van Halt-afdoeningen, en van taak-

straffen bij meisjes, en is nauwelijks cijfermatige informatie voorhanden van meisjesstrafzaken bij de

Raad voor de Kinderbescherming. Wat betreft de afdoeningsgegevens van meisjesstrafzaken op OM-

en rechtbankniveau hebben we uiteindelijk geen gebruik kunnen maken van Gouden Delta (voor 1993)

en Rapsody-Centraal (voor 1996). De gegevens uit Gouden Delta zouden onvoldoende vergelijkbaar zijn

met die uit Rapsody. Bovendien is Rapsody wegens onbetrouwbaarheid niet bevraagbaar voor gegevens

van 1996. De bronnen die geen bruikbare gegevens opleveren, worden bij de presentatie van de onder-

zoeksresultaten dan ook buiten beschouwing gelaten.
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literatuurstudie mondt uit in een theoretisch model dat als leidraad dient voor de

analyse van de casussen. Deze benadering is betrekkelijk nieuw en wordt aangehan-

gen door wetenschappers uit diverse disciplines. Volgens de aanhangers van deze

ontwikkelingsbenaderingkomen de bijdragen van de verschillende disciplines beter

tot hun recht als de deelverklaringen die ze aanreiken, geïntegreerd worden en

onderzocht worden op hun samenhang. Algemeen wordt door ontwikkelingsdenkers

aangenomen dat bij crimineel en ander ongewenst, antisociaal gedrag eerder sprake

is van een verscheidenheid van (verklarende/oorzakelijke) factoren dan van een

enkelvoudige oorzaak. Daarbij is het tijdsperspectief van belang: gedrag verandert

in de tijd. Op een bepaald moment manifesteert zich een bepaald gedrag en na ver-

loop van tijd verdwijnt het weer. In de periode dat het gedrag optreedt, kunnen de

frequentie en de intensiteit ook nog variëren. Bij het bestuderen van gedrag wordt

de ontwikkeling, de ontstaansgeschiedenis van gedrag 'ontrafeld'. De ontwikkelings-

benadering maakt daarbij gebruik van theoretische noties, (deel-)verklaringen en

empirische resultaten uit allerlei wetenschappelijke disciplines. Deze benadering is

aantrekkelijk voor dit onderzoek, omdat hiermee een coherent beeld kan worden

verkregen van de huidige wetenschappelijke inzichten met betrekking tot meisjes-

criminaliteit.
In de tweede plaats wordt door middel van een aantal casusbeschrijvingen van

criminele meisjes inzicht verschaft in de precieze toedracht en de ernst van door

meisjes gepleegde delicten, de motieven van de betreffende meisjes, hun persoon-

lijke omstandigheden, hun beleving van de reactie van instanties op hun gedrag en

van hun straf. Daartoe zijn interviews gehouden met negen meisjes die een Halt-

afdoening danwel een taakstraf hebben gekregen of in (voorlopige) hechtenis zitten.

Deze interviews hebben door het gebruik van een vragenlijst een semi-gestructu-

reerd karakter. Tijdens het interview is ingegaan op de persoonlijke achtergronden

van het meisje, haar ervaringen met criminaliteit en welke omstandigheden aan

haar criminele gedrag ten grondslag liggen. Haar beleving van de contacten met de

politie en eventueel met justitie zijn onderwerp van gesprek geweest. Ten slotte is

er gesproken over haar toekomstverwachtingen en over mannelijke en vrouwelijke

rolpatronen.6 Voorafgaand aan het interview hebben de respondentes schriftelijk

toestemming gegeven voor afname van het interview en voor inzage van hun dos-

sier. Hun is ook de mogelijkheid geboden om het gesprek met een vrouwelijke inter-

viewer te houden.7 De (straf)dossiers van de geïnterviewde meisjes zijn geanalyseerd

met behulp van een door het WODC opgestelde vragenlijst (Projectteam Strafrecht-

monitor, 1997). De dossiergegevens zijn gebruikt als een aanvulling op en controle

van de interviewgegevens. Het theoretische kader waarvan gebruik is gemaakt bij

de beschriving en de analyse van de casussen, is de ontwikkelingsbenadering.

6 De thema's die bij de interviews met meisjes aan de orde zijn gekomen, zijn opgenomen in bijlage 3.

7 Hieraan liggende volgende overwegingen ten grondslag. Er komen in het interview onderwerpen aan de

orde waarover meisjes wellicht eerder geneigd zijn te spreken met een vrouwelijke gesprekspartner.

Bovendien moet rekening gehouden worden met de kans dat allochtone meisjes geïnterviewd worden.
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Deze benadering leent zich uitstekend voor het beschrijven van de achtergronden,

waarmee een aanzet gegeven kan worden tot het verklaren van het criminele gedrag

van individuele meisjes. Aan de hand van inzichten en noties uit verschillende

wetenschappelijke invalshoeken die we bij de literatuurstudie aantreffen, wordt

getracht 'de losse stukjes van de puzzel' tot een synthese te brengen of anders

gezegd, de ontstaansgeschiedenis van het criminele gedrag van een aantal meisjes

in kaart te brengen. Op grond van de geanalyseerde casussen en hun individuele

ontstaansgeschiedenissen brengen we ten slotte een indeling in typen aan.

1.4 Indeling van het rapport

Het rapport is als volgt opgezet. In hoofdstuk 2 worden de theoretische noties om-

trent vrouwen-, jeugd- en meisjescriminaliteit besproken en wordt de theoretische

stellingname voor dit onderzoek gepresenteerd. Hoofdstuk 3 heeft de kwantitatieve

ontwikkeling van meisjescriminaliteit tot onderwerp. Waar relevant wordt een

vergelijking getrokken met jongenscriminaliteit. Hoofdstuk 4 betreft de weergave

van de gesprekken met sleutelfiguren. Hoofdstuk 5 bevat de casusbeschrijvingen van

de geïnterviewde meisjes. In hoofdstuk 6 worden de casussen geanalyseerd en wordt

de typologie geconstrueerd. Tot slot wordt in hoofdstuk 7 het geheel samengevat en

worden conclusies getrokken. Dit laatste hoofdstuk bevat tevens de mogelijke

beleidsconsequenties.



2

Literatuurverkenning en theoretische

stellingname

Voorafgaand aan de presentatie van de onderzoeksbevindingen in de volgende

hoofdstukken wordt in dit hoofdstuk verslag gedaan van een literatuurverkenning

met betrekking tot het fenomeen vrouwen- en meisjescriminaliteit. De opzet van

deze literatuurstudie is tweeledig. In de eerste plaats wordt een theoretisch kader

uit de literatuur gekozen dat als leidraad wordt gebruikt om de resultaten van ons

onderzoek te analyseren en te interpreteren. In de tweede plaats is deze verkenning

bedoeld om een min of meer chronologisch overzicht te bieden van de wetenschap-

pelijke kennis en van het empirisch onderzoek voor zover dat (ook) enig licht werpt

op criminaliteit van vrouwelijke daders. Daarbij is onze aandacht vooral gericht op

drie aspecten:

a de omvang en de aard van vrouwen- en (in het bijzonder van) meisjescriminali-

teit;

b de kwantitatieve en kwalitatieve verschillen tussen de seksen in crimineel gedrag;

c oorzaken van en verklaringen voor vrouwen- en meisjescriminaliteit.

De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 2.1 wordt de (late) ontdekking

van vrouwen- en meisjescriminaliteit behandeld. Paragraaf 2.2 is gewijd aan het

theoretische kader voor dit onderzoek. Vervolgens worden in paragraaf 2.3 de theo-

rieën beschreven die - in het licht van het gekozen kader - een bijdrage kunnen

leveren aan de interpretatie van de onderzoeksresultaten die in dit rapport gepresen-

teerd worden. In paragraaf 2.4 wordt ingegaan op de kennis die inmiddels vergaard

is over risico- en protectieve factoren. Tot slot wordt in paragraaf 2.5 een aantal

stellingen opgenomen die wij relevant achten in het kader van dit onderzoek.

2.1 De ontdekking van vrouwen- en meisjescriminaliteit

In wetenschappelijke kringen is lange tijd nauwelijks aandacht besteed aan crimi-

naliteit van vrouwen. In de literatuur is daarvoor een aantal redenen genoemd

(Miedema en Eelman, 1987). Zo is beoefening van de wetenschap van oudsher een

bijna exclusieve mannenaangelegenheid geweest. Sociaal-wetenschappelijk onder-

zoek werd lange tijd bijna uitsluitend door mannelijke onderzoekers uitgevoerd en

de onderzoeksgroep betrof bijna altijd mannen. Vrouwen worden vanuit het oog-

punt van de onderzoeker als minder interessant gezien dan mannen. Hun wordt een

marginale positie in de maatschappij toegemeten; het leven van vrouwen speelt zich

af in de huiselijke sfeer. Inmenging van buitenaf op wat zich binnenshuis afspeelt,
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is lange tijd taboe geweest. Het traditionele domein van vrouwen blijft dan ook

buiten het gezichtsveld van sociale wetenschappers.

Bovendien wordt deviant en crimineel gedrag als typisch mannelijk gedrag gezien.

Dergelijk gedrag past niet in het traditionele vrouwbeeld, waarin huiselijkheid,

gehoorzaamheid en afhankelijkheid het (goede) gedrag van vrouwen bepalen.

Crimineel gedrag wordt beschouwd als afwijkend gedrag voor vrouwen. Het wordt

of stilgezwegen, of in de seksuele sfeer getrokken, aldus Miedema en Eelman. In

het eerste geval wordt criminaliteit van vrouwen niet serieus genomen; het aandeel

van vrouwen in het totaal van de geregistreerde criminaliteit is gering en het is ook

lange tijd stabiel gebleven. Daarbij komt dat vrouwencriminaliteit vooral uit kleine,

niet-gewelddadige vermogensdelicten bestaat en bijgevolg weinig spectaculair is.

In het laatste geval wordt het strafbare gedrag van de vrouw gepathologiseerd of

gepsychiatriseerd: de vrouw in kwestie is ziek en moet geholpen worden. Niet het

strafbare feit op zich wordt aangepakt, maar het seksueel afwijkende in het vrouwe-

lijke gedrag is reden om in te grijpen.

Aandacht voor vrouwen als slachtoffer van criminaliteit komt pas in de jaren zeven-

tig. Het taboe dat lange tijd op seksueel en lichamelijk geweld jegens vrouwen heeft

gerust, is debet aan de late ontdekking van seksuele geweldsdelicten in de huiselijke

sfeer (Miedema en Eelman, 1987). Onder invloed van de tweede feministische golf in

het midden van de jaren zestig en de vrouwenstudies die vervolgens binnen de

sociale wetenschappen van de grond kwamen, is ook binnen de criminologie een

nieuw licht gaan schijnen op de combinatie vrouw en criminaliteit. In tegenstelling

tot de traditionele benadering van de vrouw als een gehoorzaam en afhankelijk en

voor wetenschappers oninteressant wezen, wordt in de nieuwe benadering uitdruk-

kelijk de vrouw als zodanig en haar sociale en maatschappelijke positie als uitgangs-

punt genomen. De onderdrukking van de vrouw in zowel de publieke als de privé-

sfeer wordt tot onderwerp van onderzoek gemaakt. In toenmalige (slachtoffer-)

studies ligt het accent op de vrouw als slachtoffer van lichamelijk en/of psychisch

geweld. Deze benadering maakt dat (wetenschappelijke) interesse voor vrouwen in

de rol van dader nog langer op zich liet wachten. Daderstudies en de theorievorming

rond vrouwelijke daders zijn in de jaren tachtig schoorvoetend van de grond

gekomen.8

De aandacht voor de ontwikkeling van criminaliteit van vrouwen is van betrekkelijk

recente datum. Die aandacht is wellicht voortgekomen uit de vaststelling dat de

geregistreerde criminaliteit onder minder- en meerderjarige vrouwen vanaf de jaren

tachtig geleidelijk toeneemt. Vrouwencriminaliteit zou niet alleen in omvang toe-

nemen, ook de aard ervan zou veranderen. Deze ontwikkelingen zijn niet alleen in

Nederland geconstateerd, maar ook in andere westerse landen als Engeland (Home

8 Bouw e.a. (1988) noemen naast het slachtoffer- en het daderschap nog een derde aspect van vrouwen

in relatie tot criminaliteit. Vrouwen hebben een corrigerende functie als vaste vriendin of partner van

(criminele) mannen. De bijdrage van vrouwen en meisjes aan het regulerings- en socialisatieproces van

mannen en jongens wordt hier verder buiten beschouwing gelaten.
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Office, 1997) en de Verenigde Staten (Poe-Yamagata en Butts, 1996). De meningen

over de ontwikkeling van vrouwen- en meisjescriminaliteit en dan in het bijzonder

over de trend die uit de cijfers af te leiden zou zijn, zijn echter verdeeld. Sommigen

beweren dat vooral minderjarige vrouwen bezig zijn met een inhaalmanoeuvre

(Angenent 1991; Junger-Tas en Van der Laan, 1995). Volgens Bouw (1995) is voorals-

nog geen sprake van een criminele emancipatie bij meisjes. Of er recentelijk sprake

is van een wezenlijke (trendmatige) verandering in de omvang en de aard van

meisjescriminaliteit, is onderwerp van dit onderzoek.

2.2 Theoretische stellingname

De theorievorming ten aanzien van vrouwencriminaliteit staat nog in de kinder-

schoenen. Bij de pogingen die ondernomen zijn om vrouwencriminaliteit te duiden,

is meestal gebruikgemaakt van bestaande theorieën die ontwikkeld zijn ter ver-

klaring van mannencriminaliteit. Aan die theorieën wordt een algemene geldigheid

toegekend; ze worden op zowel mannen als vrouwen van toepassing geacht. Bij

sommige verklaringen wordt expliciet gezocht naar de achtergronden van jeugd-

criminaliteit, en of die wezenlijk verschillend zijn bij jongens en meisjes. Vanuit de

feministische criminologie worden vraagtekens gezet bij de aanname van algemene

geldigheid van dergelijke theorieën. Zelfs als algemene theorieën bruikbaar zouden

zijn voor de verklaring van vrouwencriminaliteit, dan nog is niet verklaard waarom

vrouwen veel minder en minder ernstige vormen van crimineel gedrag vertonen

dan mannen (Lissenberg, 1995). Er is met andere woorden inzicht gewenst in de

achtergronden van deze seksegebonden verschillen.

Diverse wetenschappelijke disciplines - waaronder de biologie, de psychologie en

de sociologie - hebben zich in de afgelopen eeuwen gebogen over de verschillen

in crimineel gedrag van mannen en vrouwen (Rutenfrans, 1989). Vele verklarings-

modellen zijn inmiddels aangedragen, maar geen enkele discipline slaagt erin het

ultieme model aan te reiken. De laatste jaren hebben tal van wetenschappers uit

diverse sociaal-wetenschappelijke disciplines zich echter een 'nieuwe' benadering

aangemeten om crimineel en ander ongewenst, antisociaal gedrag te verklaren

(onder meer Farrington, 1986 en 1992; Loeber en Leblanc, 1990; Landy en Peters,

1992; Stouthamer-Loeber e.a., 1993; Hawkins, 1995; Ferwerda e.a., 1996; Moffitt,

1997; Sampson en Laub, 1997; Wolfe e.a., 1997). Deze zogenaamde ontwikkelings-

benadering is het theoretische kader waarmee in dit onderzoek gewerkt wordt. We

lichten deze benadering en de uitgangspunten ervan hieronder toe.

De ontwikkelingsbenadering

Met de ontwikkelingsbenadering wordt een theoretische synthese van wetenschap-

pelijke disciplines beoogd. Deze benadering is ontwikkeld in de loop van de twee

laatste decennia, maar is vooral in de jaren negentig in een stroomversnelling

geraakt (Loeber en Stouthamer-Loeber, 1996). Algemeen wordt in deze benadering

aangenomen dat delinquentie verschillende vormen kan aannemen en dat eerder



Hoofdstuk 2 24

sprake is van een verscheidenheid van oorzakelijke factoren dan van een enkelvou-

dige oorzaak. Het is daarom niet verwonderlijk dat geen enkele wetenschappelijke

discipline erin slaagt het (ultieme) verklaringsmodel voor dit verschijnsel te leveren.

Volgens aanhangers van de ontwikkelingsbenadering komen de bijdragen van

verschillende disciplines samen, in een integratieve benadering, meeren wellicht

beter tot hun recht.

Bij het bestuderen van gedragsproblemen in het algemeen en regelovertredend

en delinquent gedrag in het bijzonder wordt gedacht vanuit een tijdsperspectief.

Gedrag verandert namelijk in de tijd; vanaf een bepaald moment treedt het op en

het verdwijnt op een later tijdstip, de frequentie en de intensiteit kunnen ook veran-

deren in de periode dat het gedrag voorkomt. De factoren die met gedrag samen-

hangen zijn evenmin constant, maar veranderlijk in de tijd. De basis van gedrag op

latere leeftijd wordt door aanhangers van de ontwikkelingsbenadering reeds in de

vroege levensjaren gelegd. Vroegtijdig opgedane ervaringen zouden een grotere

stempel drukken op de ontwikkeling van gedrag dan latere ervaringen (develop-

mental primacy). Een biologische grondslag, waarop voortgebouwd wordt in de

kindertijd en de adolescentie, wordt overigens niet uitgesloten. Ook andere factoren

die zich op andere abstractieniveaus situeren (bijvoorbeeld maatschappelijke,

culturele, economische parameters) worden in het ontwikkelingsdenken met de

andere bouwstenen geïntegreerd.

Loeber en Leblanc (1990), de pioniers van deze benadering in de criminologie van

de jaren negentig, schrijven de developmental criminology drie doelen toe.

De ontwikkelingsbenadering is in de eerste plaats beschrijvend van aard, aldus

deze auteurs. Het gaat dan niet om het bestuderen van variabelen maar om het

beschrijven van tijdsgebonden, intra-individuele verschillen in delictgedrag. Zo

wordt het mogelijk het delictpatroon van individuen op verschillende momenten

in hun levensloop te vergelijken. Om het individueel functioneren te doorgronden

en om erachter te komen welke trajecten individuen gevolgd hebben, zeggen

afzonderlijke elementen in iemands verleden of huidige situatie niet zoveel.

Ontwikkelingsdenkers kijken naar de dynamische interactie tussen processen die

zich afspelen in verschillende ontwikkelingsfasen, op verschillende niveaus en in

verschillende omgevingen. Zij vragen zich af hoe vanuit ontogenetisch perspectief

uit de ene ontwikkeling de volgende heeft kunnen voortvloeien, of nog kan voort-

vloeien (bron: WODC). In de woorden van Cairns en Kroll (1994): 'The natural

unit for developmental study is the ontogeny of the person, not the ontogeny of

variables. This means that the behavioural, emotional and cognitive characteristics

of persons are integrated over development, and they should not be divorced in

analysis.' In deze optiek beperkt ontwikkeling zich niet tot de kindertijd, maar

voltrekt het zich gedurende de hele levenscyclus, vanaf de conceptie tot de dood en

zelfs tot de volgende generatie. Cairns en Kroll spreken van 'a holistic approach to

behavioural study'.
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In de tweede plaats wordt gericht gezocht naar verklarende of oorzakelijke factoren

die voorafgaan aan of gepaard gaan met de gedragsontwikkeling en invloed hebben

op het verloop ervan.

Deze twee doelen maken het mogelijk om een licht te werpen op de mogelijke

oorzaken van'(...) (thej onset, escalation, deescalation, and desistance in offending'

en op de verklaring van individuele verschillen tussen delinquenten 'in the age of

onset, variety, seriousness and duration of their delinquent acts' (Loeber en Stout-

hamer-Loeber, 1996). Longitudinale studies lenen zich bij uitstek tot het inzichtelijk

maken van individuele ontwikkelingsprocessen en het beschrijven van de samen-

hang tussen gedragsontwikkeling enerzijds en persoonsgebonden en niet-persoons-

gebonden factoren anderzijds.

Tot slot noemen Loeber en Leblanc de belangrijke wendingen in de levensloop

(transitions) en wat daarmee gepaard gaat (covariates) als het derde onderwerp

waaraan uitdrukkelijk aandacht wordt besteed in de ontwikkelingscriminologie.

Voorbeelden van dergelijke betekenisvolle wendingen zijn de verbreding van de

relaties die kinderen aangaan (naast ouders ook leeftijdgenoten) en de overgang van

school naar werk. Een voorbeeld van een covariate is de verankering van persoonlijk-

heidstrekken; de persoonlijkheid wordt uitgekristalliseerd met het ouder worden en

met fysieke rijping. De vraag die ontwikkelingsdenkers trachten te beantwoorden, is

hoe deze wendingen en daarmee gepaard gaande verschijnselen delinquent gedrag

beïnvloeden.

Theoretisch kader

De studie naar het voorkomen van (risico)factoren en naar de ontwikkelings-

processen die zich bij individuen afspelen vanaf de geboorte (en zelfs daaraan

voorafgaand) om het menselijk gedrag te verklaren en te voorspellen, is gestoeld

op het ontwikkelingsdenken. Deze onderzoeksbenadering is aantrekkelijk voor de

bestudering van meisjescriminaliteit, meer in het bijzonder voor het beschrijven

van de achtergronden en zo mogelijk het verklaren van het criminele gedrag van

individuele meisjes.

Het theoretische kader waar wij voor kiezen, is de integratieve ontwikkelingsbena-

dering die toelaat op een eclectische manier uit verschillende wetenschappelijke

disciplines theoretische noties, (deel)verklaringen en empirische uitspraken bij

elkaar te brengen. De achterliggende intentie is om de losse stukjes van de puzzel

die door verschillende theorieën vanuit diverse disciplines worden aangedragen, te

integreren. Dit doen we op twee manieren. In de eerste plaats kiezen we uit de bestu-

deerde literatuur een aantal uitspraken van verklarende, tentatieve en empirische

aard. Deze uitspraken zijn afkomstig uit diverse theoretische invalshoeken en

wetenschappelijke disciplines. De uitspraken worden als bouwstenen opgevat

die een bijdrage kunnen leveren aan het inzichtelijk maken van het verschijnsel

meisjescriminaliteit. Onze keuze van uitspraken is in paragraaf 2.4 opgenomen. We

kunnen overigens in dit onderzoek lang niet alle uitspraken met empirisch materiaal
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verifiëren. Dat neemt niet weg dat we ze relevant genoeg achten om ze in dit verslag

op te nemen.

In de tweede plaats wordt de individuele geschiedenis van een aantal criminele

meisjes (casussen) beschreven op een wijze die ontleend is aan de ontwikkelings-

theoretische benadering (hoofdstukken 5 en 6).

2.3 Theorieën ter verklaring van (vrouwen)criminaliteit

2.3.1 Biologische verklaringen

Atavismetheorie van Lombroso

Volgens Lombroso (zie Rutenfrans, 1989, p. 23) is crimineel gedrag mannelijk ge-

drag. Het misdadigerstype pur Bang dat bij mannen wel voorkomt, is uitzonderlijk

voor vrouwen. Vrouwelijke delinquenten zouden ook minder afwijkend zijn dan

mannelijke. Vrouwen zijn niet zozeer geneigd in criminaliteit te vervallen als wel in

prostitutie. Zowel anatomisch als psychologisch zouden 'geboren misdadigers' en

'geboren prostituées' grote overeenkomsten vertonen.

Lombroso beroept zich in zijn verklaring voor de verschillen in gedrag op de evo-

lutietheorie (Darwin, 1950). Hij meent dat verschillen tussen geslachten die vast-

gesteld zijn bij hogere diersoorten (niet-menselijke primaten) ook voor de mense-

lijke soort opgaan. Mannetjes- en vrouwtjesdieren hebben verschillende functies

bij de voortplanting. Beide geslachten ontwikkelen eigenschappen die uit die func-

ties voortvloeien. Mannetjesdieren ontwikkelen een sterkere verscheidenheid van

eigenschappen dan vrouwtjesdieren. Mannetjesdieren moeten de concurrentiestrijd

aangaan in de paringstijd en moeten zich weten aan te passen aan een steeds

wisselende omgeving. Vrouwtjesdieren leiden een sedentair9 leven omdat ze lange

tijd het nageslacht moeten dragen en voeden. Hun eigenschappen zijn gegroepeerd

rond het gemiddelde, het meest gemeenschappelijke van de soort, en zijn er vooral

op gericht het nageslacht in stand te houden. De geringe variabiliteit van eigen-

schappen die Lombroso ook bij vrouwen veronderstelt, zou hen van crimineel

gedrag weerhouden.

De verschillen in variabiliteit tussen mannen en vrouwen heeft volgens Lombroso

tot gevolg dat degeneratiekenmerken (regressie naar een primitief stadium van de

menselijke evolutie) bij vrouwen minder voorkomen en minder ernstig zijn.10 Door

die geringe variabiliteit zouden vrouwen geneigd zijn tot conservatisme (gemeen-

schappelijke kenmerken vasthouden) en over een groot uithoudingsvermogen

beschikken. Vrouwen zouden ook minder intelligent zijn en over minder fysieke

9 Sedentair: zittend, aan een bepaalde plaats gebonden.

10 'Aangezien het vrouwelijke geslacht atavistischer zou zijn dan het mannelijke, zou degeneratie bij

vrouwen in mindere mate mogelijk zijn dan bij mannen' (Rutenfrans, 1989).
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kracht beschikken dan mannen, wat hen volgens Lombroso ongeschikt maakt voor

criminaliteit.

27

Biologische predispositie en genetische verschillen tussen de seksen

Hoewel er in de afgelopen decennia een soort taboe gerust heeft op het aanwenden

van biologische verschillen tussen de seksen ter verklaring van verschillen in crimi-

neel gedrag, doet deze benadering recentelijk weer haar intrede in het wetenschap-

pelijke debat. Zo onderschrijft Rutenfrans (1989) de bewering dat er verschillen zijn

in variabiliteit tussen mannen en vrouwen. Mannen zouden gekenmerkt worden

door variabiliteit en dominantiegerichtheid, vrouwen door stabiliteit en relatie-

gerichtheid zijn. Deze fundamentele verschillen liggen ten grondslag aan verschillen

in gedrag van beide seksen.

Hij onderbouwt deze bewering niet met behulp van de atavismetheorie van Lombro-

so, maar met theorieën en onderzoek van diverse disciplines waaronder de biologie

en de ethologie. In de loop van de evolutie hebben zich bij de hogere diersoorten

evenals bij de mens geslachtsspecifieke eigenschappen ontwikkeld in wisselwerking

met de omgeving. De neiging tot geringe variabiliteit bij vrouwen en tot sterkere

variabiliteit bij mannen heeft te maken met de functies die de seksen hebben voor

de overleving van de soort. Menselijk gedrag is net als gedrag bij primaten tot op

zekere hoogte genetisch bepaald. De mate waarin sekseverschillen zich openbaren

is dan weer afhankelijk van de eisen die de omgeving stelt.

Ook de genetica Moir is ervan overtuigd dat biologische verschillen tussen mannen

en vrouwen ten grondslag liggen aan verschillen in gedrag, onder meer agressief en

crimineel gedrag (Moir en Jessel, 1995). Deze auteurs wijzen op de verschillen tussen

de seksen in genetische bagage en in de hormoonhuishouding die aannemelijk

maken dat agressiviteit, gewelddadigheid en criminaliteit bij uitstek door mannen

worden vertoond. Crimineel gedrag is volgens Moir en lessel de resultante van een

combinatie van verschillende factoren (biologische, sociale, economische en op-

voedkundige) die op elkaar inwerken. De biologische determinant is geen onbelang-

rijke, maar is wel zo goed als altijd door criminologen genegeerd. Voor zover bekend

hebben de biologische oorzaken van onder meer agressief gedrag te maken met

genetische verschillen en afwijkingen, verandering en verstoring van de hormoon-

huishouding, met hersenbeschadiging of een combinatie daarvan.

In vrijwel alle culturen zijn jongens agressiever dan meisjes (Farrington, 1987) en

dat verschil bestaat reeds voordat kinderen beseffen dat ze een jongen of een meisje

zijn (zie Angenent, 1991, p. 31). Er is ook een kwalitatief verschil: jongens vertonen

meer fysieke agressie (vechten, vernielen) terwijl meisjes hun agressie verbaal uiten

(roddelen, bekvechten; Angenent, 1991). Verklaringen voor het impulsieve, geweld-

dadige en sensatiebeluste gedrag van jongens en mannen worden gezocht in de

complexe wisselwerking van androgene hormonen, neurotransmitters en hersen-

structuur.

Ook bij andere auteurs komt deze biologisch bepaalde component van crimineel

gedrag aan de orde (onder andere Maccoby en Jacklin, 1974; Bontekoe, 1984). Zo
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wordt de spanningsbehoefte als motief voor het plegen van delicten bij jongens veel

sterker aanwezig geacht dan bij meisjes; een onderscheid dat op biologische

verschillen teruggevoerd wordt (Van Laar, 1991).

Moir en Jessel houden een pleidooi om kinderen die in hun vroege jeugd gedrags-

problemen vertonen, medisch te onderzoeken op een mogelijke biologische predis-

positie tot agressief en ander ongewenst gedrag. Naast de determinanten geslacht,

(geringe) intelligentie en leeftijd (criminaliteitspiek rond het twintigste levensjaar)

beschrijven deze auteurs ook een persoonlijkheidsprofiel dat op jonge leeftijd

gediagnosticeerd kan worden en dat een voorspellende waarde zou hebben voor

crimineel gedrag. Recentelijk pleiten ook kinder- en jeugdpsychiaters voor een

vroegtijdige en systematische detectie en diagnose van gedrags- en psychiatrische

stoornissen bij kinderen die met medicijnen en gedragsprogramma's behandeld

kunnen worden (Miller e.a., 1995; Doreleijers, 1998). Deze vroegtijdige aanpak is

voor zowel jongens als meisjes bedoeld.

2.3.2 Psychologische verklaringen

De vrouwelijke psyche

Als eerste vrouwelijke criminoloog trachtte Clara Wichmann (1918) uit te zoeken

welk belang biologische, psychische en sociale factoren hebben in de verklaring

van de geringe vrouwencriminaliteit. Wichmann is het niet eens met Bonger (1916)

die de mening is toegedaan dat het verschil in sociale positie tussen mannen en

vrouwen - in casu de geringe maatschappelijke deelname van vrouwen - het grote

verschil in omvang van criminaliteit verklaart. Zij stelt dat de verschillende sociale

positie slechts gedeeltelijk de geringe omvang van vrouwencriminaliteit verklaart:

niet de sociale omstandigheden op zichzelf maar de verschillende wijze waarop

vrouwen en mannen op dezelfde omstandigheden reageren, is van doorslaggevend

belang.

De maatschappelijke positie en het gedrag van vrouwen worden beïnvloed door hun

fysieke en psychische aanleg. Als belangrijkste biologische eigenschap in dit verband

noemt zij hun minder agressieve aanleg. Vrouwen hebben bovendien een sterker

ontwikkeld gevoel van medelijden dan mannen. De eigen aard van de vrouwelijke

psyche en het vrouwenleven maken dat zij zich minder frequent dan mannen in

goede en kwade daden manifesteren.

Uit onderzoek concludeert Wichmann dat juist de aard van het criminele gedrag van

vrouwen samenhangt met hun sociale positie. Vrouwen met een beroep plegen over-

wegend vermogensmisdrijven en vrouwen zonder beroep begaan veelal gewelds-

misdrijven. Verandering in de sociale positie van vrouwen zal volgens haar dan ook

niet leiden tot een toename van vrouwencriminaliteit maar tot een verandering van

de aard ervan.

Net als Wichmann bespeurt ook Hudig (1939) een verschil in de wijze waarop man-

nen en vrouwen op sociale omstandigheden reageren. De omstandigheden dienen

voor vrouwen ongunstiger te zijn dan voor mannen vooraleer ze overgaan tot crimi-



Literatuurverkenning en theoretische stellingname 29

neel gedrag. Gunstige omstandigheden beschermen vrouwen tegen criminaliteit:

vrouwen zouden gevoeliger zijn voor dergelijke omstandigheden dan mannen. Ook

Thomas (1923) is de mening toegedaan dat bij vrouwen een sterkere criminaliteits-

remmende factor van toepassing is dan bij mannen. Het gegeven dat bepaalde om-

standigheden een criminogene werking hebben bij mannen en niet of veel minder

bij vrouwen, wordt door Hudig verklaard door het grotere aanpassingsvermogen

van vrouwen. Zij schikken zich in de gegeven omstandigheden omdat zij een grotere

behoefte hebben aan harmonie met de omgeving. Dit vermogen om zich aan te pas-

sen aan de omgeving ligt, aldus Hudig, in de psychische aard van de vrouw. Vrouwen

hebben volgens haar een fijner gevoel voor menselijke verhoudingen dan mannen,

wat een constituerende factor zou zijn van de grotere psychische weerstand van

vrouwen. Kempe (1947) is dezelfde mening toegedaan, zij het dat hij ook nog een

verschil in moraal veronderstelt evenals seksespecifieke deugden.

Dát vrouwen toch tot criminaliteit overgaan, verklaren Wichman, Hudig en Thomas

uit het voorkomen van zo extreme omstandigheden dat ook de weerstand van vrou-

wen er niet tegen bestand is, danwel dat de seksespecifieke criminaliteitsremmende

factor in minder sterke mate aanwezig is. Laatstgenoemde factor bestaat er volgens

deze auteurs uit dat vrouwen, meer dan mannen, gericht zijn op een goede relatie

met anderen (Rutenfrans, 1989). Indien die relatie niet of slechts zeer gebrekkig

totstandkomt, wordt de kans op crimineel gedrag aanmerkelijk groter.

Meisjes en jongens zouden verschillend reageren op een verstoorde gezinssituatie.

Zo constateert Thomas dat delinquente meisjes als kind meer hebben geleden onder

een ongelukkig gezinsleven dan delinquente jongens. Meer meisjes dan jongens die

met de politie in aanraking komen, zijn afkomstig uit één-oudergezinnen (Kratcoski,

1974). Volgens Konopka (1966) ligt de belangrijkste oorzaak van meisjescriminaliteit

in het ontbreken van een redelijk bevredigende affectieve relatie vanaf de eerste

levensjaren met de ouders. Daaruit volgt een blijvende (onbevredigde) afhankelijk-

heidsbehoefte en een onvermogen bij deze meisjes om langdurige peroonlijke rela-

ties aan te gaan. Delinquente meisjes zijn extreem eenzaam, hebben een laag zelf-

beeld en zijn geneigd de autoriteiten in het gezin, op school en in de samenleving als

geheel niet te zien als personen met wie ze een relatie hebben maar als vreemden.

Rutenfrans (1989) concludeert uit de psychologische verklaringen die wijzen op een

groter weerstandsvermogen en een seksespecifieke criminaliteit belemmerende

factor bij vrouwen het volgende. Naar alle waarschijnlijkheid zijn relationele proble-

men meer bij vrouwen dan bij mannen een noodzakelijke voorwaarde voor het

optreden van crimineel gedrag. Bovendien zouden deze problemen voor vrouwen

ernstiger moeten zijn dan voor mannen alvorens zij tot criminaliteit overgaan.

De vrouwelijke moraal

Over de morele ontwikkeling en de verschillen in morele opvattingen van mannen

en vrouwen zijn verschillende theorieën ontwikkeld (Lissenberg, 1993). Zo ont-

wikkelde Kohlberg (1969) een psychologisch model van morele ontwikkeling bij

kinderen waarin drie stadia worden onderscheiden. In dit model wordt morele
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ontwikkeling geformuleerd in termen van rechten en rechtvaardigheid. Het eerste,

het preconventionele stadium wordt gekenmerkt door een egoïstisch normbesef:

goed en kwaad worden bepaald door de gevolgen (beloning of straf). In het tweede,

het conventionele stadium worden regels nageleefd omdat ze algemeen aanvaard

worden. Het derde en tevens hoogste stadium, het postconventionele stadium,

wordt gekenmerkt door een onafhankelijk streven naar morele principes. Volgens

Kohlberg komen meisjes en vrouwen over het algemeen niet verder dan het con-

ventionele stadium in hun oplossingen voor morele dilemma's, terwijl jongens en

mannen in staat zijn het postconventionele stadium te bereiken.

Gilligan (zie Lissenberg, 1993, p. 106) ontwikkelde een andere, op vrouwen ge-

oriënteerde theorie als reactie op Kohlbergs rechtvaardigheidstheorie. Vrouwen

en mannen hebben een verschillende ethiek volgens deze feministe. De verklaring

voor de verschillen in morele oriëntatie zoekt zij in inherente verschillen tussen de

seksen. In haar model van de ontwikkeling van de vrouwelijke moraal worden de

stadia in termen van zorgzaamheid en verantwoordelijkheid in menselijke relaties

geformuleerd. Vrouwen en meisjes interpreteren morele dilemma's niet in termen

van rechten en rechtvaardigheid, meent Gilligan, maar als relatieproblemen, waarin

strijdige verantwoordelijkheden spelen.

De kritiek die op Gilligans zorgzaamheidstheorie volgde, luidde dat de verschillen in

morele oriëntatie niet alleen verband houden met geslacht en de machtsongelijk-

heid die daarmee verbonden is, maar met verhoudingen van onder- en boven-

geschiktheid in het algemeen (Lissenberg, 1993). Lissenberg spreekt dan ook liever

over een ethiek van rechten en een ethiek van plichten als zij de ethische visies van

respectievelijk Kohlberg en Gilligan benoemt. Zij meent op haar beurt dat de ver-

schillen in ethische visie tussen meer en minder machtigen te maken hebben met
hun respectievelijke aandeel in het geheel van rechten en plichten. De ondergeschik-

ten maken zich een ethiek van plichten eigen die complementair is aan de ethiek

van rechten die typerend is voor de bovengeschikten.

In de verhouding tussen mannen en vrouwen ziet Lissenberg dat mannen vooral

plichten (en daarbijbehorende rechten) hebben op het hooggewaardeerde publieke

domein en dat de plichten van vrouwen zich op het veel minder gewaardeerde privé-

domein situeren. Het belangrijkste verschil volgens deze auteur is dat de plichten

van mannen vooral betaalde zijn en die van vrouwen vooral onbetaalde, waarin een

verschil in waardering voor het nakomen van deze plichten besloten ligt. Vrouwen

ontlenen aan hun onbetaalde plichten (bijvoorbeeld de zorg voor kinderen) weinig

status. Zij komen ook niet in aanmerking voor positieve waardering of beloning als

zij plichten nakomen in de privé-sfeer, ook al omdat niet duidelijk is wat er nu

precies van hen verwacht wordt. Waar het vrouwen ontbreekt aan mogelijkheden

om positief gesanctioneerd te worden, zullen zij strategieën ontwikkelen om in ieder

geval negatieve sancties te ontlopen.

Lissenberg formuleert drie manieren die minder machtigen hanteren om negatieve

reacties te voorkomen. Eén strategie is dat men zich netjes houdt aan zijn of haar

plichten. Een tweede strategie komt erop neer dat de indruk gewekt wordt dat plich-
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ten nagekomen worden terwijl dat feitelijk niet het geval is. Vrouwen zouden zich

vaardigheden eigen maken om gelegenheden te herkennen waarin plichtsverzuim

ongestraft zou blijven. Volgens Bonger (1916) hebben vrouwen deze gevoeligheid

ontwikkeld omdat zij eeuwenlang onderdrukt zijn; de wapens van de onderdrukten

zijn leugens en bedrog. Pollak (1961) gaat nog verder in zijn verklaring door te stel-

len dat een vrouw op grond van haar biologische constitutie bedreven is in het ver-

bergen van delicten. Lissenberg ziet in het handelingspatroon van vrouwen - eerder

nalaten dan doen - een reden voor het feit dat zo weinig meisjes en vrouwen met

politie en justitie in aanraking komen. Het stellen of uitvoeren van daden wordt

eerder (strafrechtelijk) bestraft dan het nalaten van handelingen.

Tot slot noemt Lissenberg nog een derde strategie van de minder machtigen: zij

verschaffen zich toegang tot machtsbronnen van de machtigen. Zo doen zich ver-

anderingen voor in de arbeidsdeling (binnens- en buitenshuis) en in de verhouding

tussen mannen en vrouwen, omdat vrouwen langzaam maar zeker meer toegang

verwerven tot de betaalde arbeid, een van de traditionele machtsbronnen van

mannen. Lissenberg legt een relatie tussen het verwerven van toegang tot machts-

bronnen en het plegen van vermogenscriminaliteit door vrouwen.

2.3.3 Sociologische verklaringen

In sociologische verklaringen voor criminaliteit worden sociale factoren van belang

geacht bij het ontstaan en persisteren van crimineel gedrag. Verschillen in crimina-

liteit van vrouwen en mannen worden vervolgens uitgelegd door de verschillende

wijze waarop beide seksen deelnemen aan het maatschappelijke leven danwel door

de seksespecifieke invloed die relevant geachte factoren uitoefenen op mannen en

vrouwen (Rutenfrans, 1989). Bij deze categorie verklaringen valt een onderscheid te

maken tussen theorieën waarbij de minder- of meerderjarigheid van individuen er

niet toe doet en theorieën die in het bijzonder de jeugdcriminaliteit trachten te

verklaren.

Sociaal-economische omstandigheden

De geringe criminaliteit van vrouwen in vergelijking met door mannen gepleegde

criminaliteit is door onder meer Loosjes (1894) en Bonger (1916) in verband ge-

bracht met de geringe participatie van vrouwen aan het sociaal-economische leven,

waardoor ze minder in de gelegenheid zijn om crimineel gedrag te vertonen. Naar-

mate vrouwen meer aan het sociale en economische leven deelnemen, zal hun bij-

drage aan criminaliteit - in ieder geval in kwantitatief opzicht - ook toenemen. Het

verschil in de aard van het criminele gedrag van mannen en vrouwen ziet Bonger

overigens niet veranderen met een toenemende maatschappelijke participatie van

vrouwen. Ook Angenent (1991) stelt op grond van onderzoek vast dat, hoewel

meisjes (en vrouwen) maatschappelijk meer actief zijn geworden, zij steeds meer

dezelfde mogelijkheden krijgen als jongens en aan hen ook in toenemende mate
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dezelfde eisen worden gesteld, er slechts sprake is van bescheiden ontwikkelingen

van hun criminele gedrag.

32

Anomietheorie van Merton

Hoewel de anomietheorie van Meiton oorspronkelijk niet bedoeld was om de crimi-

naliteit van vrouwen te verklaren, is deze theorie hier toch van belang. Meer bepaald

omdat naderhand verschillen in interpretatie van Mertons theorie voorkomen die

betrekking hebben op de toepasbaarheid ervan op vrouwencriminaliteit.

In de anomietheorie van Merton wordt uitgelegd op welke wijzen individuen cultu-

reel bepaalde doeleinden, zoals maatschappelijk succes, trachten te bereiken. Hij

gaat ervan uit dat er een (structurele) spanning is tussen cultureel hooggewaardeer-

de doelen (bij uitstek financieel succes) en de beschikbaarheid van middelen die

maatschappelijk geoorloofd zijn om die doelen te bereiken.11 Wanneer aan het

bereiken van het doel een onevenredig groot belang wordt gehecht, zullen zij die

daarin niet slagen, op den duur geneigd zijn ongeoorloofde middelen te gebruiken;

er is een cultural imbalance ontstaan. Het doel is daarmee belangrijker geworden

dan de middelen waarmee het wordt nagestreeft. Individuen zullen zich dan op een

of andere manier aanpassen. Een van de vijf aanpassingsmogelijkheden die Merton

noemt (innovation) komt neer op regelovertredend gedrag. Bij deze aanpassing

worden de maatschappelijk hoog aangeslagen doeleinden wel aangehangen, maar

er wordt gebruikgemaakt van illegale middelen om die doelen te bereiken.

Merton legt in zijn theorie een relatie tussen sociale klasse en criminaliteit. De laag-

ste sociaal-economische klasse beschikt over weinig legale middelen om culturele

doeleinden (bijvoorbeeld financieel succes) te bereiken. Bij deze klasse is de kans

dan ook groot dat men zijn toevlucht zoekt in het gebruik van ongeoorloofde midde-

len teneinde het eenmaal gestelde doel toch te bereiken. De redenering dat indivi-

duen met een lage positie in de sociale structuur het meest onder druk staan om tot

crimineel gedrag over te gaan, is later tegengesproken (onder andere Hindelang e.a.,

1981). Ook Blake en Davis (1964) hebben erop gewezen dat individuen zowel uit

lagere als uit hogere sociale klassen onderhevig zijn aan spanningen die het gevolg

zijn van een discrepantie tussen doel en middelen. Het doel dat men nastreeft, is

niet voor iedereen hetzelfde. Doeleinden zijn met andere woorden niet absoluut

maar relatief.

Volgens Leonard (1982) is de anomietheorie wel bruikbaar ter verklaring van de

(geringe) vrouwencriminaliteit, terwijl Morris (1987) het tegendeel beweert. Leonard

is de mening toegedaan dat de anomietheorie in ieder geval het kwantitatieve ver-

schil in crimineel gedrag tussen de seksen kan verklaren. De verschillende wijze

waarop jongens en meisjes voorbereid worden op hun volwassen bestaan, maakt dat

11 Volgens Merton volgt anomie uit de discrepantie tussen de cultuur die bepaalde doeleinden voorschrijft

aan de gehele bevolking en de waarde daarvan overmatig benadrukt en de sociale structuur die het een

groot deel van de bevolking bijna onmogelijk maakt om die doeleinden met legitieme middelen te

bereiken (Rutenfrans, 1989).
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vrouwen andere doelen nastreven dan mannen. Vrouwen streven er volgens Leonard

naar te huwen en kinderen te krijgen, mannen zijn gericht op financieel succes.

Vrouwen zouden minder onderhevig zijn aan spanningen (die zouden kunnen lei-

den tot crimineel gedrag), omdat hun doeleinden makkelijk(er) met legale middelen

te bereiken zouden zijn. De doelen van vrouwen zijn volgens Leonard onder invloed

van de emancipatiebeweging wel meer op die van mannen gaan lijken. De geoorloof-

de middelen om economisch succes te bereiken zijn echter niet gelijkelijk beschik-

baar voor de seksen, waardoor vrouwen in een anomische toestand terechtkomen en

vaker naar ongeoorloofde middelen zullen grijpen dan voorheen. Op deze manier

verklaart zij de toename van bepaalde vormen van vermogenscriminaliteit onder

vrouwen. De constatering dat geweldscriminaliteit onder vrouwen (toentertijd)

niet is toegenomen, wijst er volgens haar op dat vrouwen zichzelf nog steeds zien

als niet-gewelddadige wezens. Uit het gegeven dat het aandeel van vrouwen in de

totale omvang van de criminaliteit niet fors is toegenomen in de afgelopen decennia,

leidt Leonard af dat de maatschappelijke positie van vrouwen in wezen niet veran-

derd is.

Morris (1987) geeft een andere invulling aan Mertons anomietheorie. Zij legt de na-

druk op de structurele ongelijkheid van kansen voor mannen en vrouwen. Volgens

haar zouden vrouwen net als mannen gericht zijn op het behalen van economisch

succes, maar de feitelijke mogelijkheden zijn voor vrouwen beperkt. Frustraties zijn

hiervan het gevolg. Die ongelijkheid manifesteert zich ook in het huwelijk: mishan-

deling van vrouwen in echtelijke relaties is daar een schrijnend voorbeeld van. Als

het zo zou zijn dat vrouwen in eerste instantie gericht zijn op huwelijk en gezin, dan

zouden teleurstellingen in relationeel opzicht en daarbij opgeteld de beknotting tot

maatschappelijk succes wel tot grote frustraties moeten leiden bij een heleboel

vrouwen en veel vrouwencriminaliteit met zich mee moeten brengen, aldus Morris.

Roltheorie

Een aantal auteurs, onder wie Ruth Morris (1964) - niet te verwarren met de eerder

aangehaalde Allison Morris - hangt de roltheoretische benadering aan. Volgens deze

theorie zijn er duidelijk verschillende rolpatronen voor vrouwen en mannen in de

westerse cultuur. Deze rolpatronen zijn een afspiegeling van de culturele opvattin-

gen over hoe vrouwen en mannen behoren te zijn, en zij worden verworven tijdens

het socialisatieproces.

Bij de ontwikkeling van de seksespecifieke rol zijn drie mechanismen werkzaam

(Rutenfrans, 1989). In de eerste plaats wordt rolconformerend gedrag door de om-

geving beloond en roldoorbrekend gedrag ontmoedigd. Het tweede mechanisme

betreft de (onbewuste) verinnerlijking van de rollen die anderen vervullen, door

middel van identificatie met en imitatie van personen die tot hetzelfde geslacht

behoren. Tot slot worden ook meer expliciete vormen van conditionering onder-

scheiden, zoals de ouderlijke en de sociale controle.

Ontwikkelingspsychologisch onderzoek heeft aangetoond dat meisjes en jongens

met verschillende gedragspatronen in aanraking komen (Van Hezewijk, 1989). In
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grote lijnen is volgens Van Hezewijk nog steeds sprake van een typisch mannelijk

en een typisch vrouwelijk opvoedingspatroon: uit onderzoek is gebleken dat volwas-

senen anders reageren op gedrag van meisjes dan van jongens. Op jongensgedrag

wordt vaker positief gereageerd en hun gedrag wordt gestimuleerd indien het

'instrumenteel' is voor het doel dat ermee wordt bereikt. Bij meisjes wordt vaker

de 'expressiviteit' van het gedrag gestimuleerd.

Franssens (1996) stelt bij persoonlijkheidsonderzoeken van delinquente jongeren

die in een opvanginrichting verblijven, vast dat jongens vaker 'activiteitgericht'

zijn en meisjes 'relatiegericht'. Bij jongens is de activiteit het doel en het contact

met anderen wordt gebruikt om dat doel te bereiken. Bij meisjes is het vaker net

andersom: het contact met de anderen staat voorop en de activiteit is daarbij een

middel.

In een Nederlands onderzoek waarin het opvoedingsgedrag van ouders en de ont-

wikkeling van het kind centraal staan, wordt geconcludeerd dat vaders en moeders

van elkaar verschillen in opvoedingsgedrag en dat er ook duidelijke verschillen zijn

in opvoedingsgedrag van ouders ten opzichte van zonen en dochters (Gerrits e.a.,

1996). Zowel vaders als moeders tonen meer affectie en genegenheid ten opzichte

van meisjes, en ze zijn meer ondersteunend en minder autoritair dan ten opzichte

jongens. Deze verschillen in opvoedingsgedrag die samenhangen met het geslacht

van het kind, zijn des te opmerkelijker aangezien uit hetzelfde onderzoek blijkt dat

ouders van zonen niet verschillen in hun opvoedingsdoelen van ouders met

dochters.

De roltheoretische benadering verklaart de (geringe) omvang, de aard van vrouwen-

criminaliteit en de wijze waarop vrouwen delicten begaan, vanuit de verschillende

maatschappelijke rollen die vrouwen en mannen vervullen. Crimineel gedrag past

niet bij de vrouwelijke rol die conformiteit en passiviteit voorhoudt. De sterkere con-

trole op vrouwen en de geringere toegang tot criminele subculturen voor vrouwen

maken dat zij minder criminaliteit aan de dag leggen dan mannen. De relatief

veelvuldig door vrouwen gepleegde kleine vermogensdelicten past volgens deze

benadering bij de rol van de vrouw als huisvrouw en consumente.

Grosser (1951) maakt onderscheid tussen gedrag dat de uitdrukking vormt van de rol

die men vervult, en gedrag dat een ondersteuning vormt van die rol. Grosser noemt

het steelgedrag van vrouwen rolondersteunend. Het gestolen goed betreft bij vrou-

wen vaak spullen die bijdragen aan de vervulling van de vrouwelijke rol (bijvoor-

beeld cosmetica, sieraden, kleding). Bij mannen is steelgedrag (en ander crimineel

gedrag) ook rolbevestigend, zij het dat mannen dat voornamelijk doen om uitdruk-

king te geven aan hun geslachtsrol door bijvoorbeeld lef te tonen of tegen autoritei-

ten te ageren (zoals het stelen van voor hen nutteloze voorwerpen of het vernielen

van openbare objecten). Echter, mannen stelen ook uit bezitsdrang en ze passen

daarbij zo nodig geweld toe. Hun steelgedrag en het geweld dat daarbij gebruikt

wordt, zijn dan 'functioneel' om het doel te bereiken (zoals batterijen stelen voor de

walkman, een willekeurig iemand beroven om aan geld te komen, een auto kraken

voor de apparatuur; Franssens, 1996).
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De geringe geweldscriminaliteit onder vrouwen wordt ook vanuit de roltheorie ge-

duid. Zijn vrouwen betrokken bij vermogensdelicten die gepaard gaan met geweld,

dan zijn zij vaak medeplichtig aan delicten van mannelijke hoofddaders en spelen

zij een ondergeschikte rol bij de uitvoering ervan (Hoffman-Bustamente, 1973).

Deze rol is in overeenstemming met de maatschappelijk rol die voor vrouwen is weg-

gelegd. Als vrouwen zelf geweld plegen, dan is dit gedrag ook gerelateerd aan hun

relationele doelen: vrouwen richten hun agressieve daden voornamelijk op personen

met wie ze een intieme relatie onderhouden. Volgens Franssens (1996) is het zelfs zo

(bij meisjes) dat, áls die relatie er niet is met de figuur op wie het geweld is gericht,

zij hun slachtoffer eerst tot een persoon 'maken' door in een mum van tijd een rela-

tie met het slachtoffer aan te gaan. Pas daarna slaan ze toe. Het geweld is dan niet

functioneel of instrumenteel (om een verder liggend doel te bereiken), maar het is

gericht op het slachtoffer als persoon. Meisjesgeweld is ook bedoeld om de persoon

in kwestie te raken, te kwetsen. Misschien ligt hier ook een verklaring voor het feit

dat meisjes veel minder dan jongens geweld plegen op (openbare) voorwerpen.

Het vernielen van openbare en dus anonieme zaken en ander vandalistisch gedrag,

waarbij het motief voor de geweldpleging vaak neerkomt op 'baldadigheid', 'voor

de lol' of'de kick', ligt, gegeven de persoonsgerichtheid van hun geweldsdelicten,

bij meisjes niet voor de hand. Franssens (1996) stelt vast dat jongens die bij hun

delicten geweld gebruiken tegen personen, geen relatie hebben met het slachtoffer

en ook absoluut niet weten wie die persoon is. Zij hebben niet het slachtoffer, maar

een ander doel voor ogen als ze toeslaan. Het slachtoffer is alleen maar een belem-

mering voor het bereiken van hun doel en dat obstakel moet dus uit de weg geruimd

worden.

De verschillende betekenisgeving van meisjes en jongens om het geweld 'zinvol'

te doen zijn, sluit aan bij de opvatting van Morris (1964) dat meisjes voornamelijk

'relationele' doeleinden hebben en jongens 'status'-doeleinden. Zij vond in een

onderzoek ondersteuning voor de door haar geformuleerde hypothese dat meisjes

eerder tot delinquentie overgaan als ze belemmerd worden in het onderhouden van

positieve affectieve relaties, en dat bij jongens delinquentie eerder op zal treden als

zich belemmeringen voordoen bij het nastreven van economische statusdoeleinden.

Delinquente meisjes hebben meer te lijden onder relationele problemen dan andere

jongeren (niet-delinquente jongens en meisjes en delinquente jongens). Zij komen

vaker uit gebroken gezinnen en gezinnen met grote spanningen.

Franssens (1996) komt tot een gelijkaardige vaststelling als zij nagaat hoe verschil-

lend preventief gehechte jongens en meisjes, die zij in het kader van een persoonlijk-

heidsonderzoek onderzocht, reageren op negatieve factoren in hun gezinssituatie.

Meisjes zijn op grond van hun relatiegerichtheid gevoeliger voor bepaalde negatieve

invloeden (risicofactoren) dan jongens, aldus Franssens. Jongens zullen vanuit hun

activiteitgerichtheid dan weer een grotere gevoeligheid vertonen voor andere risico-

factoren dan meisjes. Bij meisjes vond Franssens dat de (echtelijke) relatie van de

ouders en de emotionele stabiliteit van de moeder opvallend vaak bepalend zijn

voor de problematiek (en het criminele gedrag) van de dochter. In veel gevallen is
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de vader letterlijk of figuurlijk afwezig in het gezin. De spanningen in het gezin, als

gevolg van de emotionele labiliteit van de moeder, worden vervolgens volledig af-

gewenteld op het kind dat daar het meest gevoelig voor is; vaak blijkt dat de dochter

te zijn.

Emancipatietheorie

In het verlengde van de roltheorie ligt de emancipatiehypothese van Adler (1975).

Zij veronderstelt dat veranderingen in het vrouwelijke rolpatroon ten gevolge van de

emancipatiebeweging van vrouwen vanaf het einde van de jaren zestig, op hun beurt

veranderingen teweegbrengen in de omvang en de aard van vrouwencriminaliteit.

Het vrouwelijke criminele gedrag gaat meer en meer op dat van mannen lijken.

Vrouwen komen door hun groeiende aandeel in de werkende bevolking meer in de

gelegenheid om (vooral witteboorden) criminaliteit te plegen. Volgens Adler hebben

vrouwen zich door een veranderd rolpatroon de statusdoeleinden van mannen eigen

gemaakt en zullen zij, bij gebrek aan legitieme middelen om deze te bereiken, naar

illegitieme mogelijkheden grijpen. Deze zogenaamde masculinisering van het

vrouwelijke gedrag zal voortduren totdat er een volledige sociale en economische

gelijkheid tussen de seksen is bereikt.

In Nederland is geconstateerd dat de (geregistreerde) criminaliteit in haar totaliteit

sinds het einde van de jaren zestig tot medio jaren tachtig is toegenomen en dat in

die periode uitgerekend steeds meer mannen zowel in absolute als in relatieve zin

verdacht worden van (winkel)diefstal (Van der Heijden, 1987). De totale omvang

van de criminaliteit vertoont sinds 1985 geen belangrijke stijging; in 1985 treedt

een stabilisering op (Junger-Tas en Kester, 1994; Junger-Tas, 1995; Grapendaal e.a.,

1997). De ontwikkeling van meisjes- en vrouwencriminaliteit verschilt hiervan, stelt

Junger-Tas (1995): vrouwencriminaliteit neemt al zo'n vijftien jaar toe en die stijging

is sterker dan bij jongens en mannen.

Toename van bekend geworden vermogenscriminaliteit onder vrouwen in de Ver-

enigde Staten heeft volgens Steffensmeier (1981) niet zozeer met emancipatie te

maken maar veeleer met de verslechterde sociaal-economische omstandigheden

op basis van gender12 en klasse. Alleenstaande moeders met een bijstandsuitkering

hebben het meest te lijden onder de economische recessie (Box en Hale, 1983;

Box, 1987). Daarnaast is de gelegenheid tot diefstal en fraude vergroot (grote zelf-

bedieningszaken, kredietkaarten en cheques), maar is ook de pakkans toegenomen

(betere winkelbeveiliging, grotere bereidheid tot aangifte en vervolging).

12 Het begrip gender heeft betrekking op de sociale en culturele bepaling van het biologische gegeven wat

met sekse of geslacht wordt aangeduid. Cairns en Kroll (1994) definiëren gender als die psychologische

kenmerken, attitudes en overtuigingen waarvan aangenomen wordt dat ze verschillend zijn bij mannen

en vrouwen. Geslacht kan vastgesteld worden door de personen zelf, door anderen of door middel van

objectieve biologische metingen.
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Controletheorie

Vanaf het begin van de jaren tachtig krijgt het verschijnsel jeugdcriminaliteit steeds

meer aandacht in politieke en publieke kringen. De massaliteit van wat toen 'kleine

criminaliteit' heette, en de schade die daarmee gepaard ging, noopte de overheid

ertoe het verschijnsel jeugdcriminaliteit serieus te nemen. In de jaren tachtig ging

de Commissie Kleine Criminaliteit (beter bekend als de Commissie-Roethof) aan de

slag om de veel voorkomende vormen van strafbaar gedrag onder jeugdigen (een-

voudige diefstal, grafitti, vernieling) aan te pakken. Met jeugdigen werd bedoeld

jongens van 15 tot 17 jaar, die meestal met dit soort gedragingen stopten aan het

einde van hun schooltijd. De Commissie-Roethof trachtte de oorzaken van trends in

de omvang en de aard van de jeugdcriminaliteit te verklaren. Om haar beschouwin-

gen hierover te ondersteunen en meteen ook de aanpak van het verschijnsel, het

preventiebeleid, te onderbouwen, koos deze commissie de 'control'-theorie van

Hirschi (1969) als theoretisch kader.
De vraag die Hirschi met zijn algemene 'control'-theorie poogt te beantwoorden, is

niet zozeer waarom jongeren de wet overtreden, maar waarom zoveel jongeren dat

niet doen. De verklaring die hij geeft, is dat jongeren afzien van regelovertredend

gedrag vanwege de bindingen die ze hebben met anderen in hun omgeving en met

de conventionele samenleving als geheel. Deze sociale bindingen hebben met ande-

re woorden een criminaliteitsremmende werking. Er worden vier bindingselementen

onderscheiden: gehechtheid aan anderen (de emotionele binding met de samen-

leving), betrokkenheid (de rationele binding), gebondenheid (de mate waarin

iemand zich bezighoudt met conventionele activiteiten) en overtuigingen (de mate

waarin iemand gelooft de gemeenschapsregels te moeten gehoorzamen; Bruinsma

en Lissenberg, 1987).

Jeugdcriminaliteit is volgens de Commissie-Roethof een (ongewenst) bijverschijnsel

van de toenemende welvaart. De sterke stijging van de kleine en veel voorkomende

criminaliteit sinds 1960 wordt veroorzaakt door de toegenomen gelegenheid die er

met de welvaart kwam. Daarnaast wijst zij op het wegvallen van allerlei vormen van

informele sociale controle, waardoor de gelegenheid tot het plegen van delicten nog

verder is vergroot.

Er zijn diverse betekenissen aan het begrip 'control' gegeven. In de geest van

Hirschi's theorie betekent control zelfbeheersing of interne controle. In latere

Nederlandse toepassingen van deze theorie is het vertaalde begrip 'sociale controle'

een eigen leven gaan leiden en zijn er verschillende betekenissen gebruikt op ver-

schillende definitieniveaus (Bouw e.a., 1988). De theorie is onder meer gebruikt

om de geringe meisjescriminaliteit te verklaren. Meisjes zouden enerzijds sterkere

affectieve bindingen hebben met hun ouders dan jongens (onder andere Rutenfrans,

1983) en anderzijds zouden zij, zowel informeel als formeel, sterker gecontroleerd

worden (onder andere Junger-Tas, 1983 en 1985; Kok, 1983; Graham en Bowling,

1995).

Over de houdbaarheid van de eerste bewering - de veronderstelde verschillen in

gehechtheid tussen jongens en meisjes - bestaan twijfels. Uit een aantal onder-

C:)
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zoeken komt naar voren dat meisjes zich niet of nauwelijks sterker hechten aan hun

ouders (Simmons e.a., 1980; Bruinsma, 1985). Armsden en Greenberg (zie Marcus,

1996, p. 147) daarentegen vonden wel degelijk verschillen in gehechtheid aan ouders

en leeftijdgenoten tussen meisjes en jongens, waarbij meisjes zich sterker blijken te

hechten. Schoenberg (zie Johnson, 1979; p. 123) en Johnson (1979) vinden echter

aanwijzingen dat de samenhang tussen delinquentie en gehechtheid aan de ouders

bij jongens groter is dan bij meisjes. Johnson concludeerde dat gehechtheid aan

de school meer samenhang vertoont met meisjes- dan met jongenscriminaliteit.

Andere auteurs komen dan weer tot de slotsom dat de binding met de school even

belangrijk is voor jongens als voor meisjes (Figuera-McDonough, 1987; Krohn en

Massey, 1980). Het is evenwel denkbaar dat jongens hun emotionele binding met

de ouders anders uiten dan meisjes, waardoor de indruk kan ontstaan dat jongens

zich in mindere mate hechten aan hun ouders (Bruinsma en Lissenberg, 1987). Ook

Franssens (1996) waarschuwt ervoor om verschillen in presentatie tussen jongens

en meisjes niet te verwarren met aanwezig geachte fundamentele verschillen tussen

jongens en meisjes.

De tweede bewering - meisjes worden sterker gecontroleerd dan jongens - wordt

door onderzoek onderschreven. Zo concludeert Nye (1958) dat de controlerende rol

van de ouders meer voor meisjes dan voor jongens opgaat. Uit onderzoeken waarin

naar de informele controlepraktijken van ouders gevraagd is, komt naar voren dat

zowel voor meisjes als voor jongens de bewegingsvrijheid vanaf de jaren zestig

sterk is toegenomen en dat jongeren zich steeds meer aan de informele ouderlijke

controle weten te onttrekken ()enger-Tas, 1995). Zo is het uitgaansgedrag van

meisjes vergelijkbaar met dat van jongens als het gaat om het gezelschap: meisjes

gaan in even grote mate als jongens in groepsverband of met een goede vriend(in)

uit. Toch stelt Junger-Tas dat er nog steeds aanwijsbare verschillen zijn in ouderlijke

controle en bewegingsvrijheid van meisjes en jongens, hoewel deze verschillen wel

kleiner zijn geworden. Onderzoek naar de leefwerelden wijst in dezelfde richting:

meisjes krijgen van huis uit veel meer beperkingen opgelegd in hun doen en laten

(De Waal, 1989).

De algemene verklaringskracht op het individuele niveau van de sociale-controle-

theorie is inmiddels wel gerelativeerd (Nijboer, 1995). De verschillen in regelover-

tredend gedrag tussen de seksen, tussen etnische groepen en tussen sociale klassen

kunnen met deze theorie niet overtuigend verklaard worden. De theorie kan even-

min voor alle vormen van criminaliteit een verklaring bieden; ze lijkt vooral op te

gaan voor de minder ernstige vormen ervan en voor licht delinquente groepen

(Leeuw e.a., 1987). Deze theorie biedt geen sluitende verklaring voor de persis-

terende delictplegers, de vroegdelinquenten en de drugscriminelen. Uit onderzoek

is gebleken dat reeds op zeer jonge leeftijd verschillen voorkomen tussen latere

delictplegers en niet-plegers (onder andere Moffit, 1993). Een ander bezwaar tegen

Hirschi's theorie is dat sociale controle allerlei vormen kan aannemen, zoals de

dwang van leeftijdgenoten ('peers') in de richting van regelovertredend gedrag

(Bouw, 1991).
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Vriendschapsrelaties en beïnvloeding door peers

De betekenis van (delinquente) vrienden is vaak met delinquent gedrag van vooral

jongens in verband gebracht. Toch zou het voorbeeldgedrag van vrienden en vrien-

dinnen ook van betekenis zijn bij meisjes. Zo pleiten Bruinsma en Lissenberg (1987)

ervoor om de onderbelichte rol van vrienden en vriendinnen voor meisjes bij de

genese van crimineel gedrag te onderzoeken.
Ruth Morris stelde reeds in 1966 vast dat de houding van delinquente jongens en

meisjes en hun respectievelijke vrienden tegenover delinquent gedrag verdraag-

zamer is dan die van niet-delinquente jongens en meisjes en hun vrienden. Meisjes

blijken zich wel meer te schamen voor hun delinquent gedrag dan jongens, mogelijk

omdat ze hun reputatie niet willen schaden. Er is volgens Morris ook sprake van een

algemene tendens van geringere tolerantie ten opzichte van meisjes die delicten

plegen in vergelijking tot jongens die dezelfde delicten begaan. Morris besluit hieruit

dat er relatief weinig (sub)culturele steun is voor delinquent gedrag van vrouwen en

dat de afwezigheid van die steun waarschijnlijk een belangrijke verklarende factor is

voor de geringe meisjescriminaliteit (Rutenfrans, 1989).

Giordano (1978) is echter van mening dat meisjes die zich crimineel gedragen, wel

degelijk (subculturele) steun krijgen, namelijk van leeftijdgenoten. Zij ging na of de

criminaliteitsbevorderende rol van de peergroep ook opgaat voor meisjes en vond

dat de invloed van de vriendinnengroep bij meisjes even groot is als de invloed van

de vriendengroep bij jongens. De goedkeuring van vriendinnen bleek statistisch

significant gerelateerd te zijn aan het feitelijke criminele gedrag van de meisjes die

Giordano en Cernkovich in 1977 ondervroegen in een niet-gepubliceerd onderzoek.

De onderzoeksresultaten van Simpson en Elis (1995) wijzen uit dat delinquent ge-

drag als bijproduct van het hebben van vrienden met weinig toekomstverwachtingen

in het bijzonder voor blanke meisjes en zwarte jongens opgaat. Hoewel de belang- ,

rijkste referentiegroep - als bron van waardering en goedkeuring - voor meisjes de

vriendinnengroep is, geven meisjes in laatstgenoemd onderzoek aan dat ze veelal in

een gemengde groep vertoeven als ze delicten plegen. De mate waarin meisjes

delicten in gemengd groepsverband plegen, varieerde enigszins naar type delict

(vaker bij vandalisme en beroving, minder vaak bij eenvoudige diefstal) en naar ras

(verhoudingsgewijs meer bij blanke dan bij zwarte meisjes).

De stelling van Giordano luidt dat de alledaagse contacten van meisjes met jongens

ingrijpende veranderingen ondergaan. Meisjes trekken met jongens op en dat ge-

beurt op een niet-romantische manier en in gemengde groepen. Zo komen meisjes

meer dan voorheen in situaties terecht waarin ze criminele handelingen, waarbij een

zekere technische kennis vereist is, van jongens kunnen leren en waarin ze ook

(actief) betrokken raken bij criminele activiteiten. Giordano ziet in deze veranderin-

gen in de alledaagse sociale context van meisjes een verklaring voor de kwantitatieve

ontwikkeling en de toenemende veelzijdigheid van meisjescriminaliteit. Meisjes

gaan wel vriendschappelijk met jongens om en zij doen klaarblijkelijk mee aan

crimineel gedrag in groepsverband, maar het is niet helemaal duidelijk welke

invloed jongens en meisjes in dergelijk groepsverband op elkaar uitoefenen (of het
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bijvoorbeeld jongens zijn die meisjes overhalen om mee te doen, of dat meisjes door

vriendinnen aangezet worden tot crimineel gedrag). Uit het onderzoek van Giordano

en Cernkovich blijkt wel dat meisjes het meest goedkeuring van hun vriendinnen

verwachten als ze delicten plegen.

Er zijn aanwijzingen dat vriendschap voor jongens wat anders inhoudt dan voor

meisjes en dat er ook sprake is van verschillende vriendschapsstijlen. Volgens

Marcus (1996), die een overzichtsstudie uitvoerde van onderzoeken naar de kwaliteit

van vriendschappen onder jongeren, zijn de grote kwalitatieve verschillen tussen

de vriendschappen van jongens en die van meisjes in de afgelopen dertig jaar niet

veranderd. Vriendschappen van jongens scoren op tal van dimensies lager dan

meisjesvriendschappen. Het gaat dan bijvoorbeeld om wederzijds begrip, intimiteit

en een onvoorwaardelijke (versus een defensieve) houding. Meisjes doen (nog

steeds) een groter emotioneel beroep op hun vriendinnen dan jongens bij hun vrien-

den doen. Zij verlangen en verwachten een hoge mate van intimiteit, wederkerigheid

en loyaliteit in vriendschappen en zij zoeken bij vriend(inn)en ook veiligheidl

geborgenheid ('security').

Een ander verschil is dat meisjes hechte vriendschappen aangaan met één, twee of

drie beste vrienden of vriendinnen terwijl jongens klaarblijkelijk de hele peergroep

nodig hebben om hen te ondersteunen in hun zucht naar autonomie en hun weer-

stand tegen autoriteiten (Youniss en Smollar, 1985). Jongens geven ook meer dan

meisjes aan dat ze hun vrienden regelmatig onder druk zetten en omgekeerd. Indien

delinquent gedrag beschouwd wordt als riskant gedrag waarvoor een dosis lef en

zoiets als een duwtje van anderen nodig is, dan is het wel denkbaar dat de vriend-

schapsstijl van jongens zich leent voor dit soort groepsprocessen waarbij individuen

tot collectieve acties worden overgehaald.

Gegeven de verschillende 'normen' voor een 'adequate' vriendschap bij meisjes en

bij jongens is het mogelijk dat de relatieve afwezigheid van groepsdruk en conflicten

bij meisjesvriendschappen criminaliteitsremmend werken, aldus Giordano. Zij komt

tot de stelling dat meisjes die toch delinquent gedrag vertonen, zich een attitude

eigen maken waarin delinquentie beschouwd wordt als een passend, uitvoerbaar

en wenselijk gedragsalternatief en een vriendschapsstijl ontwikkelen waarbij ze

door onderlinge beïnvloeding dergelijk groepsgedrag vertonen.

Het emotionele klimaat van de vriendschappen van delinquente jongeren met leef-

tijdgenoten wordt, net als hun verstandhouding met familieleden, gekenmerkt door

veel conflicten en weinig emotionele steun, hetgeen de duurzaamheid van vriend-

schappen in gevaar brengt (onder andere Giordano, 1986). Er is, zo concludeert

Marcus (1996), geen empirische evidentie gevonden voor de veronderstelling dat

wat delinquente jongeren thuis niet of onvoldoende krijgen, ze bij hun vrienden

wel vinden.

Om de eventuele verbanden tussen vriendschap en delinquent gedrag verder te

onderzoeken, pleit Marcus ervoor om (meer) aandacht te schenken aan de over-

duidelijke sekseverschillen bij vriendschap en ook na te gaan of zich verschillen

voordoen tussen criminele meisjes en niet-delinquente jongeren. Variaties in de
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kwaliteit van vriendschappen enerzijds en van delinquent gedrag anderzijds in

dergelijke onderzoeksgroepen maken het mogelijk eventuele onderlinge verbanden

vast te stellen. Uiteindelijk beoogt Marcus onderzoek naar de oorsprong van ver-

schillende soorten vriendschappen van delinquente en niet-delinquente jongeren

in de vroege jeugd en in de kindertijd, teneinde de wegen ('paths') bloot te leggen

waarlangs vriendschappen zich ontwikkelen en hoe deze ontwikkeling zich verhoudt

tot die van crimineel gedrag.

Power-controltheorie

Hoewel de factoren klasse en gender13 in de meeste statistische analyses met

delinquentie gecorreleerd zijn, hebben sociologische theorieën lange tijd geen raad

geweten met de vraag hoe de relatie tussen gender en delinquentie eruitziet als ge-

controleerd wordt voor sociale factoren als klasse. Hagan e.a. (1985) formuleren het

als volgt: 'Class apparently accounts too little delinquency (Hirschi, 1972); gender

stubbornly accounts for too much (Steffensmeier, 1980)'. Hagan e.a. brachten

vervolgens beide factoren samen in hun neomarxistische 'power-control'-theorie

waarin zij het concept macht uit machtstheorieën van het macroniveau verbinden

met de controletheorie die vooral betrekking heeft op het microniveau.

In hun theorie zijn de aanwezigheid van macht en de afwezigheid van controle

bepalend voor de condities waaronder jongeren van sociale voorschriften afwijken.

De vrijheid waarover jongeren beschikken om af te wijken van die voorschriften, is

gerelateerd aan hun klassepositie. Aangenomen wordt door Hagan e.a. dat jongens

vrijer zijn om af te wijken van de norm dan meisjes en dat jongens de meeste vrij-

heid genieten in de hogere sociale klassen. Zij bouwen voort op een stelling van

Bonger dat de sterkte van de relatie tussen sekse en criminaliteit toeneemt naarmate

de sociale klasse hoger is. Hoe lager de sociale klasse, hoe zwakker de relatie wordt.

De seksespecifieke uitoefening van informele sociale controle in het gezinsleven zou

volgens deze auteurs bepalend zijn voor de afschrikkende werking van officiële

sancties of althans de perceptie daarvan. De controle van ouders op hun kinderen

varieert naar klasse en naar sekse van zowel de ouders als de kinderen. Moeders

zouden meer dan vaders de ouderlijke controle uitoefenen en die controle zou meer

op dochters dan op zonen worden toegepast. Meisjes wordt geleerd (altijd) risico's

te mijden en in het bijzonder officiële sancties te voorkomen. Volgens deze auteurs

worden meisjes meer dan jongens afgeschrikt door de dreiging van officiële sancties

en dit verschil is meer gelegen in de moederlijke dan in de vaderlijke controle.

In hun empirisch onderzoek vonden zij bevestiging voor hun stelling dat de combi-

natie van veel macht en weinig controle de conditie schept waaronder criminaliteit

kan ontstaan. Deze conditie valt jongens in de hoogste sociale klasse ten deel; meis-

jes in dezelfde klasse ondervinden veel meer controle en hebben bijgevolg minder

ruimte om af te wijken van de regels. Hagan e.a. beklemtonen dat hun theorie vooral

L

13 Zie noot 12.
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bedoeld is om de 'gewone' jeugddelinquentie te verklaren en niet zozeer de ernstige

vormen van (herhaald) delinquent gedrag. Zij veronderstellen dat de invloed van

klasse verschillend is voor de diverse delinquentiepatronen. Verschillende verschij-

ningsvormen van delinquentie vereisen wellicht ook verschillende theoretische

verklaringen, aldus deze auteurs.

Theorieën over ontwikkeling van gender-identiteit

Met de komst van theorieën over de ontwikkeling van de vrouwelijke en de man-

nelijke identiteit is het eerder in dit hoofdstuk aangehaalde begrip gender geïn-

troduceerd. Dit begrip bedoelt iets anders te zeggen dan sekse. Sekse betreft het

biologische gegeven, terwijl gender betrekking heeft op het sociaal-cultureel bepaal-

de vrouw- of man-zijn. Hoe het biologische vrouw-zijn (man-zijn) de vrouwelijkheid

(mannelijkheid) bepaalt, hangt af van de sociale cultuur (Miedema en Eelman, 1987).

Bouw (1995) wijst op de bijdrage die theorieën over de ontwikkeling van gender-

identiteit leveren bij het verklaren van het geringe aandeel van meisjes in jeugd-

criminaliteit. Opvattingen over mannelijk- en vrouwelijkheid spelen een rol bij de

criminaliteit van volwassenen, maar ook en misschien zelfs meer bij adolescente

jongens en meisjes. De ontwikkeling van meisjes tot vrouwen en van jongens tot

mannen gaat gepaard met verschillende gedragspatronen. Uit leefwereldenonder-
zoek is gebleken dat jongens zich met machogedrag en veel bravoure zo mannelijk

mogelijk proberen voor te doen (Miedema en Jansen, 1986). Daarbij komt dat jon-

gens onzekerder zijn over hun mannelijke identiteit dan meisjes over hun vrouwe-

lijke (Chodorow, 1978). Jongens moeten zich volgens haar psychoanalytisch geïnspi-

reerde theorie eerst losmaken van de moeder om zich vervolgens te kunnen identi-

ficeren met de vader. Om die identificatie met de vader te realiseren en om zich

voldoende mannelijk te voelen, behoren jongens zich sterker te onderscheiden van

anderen dan meisjes dat moeten doen om zich voldoende vrouwelijk te voelen. Met

andere woorden, voor jongens is het identificatieproces gecompliceerder dan voor

meisjes omwille van de verschuiving van de identificatie van de moeder naar de

vader en ook omdat de vader - in tegenstelling tot de moeder - relatief afwezig en

afstandelijk is. Zo worden angst en onzekerheid in het algemeen en crimineel gedrag

in het bijzonder bij jongens met een problematische mannelijke identificatie in

verband gebracht (Munroe en Munroe, 1975).

Maar ook adolescente meisjes tobben over hun gender-identiteit, zij het minder lang

dan jongens. Zij accentueren hun vrouwelijkheid ook en vooral in de adolescentie

als gevolg van die onzekerheid. Bouw ziet in de kortere periode van onzekerheid

bij meisjes een mogelijke verklaring voor de geringe meisjescriminaliteit: meisjes

worden doorgaans eerder volwassen dan jongens. Het discobezoek van jongeren

illustreert de periode van de wilde haren: meisjes beginnen er eerder mee maar het

neemt ook eerder af (Niphuis-Nell, 1992). Meisjes gaan op jongere leeftijd een vaste

relatie aan en beginnen ook eerder met kinderen. De vraag die zich vervolgens stelt,

is waarom meisjes die bindingen en verplichtingen doorgaans eerder aangaan dan

jongens. Bouw meent dat deze patronen te maken hebben met een verschillende
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socialisatie. Voor meisjes is fatsoenlijk gedrag wellicht belangrijker dan afwijkend

gedrag. Onderzoek naar'the production of conformity' (zie Van der Zande, 1991,

p. 114) bij niet-delinquente jongeren kan een licht werpen op de wijzen waarop

deze jongeren zichzelf en anderen op het rechte pad houden en welke gedragsalter-

natieven zij ontwikkelen.

De onzekerheid over de gender-identiteit vertaalt zich bij meisjes in ander gedrag

dan bij jongens, aldus Bouw (1991). De vrouwelijke preoccupatie met het uiterlijk is,

zo blijkt uit leefwereldonderzoek onder middenklassemeisjes, nooit zo extreem als

tijdens de adolescentie; meisjes zijn voortdurend bezig met hoe ze eruitzien en hoe

ze overkomen bij anderen (De Waal, 1989). Juist omdat meisjes in de adolescentie zo

vrouwelijk mogelijk willen zijn, zou volgens Bouw een verklaring kunnen zijn voor

hun geringe interesse in crimineel gedrag.

Maar niet van alle vrouwen wordt hetzelfde verwacht als ze volwassen zijn: klasse en

etniciteit zijn hierbij van doorslaggevend belang. Uit Amerikaans onderzoek blijkt

dat ook sociale klasse een rol speelt als het gaat over criminaliteit en opvattingen

over vrouwelijkheid en mannelijkheid. Het beeld van een Bood girl weerspiegelt

het vrouwelijke middenklasse-ideaal in Amerika, bad girls hebben eigenschappen

die aan lagere klassen worden toegeschreven en die eerder als mannelijk dan als

vrouwelijk gelden (Campbell, 1984).

Wanneer een derde structurerende factor, namelijk ras of huidskleur meegenomen

wordt, doen zich in tra-gender verschillen voor (Giordano, 1978; Lissenberg 1995).

Op dit punt wordt kritiek geuit op de eerdergenoemde power-controltheorie (de

basis van sekseverschillen in delinquentie ligt in de verschillende socialisatie van

jongens en meisjes in klassegebonden gezinsrelaties). Deze benadering gaat niet op

voor de klassegebonden gezinsrelaties van vrouwen in minderheidsgroepen (Morash

en Chesney-Lind, 1991).

In een Amerikaans onderzoek is de relatieve invloed van klasse, gender en ras op de

aard en de omvang van criminaliteit van jongeren onderzocht (Simpson en Elis,

1995). Daarbij is ook expliciet gekeken naar de verhoudingen binnen het gezin en de

opvattingen over mannelijk- en vrouwelijkheid die jongeren aanhangen. De hypo-

these dat meisjescriminaliteit beter bedwongen wordt doordat meisjes zich eerder

traditionele vrouwelijke levensstijlen eigen maken dan dat bij jongens met betrek-

king tot mannelijke levensstijlen het geval is, wordt slechts gedeeltelijk bevestigd in

hun onderzoek. Zij vinden steun voor de gedachte dat de heersende traditionele

opvattingen over mannelijkheid (man als enige kostwinner) en over vrouwelijkheid

(de vrouw die thuis blijft en voor de kinderen zorgt) een remmende invloed hebben

op delinquentie, zij het dat die invloed niet eenduidig vast te stellen is voor de

verschillende typen van delinquentie en de verschillende typen jongeren. Duidelijk
is wel dat de genoemde heersende opvattingen niet voor zwarte jongeren gelden

maar onderdeel zijn van blanke, klassegebonden opvoedingspraktijken. Wat meisjes

betreft, kwam uit het onderzoek naar voor dat het aanhangen van de traditionele

opvatting over vrouwelijkheid remmend werkt op gewelddadig crimineel gedrag van

meisjes, maar in het geheel niet op vermogenscriminaliteit.
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Deze uitkomsten zijn volgens de auteurs niet zo verrassend: zowel het niet plegen

van (bepaalde vormen van) criminaliteit als het plegen van (andere vormen van) cri-

minaliteit kan een bevestiging zijn van de gender-identiteit in een bepaalde context

of situatie. Vrouwen kunnen hun vrouwelijkheid bevestigen door niet crimineel te

zijn in de zin dat ze geen geweldsdelicten plegen. Maar zij kunnen net zo goed hun

vrouwelijkheid tonen door het plegen van 'crime in scripted ways' (Simpson en Elis,

1995). Crimineel gedrag dat tot het handelingsrepertoire van vrouwen gerekend

wordt (bijvoorbeeld diefstal en prostitutie), is in overeenstemming met wat mensen

denken dat vrouwelijkheid in essentie betekent.

Dat specifieke 'geoorloofde' criminele gedrag bevestigt bovendien het heersende

denkbeeld over vrouwelijkheid. Hetzelfde geldt voor het plegen van agressie door

mannen en de notie van mannelijkheid: 'violence draws on and affirms masculinity'

(Simpson en Elis, 1995).

De stelling dat jongeren die grote steun van hun ouders ondervinden bij hun toe-

komstverwachtingen, minder crimineel gedrag vertonen dan andere jongeren, wordt

ook niet geheel door de empirie bevestigd: zij gaat alleen op voor vermogenscrimi-

naliteit. Op basis van een ander onderzoek is zelfs geconcludeerd dat bepaalde,

klassegebonden opvoedingspraktijken die gericht zijn op opwaartse mobiliteit en

waarbij het nemen van risico's bij jongens positief gewaardeerd wordt, wel eens een
criminogeen effect kunnen hebben. Delinquentie zou dan begrepen kunnen worden

als een onbedoeld gevolg van deze socialisatiepraktijk (Hagan e.a., 1985).

Nu is het zo dat de klasse- en etnische tegenstellingen die zich in de Amerikaanse

samenleving voordoen, niet zonder meer te vergelijken zijn met de verhoudingen

in de Nederlandse situatie. Wel is bekend dat het relatieve aandeel van allochtone

jongeren in de geregistreerde criminaliteit in de grote Nederlandse steden groter

is dan dat van autochtone jongeren. De oververtegenwoordiging van jongens is

echter bij de allochtonen nog sterker dan bij de autochtonen (Beker e.a., 1994). Dat

betekent dat allochtone meisjes in Nederland juist minder vaak in contact komen

met de politie dan autochtone. Toch dient het beeld over het aandeel van allochtone

meisjes nog genuanceerd te worden: er blijken grote verschillen voor te komen bij

meisjes met een verschillende etnische achtergrond. Zo zijn Surinaamse en Antilli-

aanse meisjes oververtegenwoordigd in de politiestatistieken, en Turkse en Marok-

kaanse meisjes juist ondervertegenwoordigd (Brouwers en Van der Laan, 1997).

2.4 Risico- en protectieve factoren

Volgens de ontwikkelingsbenadering situeren de factoren die in verband gebracht

worden met gedrag en het verloop daarvan (behavioural adaptation) zich op uiteen-

lopende wetenschapsgebieden: biologie, genetica, (ontwikkelings)psychologie,

pedagogiek, sociologie, (culturele) antropologie, economische wetenschappen. De

aandacht gaat vooral uit naar de risico- en protectieve factoren waaraan individuen

in hun leven kunnen worden blootgesteld. De zoektocht naar deze factoren spitst

zich vooral toe op eerstgenoemde factoren, en in veel mindere mate op mogelijke
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beschermende factoren (Loeber en Stouthamer-Loeber, 1996). Toch zou het nuttig

zijn volgens deze auteurs om te weten waarom zoveel jongeren niet delinquent

worden enerzijds (worden ze weerhouden van delinquentie dankzij de aanwezigheid

van beschermende factoren?) en anderzijds waarom andere jongeren er na een be-

hoorlijk delinquente periode een punt achter zetten en zich meer gaan conformeren

aan regels. Zij constateren dat de meeste onderzoeken naar protectieve factoren

buiten de criminologie hebben plaatsgevonden (onder andere Garmezy en Rutter,

1983) en dat veel van deze studies erop gericht zijn om factoren aan te wijzen die

de werking van aanwezige risicofactoren dempen of ongedaan maken. Protectieve

factoren worden dan opgevat als buffer. Aan factoren wordt ook wel een bescher-

mend effect toegeschreven in termen van afwezigheid van een risicofactor (bijvoor-

beeld weinig fysieke agressie, weinig gedragsproblemen, weinig delinquente vrien-

den; zie Elliot en Voss, 1974).

Een brandende en actuele vraag in de ontwikkelingscriminologie is in hoeverre de

aanwezigheid van risicofactoren die wijzen op een gestoorde ontwikkeling, een

bijdrage levert aan delinquent gedrag (Ferwerda e.a., 1996). Men zou graag willen

weten welke gedragingen op welk tijdstip signalen zijn voor delinquentie op latere

leeftijd om vervolgens te kunnen bepalen welke interventies op welk moment het

best ingezet worden.

Toch is het leggen van causale relaties, zoals in veel ontwikkelingscriminologisch

onderzoek naar delinquent gedrag wordt beoogd, nog een moeizame aangelegen-

heid, zo stellen Ferwerda e.a. vast. Dat heeft te maken met het vóórkomen van een

combinatie van risicofactoren. Over de werking van risico- en beschermende fac-

toren is inmiddels wel bekend (en aangetoond) dat er sprake is van een cumulatief

effect (Tremblay en Craig, 1995). Ook Hermanns (1997) stelt naar aanleiding van een

onderzoek naar de leefsituatie van opgroeiende kinderen in Nederland dat risico-

factoren alleen een negatief effect hebben als ze cumuleren. Ferwerda e.a. wijzen

op het belang van het vaststellen van de status van de verschillende factoren; met

andere woorden, welk gewicht aan elke factor toegekend kan worden.

Het effect van een factor wordt niet alleen bepaald door het al dan niet aanwezig

zijn van andere factoren, maar ook door het tijdstip (de ontwikkelingsfase) vanaf

wanneer de factor optreedt. Zo toonde Farrington (1986a en 1986b) met analyses op

gegevens van de befaamde Cambridge Study in Delinquent Development al in 1986

aan dat bepaalde risicofactoren een blijvende werking hebben, terwijl andere na

verloop van tijd weer verdwijnen.

De complexiteit van de invloed van risicofactoren evenals de sensitiviteit die uit de

onderzoeksresultaten blijken, zijn nog niet in de theorievorming terug te vinden.

Wel wordt aangenomen dat het vóórkomen van risicofactoren in de vroege levens-

jaren doorwerkt naar en in de daaropvolgende fasen en dat zich daarbij andere

problematische gedragspatronen ontwikkelen dan wanneer pas op latere leeftijd

een en ander 'misgaat'.

Zo wordt door verscheidene onderzoekers onderscheid gemaakt in verschillende

typen of categorieën van jongeren al naargelang het tijdstip van aanvang van het
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delinquent en leeftijdsinadequaat gedrag, de frequentie, de ernst en de verscheiden-

heid van het regelovertredend gedrag. Zo maakt Farrington een tweedeling waarbij

hij chronische delictplegers (zes of meer veroordelingen voor het 25ste levensjaar)

onderscheidt van niet-chronische delictplegers (één tot vijf veroordelingen voor het

25ste jaar). Jongens die geen enkele veroordeling tot hun 25ste verjaardag hebben,

vormen de niet-delinquente groep. Simons e.a. (1994) spreken van vroege en late

starters in hun onderzoek naar delinquent gedrag bij jongens.

Loeber en Hay (1994) formuleren drie typen van ontwikkelingen (pathways) bij

jongens met gedragsproblemen: een pad dat gekenmerkt wordt door autoriteits-

conflicten, een pad met bedekte, verborgen vormen van delinquent gedrag en een

pad met zichtbaar, openlijk delinquent gedrag dat gepaard gaat met geweld. De drie

paden kennen elk drie stadia met oplopende ernst van het gedrag dat in elk stadium

optreedt. Het eerstgenoemde pad (autoriteitsconflicten) vangt al in de kindertijd

aan, vóór het twaalfde jaar. De twee andere paden beginnen wat later en worden

gekenmerkt door verschillende typen van gedragingen en delicten. Het verborgen

gedragspatroon (covert pathway) betreft veel liegen, vermogensdelicten en agressie

tegen zaken; het openlijke gedragspatroon (overt pathway paden) betreft anderen

lastigvallen, pesten en geweldsdelicten tegen personen. Om te weten te komen of

probleemgedrag bij een individuele jongen tijdelijk is, is het noodzakelijk om onder-

scheid te kunnen maken tussen experimenters en persasters in een vroeg stadium van

hun criminele carrière, aldus Loeber en Hay. Deze indeling is gebaseerd op het

incidenteel danwel herhaaldelijk voorkomen van probleemgedrag in de tijd en

vereist follow-up onderzoek.

Graham en Bowling (1995) noemen 'hun' twee typen van delictplegers desisters

(zij die ermee stoppen) en persisters (zij die ermee doorgaan). Ook Moffit (1996)

onderscheidt twee typen van delinquenten: het life-course persistent type en het

adolescence-Iimited type. Tot het eerstgenoemde type behoort een klein aantal

delinquenten dat vroegtijdig met antisociaal gedrag begint en daarmee, weliswaar

in verschillende verschijningsvormen, in de daaropvolgende fasen doorgaat. De

oorzaken van dit persisterende antisociale gedrag liggen volgens Moffit in de vroege

levensjaren. Haar theorie voorspelt dat de cumulatieve wisselwerking tussen neuro-

psychologische afwijkingen bij het kind enerzijds en inadequate gezinsomstandig-

heden in de vroege jeugd anderzijds tot een chronisch delictpatroon leidt. Deze

ongelukkige combinatie van aanleg en omgevingsfactoren is er de oorzaak van dat

de life-course persistents niet stoppen met het plegen van delicten: bij hen ontbreekt

het vermogen om zich aan regels te houden en om sociale bindingen aan te gaan.

Bij de delinquenten die tot het adolescence-limited type behoren, is het delinquente

gedrag van voorbijgaande aard en de oorzaken ervan zijn ook veel meer gelegen in

de adolescentieperiode zelf. Volgens Moffit is de reden waarom adolescentiecrimi-

nelen stoppen met delinquent gedrag rond hun achttiende jaar dezelfde als waarom

ze rond die tijd sterke bindingen gaan ontwikkelen met hun werk en gezin. Deze

jongens doorlopen de voor mannen 'normaal' geachte ontwikkelingsstadia in de

'juiste' volgorde.
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De theorie van Sampson en Laub (1993) geeft een andere verklaring voor de verschil-

len in continuïteit van het individuele delictgedrag dan Moffits theorie. Zij zijn - in

navolging van de sociale-controlebenadering - ervan overtuigd dat de oorzaak van

het stoppen van de meeste jeugddelinquenten gelegen is in de sterke sociale bindin-

gen die ze thuis of op het werk aangaan. Het treffen van de juiste partner of een

goede baas maakt dat deze jongeren ermee stoppen.

Over de verschillen tussen jongens en meisjes wat hun aandeel in delinquentie

betreft, de leeftijd waarop ze met delinquent gedrag stoppen en de factoren die met

beëindiging samenhangen, zeggen Graham en Bowling (1995) het volgende. Minder

meisjes dan jongens beginnen met delictgedrag en ze stoppen er ook eerder mee.

Leeftijd is op zichzelf echter geen verklarende factor voor het staken van delict-

gedrag. Dit laatste gaat voor meisjes veelal samen met wat 'volwassen worden' heet:

vrouw worden, zelfstandig gaan wonen, school verlaten, een eigen gezin vormen,

economisch op eigen benen staan. Jongens daarentegen hebben de neiging om veel

langer afhankelijk te blijven; ze blijven lang bij hun ouders wonen en vertonen in het

algemeen minder verantwoordelijkheidsgevoel dan meisjes. De overgang naar vol-

wassenheid ligt bij jongens veel later. Toch zegt de overgang naar volwassenheid op

zichzelf, net als leeftijd, evenmin iets over het beëindigen van delictgedrag. Deze

overgang die gepaard gaat met ingrijpende gebeurtenissen als huwelijk, samen-

wonen, een baan, biedt slechts de gelegenheid om te stoppen (Sampson en Laub,

1993). Of jongens die gelegenheid te baat nemen, hangt met andere factoren samen,

zoals het aantal gepleegde delicten in het verleden, het blijven omgaan met delin-

quente leeftijdgenoten in de nieuwe omstandigheden en het voortzetten van stevig

drank- en drugsgebruik (Graham en Bowling, 1995).

Als we de studies naar risicofactoren en naar de ontwikkeling van delinquent gedrag

en delinquente carrières overzien, dan valt op dat het bijna uitsluitend om jongens

en gedrag van jongens gaat. De genetische aanleg, meer bepaald het als jongen

geboren worden, komt naar voren als een risicofactor van de eerste orde voor later

probleemgedrag (bron: WODC). Andersom gesteld zou je dus kunnen zeggen dat

het als meisje geboren worden, oftewel de relatieve afwezigheid van mannelijke

geslachtshormonen, een protectieve factor is voor crimineel, en ander ongewenst

gedrag. Dat de genetische aanleg in geval van jongens als risicofactor wordt be-

schouwd, is niet onbelangrijk, temeer omdat blijkt dat meisjes uitgesloten worden

van longitudinale en prospectieve studies met een ontwikkelingstheoretische en

-methodologische opzet.

Volgens Patterson e.a. (1992) is het niet mogelijk om met behulp van één (verkla-

rings)model of theorie het antisociale gedrag van jongens en van meisjes te bestu-

deren: 'It is our impression that there is a fundamental difference in the antisocial

behavior patterns and theoretical models for boys and girls'.

Er valt wel iets voor te zeggen dat de drempel bij meisjes om tot regel- en norm-

overtredend gedrag over te gaan, hoger ligt dan bij jongens en dat er wellicht niet

slechts één drempel is maar dat er verschillende momenten en omstandigheden in
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de levensloop van meisjes voorkomen waarbij zich drempels opwerpen. Zo komen

Shelden en Chesney-Lind (1993) in hun studie onder meer tot de conclusie dat

jongens eerder dan meisjes geneigd zijn om een delinquente carrière te ontwikkelen

waarbij bij herhaling ernstige misdrijven worden gepleegd.

Of risicofactoren (en protectieve factoren) identiek zijn voor jongens en meisjes, is

voor zover bekend niet systematisch uitgezocht. Cairns en Kroll (1994) besteden wel

aandacht aan de betekenis van gender in de verscheidene levensfasen voor het be-

studeren van seksespecifieke verschillen in allerlei domeinen van menselijk gedrag,

attitudes en waarden. De volgende inzichten die afkomstig zijn uit de ontwikkelings-

benadering zijn volgens deze auteurs hier in het bijzonder relevant. In de eerste

plaats doet de holistic proposition van de ontwikkelingsbenadering recht aan de

realiteit dat personen zich als totale (geïntegreerde) wezens aanpassen aan hun om-

geving, ongeacht in welke analytische categorieën ze ondergebracht worden (ras,

economische status, sekse). Met andere woorden, het is niet zinvol en zelfs mis-

leidend om losse kenmerken van mannen en vrouwen te bestuderen, omdat daar-

mee niet duidelijk wordt hoe deze kenmerken in onderlinge samenhang opereren

en hoe de persoonlijke integratie van kenmerken eruitziet. In de tweede plaats legt

de ontwikkelingsbenadering de complexe wisselwerking bloot van korte- en lange-

termijnprocessen die van biologische, contextuele en culturele aard zijn. Zo kunnen
bijvoorbeeld de korte-termijneffecten van seksespecifieke sociale leerprocessen

overschaduwd worden door langzamer werkende rijpingsprocessen of door cultu-

rele invloeden die op de lange termijn hun uitwerking krijgen. Maar het is ook zo dat

later optredende biologische begrenzingen (constraints) en maatschappelijke rolver-

wachtingen ervaringen in de vroege kindertijd wegvlakken en condities scheppen om

nieuwe gedragspatronen te ontwikkelen. Cairns en Kroll (1994) formuleren het als

volgt: 'Gender behaviours are not likely to be fixed by early experience or by genes.'

De 'uitkomst' van de dynamische wisselwerking levert in elke ontogenetische fase

grotere of kleinere overeenkomsten of verschillen tussen de seksen op. Verschillen

in gender zijn met andere woorden niet statisch gedurende de levensloop.14

De ontwikkeling van gender in de levenscyclus, met duidelijke aanwijzingen van

seksuele onset (bijvoorbeeld ontwikkeling van secundaire geslachtskenmerken in de

puberteit, de eerste menstruatie, zwangerschap), biedt juist een bijzondere gelegen-

heid om de wisselwerking tussen gedrags- en biologische processen te bestuderen.

Een van de cruciale factoren in de sociale ontwikkeling van meisjes lijkt volgens een

Zweeds onderzoek (Stattin en Magnusson, 1990) gelegen te zijn in het tijdstip van de

eerste menstruatie ('menarche'). Meisjes die zeer vroeg beginnen met menstrueren

(op 11 -jarige leeftijd of eerder) vertonen op diverse aspecten afwijkend gedrag ten

14 Zo maakt Tanner (1962) onderscheid tussen de seksueel monomorfologische kindertijd en de dimor-

fologische adolescentie. In de embryologische fase is sprake van een eerste geslachtsdifferentiatie, wat

een vervolg krijgt in de puberteit. Daarna zijn er verschillen in de reproductieve functies tijdens de

volwassenheid (de aanvang van het ouderschap en het einde van de vruchtbaarheidsperiode; Cairns

en Kroll, 1994).
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opzichte van meisjes die gemiddeld of laat beginnen met menstrueren. Op 13-jarige

leeftijd vertonen vroegrijpe meisjes meer bedrieglijk gedrag op school, ze zijn seksu-

eel actiever, ze gebruiken (meer) alcohol en ze hebben zich antisociale normen aan-

gemeten. De meeste verschillen nemen af na enkele jaren, maar follow-up onder-

zoek in de volwassenheid toont aan dat er ook blijvende effecten zijn. De vroegrijpe

meisjes blijken op jongere leeftijd gehuwd te zijn, meer kinderen te hebben en een

lagere opleiding te hebben genoten dan de meisjes met een gemiddelde of late

menarche. Verder blijkt uit het Zweedse onderzoek dat het effect van het vroegtijdig

inzetten van de puberteit op allerlei gedragsaspecten alleen optreedt als vroegrijpe

meisjes in hun vroege puberteit omgaan met oudere jongens en mannen die niet

meer op school zitten en werken. De auteurs concluderen hieruit dat het tijdstip van

de aanvang van seksuele rijping op zichzelf niet voldoende is om (later) afwijkend

gedrag (afwijkend ten opzichte van leeftijd- en seksegenoten) te voorspellen. De

sociale banden (affiliations) die door de biologische veranderingen bevorderd wor-

den, hebben met andere woorden een cruciale mediërende rol in het geheel.

Caspi en Moffit (1993) vinden in een longitudinaal onderzoek met Nieuw-Zeelandse

meisjes eenzelfde fenomeen. In hun onderzoek komt het effect van vroegtijdige

rijping op afwijkend gedrag alleen bij vroegrijpe meisjes voor die op gemengde

scholen ingeschreven waren. De veronderstelling is dat meisjes meer gelegenheid

hebben om af te wijken door middel van differentiële omgangsvormen op gemengde

dan op meisjesscholen.

Cairns en Kroll (1994) wijzen erop dat deze onderzoeksresultaten niet betekenen

dat vroegtijdige seksuele rijping de enige weg zou zijn die leidt tot afwijkend gedrag

en anderssoortige omgang bij (jonge) meisjes. Het is evenmin zo dat de neiging tot

differentiële omgangsvormen op grond van de opgetreden rijping noodzakelijkerwijs

leidt tot promiscuïteit en afwijkend gedrag. Wellicht zijn er nog meer factoren in de

puberteit die van belang zijn voor de sociale ontwikkeling (adaptation) en voor het

optreden van (sociaal) afwijkend gedrag.

Zo is in een longitudinaal onderzoek vastgesteld dat fysieke aantrekkelijkheid, in

het bijzonder bij meisjes, een betekenisvolle voorspeller is voor succes op school

en succes in sociaal opzicht (Cairns en Cairns, 1994). Meisjes die als onaantrekkelijk

betiteld worden door anderen, blijken minder populair te zijn op de middelbare

school, ze halen minder goede resultaten, ze lopen een groter risico om voortijdig

de school te verlaten en tienermoeder te worden. In de puberteit vinden meisjes

aantrekkelijkheid ook belangrijker dan jongens. Het gegeven dat anorexia vooral bij

jonge meisjes in de Verenigde Staten schrikbarende proporties heeft aangenomen,

wordt in verband gebracht met de gelijkstelling van vrouwelijke aantrekkelijkheid

aan slankheid in de afgelopen twee decennia (Brumberg, 1988).

Naast de veronderstelde effecten van factoren die met rijping te maken hebben en

het belang van pubertal timing wordt ook uitdrukkelijk gewezen op de sterke en

voortdurende invloed van leeftijdgenoten en de sociale netwerken op 'the gender

role emergence en maintenance' (Cairns e.a., 1989; Maccoby, 1990). Er blijkt een

sterke voorkeur te bestaan om in groepsverband met seksegenoten om te gaan en
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deze voorkeur blijft tot in de volwassenheid voortbestaan. Deze voorkeur biedt een

modus om vanaf de peutertijd tot in de jongvolwassenheid seksespecifieke gedragin-

gen en attitudes te ontwikkelen en daarbij ondersteuning te krijgen.

Dat deze langdurige beïnvloeding door anderen dan de ouders - in het bijzonder

leeftijd- en seksegenoten - niet onderschat mag worden, ontlenen Cairns en Kroll

aan de overzichtsstudie van Lytton en Romney (1991). Laatstgenoemde auteurs

vonden in hun studie naar recente literatuur over socialisatie zeer weinig verschillen

in de ouderlijke socialisatie van jongens en meisjes. Deze conclusie nuanceren

Cairns en Kroll vervolgens weer met de opmerking dat we de invloed van ouders op

ontwikkelingsprocessen bij kinderen ruimer moeten zien dan alleen in directe zin.

Er zijn wellicht tal van indirecte effecten van ouderlijke socialisatie die als zodanig

(nog) niet onderkend zijn. Het kind leert door allerlei conditioneringsprocessen wat

van hem verwacht wordt en hoe de wereld in elkaar zit en opvoeders zijn daarbij een

betekenisvolle actor.

Een aantal kenmerken en gedragingen van ouders/opvoeders en van gezinnen zijn

in de literatuur en in onderzoeken als risicofactoren benoemd. We noemen hier

enkele factoren die wij relevant achten voor dit onderzoek. Afwijzing door de moeder

(Hermanns, 1997) houdt een risico in voor een gezonde geestelijke ontwikkeling:

het afgewezen kind kan zich niet zonder angst hechten aan de opvoeder. Het gebrek

aan (ouderlijk) toezicht is een bijna voor zichzelf sprekende risicofactor. Graham en

Bowling (1995) concluderen uit hun onderzoek naar zelfgerapporteerde criminaliteit

onder jongeren dat meisjes intensiever door hun ouders in de gaten worden gehou-

den dan jongens. Voor zowel jongens als meisjes bleek overigens dat gebrek aan

ouderlijk toezicht samenhangt met delictgedrag. Monahan (1994) stelt op basis van

onderzoek vast dat intensief toezicht van ouders een protectieve factor is. Het getuige

zijn van ouderlijk geweld of van de goedkeuring van geweld door ouders beschouwt

Hawkins (1995) als een risicofactor voor het gedrag en de mentaliteit van het kind.

Dit geldt zeer zeker ook als het ouderlijk geweld zich op een of andere manier tegen

het kind richt (verwaarlozing, extreem strenge straffen, mishandeling, misbruik).

Ook brengt een steeds wisselende gezinssituatie (zowel veranderingen in samenstel-

ling van het gezin waartoe het kind behoort als veelvuldige wisselingen van gezin of

tehuis) een evenwichtige ontwikkeling in gevaar (onder andere Berkowitz, 1993;

Graham en Bowling, 1995; Hawkins, 1995; Ferwerda e.a., 1996). Tot slot worden in

dit verband het emotionele klimaat (onveilig, vijandig, onverschillig) en de commu-

nicatiestijl binnen het gezin (niet naar elkaar luisteren, conflicten die niet opgelost

raken en cumuleren, elkaar overschreeuwen) genoemd.

Berkowitz (1993) plaatst een waarschuwing bij de stempel van risicofactor die op on-

volledige gezinnen wordt geplakt. Hij is van mening dat het ontbreken of wegvallen

van een ouder op zichzelf niet risicovol hoeft te zijn, maar wel de omstandigheden

die daartoe leiden. Het maakt uit of een gezin incompleet wordt door het overlijden

van een ouder of door (echt)scheiding. Er wordt overigens aangenomen dat meisjes

en jongens verschillen in gevoeligheid voor (slechte) relaties, conflicten en weinig

betrokkenheid tussen gezinsleden onderling. Jongens zijn al gauw tevreden 'met een
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bord en een bed'. Meisjes daarentegen vinden de sfeer in het gezin belangrijk en zij

lijden er meer onder als ze thuis geen 'warm nest' vinden.

2.5 Stellingen

Uit de geraadpleegde literatuur hebben we de volgende uitspraken, aanzetten tot

verklaringen en hypothesen geselecteerd die wij relevant achten in het kader van dit

onderzoek. Het is zeker niet gezegd dat we de hier gepresenteerde uitspraken alle-

maal op hun waarde kunnen beoordelen; de grotendeels beschrijvende opzet laat

dat niet toe. Het is wel de bedoeling om deze verzameling van uitspraken die afkom-

stig zijn uit verschillende theoretische stromingen en disciplines, op een eclectische

wijze te gebruiken bij de interpretatie van de empirische gegevens over meisjes en

hun achtergronden. De uitspraken zijn gerangschikt onder drie noemers: oorzaken

van en verklaringen voor, de ontwikkeling van en de aard van meisjescriminaliteit.

Oorzaken van en verklaringen voor (meisjes)criminaliteit

Problemen in de relationele sfeer zijn meer voor vrouwen (meisjes) dan voor

mannen (jongens) een conditio sine qua non voor het optreden van crimineel

gedrag, en die problemen dienen ernstiger te zijn voor vrouwen (meisjes) voor-

dat ze vervallen tot crimineel gedrag (Rutenfrans, 1989).

'Scientific candor compels us to conclude that the link between parental rejec-

tion and agressive conduct is one of the more firmly established generalizations

concerning delinquency' (Gibbons, 1976).15

Gunstige (gezins)omstandigheden kunnen opgevat worden als een beschermen-

de (of criminaliteitsremmende) factor voor meisjes in de zin dat het meisjes

weerhoudt van crimineel gedrag (naar Hudig, 1939).

Intensief (ouderlijk) toezicht is een protectieve factor voor ongewenst gedrag.

Aangenomen dat de mate van (ouderlijk) toezicht recht evenredig is met het

effect van dat toezicht op het voorkomen van ongewenst gedrag, en gesteld dat

het (ouderlijk) toezicht op meisjes (nog steeds) intensiever is dan op jongens, is

het effect ervan groter op het gedrag van meisjes dan dat van jongens (naar

Graham en Bowling, 1995).

De invloed van leeftijd- en seksegenoten (peer groep) op het gedrag van kinde-

ren beperkt zich niet tot één ontwikkelingsfase (puberteit / middelbare-school-

tijd); de invloed van peers vangt al vroeg in de kindertijd aan en strekt zich over

verscheidene fasen uit (vanaf de peutertijd tot in de jong-volwassenheid; naar

Simons e.a., 1994).

Meisjes hebben er meer moeite mee dan jongens om dingen te doen die ze in

feite onacceptabel vinden (delinquent gedrag), omdat ze cognitief een grotere

15 Het verband tussen afwijzing door de ouders en gewelddadig gedrag is een van de meest overtuigend

aangetoonde verbanden betreffende delinquentie.
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behoefte hebben aan een evenwicht tussen hun waarden (delinquent values) en

hun handelingen dan jongens (Johnson, 1979).

In ieder geval is één motief voor het plegen van delicten, de spanningsbehoefte,

minder aanwezig bij meisjes dan bij jongens en dit verschil is terug te voeren op

biologische verschillen (Van Laar, 1991).

Meisjes treden minder in groepsverband op dan jongens en begaan derhalve

minder groepsgebonden delicten. Als ze tot een groep behoren, dan hebben

meisjes vaak een bijrol (zie Hoffman-Bustamente, 1973; artikel Van Laar, 1991:

auteur, 1987).

Meisjes zijn voor het ontwikkelen van een positieve persoonlijke (vrouwelijke)

identiteit veel minder aangewezen op het vertonen van bravoure en lichamelijke

kracht dan jongens voor het ontwikkelen van een mannelijke identiteit, wat

gepaard gaat met allerlei vormen van kleine criminaliteit (Johnson, 1979; Van

Laar, 1991).

Emancipatoire ideeën en toekomstverwachtingen gaan niet hand in hand met

crimineel gedrag: criminele meisjes houden er een vrij traditionele en sekse-

specifieke opvatting over hun rol in de samenleving op na (Giordano en Cern-

kovich, 1979).

'Sex related differences reflect the operation of correlated social and biological

constraints, not merely parental actions' (Belknap e.a., 1997).

De afschrikkende werking van officiële sancties is groter bij meisjes dan bij jon-

gens: meisjes worden meer dan jongens weerhouden van het plegen van delin-

quentie omdat ze meer onder controle staan van de ouders (i.e. de moeders) en

hun geleerd wordt om risico's en sancties te mijden (Hagan e.a., 1985).

Meisjes kunnen beter acteren dan jongens, ze maken gebruik van 'more

advanced, less hazardous, hostile strategies' (Belknap e.a., 1997).

Ontwikkeling van meisjescriminaliteit

Veranderingen in vriendschap en andere omgangsvormen tussen leeftijdgenoten

(peer associations) hebben een directe invloed op de ontwikkeling van de omvang

en de aard van meisjescriminaliteit. Meisjes gaan meer dan voorheen informeel

en in gemengde groepen met jongens om en raken aldus vaker betrokken bij

criminele activiteiten in groepsverband (Giordano, 1978).

Of: De onderzoeksbevinding dat meisjes vaker dan voorheen met jongens in

een groep optrekken en daardoor meer in situaties terechtkomen waarin ze

handelingen van jongens kunnen leren die nodig zijn om bepaalde delicten

te plegen en waarin ze zelf (actief) bij criminele activiteiten betrokken raken,

biedt een verklaring voor de kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkeling van

meisjescriminaliteit (Giordano, 1978).

Meisjes die in groepsverband-criminaliteit plegen, hebben zich een vriend-

schapsstijl eigen gemaakt waarbij dergelijk regelovertredend gedrag een gepast

gedragsalternatief is en waarbij dit gedrag door onderlinge beïnvloeding 'uit-

gelokt' wordt (Giordano, 1986).
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Veranderingen in de definities van meisjes zelf over wat 'acceptabel' gedrag is

voor meisjes, dragen bij aan de verklaring voor de toename van crimineel gedrag

onder meisjes (Giordano, 1978).

Bij meisjes heeft een (eerste) officiële reactie op crimineel gedrag (aangehouden

en verhoord worden, gevolgd door een sanctionering) een groter afschrikwek-

kend effect dan bij jongens.

Er wordt thans door politie en justitie anders gereageerd op meisjescriminaliteit

dan voorheen in de zin van minder 'persoonsge richt' en meer 'zaakgericht':

ongeacht de sekse van de dader, kijken naar (de ernst van) het delict (zie Ruten-

frans, 1989: geringere tolerantie dan voorheen ten opzichte van meisjes die

crimineel gedrag vertonen).

Aard van meisjescriminaliteit

Meisjes (vrouwen) richten zich in hun agressieve daden op de persoon van het

slachtoffer, met wie ze een relatie onderhouden of met wie ze voorafgaand aan

de geweldpleging een relatie zijn aangegaan (Franssens, 1996).

'Violence is a problem and a consequence of masculinity not femininity'

(Messerschmidt, 1993; Braithwaite en Daly, 1994; Simpson en Elis, 1995).'6

'The criminological image of violente by women is based on that of male vio-

lence - macho, tough, agressive; we have no ways of conceptualizing violente by

women except in terms of its "unnaturalness"' (Shaw, 1995).

'Aggressive expression in girls seem to follow a different development trajectory

than in boys. Social manipulation and ostracism - as involved in alienation,

rumours and social rejection - emerge as major properties of agressive behavi-

our for girls in early adolescence (...) But it would be incorrect to conclude that

girls did not retain the ability for direct aggressive confrontation. Conflicts

among girls can involve either direct confrontation or social manipulation'

(Cairns en Kroll, 1994).

Meisjes anno 1997 zien zichzelf (nog steeds) niet als gewelddadige wezens,

althans niet in de betekenis van de mannelijke vorm van gewelddadigheid (naar

Leonard, 1982; Shaw, 1995).

Tot slot

Meisjes presenteren zich anders dan jongens: er zijn wellicht grotere verschillen

tussen meisjes onderling enerzijds en tussen jongens onderling anderzijds (intra-

genderverschillen) dan tussen de seksen (Franssens, 1996).

Er is niet één soort (jeugd)criminaliteit, verschillende soorten/verschijnings-

vormen van (jeugd)criminaliteit vergen verschillende verklaringen (Hagan e.a.,

1985).

16 Geweld is een probleem en een product van mannelijkheid, niet van vrouwelijkheid.
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Meisjescriminaliteit in cijfers,

1980-1997

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling beschreven van de omvang en de aard van

criminaliteit van strafrechtelijk minderjarige meisjes in de periode 1980-1997.

Tevens wordt aandacht besteed aan de beschikbare informatie omtrent de afdoenin-

gen van meisjesstrafzaken. Daartoe is gebruikgemaakt van zes gegevensbronnen.

Voor een precieze beschrijving van deze bronnen en hun (on)mogelijkheden wordt

verwezen naar hoofdstuk 1, nu wordt volstaan ze te memoreren: het gaat om lande-

lijke politiecijfers zoals bijeengebracht in de statistieken van het CBS, het HKS van

twee politieregio's, zelfrapportage-onderzoek, een recidivebestand van minder-

jarigen, het informatiesysteem Rapsody strafrechtsketen en het Jongeren Informatie

Systeem (JIS) waarin over een periode van twee jaar alle ingeschreven strafzaken van

minderjarigen uit de arrondissementen Amsterdam en Haarlem zijn bijeengebracht.

De bronnen moeten gezien worden als elkaar aanvullende bestanden.

In de paragrafen 3.1 t/m 3.4 komen achtereenvolgens aan de orde:

- de geregistreerde criminaliteit;

- de criminaliteit op grond van zelfrapportage;

- recidive;

- afdoeningen.

Ter afsluiting zal op grond van de geanalyseerde bronnen gepoogd worden inzicht te

geven in de ontwikkeling van de aard en de omvang van meisjescriminaliteit en de

afdoeningen daarvan. Hiertoe zullen de volgende vijf vragen beantwoord worden:

1 Hoe verloopt de kwantitatieve ontwikkeling van meisjescriminaliteit tussen

1980 en 1996?

2 Vinden er veranderingen plaats in de aard van meisjescriminaliteit in de

periode 1980-1996 en zo ja, welke veranderingen zijn dat?

3 Zijn er verschillen tussen jongens en meisjes waar te nemen met betrekking

tot recidive en de leeftijd waarop met het plegen van strafbare feiten wordt

begonnen en geëindigd?

4 Welke verschillen zijn er in aard en omvang van criminaliteit van jongens

en meisjes?

5 Krijgen meisjes - bij vergelijkbare ernst van het delict - over het algemeen

een minder zware afdoening dan jongens?

3.1 Geregistreerde meisjescriminaliteit

De hier gepresenteerde landelijke cijfers hebben betrekking op de periode 1980 t/m

1996. Ze zijn gebaseerd op de CBS Maandstatistiek Rechtsbescherming en Veiligheid
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en afkomstig van de politiekorpsen. Deze landelijke politiecijfers geven uitsluitend

de geregistreerde criminaliteit weer. Bovendien gaat het om gehoorde verdachten;

de statistieken geven geen uitsluitsel over de vraag of ook vastgesteld is dat deze

verdachten de misdrijven daadwerkelijk gepleegd hebben, noch over de wel ge-

registreerde delicten die niet opgehelderd zijn. Dit betekent dat de cijfers zo hun

beperkingen kennen.

De cijfers over een langere periode stellen ons niettemin in staat om uitspraken te

doen over globale ontwikkelingen van de geregistreerde criminaliteit onder minder-

jarige meisjes en daaruit trends af te leiden.

In deze paragraaf komen de volgende onderwerpen aan de orde:

1 De ontwikkeling van de totale omvang van de geregistreerde meisjescriminaliteit.

2 De (ontwikkeling van de) aard van de geregistreerde criminaliteit van meisjes.

3 Twee delictcategorieën, namelijk de vermogensdelicten en de geweldsdelicten

tegen personen.

4 Een vergelijking van jongens- en meisjescriminaliteit.

Geregistreerde meisjescriminaliteit van 1980 tot en met 1996

In figuur 1 wordt de (geïndexeerde) ontwikkeling in de geregistreerde meisjescri-

minaliteit per capita weergegeven; 1980 is op 100 gesteld. Deze geïndexeerde ver-

gelijking is een betere maat dan de absolute aantallen, omdat in de loop van de hier

bestreken periode het aantal strafrechtelijk minderjarigen in Nederland met ruim

een kwart afgenomen is. Dit geldt voor zowel jongens als meisjes.17 In 1980 werden

4.068 meisjes gehoord, in 1988 4.601 en in 1996 was dit aantal gestegen tot 6.808. In

bijlage 4, tabel 1 zijn overigens de complete absolute aantallen en de percentages te

vinden, alsmede de cijfers per 100.000 meisjes.

De index volgt - hoewel stijgend - een grillig patroon. Dit hoeft niet noodzakelijker-

wijze uitsluitend te wijten te zijn aan een feitelijk grillig verloop van de meisjescrimi-

naliteit. Het verloop kan mede veroorzaakt worden door registratie-effecten en

beleidswijzigingen. Deze kunnen allerlei gedaanten aannemen, bijvoorbeeld de

aangiftebereidheid van burgers, het ophelderingspercentage18, de afhandelcapaci-

teit, het opsporings- en afdoeningsbeleid van de politie, de gewijzigde classificatie

van delicten, reorganisaties bij de politie en/of OM, enzovoort. Hoewel het Sociaal

en Cultureel Planbureau bijvoorbeeld heeft berekend dat de (algehele) toename van

de geregistreerde criminaliteit van 1991 op 1992 voor ongeveer de helft veroorzaakt

is door verbeterde automatisering bij de politie (Nijboer, 1995), kan de bijdrage van

deze en dergelijke effecten aan de cijfers met betrekking tot meisjescriminaliteit niet

vastgesteld worden. Wel kan herhaald zelfrapportage-onderzoek iets zeggen over de

17 In 1980 bedraagt het aantal strafrechtelijk minderjarigen afgerond 1.487.000 (van wie 725.000 meisjes)

tegen 1.093.000 (van wie 533.000 meisjes) in 1996.

18 Het gaat om gehoorde verdachten; delicten die wel geregistreerd worden, maar waarvan geen verdachte

bekend is geworden, zijn hierin niet verdisconteerd.
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Figuur 1: Gehoorde minderjarige vrouwelijke verdachten in de periode 1980-1996, per

100.000 (index 1980 = 100)
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vraag in hoeverre de hier gevonden ontwikkeling bevestigd wordt. We komen daar in

paragraaf 3.2 nog op terug.

We zien in figuur 1 tussen 1980 en 1985 een sterke stijging, gevolgd door een daling

tot 1989, waarna opnieuw sprake is van een toename. De absolute cijfers geven aan

dat het aantal gehoorde (minderjarige vrouwelijke) verdachten in 1996 67% hoger

ligt dan in 1980. De index uit figuur 1 laat zien dat de relatieve omvang (dat wil zeg-

gen rekening houdend met wijzigingen in de populatie) ruimschoots verdubbeld is.

(Bedroeg dat aandeel in 1980 nog 0,56% van de totale meisjespopulatie, in 1996 ging

het om 1,28%.19) Hierbij moet aangetekend worden dat 1996 in zekere zin een

bijzonder jaar is omdat de stijging zo snel en abrupt totstandkomt. Wellicht is hier

sprake van een registratie-effect. Er moet nog maar afgewacht worden of deze sterke

stijging zich op dezelfde manier voortzet. Een daling voor 1997 mag zeker niet

uitgesloten worden.

Hoewel alles wijst op een (sterke) stijging, moeten hierbij twee zaken bedacht

worden. In de eerste plaats maakt de meisjescriminaliteit een bescheiden deel uit

van de totale geregistreerde criminaliteit van minderjarigen (we komen daar nog op

terug); hieruit volgt dat van de minderjarige meisjes een (veel) kleiner percentage

k

19 Strikt genomen kunnen we hier niet van een percentage spreken, omdat meisjes die verscheidene malen

gehoord zijn. ook verscheidene malen voorkomen in de tellingen.
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Figuur 2: Geregistreerde meisjescriminaliteit in de periode 1980-1996, per delicttype, in %
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een misdrijf pleegt dan van hun mannelijke leeftijdgenoten. Om welke misdrijven

het dan gaat, zal in de volgende sectie behandeld worden.

Aard van de bekend geworden meisjescriminaliteit

Van alle misdrijven waarvoor meisjes (en jongens) door de politie gehoord worden,

behoort zo'n 98% tot de misdrijven uit het Wetboek van Strafrecht. We zullen ons in

het onderstaande dan ook daartoe beperken.

Figuur 2 bevat de procentuele verdeling over de diverse delictcategorieën voor

enkele jaren (zie voor de absolute aantallen bijlage 4, tabel 3).

Het eerste dat opvalt, is de overweldigende proportie vermogenscriminaliteit in het

totaal. Hoewel het relatieve aandeel ervan in de loop der tijd iets afneemt, geldt deze

observatie voor alle hier behandelde jaren. In 1980 maakte vermogenscriminaliteit

bijna 90% van het totaal uit, in 1996 is dat 68%.

In de periode 1980-1988 is de verdeling nagenoeg stabiel is. Daarna treedt een aantal

verschuivingen op die na 1992 het meest geprononceerd zijn. Tegenover de afne-

mende proportie vermogenscriminaliteit staat een toename van geweldsdelicten en

delicten tegen openbare orde en gezag. Bij de overige delicttypen (geweld tegen

zaken, seksuele delicten en overige delicten) is ook een lichte stijging merkbaar.
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De figuur laat uitsluitend de relatieve verdeling zien over de delictcategorieën. In

absolute aantallen is de omvang van de meisjescriminaliteit zozeer toegenomen dat

ook vermogenscriminaliteit (de enige categorie waarvan het aandeel afnam) nog is

gestegen: tussen 1980 en 1996 met 29% (N in 1996=4.552). Vanzelfsprekend zijn de

andere categorieën nog (veel) sterker gegroeid: bij vernielingen is die stijging 160%

(N in 1996=470), delicten tegen openbare orde en gezag zijn gestegen met 480%

(N in 1996=626) en geweldsdelicten tegen personen kennen zelfs een stijging van

560% (N in 1996=926). Tot slot is ook een (absolute) toename in de categorie zeden-

delicten te zien, zij het dat het aantal seksuele geweldsdelicten bij meisjes nog altijd

zeer klein is (in 1996 ging het om 29 gevallen).

In de volgende secties worden er twee delicttypen uitgelicht, de vermogens- en

geweldsdelicten.

Vermogensdelicten

Geregistreerde meisjescriminaliteit bestaat zoals gezegd hoofdzakelijk uit vermo-

genscriminaliteit. Een volgende vraag is dan voor welke vermogensdelicten meisjes

gehoord worden en hoe de ontwikkeling van de vermogensdelicten er bij meisjes

uitziet. Meisjes die voor vermogensdelicten met de politie in aanraking komen,

plegen voornamelijk de minder ernstige delicten (zie figuur 3).

Bij 65% van de meisjes die in 1996 werden aangehouden in verband met een ver-

mogensmisdrijf, is de verdenking eenvoudige diefstal; bij 27% is dat diefstal door

middel van braak. Een minderheid wordt gehoord in verband met andere vormen

van vermogenscriminaliteit (zie voor de absolute aantallen bijlage 4, tabel 4).

In termen van de ontwikkeling van deze delictcategorie zien we dat de proportie

eenvoudige diefstal (na een aanvankelijke stijging) voortdurend afneemt, bij een

gelijktijdige toename van diefstal door middel van braak. De tussenliggende jaren

vertonen wel wat fluctuaties, maar het algemene beeld is duidelijk: een lichte ver-

schuiving van eenvoudige (winkel) diefstal naar diefstal door middel van braak. Bij

dit laatste delict zien we een verdrievoudiging van het aantal gehoorde meisjes (377

meisjes in 1980 tegenover 1.224 meisjes in 1996). De toename is in de periode 1990-

1996 het meest spectaculair. Ook bij verduistering, bedrog en valsheid in geschrifte

is sprake van een toename, zij het minder sterk dan bij de diefstallen met braak. De

categorieën overige gekwalificeerde diefstal20 en heling laten dan weer een daling

zien vanaf 1993. De totale omvang van het aantal gehoorde meisjes op verdenking

van een vermogensdelict in 1996 is ongeveer gelijk aan dat van 1986 (zie bijlage 4,

tabel 4). Rekening houdend met de afnemende meisjespopulatie is er echter een

sterke relatieve stijging waar te nemen, sterker dan de absolute aantallen doen

vermoeden (bijlage 4, tabel 6).

20 Onder overige gekwalificeerde diefstal wordt vooral diefstal in vereniging verstaan.
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Figuur 3: Geregistreerde vermogenscriminaliteit onder meisjes, in %
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Geweldsdelicten tegen personen

Geweld tegen personen is relatief gezien het sterkst toegenomen onder meisjes.

Figuur 4 toont de verdeling naar soort geweldsdelict bij meisjes.

De grootste groep geweldsdelicten waarvan meisjes verdacht worden in de ver-

schillende jaren, is mishandeling (68%). Hieronder wordt zowel eenvoudige

mishandeling als mishandeling met zwaar lichamelijk letsel verstaan. Diefstal met

geweld komt bij meisjes veel minder vaak voor: in 1996 wordt één op de acht meisjes

hiervan verdacht. De overige delictsoorten komen verhoudingsgewijs nog veel

minder vaak voor.
We hebben eerder geconstateerd dat de geregistreerde geweldscriminaliteit tegen

personen bij meisjes zowel absoluut als relatief is toegenomen. Wat betreft de

ontwikkeling van de twee meest voorkomende geweldsdelicten, mishandeling en

diefstal met geweld, kunnen we het volgende opmerken. Hoewel het bij meisjes

nog steeds om kleine aantallen gaat, is het aantal meisjes dat gehoord wordt voor

mishandeling, sterk gestegen: in 1980 werden 88 meisjes door de politie gehoord,

in 1996 ging het om 631 meisjes (bijlage 4, tabel 7). Relateren we deze toename aan

de afnemende meisjespopulatie, dan wordt de opgaande lijn nog duidelijker zicht-

baar. Vooral vanaf 1992 lijkt zich een duidelijke opgaande trend af te tekenen in de
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Figuur 4: Geregistreerde geweldscriminaliteit onder meisjes, in b
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ontwikkeling van het aantal mishandelingen. Een soortgelijke ontwikkeling doet zich

voor bij diefstal met geweld. In absolute zin is er sprake van een verviervoudiging

van het aantal gehoorde meisjes (116 meisjes in 1996 tegenover 30 in 1980). Per

100.000 meisjes is de stijging bij diefstal met geweld nog sterker: van 4 naar 22 (bij-

lage 4, tabel 9). Hierbij dient wel te worden aangetekend dat de absolute aantallen

nog altijd klein zijn.

Criminaliteit van meisjes en jongens onderling vergeleken

De ontwikkeling van de meisjescriminaliteit wordt in perspectief geplaatst als we

deze relateren aan de ontwikkeling van de criminaliteit van hun mannelijke leeftijd-

genoten. Jongens vormen nog steeds de meerderheid in de politiestatistieken: zij

vertegenwoordigen 86,5% van alle in 1996 gehoorde minderjarige verdachten. Het

(procentuele) aandeel van meisjes in de geregistreerde jeugdcriminaliteit is echter

in de loop der jaren geleidelijk omhooggegaan: van 9,6% in 1980 tot het voorlopig

hoogste percentage (13,5%) in 1996.

Uitgedrukt in verhoudingscijfers hoorde de politie in 1980 voor elke 100 jongens

11 meisjes op verdenking van een strafbaar feit, in 1996 ligt dat aantal op 16; een

stijging van 45% (zie figuur 5).
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Figuur 5: Verhouding jongens : meisjes onder gehoorde minderjarige verdachten in de

periode 1980-1996 (jongens = 100)
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Het aandeel van meisjes in de geregistreerde criminaliteit is niet alleen klein in ver-

gelijking met jongens, ook de aard van het criminele gedrag verschilt naar sekse.21

Hoewel bij zowel jongens als meisjes de vermogensdelicten de grootste groep vor-

men, is het aandeel daarvan bij meisjes toch aanzienlijk groter dan bij jongens: in

1996 werd 68% van de meisjes gehoord voor een vermogensdelict, tegenover 55%

van de gehoorde jongens. Jongens daarentegen worden vaker gehoord voor vernie-

ling, delicten tegen openbare orde en gezag en seksuele delicten. Alleen de proportie

geweldsdelicten tegen personen is bij beide seksen ongeveer gelijk.

Als we, voor de beide seksen, de verdeling van de delicttypen voor de jaren 1980,

1988 en 1996 bekijken, dan zien we dat zich zowel bij meisjes als bij jongens een

aantal verschuivingen heeft voorgedaan (zie figuur 6). Een verschijnsel dat bij beide

seksen voorkomt, is dat de vermogenscriminaliteit verhoudingsgewijs afneemt en

dat geweld tegen personen en delicten tegen openbare orde en gezag toenemen.

Daarbij zijn de verschuivingen bij de meisjes meer geprononceerd dan bij de

jongens.
Indien we kijken naar de verschillen, valt op dat recentelijk het aandeel van vernie-

lingen in het totaalbeeld bij meisjes enigszins toeneemt; bij jongens is het redelijk

constant gebleven. Met betrekking tot de vermogenscriminaliteit komt eenvoudige

diefstal bij meisjes vaker voor. Jongens daarentegen houden zich naar verhouding

beduidend meer met diefstal door middel van braak bezig. Bij de geweldsdelicten is

ook sprake van een verschil in de aard van de gepleegde delicten. Meisjes worden

vaker dan jongens gehoord voor mishandeling. Diefstal met geweld heeft weer bij

jongens een tweemaal zo groot aandeel in de totale geweldscriminaliteit dan bij

meisjes.

21 Bij de vergelijking van de aard van de strafbare feiten gepleegd door meisjes en jongens wordt uit-
sluitend gekeken naar misdrijven volgens het Wetboek van Strafrecht.
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Figuur 6: Verschillen in geregistreerde criminaliteit tussen jongens en meisjes in 1980,

1988 en 1996, In %
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HKS-cijfers

De HKS-cijfers worden hier summier gepresenteerd. Navraag leerde dat de invoer

van gegevens niet uniform plaatsvindt; binnen noch ttíssen de politieregio's is er

sprake van een eenduidige invulling. Dit maakt de gegevens onbetrouwbaar. Niette-

min hebben we gemeend de gegevens te moeten presenteren die waarschijnlijk het

minst gevoelig zijn voor de afwezigheid voor een invoerstandaard.

Uit het HKS van de politieregio's Groningen en Haaglanden zijn gegevens gehaald

met betrekking tot de antecedenten van strafrechtelijk minderjarige meisjes en

jongens die woonachtig zijn in de gemeenten Groningen en Den Haag.22 Deze jonge-

ren hebben in de periode 1992 tot en met 1994 een proces-verbaal (pv) ontvangen

wegens enig misdrijf.

t^r'I

22 Een politiecontact dat leidt tot een pv wegens één of meer misdrijven, wordt een antecedent genoemd.

Eén antecedent kan dus betrekking hebben op meer feiten.
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Ter aanvulling op en vergelijking met de CBS-statistieken die hierboven aan de orde

kwamen, zullen vier gegevens gepresenteerd worden:

- de proportie meisjes van het totale aantal minderjarigen in het HKS;

- de leeftijd bij het plegen van het eerste en het laatste antecedent;

- de etnische achtergrond;

- de diversiteit van delicten.

In grote lijnen wijzen de gegevens van de beide politieregio's in dezelfde richting.

Meisjes leveren een geringe bijdrage aan de criminaliteit die in het HKS geregistreerd

wordt. Het aantal antecedenten van meisjes die in het HKS voorkomen, is meestal

klein. Evenals in de CBS-statistieken die hiervoor aan de orde zijn geweest, komen

zes- tot zevenmaal meer jongens voor in het HKS dan meisjes (11,6% in Den Haag en

15% in Groningen).

Als we naar de aantallen antecedenten van jongens en meisjes kijken, dan is sprake

van een significant23 verschil in het totale aantal antecedenten. Naarmate het aantal

antecedenten toeneemt, gaat de aard ervan voor jongens en meisjes meer uiteen-

lopen. Meisjes onderscheiden zich dan met een veelvoud aan eenvoudige vermo-

gensdelicten, terwijl jongens zich met verschillende en vaak ook ernstigere delicten

bezighouden.

De leeftijd waarop de jongens en meisjes hun eerste delict plegen, is gelijk. Bij de

registratie van het laatste antecedent daarentegen zijn meisjes gemiddeld een jaar

jonger dan jongens, zij houden eerder op met het plegen van delicten.

Over het algemeen gaat het om Nederlandse meisjes24 (Groningen 85,5%, en Den

Haag 75%). De grootste groepen allochtone meisjes zijn Marokkaans, Surinaams en

Antilliaans.

3.2 Omvang van meisjescriminaliteit op basis van zelfrapportage

Geregistreerde criminaliteit is slechts één maat om de omvang van de werkelijk

gepleegde criminaliteit te schatten en bovendien een onderschatting. Traditioneel

wordt aangenomen (op goede gronden overigens) dat de feitelijk gepleegde crimi-

naliteit een veelvoud is van wat geregistreerd wordt. De meest gebruikte methoden

om het dark numbervast te stellen, bestaan uit slachtofferenquêtes en zelfrappor-

tage-onderzoeken. Slachtofferenquêtes zeggen weliswaar iets over de omvang van

criminaliteit, maar weinig over de daders. Voor ons doel voldoet daarom zelfrappor-

tage-onderzoek als bron het beste. Hier wordt een overzicht gegeven van de resul-

taten van dergelijke zelfrapportage studies. Eerst wordt echter kort ingegaan op de

23 p=0,01.

24 Bij het bepalen van de etnische achtergrond is - gelet op de tweede en de derde generatie allochtonen

die in Nederland is geboren - de factor nationaliteit als indicatie voor etnische achtergrond genomen.

In geval van een Nederlandse nationaliteit maar Turkije, Marokko, Suriname of de Nederlandse Antillen

als geboorteland, is laatstgenoemde als indicatie genomen. In geval van twee nationaliteiten (bijvoor-

beeld de Nederlandse en de Marokkaanse), is de niet-Nederlandse nationaliteit als indicatie gekozen.
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(methodologische) voor- en nadelen van zelfrapportagestudies op het terrein van

criminaliteit.

Over de betrouwbaarheid van zelfrapportagecijfers werden en worden binnen de

academische onderzoekswereld regelmatig debatten gevoerd. Het laatste woord is

daarover nog niet gesproken, maar het merendeel van de betrokkenen is het erover

eens dat zelfrapportage als methode van onderzoek geoorloofd is, mits aan een aan-

tal strikte voorwaarden voldaan wordt. Een enkeling wijst de methode rigoureus van

de hand omdat de validiteit25 van het meetinstrument niet vast stellen is. Zo kan er

in dit verband twijfel over bestaan of de deelnemende jongeren de vragen in termen

van 'strafbare wetsovertredingen' hebben geïnterpreteerd. De items die beantwoord

moeten worden, kunnen zodanig gelezen worden dat daaronder ook minimale

baldadigheid, onschuldige vechtpartijtjes, duwen en trekken, schelden en spuwen

begrepen worden. Het gaat met andere woorden om gedrag dat in elke pauze op

elk schoolplein kan worden waargenomen. De onderzoeker definieert dit gedrag

misschien als strafbaar, het kind niet (altijd). Bij de vraag naar betrokkenheid bij een

vechtpartij wordt bijvoorbeeld niet ingegaan op de mogelijkheid dat betrokkenheid

ook geïnterpreteerd kan worden in termen van slachtofferschap. Daarnaast kunnen

bijvoorbeeld sociaal wenselijke antwoorden een rol spelen: 'als die man (vrouw) dat

nu zo graag wil, dan antwoord ik wel met ja' en de neiging om op te scheppen tegen-

over klasgenootjes. Het eerste zal zich vooral voordoen als het interview individueel

door een interviewer wordt afgenomen en het tweede als dit klassikaal gebeurt. De

bezwaren die kleven aan zelfrapportage-onderzoek dat delinquent gedrag beoogt te

meten, zijn hiermee niet uitputtend behandeld (zie voor een hand- en leerzaam

overzicht Haen-Marshall, 1996); evenmin kan op basis van de beschikbare gegevens

beoordeeld worden of bij de onderzoeken voldaan is aan de voorwaarden die in de

literatuur gesteld worden aan zelfrapportage-onderzoek. De hier wel genoemde

problemen geven echter voldoende aanleiding om te menen dat de delinquentie in

deze onderzoeken overschat wordt (zie ook Grapendaal, 1996).

Het WODC doet sinds 1986 tweejaarlijks zelfrapportage-onderzoek onder (een

aselecte steekproef van ongeveer 1.000) strafrechtelijk minderjarigen. We zullen

in het onderstaande een samenvatting geven van voor dit onderzoek relevante

resultaten uit 1988, 1990, 1992, 1994 en 1996 (bron: WODC). Hoewel de hierboven

genoemde bezwaren ook (deels) opgaan voor deze serie onderzoeken, heeft het als

voordeel dat (grotendeels) hetzelfde meetinstrument over een reeks van jaren is

gebruikt. Ervan uitgaande dat de 'meetfouten' die samenhangen met de gebruikte

methode, in elk jaar bij benadering dezelfde zijn, kan wel antwoord gegeven worden

op de vraag welke ontwikkelingen zich hebben voorgedaan; afgezien van het

absolute niveau van criminaliteit. Wel moet opgemerkt worden dat een vergelijking

25 De validiteitskwestie draait in het algemeen om de vraag of met het instrument wel gemeten wordt wat

men ermee beoogt te meten.
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Figuur 7: Verhouding jongens : meisjes bij zelfrapportagegegevens in de periode

1988-1996 (jongens= 100)
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met de politiecijfers een hachelijke zaak is omdat betrekkelijk weinig bekend is over
de representativiteit van de steekproef die getrokken is ten behoeve van het zelf-

rapportage-onderzoek. Een voorbeeld kan dit verduidelijken: de politiecijfers laten

een sterke stijging zien in de afgelopen jaren. Dit zou veroorzaakt kunnen worden

doordat een bepaalde groep (bijvoorbeeld 17-jarigen of werkende meisjes of wille-

keurig welke andere groep) belangrijk meer delicten is gaan plegen. We weten niet in

hoeverre dergelijke groepen voldoende vertegenwoordigd zijn in de zelfrapportage-

steekproef om de stijging ook in deze onderzoeken te kunnen vaststellen. Daarnaast

worden de delicten in - van de CBS-terminologie - afwijkende definities voorgelegd

en zijn de delicten over het algemeen wat lichter van aard.

Figuur 5 liet zien hoe de verhouding jongens : meisjes is bij de geregistreerde

criminaliteit. De conclusie was dat het aandeel meisjes in het geheel was gestegen.

In 1980 werden voor elke 100 jongens ongeveer 11 meisjes gehoord, in 1996 waren

dat er 16 (+45%). De zelfrapportagecijfers laten een geheel ander beeld zien (zie

figuur 7).

Niet alleen is het aantal meisjes bij de zelfrapportagegegevens in 1996 ruim vier-

maal zo hoog als bij de geregistreerde criminaliteit, ook is de verhouding over de

jaren heen betrekkelijk stabiel: op elke 100 jongens rapporteerden achtereenvolgens

71, 67, 59, 67 en wederom 71 meisjes het plegen van delicten of ander ongewenst

gedrag. De zelfrapportagegegevens staan dus in zekere zin haaks op de gegevens

van de politie. In buitenlands onderzoek (Hedderman en Hough, 1994) wordt deze

observatie bevestigd: 'self-report studies indicate that official statistica exaggerate

the difference' (in criminaliteitsniveau tussen mannen en vrouwen). De in politie-

cijfers en zelfrapportage-onderzoeken gebruikte categorieën zijn gedeeltelijk ver-
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Tabel i: Sekse en enkele zelfgerapporteerde feiten; 1988, 1990, 1992, 1994 en 1996, in %'

feit 1988 1990 1992 1994 1996

j. M. j. M. j. M. j. M. j. M.

zwartrijden 15,1 13,8 17,1 16,8 19,6. 18,3 16,3 15 18,1 15,3

graffiti 12 8,6 10 7,6 10,1 7,1 10,8 9,3 10,7 11,5

lastigvallen 14 5,8 17,4 6,4 18,7 4,5 19,2 8,8 18,6 10,3

vernieling 13,1 4,7 13,8 5,9 17,5 3,2 13,4 4,7 21,2 7,6

winkeldiefstal 5,9 5 8,1 6,6 8,1 5 8,5 5,4 11,1 8,7

diefstal op school - - 9,9 3 12,7 4 8,7 5,7 14,2 6

betrokken bij vechtpartij - - 8,5 4,9 13,9 3,5 15,1 8 21 7,8

dragen van wapen - - - - 21,5 3,8 33,4 7,2 33,9 8,2

totaal 40 29 45 30 48 28 46 30 47 33

De hier gepresenteerde cijfers wijken iets af van de door Junger-Tas en Van der Laan (1995) gepubliceerde.

Op deze meest recente cijfers zijn weegfactoren toegepast om de vergelijkbaarheid van de respectieve steek-

proeven te maximaliseren.

schillend. In zelfrapportage wordt niet alleen naar (lichte) misdrijven, maar ook naar

overtredingen en andere minder ernstige vormen van ongewenst gedrag gevraagd.

Een tweede manier om hiernaar te kijken, is welk percentage jongens en meisjes

naar eigen zeggen bepaald (strafbaar) gedrag vertonen. Tabel 1 geeft hiervan een

overzicht voor verschillende vraagcategorieën. In de loop der jaren is de vraagstel-

ling enigszins gewijzigd. Zo zijn er feiten aan toegevoegd, en is ook de omschrijving

van een enkele vraagcategorie gewijzigd. Niettemin bieden de resultaten voldoende

aanknopingspunten om te bezien in hoeverre zich een bepaalde ontwikkeling

voordoet.

Over het algemeen zijn de cijfers over de jaren heen stabiel. Uitzonderingen zijn

'betrokkenheid bij een vechtpartij' en het 'dragen van een wapen'. Beide gedragin-

gen laten in de opeenvolgende jaren een sterke stijging zien, zij het dat die stijging

voor het overgrote deel door jongens veroorzaakt wordt. Over het geheel genomen

zegt in 1988 40% van de jongens en 29% van de meisjes één of meer dergelijke feiten

te hebben gepleegd, in 1996 zijn die percentages respectievelijk 47 en 33.

Waar het gaat om verschillen tussen de seksen, zijn de opmerkingen die hieromtrent

in paragraaf 3.1 gemaakt zijn, grosso modo ook hier van toepassing. Zwartrijden is

hierbij een aparte categorie. Uit de politiecijfers is die niet te destilleren. Hier blijkt

dat dit het meest door meisjes gepleegde 'delict' is. Voor jongens is dat het dragen

van een wapen (vanaf het jaar dat dit gevraagd werd, 1992). Bij dit laatste zien we

ook de grootste verschillen tussen jongens en meisjes. Andere categorieën die grote

verschillen laten zien, zijn 'vernieling', 'iemand lastigvallen' en 'betrokkenheid bij

een vechtpartij'.

Het percentage meisjes dat aangeeft strafbare feiten te hebben gepleegd, schommelt

in de achtereenvolgende jaren rond de 30. De percentages die blijken uit de politie-

l ^"I
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cijfers variëren van 0,56 in 1980 tot 1,28 in 1996. Dit zijn geen geringe verschillen.26

Voor een deel moeten die toegeschreven worden aan de verschillen tussen de onder-

zoeksmethoden, voor een ander deel aan een feitelijk verschil tussen geregistreerde

en werkelijk gepleegde criminaliteit. Zoals gezegd, vormen de politiecijfers een

onderschatting en de zelfrapportage-onderzoeken waarschijnlijk een overschatting.

Hoe deze zich precies tot elkaar verhouden, is niet bekend.

3.3 Recidivecijfers

Om iets te kunnen zeggen over mogelijke recidive van meisjes, is geput uit twee

bestanden die in het kader van ander (WODC-)onderzoek tot stand zijn gekomen

(Essers e.a., 1988; Van der laan, 1991). Het Recidivebestand bevat gegevens uit straf-

dossiers en uit de justitiële documentatie van 2.051 strafrechtelijk minderjarigen die

in de periode 1984-1985 een strafrechtelijke sanctie opgelegd hebben gekregen door

het OM of de rechtbank. Van deze groep is in 1995 de justitiële documentatie op-

gevraagd. De periode waarin recidive heeft kunnen plaatsvinden, loopt derhalve van

1984 tot medio 1995 (11 jaar). Het tweede bestand, het JIS, bevat informatie over alle

strafrechtelijk minderjarige jongeren die van september 1986 tot en met augustus

1988 bij de parketten van Amsterdam en Haarlem ingeschreven werden op verden-
king van het plegen van een strafbaar feit.27 Ook bij deze jongeren is gekeken naar

het strafrechtelijk verleden. Het grootste verschil met het Recidivebestand schuilt in

de duur van de periode waarover recidivegegevens beschikbaar zijn. Het JIS-bestand

kijkt terug in de tijd vanaf het laatst ingeschreven delict en heeft dus geen informatie

over daarna gepleegde delicten;28 het Recidivebestand heeft minimaal informatie

over de gehele duur van de strafrechtelijk minderjarige leeftijd en soms over een

langere periode.

3.3.1 Het Recidivebestand

De groep bestaat uit 1.937 jongens en 114 meisjes (5,6%). Drie kwart van de meisjes

is van Nederlandse afkomst, de tweede groep wordt gevormd door de Surinaamse

en Antilliaanse meisjes (samen 16,7%).

Voor zover er sprake is van een criminele carrière bij de 114 meisjes, wordt deze aan

de hand van de volgende gegevens uit de justitiële documentatie in kaart gebracht.

Het aantal justitiële contacten (aan de hand van het aantal pv's in de justitiële

26 Rovers en Wouters (1996) melden nog grotere verschillen in hun onderzoek onder Rotterdamse school-

jeugd.

27 Het gaat om 7.277 zaken die voor ons doel bruikbaar zijn.

28 De maximale. recidiveperiode bestrijkt de gehele strafrechtelijk minderjarige leeftijd: 18-12=6 jaar.

Vaak zal de periode korter zijn omdat teruggekeken wordt vanaf het moment dat het laatst bekend

geworden delict werd ingeschreven. Als een jongere op dat moment 13 jaar oud was, bedraagt de

recidiveperiode slechts één à twee jaar.
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Tabel 2: Aantal processen-verbaal, veroordelingen en verschillende gepleegde delicttypen

van meisjes tussen 1984 en 1995, in Wo (N=1 14)

aantal processen-

verbaal

veroordelingen

door rechter

gepleegde

delicttypen

0 11,4 -'

1 31,6 49,1 61,4

2 of 3 27,1 27,2 35,1

40f5 14,9 7 3,5

>5 26,4 5,3 0

totaal 100 100 100

' Deze cellen zijn leeg omdat elk individu in deze groep minderjarigen altijd minimaal één pv/delicttype zal

hebben.

Bron: Recidivebestand WODC (op basis van de justitiéle documentatie).

documentatie), het aantal veroordelingen door de rechter (aantal zaken waarin de

rechter een uitspraak heeft gedaan), het aantal verschillende gepleegde delicttypen,

de voorkomende combinaties van delicttypen en de duur (tot medio 1995) van de

carrière.

Er dient op gewezen te worden dat de beschrijving niet zonder meer gegeneraliseerd

kan worden. De meeste meisjes in het Recidivebestand zijn minimaal één keer ge-

dagvaard. Het gaat hierbij dus om relatief ernstige strafzaken die door de rechtbank

zijn afgedaan, terwijl het merendeel van de meisjesstrafzaken minder ernstig is en

door de politie of het OM afgedaan wordt. De meisjes in het Recidivebestand zijn

bijgevolg niet representatief voor alle meisjes die in 1984 en 1985 wegens strafbare

feiten met de politie en/of justitie in contact zijn gekomen. Over het algemeen kan

gezegd worden dat de hier gepresenteerde groep meisjes 'zwaarder' zal zijn dan de

gehele populatie meisjes die in aanraking met de politie is gekomen.

In tabel 2 zijn de aantallen pv's, veroordelingen door de rechter en het aantal ver-

schillende gepleegde delicttypen in procenten weergegeven. Van de 114 meisjes

krijgt een kleine 70% na de eerste keer opnieuw een pv; ruim 30% houdt het op één

pv. De 70% lijkt op het eerste gezicht een hoog percentage. In aanmerking moet

echter worden genomen dat het hier om een relatief 'zware' groep meisjes gaat en

dat de duur van de periode waarin naar recidive is gekeken, tamelijk lang is (11 jaar).

Dit laatste heeft tot gevolg dat een niet onbelangrijk deel van de recidive plaats heeft

gevonden nadat de betrokkenen de strafrechtelijk meerderjarige leeftijd hebben

bereikt.

De pv's leiden niet altijd tot een veroordeling (bij 11,4% niet). Bijna de helft van de

meisjes (49,1%) wordt één keer door de rechter veroordeeld. Van alle veroordelingen

betreft 20% een (in het algemeen korte) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf.

Zoals verwacht mocht worden, volgt de delictverdeling (van in totaal 560 delicten)

eenzelfde patroon als we al bij de politiecijfers hebben gezien: het merendeel betreft

vermogensdelicten, geweldsdelicten gericht tegen personen komen veel minder
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vaak voor. Indien gekeken wordt naar de variatie in delicttypen, dan valt het volgen-

de op. Van de 114 meisjes houden 70 meisjes (61,4%) zich aan één delicttype, 33

meisjes (29%) hebben zich schuldig gemaakt aan twee delicttypen en een minder-

heid (11 meisjes) is bedrijvig geweest in drie of vier verschillende delicttypen. Onder

de meisjes die zich tot één delicttype beperken, plegen er 51 alleen vermogensdelic-

ten; de overige 19 meisjes alleen geweldsdelicten. De meisjes die zich uitsluitend

met vermogensdelicten bezighouden, hebben vaak diverse justitiële contacten

(variërend van 2 tot 26), terwijl bijna alle meisjes die uitsluitend geweldscriminaliteit

plegen, slechts één justitieel contact blijken te hebben. De conclusie lijkt gewettigd

dat geweldsmisdrijven bij meisjes eenmalig zijn. Daar wordt op teruggekomen als in

een volgend hoofdstuk de interviews met meisjes aan de orde komen.

Van de 114 meisjes hebben er 79 meer dan 1 delict gepleegd. Van deze groep is

nagegaan welke periode er ligt tussen het eerste delict en het laatste. Dit blijkt nogal

uiteen te lopen (zie tabel 3).

Gemiddeld bedraagt de periode tussen het eerste en het laatste delict 5,3 jaar. Van

de meisjes die meer dan één delict hebben gepleegd, doet de helft dat binnen 4 jaar.

Uit de tabel blijkt ook dat een behoorlijk aantal meisjes dat gedurende hun straf-

rechtelijke minderjarigheid het eerste delict pleegde, ook als meerderjarige nog

delicten pleegt. Dit gaat in ieder geval op voor de 32% van wie de periode tussen
eerste en laatste delict 7 jaar of meer bedraagt (12+7=19) en een groot deel van de

13% van wie de periode 5 of 6 jaar bedraagt. In het hiernavolgende zullen we in

tabelvorm nog enkele samenhangen met de duur van de actieve periode aan de orde

stellen. Het gaat dan om het (gemiddelde) aantal delicten, het aantal verschillende

delicten en meer precies de leeftijden waarop diverse delicten gepleegd zijn (zie

tabel 4). De conclusies uit deze tabel luiden als volgt.

- Naarmate de duur van de actieve periode langer is, is er sprake van een toe-

nemend aantal opgemaakte pv's. Hieruit blijkt dat het inderdaad om een actieve

periode gaat en dat er in deze recidivegroep bijvoorbeeld slechts zelden sprake

is van twee delicten die het begin en het einde van een overigens weinig actieve

periode markeren.

- Naarmate de duur van de actieve periode langer is, is er sprake van een lagere

aanvangsleeftijd. Dit zou erop kunnen duiden dat naarmate minderjarigen

vroeger met delinquent gedrag aanvangen, de kans op herhaling groter is.

- Naarmate de duur van de actieve periode langer is, is er sprake van een hogere

leeftijd waarop het laatste delict heeft plaatsgevonden. Aan dit resultaat mogen

we geen belang hechten. Het betreft hier een kunstmatig verband: het is het

rechtstreekse gevolg van het feit dat de duur van de actieve periode als 'break-

down'-variabele is gebruikt.

- Naarmate de duur van de actieve periode langer is, is er sprake van een toe-

nemend aantal verschillende delictsoorten. Of er ook sprake is van een oplopen-

de ernst van de delicten, is niet bekend. Het lijkt erop dat frequente recidive

mede gekenmerkt wordt door een grote verscheidenheid in gepleegde delicten.
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i..

Tabel 3: Periode in jaren tussen het eerste en het laatste delict (de actieve periode)
1 ,1

aantal jaren aantal meisjes %
1 1

<1 15 19
i^-4,

1t/m2 15 19

3t/m4 13 17

5 t/m 6 10 13

7t/m8 8 10

>8 18 22

totaal 79 100

Bron: Recidivebestand WODC (op basis van de justitiële documentatie).

Tabel 4: De actieve periode en gemiddelden op enkele andere variabelen'

duur actieve periode

in jaren

gem. aantal

processen-

verbaal

gemiddelde

leeftijd t.t.v.

eerste delict

gemiddelde

leeftijd t.t.v.

laatste delict

gem. aantal

verschillende

delictsoorten

<1

1t/m2

3 t/m 4

5 dm 6

7 t/m 8

>8

2,5

4

4,5

5

9,5

13,5

15,5

15

15

16

14,5

14,5

16,5

17

19,5

22

23

26

1

2

2

2

3

3,5

totaal gemiddelde 6,7 15 20 2,2

Dat het verschil tussen de kolommen 'gemiddelde leeftijd t.t.v. eerste delict' en 'gemiddelde leeftijd t.t.v. laatste

delict' niet altijd overeenkomt met de duur van de actieve periode, is te wijten aan afrondingen.

Bron: Recidivebestand WODC (op basis van de justitiële documentatie).

3.3.2 Het Jongeren Informatie Systeem

Van de 7.277 strafzaken waarvan in het ]IS informatie verzameld is, hebben er 580

(8%) betrekking op minderjarige meisjes. Ruim 70% van deze meisjes was 15 jaar of

ouder tijdens het plegen van het laatst bekend geworden delict. Er bestaat een

statistisch significant verschil tussen de gemiddelde leeftijden van jongens en van

meisjes ten tijde van het laatste delict (respectievelijk 15,7 en 15,3 jaar). Dit verschil

hebben we ook al aangetroffen in de HKS-bestanden die in paragraaf 3.1 aan de orde

zijn geweest.

Van de jongens had 53% eerdere justitiecontacten op minimaal OM-niveau, van de

meisjes 18%: driemaal zoveel jongens recidiveren.29 Als de groep die meer dan één

29 Deze verschillen zijn statistisch significant op 0,001-niveau.
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keer in aanraking met justitie is gekomen, nader bekeken wordt, dan blijkt ook dat

meisjes in totaal minder justitiecontacten hebben gehad dan jongens (gemiddeld

respectievelijk 2,1 en 3,2).

Voor de gepleegde delicten is een zogenaamde ernstscore berekend. Voor de pre-

cieze calculatie hiervan wordt verwezen naar Van der Laan en Essers (1990) en

Spaans (1994); nu volstaat op te merken dat het zwaarstbedreigde delict, het aantal

eerdere justitiecontacten, de totale schade, het letsel, de zwaarste afdoening in

het verleden en het aantal voegingen meewegen. Ook hierbij treffen we een groot

verschil tussen jongens en meisjes aan. Op een schaal van minimaal 2 tot maximaal

44, scoren jongens gemiddeld 13,4 en meisjes 10,7.30

Op alle hier behandelde gegevens scoren meisjes lager of minder frequent dan jon-

gens. Omdat het echter om een wat gedateerd bestand gaat (de gegevens stammen

uit 1987), kan hier geen uitspraak worden gedaan over de actuele stand van zaken.

Wat betreft de verschillen met het Recidivebestand dienen twee opmerkingen ge-

maakt te worden. In de eerste plaats bestaat het Recidivebestand uit relatief zware

zaken. Dat hierin hogere percentages gevonden worden dan in het JJS, mag geen ver-

wondering wekken omdat de strafzaken in het JIS voor een groot deel op OM-niveau

zijn afgedaan (transacties en beleidssepots). Ten tweede is de recidiveperiode in het

Recidivebestand veel langer, waardoor niet alleen de tijd die beschikbaar is om te

recidiveren, langer wordt, maar ook een deel van de recidive plaatsvindt nadat de

betrokkenen strafrechtelijk meerderjarig zijn geworden.

3.4 Afdoeningen

De in het voorgaande geschetste delicten krijgen over het algemeen een vervolg bij

de politie, het OM en/of de kinderrechter. Deze paragraaf is gewijd aan de vraag

welke afdoeningen domineren bij meisjeszaken en welke verschillen zich voordoen

in vergelijking met jongens. We zullen hiertoe weer twee bestanden gebruiken:

Rapsody en JIS.

Rapsody is het databestand van de rechtbanken. Op dit moment zijn alleen de OM-

beslissingen voor de jaren 1994, 1995 en 1996 beschikbaar. Dat wil zeggen, dat de

rechterlijke uitspraken niet weergegeven kunnen worden (het gaat hier om de resul-

taten van de dagvaardingen).
In figuur 8 zijn de OM-beslissingen voor deze drie jaren gepresenteerd. Elke vierde

kolom betreft de JIS-gegevens uit Haarlem en Amsterdam voor dezelfde beslissings-

modaliteiten over de periode augustus 1986 tot september 1988. Het is niet in de

eerste plaats de bedoeling dat dit dient ter onderlinge vergelijking; daarvoor verschil-

len de beide bronnen te veel van elkaar. Het is vooral bedoeld om de overzichtelijk-

heid te vergroten. We moeten bij de interpretatie van de figuur bedenken dat het

- wat betreft de meisjes - om geringe aantallen gaat.31

30 Dit verschil is statistisch significant op 0,001-niveau.
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Figuur 8: OM-beslissingen met betrekking tot meisjeszaken als percentage van het totaal

per beslissingscategorie

beleidssepot dagvaarding technisch transactie voeging OM eindtotaal

sepot

afdoeningen

3.4.1 Rapsody

We zullen eerst de Rapsody gegevens uit 1994, 1995 en 1996 behandelen. Over het

algemeen vertonen de beslissingen door de jaren heen geen grote veranderingen.

De dagvaardingen voor meisjes maken zo'n 10% uit van het totale aantal dagvaar-

dingen dat aan minderjarigen is uitgereikt; van alle meisjesafdoeningen maken de

dagvaardingen 17% uit. De voegingen32 vormen de kleinste categorie. Dit is te ver-

klaren uit het feit dat meisjes individueel minder zaken voor hun rekening nemen,

zodat er gewoonweg minder te voegen valt. Het eindtotaal geeft een kleine stijging

te zien. Dat wil zeggen, dat de proportie OM-beslissingen met betrekking tot meisjes

iets groter is geworden ten koste van de jongensbeslissingen.

Beleidssepots betreffen voornamelijk taak- of leerstraffen, bij technische sepots gaat

het om vormfouten, te weinig bewijs en dergelijke, waardoor een zaak niet 'rond' is

te krijgen. Door middel van een transactie kunnen betrokkenen vervolging voor-

komen door een geldbedrag te betalen.

Als we met enige voorzichtigheid33 proberen deze informatie te relateren aan de

(stijgende) omvang van de geregistreerde meisjescriminaliteit die in paragraaf 3.1

31 Respectievelijk 2.172, 1.982 en 2.183 om-afdoeningen; voor de lis-kolom zijn dat er 576.

32 Voegen betekent dat verschillende zaken tot één zaak worden samengevoegd.
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aan de orde is gekomen, dan kunnen we het volgende constateren. Tussen 1994 en

1995 rapporteert de politie een stijging van de meisjescriminaliteit met 16%; tussen

1995 en 1996 is die stijging 18,4%. Als een delict OM-waardig is, dan zal het pv door

de politie doorgestuurd worden naar de officier van justitie, die het verder afhandelt.

Er mag aangenomen worden dat het stijgende aantal pv's gedurende twee opeen-

volgende jaren zijn weerspiegeling vindt in een eveneens stijgend aantal zaken dat

door het OM wordt afgedaan. We zien echter iets merkwaardigs. Van 1994 tot 1995 is

er een daling van 10% in het aantal OM-afdoeningen, terwijl er van 1995 tot 1996 een

stijging van 10% is waar te nemen. Hoewel er natuurlijk enige vertraging optreedt

tussen de momenten waarop door de politie proces-verbaal wordt opgemaakt en

waarop het uiteindelijk bij het OM belandt, zijn deze verschillen toch opmerkelijk.

Dit wijst erop dat er een behoorlijke stijging in het aantal politie-afdoeningen moet

zijn. Enerzijds wordt dit wellicht veroorzaakt door een groter aantal niet of minder

OM-waardige delicten, anderzijds heeft de politie sinds 1995 de bevoegdheid om

winkeldiefstallen rechtstreeks naar Halt te verwijzen. In aanmerking genomen dat

een groot deel van de meisjescriminaliteit uit winkeldiefstallen bestaat, lijkt dit een

plausibele verklaring.34

3.4.2 Het Jongeren Informatie Systeem

Het JIS heeft de beschikking over 7.194 zaken waarvan de afdoeningen bekend zijn

(figuur 8). Van deze zaken betrof het in 8% van de gevallen een meisje. Dit is minder

dan we in Rapsody hebben gevonden. Waarschijnlijk is dit te wijten aan lokale

omstandigheden. Andere opvallende verschillen betreffen vooral de dagvaar-

dingen en de voegingen. In beide gevallen maken die een minder grote proportie uit

van het totale aantal afdoeningen binnen die categorieën dan we gezien hebben bij

de Rapsody-gegevens. Omdat de twee bronnen nogal veel van elkaar verschillen,

moeten we hier geen conclusies aan verbinden.

De OM-beslissingen35 binnen het JIS-bestand zijn nader geanalyseerd door middel

van berekening van de partiële correlatie tussen beslissing en geslacht. Hierbij is

gecontroleerd voor onder andere leeftijd, delicttype en de ernst van het delict

uitgedrukt in de ernstscore. Om de variabelen naar intervalniveau te 'tillen,' zijn

de sepots en transacties tot een categorie samengevoegd en de voegingen en dag-

vaardingen tot een tweede. De analyse is gedaan op die delicten die een voldoende

grote N hadden. Dat wil zeggen, eenvoudige diefstal, eenvoudige mishandeling en

agressie tegen zaken.

33 De gegevens met betrekking de afdoeningen zijn afkomstig uit Rapsody, de politiecijfers van het CBS.

Dit zijn twee verschillende bronnen zodat die strikt genomen niet geheel vergelijkbaar zijn.

34 Zie ook de opmerking van een Halt-functionaris uit paragraaf 4.1 over de sterke stijging van het aantal

Halt-zaken dat hij constateert.

35 De analyse werd niet gedaan op de rechterlijke afdoeningen omdat het aantal daarvoor te klein is (81).
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Figuur 9: Percentages rechterlijke afdoeningen
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De analyse heeft als resultaat dat de verschillen in afdoening vooral verklaard wor-

den doordat jongens significant ernstigere delicten plegen dan meisjes. Leeftijd en

etnische achtergrond doen er in dit verband weinig toe. Hoewel er een verschil blijft

bestaan, is dit zo klein dat het aan het toeval geweten moet worden. De conclusie

van de analyse luidt dat de afdoeningen van meisjesstrafzaken even zwaar zijn als

die van jongens, indien de ernst van het vergrijp constant wordt gehouden.

Het JIS heeft ook de beschikking over de rechterlijke afdoeningen van de dagvaardin-

gen. In totaal zijn 1.760 zaken door de kinderrechter afgedaan36, waarvan 85 meisjes

betroffen en 1.675 jongens. In figuur 9 zijn de jongens- en meisjesafdoeningen

percentagegewijs uitgezet.

Voor beide groepen is gepercenteerd op het totale aantal afdoeningen binnen de

groep. Dat wil zeggen, dat bijvoorbeeld de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 14% van

alle meisjesafdoeningen uitmaakt. Voor jongens is dit 32% en tevens de meest gehan-

teerde sanctie. Voor meisjes is de boete de meest gebruikte sanctie: ruim een kwart

van alle meisjesafdoeningen. Als tweede komt de voorwaardelijke vrijheidsstraf,

vervolgens de schuldigverklaring zonder straf en dan de onvoorwaardelijke vrijheids-

straf. Als de jongens erbij betrokken worden, dan wordt duidelijk dat de berisping

relatief vaak wordt opgelegd. Op het totaal maken de meisjes slechts 5% uit, terwijl

van alle berispingen een kleine 20% wordt opgelegd aan meisjes. Van de (on)voor-

36 Van 4 meisjes- en 36 jongensafdoeningen was de aard (nog) niet bekend.
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waardelijke vrijheidsstraffen kan opgemerkt worden dat ze, in vergelijking met

jongens, minder vaak dan verwacht worden opgelegd, namelijk 2%. Maatregelen

werden in geen enkel geval opgelegd. Duidelijk is uit deze figuur dat meisjes over

het algemeen gemiddeld minder zware sancties krijgen opgelegd dan jongens.

Hier is nog wel de opmerking op zijn plaats dat de gegevens tamelijk gedateerd zijn.

Inmiddels is de verdeling van de sancties anders geworden. Zo is de berisping als

mogelijke afdoening met het in werking treden van het nieuwe jeugdstrafrecht

(1 september 1995) uit de wet verwijderd, terwijl de taakstraffen een grote vlucht

hebben genomen. Dit laatste zal tot gevolg hebben gehad dat de aantallen vrij-

heidsstraffen (onvoorwaardelijk en voorwaardelijk) beduidend minder zullen zijn

geworden. Momenteel hebben we helaas niet de beschikking over meer recente

rechterlijke afdoeningsgegevens.

3.5 Samenvatting en conclusies

In de inleiding op dit hoofdstuk zijn vijf onderzoeksvragen geformuleerd. Op basis

van het voorgaande zal gepoogd worden deze vragen te beantwoorden.

Hoe verloopt de kwantitatieve ontwikkeling van meisjescriminaliteit

tussen 1980 en1996?

In de periode 1980-1996 is het aantal meisjes dat met de politie in aanraking kwam

op verdenking van het plegen van een strafbaar feit, zowel in absolute als in relatieve

termen toegenomen. Ondanks het enigszins grillige patroon in de loop der jaren,

is er onmiskenbaar een stijging waar te nemen, die duidt op een trend. De totale

geregistreerde meisjescriminaliteit (1980-1996), gerelateerd aan de omvang van de

meisjespopulatie, is namelijk meer dan verdubbeld.

De tweede bron die informatie verschaft over de omvang van meisjescriminaliteit

- de zelfrapportagegegevens - laat een ander resultaat zien. Grosso modo vertonen

deze gegevens door de jaren heen een stabiel beeld: zo'n 30% van de ondervraagde

meisjes rapporteert zich schuldig gemaakt te hebben aan enig strafbaar feit. Hoe

moeten deze verschillen geïnterpreteerd worden?

Afgezien van een feitelijke stijging van de meisjescriminaliteit als oorzaak voor de

geconstateerde trend in de politiecijfers, zijn hiervoor diverse andere (plausibele)

verklaringen denkbaar. Registratie-effecten en beleidsveranderingen (meer beleids-

aandacht voor jeugdcriminaliteit leidt tot intensievere opsporingsactiviteiten) zijn

hiervan de meest voor de hand liggende. Het is waarschijnlijk dat in ieder geval

een (groot?) deel van de stijging in de politiecijfers hierdoor verklaard kan worden

(SCP, 1994; Nijboer, 1995). De zelfrapportagegegevens hebben als voordeel dat

door de jaren heen een vrijwel identiek meetinstrument is gebruikt. Hoewel dit

geen garantie geeft dat de omvang van de criminaliteit correct gemeten is, mag

wel aangenomen worden dat de trend een betrouwbaarder beeld geeft dan de

politiecijfers. Registratieeffecten en beleidsveranderingen spelen nauwelijks een

rol bij herhaald zelfrapportage-onderzoek.
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Omdat de stijging die de politiecijfers te zien geven, echter zo groot is dat die niet

geheel verklaard kan worden uit registratie- en beleidseffecten, neigen we hier naar

de conclusie dat er weliswaar enige stijging in de feitelijke meisjescriminaliteit

plaatsgevonden heeft, maar dat die lang niet zo groot is als de politiecijfers sugge-

reren.

Vinden er veranderingen plaats in de aard van meisjescriminaliteit

in de periode 1980-1996; en zo ja, welke veranderingen zijn dat?

Bij het behandelen van deze vraag dient een aantal opmerkingen die hierboven

gemaakt zijn, in het achterhoofd gehouden worden. Het is namelijk aannemelijk

dat geïntensiveerde beleidsaandacht voor jeugdcriminaliteit zich vooral zal manifes-

teren bij de ernstigere misdrijven. Ook hier geldt dus dat sommige resultaten eerder

artefacten zijn dan een reflectie van feitelijke ontwikkelingen.

Dit gezegd hebbende, richten we ons op eventuele wijzigingen in de aard van de

meisjescriminaliteit. De volgorde naar omvang van de delictcategorieën is in 1996

dezelfde als in 1980: het overgrote deel van de criminaliteit komt voor rekening

van de vermogensdelicten (eenvoudige diefstal). Als 'goede' tweede volgt geweld

tegen personen (mishandeling) en als derde dienen de delicten tegen openbare

orde en gezag zich aan. Dat was in 1980 zo en anno 1996 is daar geen wijziging in

opgetreden. Zo algemeen gesteld kunnen we dus concluderen dat zich geen aard-

verschuiving in de aard van de meisjescriminaliteit heeft voorgedaan. Wel blijkt dat

het aandeel vermogensdelicten op het totaal aan het afnemen is. Dit wordt veroor-

zaakt door een toename van de geweldsdelicten en de delicten tegen openbare orde

en gezag. Het algemene beeld van meisjescriminaliteit wijzigt zich dus niet; op

enkele specifieke delicten zien we echter een verschuiving.

Of de ernst van de delicten die meisjes plegen, is toegenomen, valt op basis van

(alleen) de landelijke politiecijfersmoeilijk te zeggen. De (relatieve) toename van

delicten als diefstal door middel van braak en mishandeling wijzen weliswaar in de

richting van toenemende ernst. Toch zeggen deze vrij globale delictomschrijvingen

weinig over de werkelijke ernst van de gepleegde feiten.

Voor zover vergelijkbaar, zijn de zelfrapportagegegevens in lijn met deze bevin-

dingen.

Zijn er verschillen tussen jongens en meisjes waar te nemen met

betrekking tot recidive en de leeftijd waarop met het plegen van

strafbare feiten wordt begonnen en geëindigd?

Meisjes recidiveren minder vaak dan jongens, en bovendien houden ze in het alge-

meen eerder op met het plegen van strafbare feiten. Uit de beschikbare HKS-infor-

matie blijkt dat de leeftijd waarop meisjes voor het eerst aangehouden worden op

verdenking van een strafbaar feit, niet verschilt van die van jongens.
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Welke verschillen zijn er in aard en omvang van criminaliteit van

jongens en meisjes?

Tussen 1980 en 1997 zijn er geen fundamentele veranderingen opgetreden. Uitgaan-

de van de landelijke politiegegevens en andere (lokale) computerbestanden, is jeugd-

criminaliteit nog altijd vooral een jongensaangelegenheid. In 1996 werden zes- tot

zevenmaal meer jongens dan meisjes gehoord voor enig delict. Wel moet erop

gewezen worden dat de zelfrapportagegegevens minder grote verschillen aan het

licht brengen dan de politiecijfers. Een vergelijking tussen jongens en meisjes naar

de ernst van de delicten op basis van diverse bestanden, wijst uit dat die van meisjes

significant minder ernstig zijn dan die van jongens.

Krijgen meisjes - bij vergelijkbare ernst van het delict - over het

algemeen een minder zware afdoening dan jongens?

Van rechterlijke afdoeningen hebben we weinig recente gegevens, we beperken ons

daarom tot de OM-afdoeningen.

Als de OM-afdoeningen van meisjesdelicten 'sec' in ogenschouw worden genomen,

dan blijkt er een groot verschil in zwaarte te zijn. Meisjes worden minder vaak

gedagvaard dan verwacht mag worden, en beleidssepots worden vaker dan verwacht

toegepast. Nadere analyse van deze gegevens leert ons dat deze verschillen in zwaar-

te vrijwel volledig verklaard worden door verschillen in de ernst van de delicten.

Indien de ernst van de delicten constant wordt gehouden, dan verdwijnen de ver-

schillen in afdoening bijna geheel. De vraag moet daarom ontkennend beantwoord

worden, in die zin dat - indien de ernst van het feit in aanmerking wordt genomen -

de afdoeningen van jongens en meisjes even zwaar zijn.

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de gegevens waarop een en ander gebaseerd

is, niet van recente datum zijn. Berispingen bijvoorbeeld zijn sinds de invoering van

het nieuwe jeugdstrafrecht als afdoeningsmodaliteit verdwenen, terwijl de taakstraf-

fen de laatste jaren een grote vlucht hebben genomen.
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De sleutelfiguren over `troetels,

tutten en bitches'

In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de interviews met de zogenaamde sleutel-

figuren. Dit zijn personen die qualitate qua veel met jeugdcriminaliteit te maken

hebben en op verschillende plaatsen in de strafrechts- of hulpverleningsketen werk-

zaam zijn. Het gaat om jeugdofficieren van justitie, kinderrechters, politiemensen,

een cotirdinator van een Halt-bureau, medewerkers van de Raad voor de Kinder-

bescherming en stafmedewerkers van twee rijksjeugdinrichtingen. In totaal is met

vijftien personen gesproken. De respondenten en hun respectieve organisaties zijn

geografisch gespreid over Nederland. Zij werden gevonden in Utrecht, Den Bosch,

Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Groningen, Assen, Zeist en Leeuwarden.

Deze ruime spreiding heeft zowel voor- als nadelen. Het voordeel is dat de ervarin-

gen uit diverse regio's konden worden opgetekend en niet alleen die uit de randstad

bijvoorbeeld. Gegeven de regionale verschillen in criminaliteitsbeeld is dit niet

onbelangrijk. Een nadeel is dat niet de volledige 'keten' in elke plaats aan het woord

is gekomen. Omdat de waarnemingen van de deskundigen gekleurd worden door het

moment37 waarop zij met de jeugdige delinquenten in aanraking komen, kunnen de

uitspraken niet zonder meer gegeneraliseerd worden. Omdat de ervaringen echter

op belangrijke punten grote consistentie vertonen en ook - in het algemeen -

overeenkomen met de statistieken, wordt niettemin aangenomen dat een redelijk

compleet beeld kan worden geschetst van het fenomeen meisjescriminaliteit, gezien

door de ogen van praktijkmensen.

De interviews werden afgenomen aan de hand van een gestructureerde vragenlijst

die ruim van tevoren aan de gesprekspartners werd toegestuurd zodat zij zich

konden voorbereiden. De aandachtspunten bij deze interviews zijn in bijlage 2

opgenomen.

We zullen ons in dit hoofdstuk achtereenvolgens richten op impressies omtrent:

- aard en omvang van meisjescriminaliteit;

- groepscriminaliteit;

- mogelijke verklaringen en oorzaken;

- afdoeningen en de 'presentation of self'.

37 De keten kent verschillende filters, waardoor uiteindelijk alleen de ernstigste gevallen voor de rechter

verschijnen. De politie komt dus met meer gevallen in aanraking dan de officier van justitie en de

officier weer met meer gevallen dan de rechter. Hierdoor kan vertekening van de werkelijkheid

optreden. De groep respondenten moet dan ook niet als representatief worden beschouwd. Het was

voornamelijk de bedoeling om een impressie te schetsen van de ervaringen van praktijkmensen.
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Het hoofdstuk wordt afgesloten met de belangrijkste conclusies, die tevens als

samenvatting dienen.

4.1 Meningen over aard en omvang van meisjescriminaliteit

80

Het algemene beeld dat de gesprekspartners schetsen, komt vrijwel naadloos over-

een met dat wat uit de (politie) cijfers blijkt, namelijk dat meisjescriminaliteit een

fractie vormt van de totale jeugdcriminaliteit, dat de omvang van ernstige (gewelds-)

criminaliteit onder meisjes (zeer) klein is, maar dat er wel sprake is van een stijging,

die overigens niet door alle respondenten even groot of trendmatig wordt geacht.

Daarnaast bestaat meisjescriminaliteit voornamelijk uit winkeldiefstal. Het ver-

schijnsel meisjescriminaliteit is opzichzelf 'interessant', aldus de zegslieden, maar

vormt geen echt probleem in de praktijk. Deze algemene schets wordt door nagenoeg

iedereen aangehangen, onafhankelijk van de plaats en de rol die elk inneemt in de.

keten. We zullen dit illustreren met enkele citaten uit de interviews.

Een politieman:

'Het gaat bijna uitsluitend om winkeldiefstal, nauwelijks inbraak, autokraak of

geweld. Het gebeurt wel eens dat meisjes meegaan met jongens om op de uitkijk

te staan.'

Een jeugdofficier van justitie:

'In vergelijking met jongensstrafzaken zijn er weinig meisjeszaken; ik denk wel

dat het er wat meer zijn dan vroeger.'

Een kinderrechter:

'Het aantal meisjesstrafzaken dat ik de laatste maanden heb behandeld, is op

de vingers van één hand te tellen en dat is niet anders dan voorgaande jaren.'

Een praktijkleider strafzaken van de Raad voor de Kinderbescherming:

'Het zijn eigenlijk alleen maar winkeldiefstallen, hooguit een enkele keer een

uit de hand gelopen ruzie, waarbij de agressie gericht is op iemand waarmee ze

een appeltje te schillen hebben. Er is een heel klein aantal meisjes dat volledig

losgeslagen is en alles doet wat God verboden heeft.'

De meeste zegslieden geven desgevraagd aan dat jongens ongeveer 90% van de case

load uitmaken. Hier is sprake van een frappante overeenkomst met de landelijke

politiecijfers (zie hoofdstuk 3). Ondanks dit geringe aandeel van de meisjes, laten

de statistieken zien dat de geregistreerde meisjescriminaliteit de laatste jaren sterk

stijgt, sterker dan die van jongens. Ook de respondenten erkennen dat er wel een

zekere toename valt te bespeuren. De omvang van die toename wordt verschillend

beoordeeld. Dit hangt sterk samen met de plaats van de respondent in de keten:

bij de politie wordt een sterkere stijging geconstateerd dan bij de kinderrechters

bijvoorbeeld. Dit is ook logisch, omdat slechts een klein deel - en derhalve kleine

absolute aantallen - van de meisjesstrafzaken voor de rechter verschijnt, zodat een

toename minder eenvoudig valt waar te nemen en nog minder of er sprake is van

een incidentele stijging of een structurele. De vraag is niettemin gerechtvaardigd
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of, en zo ja, in hoeverre hier sprake is van een 'inhaalslag'. De meeste gespreks-

partners ontkennen dit. Met een enkele uitzondering zien zij geen aanleiding te

verwachten dat de stijging nog veel verder zal gaan en evenmin dat het niveau dat

van de jongens zal bereiken.

De coordinator van een Halt-bureau ziet wel een zeer sterke stijging van het aantal

meisjes dat een Halt-afdoening krijgt. Hij wijt dit echter aan een wijziging in de

wet38 (per 1 september 1995) waardoor ook winkeldiefstallen door first offenders

hiervoor in aanmerking kunnen komen.39 Hij verwacht dat het aantal meisjesverwij-

zingen naar Halt in de nabije toekomst nog wel zal toenemen door een striktere

toepassing van de wet. Halt ziet voornamelijk vernieling en vermogenscriminaliteit.

Mishandeling en dergelijke worden per definitie niet naar Halt doorverwezen. Over

een eventueel toenemende ernst van meisjescriminaliteit kan Halt dus geen uit-

spraak doen, omdat hier slechts een gedeelte van de delicten worden 'gezien'.

'Op een enkele "droge klap" na, zien wij hier geen geweldscriminaliteit van

meisjes.'

Het merendeel van de andere respondenten meent echter wel dat de ernst van de

jeugdcriminaliteit toeneemt; de delicten die jongeren plegen worden steeds 'harder'

en de leeftijd waarop deze delicten gepleegd worden, wordt steeds lager. Dit geldt

ook voor meisjes. Sommige politiemensen benadrukken de rol die het geweld op

televisie en video hierin speelt. Tegelijk moet hierbij bedacht worden dat het om

kleine aantallen gaat en dat de 'bulk' van de meisjescriminaliteit bestaat uit betrek-

kelijk geringe vergrijpen die niet gepaard gaan met geweld. Zoals al eerder opge-

merkt werd, wordt hier vooral winkeldiefstal bedoeld.

Opvallend is dat vrijwel iedere betokkene vindt dat meisjes meer spijt en schaamte

tonen voor de delicten die ze gepleegd hebben, dan jongens. Door sommige respon-

denten wordt er een rechtstreeks verband gelegd tussen spijt en schaamte enerzijds

en het vrijwel ontbreken van recidive bij meisjes anderzijds.

Indien een meisje - of groep meisjes - overgaat tot geweld, dan is de ervaring dat er

vaak sprake is van excessief geweld. Meisjes zullen niet gemakkelijk de (gewelds-)

drempel overgaan, maar als het gebeurt dan gebeurt het ook 'goed'. Dit zou te maken

kunnen hebben met het feit dat meisjes in het algemeen als minder bedreigend

ervaren worden en daardoor meer 'hulpmiddelen' nodig hebben om hun bedreiging

kracht bij te zetten. Een kinderrechter:

'Bij tasjesroof bij oudere vrouwen zie je de verschillen tussen jongens en

meisjes: jongens krijgen de tas meestal makkelijk in bezit, dreigen is vaak al

voldoende. Meisjes slaan de fase van dreigen over omdat ze nu eenmaal niet

38 Het gaat hier feitelijk niet alleen om het Wetboek van Strafrecht, maar ook om het Besluit Aanwijzing

Halt-feiten en de Algemene Aanwijzingen met betrekking tot de Halt-afdoening.

39 Op het landelijke aantal Halt-afdoeningen, nam het percentage meisjes toe van 5 in 1991 tot 30 in 1996

(Van Hees, 1997). Wat winkeldiefstal betreft, komt in het arrondissement Rotterdam 70% van de meisjes

met Halt in aanraking; voor jongens is dit percentage 21. Halt Utrecht ziet tussen 1992 en 1997 een

stijging van meisjesverwijzingen van 6 (11% van het totaal), naar 110 (20% van het totaal).
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bedreigend overkomen. Ze houden de handen op de mond van de vrouw en

slaan en schoppen als ze niet meteen de tas loslaat. Je ziet soms ook dat meisjes

zich als jongen verkleden, of zich als jongen gedragen om er dreigend genoeg uit

te zien.'

De verschillende gesprekspartners zijn het er unaniem over eens dat er 'typische'

jongens- en 'typische' meisjesdelicten bestaan. Zo zullen meisjes zelden overgaan

tot vernieling en vandalisme, betrekkelijk weinig geweldsdelicten en al helemaal

geen zedendelicten plegen. Het meest voorkomende delict betreft relatief lichte

(winkel)diefstal. Ook wat dit laatste delict betreft, signaleren de zegslieden verschil-

len in de soort van artikelen die gestolen worden. Jongens stelen artikelen die in

meer praktische zin bruikbaar zijn. Een Halt-medewerker:

'Batterijen voor de walkman, sportschoenen, jacks, computerspelletjes dingen

voor de vrijetijdsbesteding horen bij jongens. Meisjes zijn meer gericht op

traditionele meisjesdingen, zoals lipstick, parfum, lingerie, sieraden. Meisjes zijn

ook wat inventiever dan jongens. Soms bekleden ze de binnenkant van een tas

met aluminiumfolie om de detectiepoortjes te misleiden of twee meiden lopen

elk met twee broeken naar buiten terwijl er maar één gepakt wordt.'

Ondanks de gesignaleerde toename in aantal en ernst van door meisjes gepleegde

delicten, is geen van de respondenten werkelijk gealarmeerd door deze

ontwikkeling. Iedereen benadrukt dat het een probleem van ondergeschikte omvang

en ernst is. De criminaliteit van jongens is vele malen ernstiger dan die van meisjes.

De prioriteiten van de diverse (justitiële) instanties die zich met jeugdcriminaliteit

bezighouden, liggen volgens de gesprekspartners dan ook terecht bij de jongens en

in veel mindere mate bij meisjes.

4.2 Groepscriminaliteit

Vrijwel alle directbetrokkenen zien dat heden ten dage meisjes vaker dan voorheen

- meer of minder direct - betrokken zijn bij groepscriminaliteit. Deze deelname van

meisjes aan groepscriminaliteit baart veel deskundigen zorgen. Hierbij dient onder-

scheid gemaakt te worden naar zowel de mate van betrokkenheid als de vraag in hoe-

verre de betrokken groep gemengd is samengesteld dan wel uitsluitend uit meisjes

bestaat. Een betrekkelijk nieuw fenomeen is de gemengd samengestelde groep en

daarbinnen het meisje dat jongens aanzet tot criminaliteit, vooral inbraken. Als

beloning worden bepaalde gunsten in het vooruitzicht gesteld. Deze 'bitches' - zoals

een jeugdofficier van justitie hen noemt - horen wel bij een groep jongens, maar zijn

niet echt lid van zo'n bende. Ook kunnen meisjes, om maar bij een groep te mogen

horen, zelf tot criminaliteit overgaan. Om dezelfde reden hebben deze 'troetels'

veelvuldige seksuele contacten met verschillende leden van de groep. Ze worden

ook wel ingezet om op de uitkijk te staan.
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'Ze zijn alleen nooit gangmaker, beter kunnen ze omschreven worden als

meelopers, die voor de "gezelligheid" mee op het inbrekerspad gaan.'

Als het om meisjesgroepen gaat, verschilt het karakter van gepleegde criminaliteit.

Zo wordt gesproken van 'strooptochten' die dergelijke meisjesgroepen ondernemen

in de grotere supermarkten en warenhuizen. Politiemensen wijzen erop dat deze

strooptochten relatief vaak in familieverband door woonwagenbewoners en zigeu-

ners ondernomen worden. Andere meisjesgroepen - van wat grotere omvang - zijn

van overwegend allochtone herkomst. In Amsterdam was er enige tijd sprake van

een grote groep Antilliaanse meisjes die zich schuldig maakte aan (soms gewapende)

straatroof, bedreiging en afpersing. Daarnaast horen ook Marokkaanse en Surinaam-

se meisjes regelmatig tot de verdachten van delicten. Dit geldt veel minder voor

Turkse meisjes. De indruk bestaat dat Nederlandse meisjes individueel of in klein

groepsverband (twee à vier) opereren en dat allochtoon samengestelde groepen

groter van omvang (meer dan -tien) zijn. Een delict waar alle allochtone groepen

hoog op scoren, zijn de leerplichtdelicten. Dat zijn delicten waarbij een kind (uit

zichzelf of op initiatief van de ouders) zich voor een kortere of langere periode

onttrekt aan de leerplicht.

Indien er sprake is van geweld, richten de meisjesgroepen veelal hun agressie op

andere meisjes. Hoewel dit een uitzonderlijke gebeurtenis is, kon toch het voorbeeld

gegeven worden van een groep die een ander meisje mishandelde omdat zij een prijs

in een schoonheidswedstrijd had gewonnen.

'Wat wel nieuw is, althans het komt pas de laatste jaren voor, is dat meiden in

een groep naar buiten treden en een ander meisje aftuigen.'

Dit geldt overigens niet alleen voor groepscriminaliteit, ook van individuele meisjes

zijn voornamelijk andere meisjes slachtoffer. Jongens of dingen zoals straatmeubi-

lair zijn vrijwel nooit object van hun agressie. Meisjes zullen hoogstzelden een

onbekende buitenstaander tot slachtoffer maken. Vaak blijkt dat zij het slachtoffer

kennen en dat zij een duidelijk motief kunnen opgeven voor hun gedrag. Dit motief

wordt ook gebruikt als legitimering van hun gedrag. Over het algemeen ligt het

motief in de relationele sfeer.40 Wraak en jaloezie zijn andere redenen die een rol

spelen. Zij kennen in dit verband ook weinig spijt van het gebeurde omdat 'ze het

ernaar gemaakt hebben'.

4.3 Mogelijke verklaringen en oorzaken

De stijging en verandering van meisjescriminaliteit worden uit een aantal - deels

samenhangende - factoren verklaard. In de eerste plaats nemen meisjes meer dan

vroeger deel aan het leven buitenshuis. De emancipatie van meisjes is hier debet

aan; ze worden 'mondiger' en eisen hun plaats binnen de groepscontext op. De

40 Zie in dit verband ook de opmerking in hoofdstuk 2 omtrent de observatie van Franssens (1996) dat

sommige meisjes een relatie aanknopen om vervolgens tot geweld over te gaan.
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toenemende meisjescriminaliteit wordt hier dus voorgesteld als een' natuurlijk'

gevolg van een grotere deelname van meisjes aan het maatschappelijk leven. Een

politieman:

'De tijd dat meisjes braaf binnen zaten en alleen de jongens de straat opgingen,

is voorbij. Het zijn meisjes van nu en de gelegenheid van meisjes om rottigheid

uit te halen is groter geworden.'

'Ze stellen zich zelfstandiger op en willen er ook bij horen en een bepaalde

status en imago verwerven.'

Daarnaast wordt erop gewezen dat een deel van de waargenomen stijging artificieel

is en te wijten zou zijn aan een grotere politieke en publieke belangstelling voor

jeugdcriminaliteit in het algemeen en meisjescriminaliteit in het bijzonder. Er zou

met andere woorden slechts in beperkte mate sprake zijn van werkelijk toegenomen

criminaliteit onder meisjes, terwijl de aandacht onevenredig is gestegen. Dit vertaalt

zich in de cijfers.

Een derde factor bestaat uit de andere manier waarop meisjes tegenwoordig proble-

men uiten. Heel vaak menen de respondenten dat criminaliteit van meisjes voor een

belangrijk deel veroorzaakt wordt door persoonlijke problemen of problemen op

school en/of thuis. Een jeugdofficier van justitie:

'Als een meisje een delict heeft gepleegd en voor de officier of de rechter ver-

schijnt, is mijn ervaring dat er het nodige aan de hand is, hetzij op school, hetzij

in de gezinssituatie; meisjes plegen zelden zomaar criminaliteit.'

Een praktijkleider van de Raad voor de Kinderbescherming:

'Meisjes plegen geweldsdelicten vanuit een impuls die voortkomt uit problemen

in de relationele sfeer, hun agressieve gedrag heeft te maken met (relationele)

problemen die op de achtergrond spelen.'

Een andere jeugdofficier van justitie:
'Meisjes plegen over het algemeen niet zomaar agressie, het heeft vaak een

duidelijk aanwijsbare reden.'

Hiermee is tegelijkertijd een belangrijk verschil met jongens gegeven. Jongens heb-

ben lang niet altijd een duidelijk - extern - motief nodig; verveling is voldoende.41

Dit betekent ook dat zij vaak niet goed kunnen beargumenteren waarom zij een

delict gepleegd hebben.

Een controversiële kwestie betreft de vraag in hoeverre meisjes dergelijke proble-

men heden ten dage op een meer extraverte manier afreageren dan vroeger. Men is

het er over het algemeen mee eens dat meisjes - meer dan jongens - de neiging

hebben om persoonlijke problemen op een verborgen manier te uiten. De gevolgen

bestaan uit psychosomatische klachten, automutilatie, suïcidepogingen, anorexia,

weglopen enzovoort. De reactie was, met andere woorden, meer naar binnen

gericht. De problemen bleven meestal binnenskamers en waren alleen bekend bij

41 Overigens zeggen enkele meisjes die in hoofdstuk 5 aan het woord komen, dat verveling wel degelijk een

element is dat een rol speelde bij het plegen van delicten.
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de gezinsleden of eventueel in medische kring. Sommige gesprekspartners menen

dat dit nog steeds zo is, anderen zien een verschuiving. Een praktijkleider van de

Raad voor de Kinderbescherming:

'Jongens zijn in het algemeen meer extern gericht, geven signalen af in hun

omgeving, tonen agressie. Meisjes daarentegen zijn meer intern gericht en

ontwikkelen psychische problemen; ze lopen weg en plegen dan heel kleine

delicten.'

Een politieman zegt hierover:
'Nu vertonen meisjes meer gedrag dat zich naar buiten richt, zoals crimineel

gedrag dat gepaard gaat met geweld. Door deze verschuiving verplaatst het

probleem zich van het medische naar het justitiële circuit.'

Overigens ziet deze politiefunctionaris liever deze 'acting-out' dan dat 'stiekeme,

verborgen gedrag van meisjes' en maakt hij zich geen zorgen over het feit dat er nu

ook meisjes betrokken zijn bij geweldsmisdrijven.

4.4 Afdoeningen en de'presentation of self'

85

In deze paragraaf zal de vraag behandeld worden hoe meisjeszaken door de politie,

het OM en de rechtbank worden afgedaan. Tevens wordt aandacht besteed aan de

manier waarop meisjes zich presenteren gedurende dit proces.

Politiefunctionarissen hebben de indruk dat meisjes op het bureau anders, 'milder'

benaderd worden dan jongens. Voor een deel is dit het gevolg van de andere

opstelling van de meisjes.
'Door hun machogedrag wekken jongens vaak irritatie op. Meisjes daaren-

tegen zijn eerder geneigd hun problemen op tafel te leggen en de politie gaat

daarop in.'

'Meisjes hebben de gewoonte gebruik te maken van emoties en daarmee te

suggereren dat ze eerder slachtoffer zijn dan dader.'

'Meisjes zijn geraffineerder, jongens hebben de kunde niet om dingen door

middel van hun presentatie voor elkaar te krijgen. Meisjes liggen in hun

geestelijke ontwikkeling voor op jongens en kunnen beter manipuleren.'

Jongens worden over het algemeen ook minder schuldbewust gevonden; stelen

wordt door hen 'normaal' gevonden. De ernst ervan wordt vaak niet ingezien, met

als gevolg dat het gebagatelliseerd wordt.

'Het is toch pas de eerste keer.'

'Iedereen steelt wel eens.'

'Het concern lijdt er niet onder.'

Dit gaat in veel mindere mate op voor meisjes. Zij tonen berouw, bekennen schuld

en schamen zich voor hun gedrag.

Dit alles heeft gevolgen voor de benadering van de jeugdige delinquent. Niet alle

politiemensen zijn van mening dat deze andere benadering ook gevolgen heeft voor

de manier waarop de zaak verder behandeld wordt. De ervaring van een praktijk-

leider van de Raad voor de Kinderbescherming is echter de volgende.
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'Als een meisje in voorlopige hechtenis zit, wordt er veel intensiever gezocht

naar een alternatief dan bij jongens. Zowel door politie, OM als de raad. Dit

komt omdat het tamelijk bijzonder is als een meisje vastzit. Meisjes krijgen veel

meer aandacht. Ze krijgen een mildere en zorgzamere behandeling vanuit een

bescherrmingsgedachte. De maatschappij moet beschermd worden tegen cri-

minele jongens, meisjes vooral tegen zichzelf.'

Als de zaak is eenmaal is overgedaan aan het OM, lijken de verschillen in behande-

ling te verdwijnen. Een officier van justitie:

'Meisjeszaken worden niet anders behandeld dan jongenszaken. De ernst van

het delict is bepalend. Een officier krijgt de verdachte pas te zien op de zitting.

De dagvaarding is gebaseerd op de relevante informatie uit het dossier. De sekse

van de verdachte speelt in de oordeelsvorming geen enkele rol.'

Ook rechters constateren dat meisjes in ieder geval pogingen doen om door middel

van hun presentatie ter zitting de rechter te beïnvloeden, en dat dat hoegenaamd

geen effect sorteert, maar integendeel irritatie wekt.

'Meisjes proberen inderdaad door zich op een wat vrouwelijke manier te gedra-

gen, onschuldig te lijken; je aankijken van "Is er wat met die man te beginnen?"

Ze kunnen je ook vreselijk onschuldig aankijken. Jongens doen stoerder, hebben

bravoure; dat zie je niet bij meisjes, die doen geraffineerd onschuldig. Niet dat

dat effect heeft voor het vonnis, trouwens, het irriteert eerder, maar dat soort

dingen zie je wel. Buiten dit verschil zijn er eigenlijk weinig opvallende ver-

schillen.'

Iemand anders heeft gemerkt dat meisjes een neiging tot (over)psychologiseren

hebben en er blijk van geven goed te kunnen anticiperen op de verwachtingen van

hulpverleners en anderen.

'Als ze merken dat er gevraagd wordt naar eventuele achterliggende problemen

dan zijn deze "tutjes" meteen bereid om ze als excuus voor hun gedrag te

gebruiken.'

Dat meisjes hun charmes gebruiken in contacten met functionarissen - of hen op

een andere manier proberen 'in te pakken', nemen de meeste zegslieden wel aan.

Over het effect ervan lopen de meningen uiteen. De kans erop lijkt het grootst te zijn

bij de politie en het minst bij het OM en de rechtbank. Rechters en officieren hebben

vooral te maken met een papieren zaak en zien de verdachte pas op de zitting. Hier-

door is er nauwelijks gelegenheid om de afdoening op deze manier te beïnvloeden.

Dat neemt niet weg dat in de dossiers de andere benadering eerder in de keten er

onbewust toch ingeslopen kan zijn en op een indirecte manier van invloed is op de

oordeelsvorming van de officier en de rechter.

De conclusie is dat sekse en de manier van presenteren wellicht invloed heeft op de

vraag of een zaak al dan niet aan het OM wordt overgedragen, maar in mindere mate

op de uiteindelijke beslissing van het OM of het vonnis van de rechter. Als er al
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verschillen in strafmaat zijn, worden die bepaald door het (strafrechtelijke) verleden

van de verdachte en de ernst van het feit en niet door de sekse.

4.5 Samenvatting en conclusies

Alle geïnterviewden signaleren grote verschillen tussen jongens en meisjes die

wegens strafbare feiten met politie en justitie in aanraking zijn gekomen. Niet alleen

in omvang van de criminaliteit en aard van de gepleegde delicten, ook de motieven

om delicten te plegen zijn anders voor de twee groepen.

Vooral de - in vergelijking met jongens - geringe omvang van de meisjescriminaliteit

en de minder ernstige aard ervan doen de zegslieden opmerken dat meisjescrimina-

liteit weliswaar'interessant' is, maar geen echt probleem vormt.

De overwegende mening is dat criminaliteit van meisjes - meer dan van jongens -

een symptoom is van onderliggende persoonlijke problemen. De thuissituatie is

problematisch, er zijn relationele moeilijkheden, op school gaat het niet goed

enzovoort. Als meisjes al in aanraking met politie of justitie komen, dan is dat vooral

voor kleine vermogensdelicten; agressieve delicten vinden slechts zelden plaats. Wel

zien sommige respondenten een (lichte) toename van de geweldsdelicten onder

meisjes, maar in absolute aantallen gerekend, wordt dit niet verontrustend gevon-

den. De stijging wordt vooral verklaard uit de emancipatie van meisjes, een grotere

publieke en politieke belangstelling voor jeugdcriminaliteit en de meer naar buiten

gerichte manier waarop de 'meisjes van nu' hun persoonlijke problemen uiten.

Op een enkele uitzondering na hebben de gesprekspartners geen reden om te ver-

onderstellen dat de kloof tussen jongens- en meisjescriminaliteit in de komende tijd

veel kleiner zal worden.

Wat betreft de motieven om delicten te plegen, wordt onderscheid gemaakt tussen

geweldsdelicten en 'gewone' (winkel) diefstal. Geweldsdelicten vinden veelal plaats

in een relationele context: het slachtoffer is een bekende. Meisjes vinden over het

algemeen dat zij een goede reden hadden om het delict te plegen en kunnen het

motief ook duidelijk omschrijven. Wraak, jaloezie en roddel spelen een belangrijke

rol. Met betrekking tot vermogenscriminaliteit worden minder uitgesproken ver-

schillen geconstateerd, zij het dat jongens dergelijke delicten meer vanwege het

prestige en de 'kick' plegen dan meisjes. Daarbij wordt opgemerkt dat de gestolen

artikelen voor beide seksen anders zijn. Jongens richten zich voornamelijk op

artikelen die bruikbaar zijn voor de vrijetijdsbesteding en meisjes op de meer

'traditionele' meisjeszaken die betrekking hebben op het uiterlijk.

Een betrekkelijk nieuw fenomeen is het optreden van meisjes in groepen. Hoewel

dit nog steeds een uitzondering betreft, is de vorm waarin de groepscriminaliteit

plaatsvindt, intimiderend, omdat het vaak gepaard gaat met geweld of de dreiging
daarmee.

Alle geïnterviewden zijn het erover eens dat aangehouden meisjes zich anders

presenteren dan jongens. Niet alleen proberen zij op een gewiekste manier mensen

in te palmen, ook hebben zij een groter schuldbesef. Sommigen veronderstellen dat

,
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de geringere recidive van meisjes hiermee samenhangt, anderen denken dat meisjes

gevoeliger zijn voor de gepleegde interventie.

Een meerderheid is ervan overtuigd dat meisjescriminaliteit, en dan vooral winkel-

diefstal, minder snel wordt aangegeven bij de politie en dat de politie - in de geval-

len waarin dat wel gebeurt - anders (dat wil zeggen milder) reageert op meisjes. Dit

laatste heeft als effect dat zij in mindere mate 'doorstromen' naar het OM en de

rechter. Eenmaal aangeland bij deze twee instanties zijn de verschillen in bejegening

verdwenen (zie ook hoofdstuk 3). Jongens en meisjes worden - de ernst van de

delicten in aanmerking genomen - dan ook niet verschillend bestraft.

Afsluitend kan gezegd worden dat de sleutelfiguren meisjescriminaliteit niet als

bijzonder zorgwekkend of extra problematisch ervaren, en dat er daarom ook geen

speciale of afwijkende benadering voor meisjes noodzakelijk is.



5

Casusbeschrijvingen
r

Om een goed beeld te krijgen van de individuele geschiedenis van meisjes die met

politie en/of justitie in contact zijn gekomen wegens strafbare feiten, zijn interviews

gehouden met negen strafrechtelijk minderjarige meisjes van wie de strafzaak in

1997 in behandeling is geweest. Van deze negen is ook het strafdossier ingezien.42

Het betreft vier meisjes die ten tijde van het interview met een strafrechtelijke titel

in een jeugdinrichting verbleven (in preventieve hechtenis dan wel met een PIJ-

maatregel, dat wil zeggen plaatsing in een inrichting voor jeugdigen), twee meisjes

die een taakstraf hebben gekregen en drie meisjes met een Halt-afdoening.

Bij de interviews is een semi-gestructureerde vragenlijst gebruikt. De vragen zijn

geordend naar een aantal thema's: demografische gegevens, gezinsachtergrond/

-situatie, verstandhouding met ouders/ouderfiguren, ouderlijk toezicht, school,

vrijetijdsbesteding, vriendinnen, vriendje en vriendengroep, alcohol- en drugs-

gebruik, zelfgerapporteerde criminaliteit, gegevens over de strafzaak (soort van

criminaliteit, groepsverband, omstandigheden, motief), behandeling door politie/

justitie, strafbeleving, schuld-/schaamte-/spijtgevoel, toekomstverwachtingen,

opvattingen over mannelijk en vrouwelijk (delict)gedrag.

Hoewel het interview intensief was en redelijk veel tijd in beslag nam, zijn de

reacties van de meisjes overwegend positief. De meesten vonden het prettig om

uitgebreid geïnterviewd te worden en een aantal van hen bleef nog na afloop van

het interview zitten om wat na te praten'.

De straf- en de Halt-dossiers van de geïnterviewde meisjes zijn met behulp van een

door het WODC ontwikkelde vragenlijst voor dossieronderzoek geanalyseerd (Project-

team Strafrechtmonitor, 1997). Het pv, de dagvaarding, de voorlichtingsrapportage

en rapportages van deskundigen zijn in het strafdossier de bronnen die de meeste,

en voor dit onderzoek relevante, gegevens bevatten; de Halt-dossiers bevatten

minder gegevens.

Aan de hand van de gegevens uit de interviews en de dossiers zijn casusbeschrijvin-

gen opgesteld die inzicht geven in de levensloop van de meisjes en in de omstandig-

heden waaronder zij het delict waarvoor ze eerdergenoemde straf hebben gekregen,

hebben gepleegd.43

42 In verband met de privacywetgeving zijn mogelijke respondentes voor het onderzoek benaderd via

de instellingen waarmee zij reeds naar aanleiding van hun strafzaak contact hadden. Om dezelfde

reden is de meisjes verzocht een schriftelijke verklaring te ondertekenen waarin zij de onderzoekers

toestemming geven voor inzage in hun strafdossier. Ingeval het meisje jonger is dan 16 jaar, heeft ook

een van de ouders/verzorgers deze verklaring ondertekend.

43 In verband met mogelijke herkenbaarheid zijnde namen in de beschrijvingen gefingeerd en zijn

herkenbare situaties soms veranderd of weggelaten.
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Met de beschrijving van dit kleine aantal meisjes met politie-/justitiecontacten

wordt geenszins beoogd een representatief beeld van de criminaliteit onder meisjes

te geven. Dat is op deze manier vanzelfsprekend onmogelijk. Wel bieden de casus-

beschrijvingen inzicht in een variëteit van delicten die meisjes plegen, en in de

achtergronden van criminele meisjes.

.Casus A

Anne is 14 jaar als ze wordt opgepakt wegens het overtreden van een samen-

scholingsverbod.

Sinds haar negende jaar zijn haar ouders gescheiden en woont ze bij haar moeder.

Haar broer is intussen volwassen en woont zelfstandig. Tot de scheiding is er veel

ruzie tussen haar ouders. Anne heeft de eerste vier jaar na de scheiding aanvankelijk

weinig tot geen contact met haar vader. Het contact komt pas weer op gang als zij

zodanige ruzie met haar moeder heeft dat ze van huis wegloopt en naar haar vader

gaat. Ze blijft ruim drie weken van huis weg. Vanaf dat moment is de relatie met

haar vader redelijk. De tweede keer dat ze van huis wegloopt, ook na ruzie met

haar moeder, blijft ze twee dagen weg.

Annes vader werkt, haar moeder niet. Haar vader heeft ooit politiecontacten gehad,

Anne weet niet precies wanneer en waarom. Haar broer heeft ook eens een Halt-

straf gekregen; hij is toen gepakt in verband met graffiti.

Zij zit op een school voor moeilijk lerende kinderen en heeft het daar naar haar zin.

Niettemin spijbelt Anne regelmatig, de laatste keer twee weken achter elkaar. Haar

moeder wist hier niets van en heeft toen een boete gekregen wegens het onttrekken

aan de leerplicht van Anne. Op school wordt ze niet gepest, iedereen is juist erg

aardig. Tijdens het interview vertelt Anne dat ze twee echt goede vriendinnen heeft

naast een aantal andere vriendinnen en één hele goede vriend naast haar vriendje.

Met de laatste is het twee maanden aan. Met haar twee goede vriendinnen heeft ze

een hechte relatie.

In rondhangen in het winkelcentrum waar ze opgepakt is, heeft ze geen zin meer.

Daar rondhangen doet ze nooit met haar beste vrienden, maar met een andere

groep. Van die andere groep maakt haar vriendje ook deel uit. De groep bestaat uit

zo'n twintig jongeren. Er wordt geblowd, ze zetten de boel op stelten en bedreigen

mensen. Ze gaan zitten waar je niet mag zitten, staan waar je niet mag staan,

vernielen, stelen enzovoort. Anne zegt dat ze daar niet aan meedoet; waarom

haar vrienden dit doen, is haar niet duidelijk.

Annes hobby's zijn zwemmen, stappen en 'overal met haar vrienden lopen'.

Uit het interview blijkt dat Anne twee maanden geleden gestopt is met blowen.

Ze kreeg zo'n last van de gevolgen ervan, ze werd vergeetachtig en kwam haar

bed niet meer uit. Roken doet ze nog wel, zes sigaretten per dag.

Anne zegt dat als ze ergens naartoe gaat, haar moeder daarvan meestal op de

hoogte is. Als ze niet met haar vriendje uitgaat, worden afspraken gemaakt over

het uur van thuiskomst.
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Zij vertelt dat dit haar derde politiecontact is; zij is een keer opgepakt voor blowen,

een keer voor op een trap staan waar het verboden was, en nu in verband met 'stil-

staan'. Voor de politie is de laatste overtreding de bekende druppel die de emmer

doet overlopen en wordt ze naar Halt gestuurd.

Op de vraag of zij ooit eerder een strafbaar feit heeft gepleegd waarbij ze niet door

de politie is betrapt, antwoordt Anne dat ze vroeger wel eens snoep heeft gestolen

en tramhokjes en een kerk heeft beklad.

Als verklaring voor haar gedrag geeft ze verveling aan. Er is niets te doen voor

jongeren in dat deel van de stad. Ze pleit voor een jeugdhuis; ze zegt dat haar hele

vriendengroep dat wil.

Anne is naar aanleiding van de, volgens haar te zware straf - vier uur Halt-werkzaam-

heden - over het delict gaan nadenken. In eerste instantie heeft ze het gevoel dat ze

echt niets heeft gedaan, ze heeft gewoon stilgestaan. Ze heeft dan ook geen schuld-

gevoel. Later kan ze zich verplaatsen in mensen die alleen langs zo'n grote groep

jongeren moeten lopen; ze kan best begrijpen dat zoiets bedreigend overkomt. Ze

heeft er zelfs een beetje spijt van als ze eraan denkt dat ze zelf een klein kind zou

hebben en zo'n grote groep zou moeten passeren.

Wat betreft de behandeling van jongens en meisjes door de politie is zij van mening

dat, als je normaal doet tegen de politie en respect toont, de politie jou ook normaal

behandelt, ongeacht of je een jongen of een meisje bent.

Ze vindt de vier uur Halt-straf te veel, helemaal als ze het vergelijkt met wat de

andere kinderen voor strafbaar feit hebben gepleegd die tegelijk met haar moesten

werken, bijvoorbeeld stelen en vechten. Tijdens het Halt-werk schaamt ze zich ver-

schrikkelijk en heeft ze het gevoel dat iedereen naar haar kijkt 'alsof ze een junk is'.

Casus G

Guusje is bijna 17 jaar als ze voor het door haar laatstgepleegde delict met de

politie in aanraking komt. Zij heeft namelijk een inbraak laten plegen in haar

ouderlijk huis. Guusje heeft dan al een bewogen leven achter de rug.

Uit de omvangrijke rapportage in het dossier blijkt het volgende. Guusje groeit op

als middelste van vijf kinderen. Haar ouders hebben altijd ruzie, zij hebben een

drankprobleem. Als zij 10 jaar is, doet de Raad voor de Kinderbescherming onder-

zoek naar de situatie van de vijf kinderen en worden haar twee oudere broers en

zusje onder toezicht gesteld. Twee jaar later gaan haar ouders scheiden. Haar

moeder gaat met een andere man samenwonen en neemt de vijf kinderen mee. Ook

deze man drinkt, de ruzies gaan door en het gezin krijgt financiële problemen. Haar

broers gaan op het dievenpad en worden uit huis geplaatst; haar oudste zusje gaat

naar een pleeggezin. Guusje kan er niet meer tegen, zet zich af tegen de huisregels

en gaat haar eigen weg zonder rekening te houden met het thuisfront.

Op haar 13de zoekt ze het leven op straat op. Ze gaat speed gebruiken, slikt pillen en

rookt joints. Ze pikt portemonnees van vriendinnen; van het geld koopt ze drugs.

Deze situatie duurt een jaar. Haar moeder en partner zijn niet in staat hier adequaat
op te reageren.
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Op haar 14de gaat zij bij een vriendin wonen. In die periode wordt ze onder toezicht

gesteld van de Stichting Jeugdhulpverlening. Omdat ze drugs gebruikt en met crimi-

nele jongeren omgaat, is de situatie bij de vriendin thuis onhoudbaar geworden en

wordt ze in een crisisopvangcentrum geplaatst.

Guusje is dan ruim 15 jaar. Haar drugsgebruik wordt er niet minder op. Na enkele

weken in het opvangcentrum te hebben verbleven, slaat ze de boel kort en klein en

wordt ze naar een ander crisiscentrum gestuurd. Daar blijkt ze zich ook aan regels

te moeten houden en ze loopt weg. Samen met een vriendin steelt ze een auto en

slaapt daar een week in. Haar gezinsvoogd plaatst haar bij haar vader. Na twee

maanden is ook daar de situatie onhoudbaar.

Guusje wordt op de wachtlijst voor een justitiële behandelinrichting geplaatst.

Via haar vader heeft ze een echtpaar leren kennen. Ze is bijna 16 als in overleg met

de gezinsvoogd wordt besloten om haar in het gezin van dat echtpaar te plaatsen.

Daar blijkt ook haar jongste broertje te wonen en twee zoons van het echtpaar.

Feitelijk zijn het de zoons van de vrouw. Guusje heeft het daar niet naar haar zin,

onder andere omdat ze zich aan regels moet houden.

Tijdens het politieverhoor vertelt ze dat ze tijdens een ruzie tussen haar moeder en

de man van het echtpaar waar ze nu woont, hoort dat deze man haar biologische

vader zou zijn. Later hoort ze dat haar jongste broertje al enkele jaren weet dat

hij hun vader is.

Van haar stiefmoeder, de vriendin van haar biologische vader, steelt ze veel geld.

Ze loopt wel eens weg en gaat dan naar haar juridische vader. Ze komt altijd weer

in het gezin terug.

Tijdens het interview vertelt Guusje dat de diverse ouders niet altijd op de hoogte

zijn van waar ze naartoe gaat. 'Soms wel' zegt ze: 'Bij vader 1 (de juridische vader)

was ik altijd op tijd thuis, dezelfde dag nog. Bij vader 2 (de biologische vader) gebeur-

de het namelijk wel eens dat ik even wegging en pas twee dagen later thuiskwam.'

In deze fase van haar leven gebruikt ze nog wel drugs, maar veel minder dan vroeger.

Guusje vertelt dat ze een keer alles tegelijk had gebruikt en daar zo ziek van was

geworden, dat ze besloot te stoppen. Ze zegt nu alleen nog bier te drinken en shag

te roken.

Heel geleidelijk ziet het ernaar uit dat ze zich enigszins aanpast binnen het gezin.

Ze doet daar haar best voor. Als voorbeeld geeft ze aan dat ze soms wel eens met de

afwas helpt, wel eens gezellig doet of het huis opruimt.

Hoewel ze goed kan leren, is Guusjes schoolcarrière ondertussen niet al te best ver-

lopen. Tot haar 16de heeft ze op school gezeten. Ze spijbelde veel, sloeg mensen in

elkaar, schreef dreigbrieven en is er diverse malen van afgetrapt. Ze is ruim een half

jaar helemaal niet op school geweest. Daarna ging ze naar een school voor moeilijk

opvoedbare kinderen. Ook daar is ze wegens wangedrag geschorst. Gedurende haar

verblijf in de inrichting heeft ze haar school weer opgepakt.

Guusje heeft één echt heel goede vriendin, die ze al vanaf haar achtste kent; verder

heeft ze een heleboel losse vriendinnen met wie ze niets speciaals heeft. Zij heeft



Casusbeschrijvingen 93 t r^

nogal wat hobby's: tekenen, schrijven, knutselen, maar ook brommer rijden, uit-

gaan, zoals naar house-party's.

Op het moment dat ze het delict pleegt, zijn haar vader en stiefmoeder met vakantie.

De kinderen blijven thuis; haar oudste - volwassen - stiefbroer houdt een oogje in

het zeil.

Uit het pv is de volgende informatie afkomstig. Guusje weet dat in de kelder bij haar

thuis een kluis staat, waarvan ze denkt dat deze vol geld en sieraden zit. Een van

haar vrienden lijkt er wel oren naar te hebben om de kluis te kraken. Op het moment

dat ze alleen thuis is en nog wel even zal blijven, belt ze deze vriend vanuit een tele-

fooncel om te vertellen dat de kust veilig is. Hij komt met een bus en met nog twee

jongens, oude bekenden van haar uit de tijd van haar zwerfbestaan. Ze zegt tegen

de jongens: 'Maak er maar een kankerzooi van en neem mee wat je mee wilt nemen,

de kluis staat in de kelder.' Op haar advies wordt haar eigen kamer ook leeggehaald

en wordt de keukendeur ingetrapt. De jongens hebben gedronken, zijzelf is op dat

moment nuchter. Later komt zij hierop terug; zij zou wel degelijk onder invloed van

drugs geweest zijn. In de kluis blijkt f8.650, wat juwelen en diverse papieren te

zitten. Verder hebben ze diverse audio-visuele apparatuur meegenomen, tv's, een

fax enzovoort. Van een opkoper ontvangen ze ƒ1.000 voor de buit, wat ze verdelen.

Guusje gaat mee in die bus en laat zich een paar dagen niet zien.

Na drie dagen duikt ze weer op, de politie koestert argwaan en ze wordt verhoord.

Hoewel ze een keer eerder op het politiebureau heeft gezeten vanwege een vecht-

partijtje, gaat het om haar eerste officiële politiecontact. In eerste instantie ontkent

ze. Bij het volgende verhoor bekent ze, maar weigert de namen van haar mede-

verdachten te noemen.

Tevens bekent ze een inbraak die ze een maand daarvoor heeft gepleegd in een

verenigingsgebouw. Samen met twee vrienden heeft ze drank, snoep en koffie

gestolen; ze bekladden het gebouw en probeerden er hakenkruizen in te schilderen.

Tijdens het verhoor blijkt dat ze van meer delicten wordt verdacht. Ze ontkent deze

delicten, maar schrijft op wat ze wél heeft gedaan: diverse mensen bedreigd en/of

beroofd, voornamelijk ouderen. Ze had dan een mes bij zich of een 'nep-gun'.

Verder zegt ze diverse woninginbraken te hebben gepleegd. Bijna dagelijks heeft

ze winkel- en fietsdiefstal gepleegd.

Tijdens het interview geeft ze een opsomming van gepleegde delicten waarvoor ze

nooit met de politie in aanraking is gekomen: graffiti, zwartrijden, het stelen van

snoep, oorbellen en make-up, en het vernielen van automaten en bushokjes. Ze

heeft ook af en toe een mes op zak.

Guusje kan niet echt een verklaring voor haar gedrag geven. Vaak was ze onder

invloed van speed of pillen, of ze deed het uit verveling. Of ze zegt dat het gewoon

door agressiviteit komt, zoals bij één-op-ééngevechten met bijvoorbeeld meisjes uit

haar klas die over haar roddelden. Tijdens het interview praat ze nauwelijks over de

inbraak waarvoor ze uiteindelijk is opgepakt. Als verklaring voor deze inbraak geeft

zij aan dat ze op deze manier de procedure tot opname in de behandelinrichting
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probeerde te versnellen. Haar biologische vader had de procedure namelijk getem-

poriseerd, 'omdat het zoveel beter ging in het gezin'.

Ze vertelt aan de politie dat ze geen spijt of schuldgevoel heeft van de inbraak. Ze

heeft het expres gedaan, want dan zou ze bij haar biologische vader en diens vrien-

din weg kunnen. Zij wil naar de behandelinrichting. En ze had al gemerkt dat ge-

woon stelen niets uithaalde: 'Dat werd aldoor uitgepraat.'

Ook uit het informatieformulier strafzaken van de Raad voor de Kinderbescherming

blijkt dat ze geen spijt heeft van de inbraak; ze legt uit dat ze het nogal leuk had

gevonden dat haar vrienden de boel overhoop haalden. Ze kan er verder geen motief

voor geven en merkt op dat dit soort dingen nog wel vaker voor zal komen.

Ten tijde van het interview zit Guusje zeven maanden vast en ze begrijpt dat haar

gedrag niet normaal is geweest. Ze zegt te beseffen dat ze veel mensen pijn heeft

gedaan. Ze schrijft deze mensen brieven in de hoop dat zij haar begrijpen.

Zij weet voor zichzelf dat ze het niet nog een keer zal doen: 'Ik heb genoeg ellende

aangericht en dat wil ik niet nog een keer meemaken. Ik wil niet m'n hele leven

vastzitten.'

Uit de uitgebreide psychologische en psychiatrische rapportage komt onder

andere naar voren dat Guusjes emotionele, sociale en gewetensontwikkeling

problematisch zijn verlopen. Intramurale behandeling wordt geadviseerd. Zelf

geeft Guusje uitdrukkelijk aan niet naar het verleden om te zien; zij wil in eerste

instantie niet meewerken. Wanneer ze hoort dat ook haar moeder en haar juridi-

sche vader bij de behandeling zullen worden betrokken, begint het idee van een

behandeling haar wel aan te spreken. Het liefst wil ze dat laatstgenoemde ouders

weer bij elkaar komen.

Voor de delicten is haar door de Meervoudige Kamer twee jaar Pij opgelegd. Ze

vindt het logisch dat ze straf heeft gekregen, maar twee jaar zitten vindt ze te lang.

Ze is van mening dat ze in de zeven maanden dat ze in de inrichting zit, veel heeft

geleerd, en dat ze verder zonder intensieve behandeling kan. Ze realiseert zich wel

dat ze zo weer de verkeerde kant op zou kunnen gaan als ze verkeerde mensen zou

tegenkomen.

Guusje is van mening dat jongens harder worden aangepakt door de politie dan

meisjes, omdat jongens politie-agenten eerder een grote bek of een klap geven

dan meisjes. Zelf vindt ze dat ze vriendelijk is behandeld. Ze denkt dat het voor

de kinderrechter niet uitmaakt of het om een jongen of een meisje gaat.

Casus B

Berber is 15 jaar als ze voor vier winkeldiefstallen wordt gepakt. De gestolen

spullen hebben een waarde van circa ƒ200.

Berber heeft Surinaamse ouders en woont bij haar moeder. Sinds een jaar is er geen

contact meer met haar vader. Ze heeft twee halfbroertjes, kinderen van haar vader,

die ze af en toe wél ziet. Haar moeder werkt. De relatie met haar moeder is op een

ruzietje na goed te noemen. Ze is nooit van huis weggelopen.
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Ze zit in de derde klas van de havo en is dit jaar blijven zitten. In de klas vindt ze het

leuk, de school op zich niet; er worden racistische opmerkingen gemaakt. Ze wordt

niet gepest op school. Spijbelen doet ze niet.

Berber heeft zo'n tien vrienden en vriendinnen waarmee ze veel optrekt. Ze heeft

ook een vriendje; hij is 18. Over haar vriendengroepje vertelt ze desgevraagd dat ze

wel eens winkeldiefstal plegen en zwartrijden. Het wordt niet helemaal duidelijk of

zij hieraan meedoet.

Behalve tv-kijken en computerspelletjes heeft ze nogal wat hobby's: opstellen

maken, film en fitness. Ze heeft een half jaar gerookt, maar is daarmee gestopt.

Haar moeder weet altijd waar ze is en waar ze naartoe gaat. Er wordt niet afgespro-

ken hoe laat ze thuis moet zijn; als de disco afgelopen is, moet ze naar huis.

Ze werd aangehouden voor het stelen van cosmetica en ondergoed in vier grote

winkels. De afdoening bestaat uit het verrichten van drie dagdelen Halt-werkzaam-

heden.

Dit is haar eerste geregistreerde politiecontact. Ooit heeft zij wel eens met een paar

andere kinderen snoep gestolen.

Voor het plegen van de winkeldiefstallen geeft ze twee redenen. Ze vertelt dat ze niet

genoeg geld bij zich had en bepaalde spullen toch wilde hebben, en dat ze op een

moment alleen was en dat zij de diefstallen voor de kick heeft gepleegd. 'Je bent blij

dat het alarm niet overgaat en dan ga je naar de volgende winkel.'

Ze zegt spijt van de diefstallen te hebben en schaamt zich ervoor dat ze het heeft

gedaan. Ze vindt het nog steeds heel erg dat ze vijf uur in een politiecel heeft moeten

wachten.

Berber denkt dat jongens door de politie harder worden aangepakt dan meisjes,

vooral omdat ze vaak ernstigere delicten plegen. Bovendien hebben politie-agenten

een zwak voor meisjes.

Berber's moeder is zwaar in haar teleurgesteld naar aanleiding van de winkeldief-

stallen; afgesproken is dat Berber een baantje moet gaan zoeken om wat extra geld

te hebben.

Tijdens het interview zegt Berber dat ze de strafmaat wel redelijk vindt. Niettemin

vindt ze vier uur achter elkaar werken veel en vindt ze het personeel heel streng.

Casus H

Hanneke is 17 jaar als ze voor (winkel)diefstal, afpersing, tasjesroof, overval

en mishandeling wordt veroordeeld.

Uit Hannekes dossier is de volgende informatie overgenomen. Zij is op Aruba

geboren. Haar ouders zijn gescheiden toen ze 3 jaar was. Zij bleef bij haar groot-

ouders, haar vader ging naar Nederland, haar moeder vertrok met onbekende

bestemming met Hannekes enige en oudere zusje.

Op haar 8ste is ze met haar moeder en haar nieuwe echtgenoot en drie kinderen

naar Nederland gegaan.
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Hannekes echte vader werkt en hij woont alleen. Hij heeft contact met haar, maar

weet niet hoe hij de relatie vorm moet geven buiten het geven van geld om, zo blijkt

uit het interview.

Op de basisschool worden gedragsproblemen gesignaleerd. Er wordt geconstateerd

dat zij twee gezichten heeft, een vriendelijke en een agressieve. Is zij het ergens niet

mee eens, dan laat ze zich fysiek en verbaal flink gelden.

Als zij 10 jaar is, wordt de politie op de hoogte gesteld van ruzies tussen haar moeder

en stiefvader. Overmatig drank- en drugsgebruik ligt hieraan ten grondslag. Geweld

tegen de kinderen wordt niet uitgesloten.

Op haar 12de neemt haar probleemgedrag toe. De school krijgt geen contact met

haar moeder, Hanneke ziet er verwaarloosd uit en na schooltijd zwerft ze op straat.

In de tweede klas wordt ze van school verwijderd. Ze gaat vervolgens naar een

instituut voor dagopvang van leerplichtige jongeren, waar haar probleemgedrag

zich voortzet.

Op haar 14de wordt ze op winkeldiefstal betrapt. Ook haar moeder is hier enige

keren voor aangehouden, evenals haar tante. Soms opereren zij in groepsverband.

Hanneke wordt niet door haar moeder van het politiebureau opgehaald, omdat ze

kwaad is dat Hanneke zich heeft laten pakken. De politie komt in deze periode

regelmatig in huis voor vechtpartijen; de ouders zijn dan dronken, de kinderen
verwaarloosd. De Raad voor de Kinderbescherming wordt ingeschakeld. Thuis zijn

er financiële problemen in verband met het drugsgebruik van de stiefvader. Hij is

erg agressief, slaat haar regelmatig en valt haar lastig als haar moeder niet thuis is.

Haar moeder slaat haar ook en gelooft niet dat stiefvader haar lastigvalt.

Hanneke is 15 jaar als ze na nog meer diefstallen in een opvangcentrum wordt

geplaatst. Aanvankelijk gaat het hier goed. Zij bezoekt haar moeder regelmatig.

Haar moeder verwijt haar echter dat zij het gezin een onderzoek door de Raad

voor de Kinderbescherming heeft aangedaan. De Raad voor de Kinderbescherming

adviseert voor alle kinderen uit het gezin een ots, alleen Hanneke gaat hiermee

akkoord.

Na haar verblijf in het opvangcentrum gaat zij bij oma van vaders kant wonen en

daarna weer bij haar moeder en stiefvader.

Op haar 16de beëindigt het instituut voor dagopvang van leerplichtige jongeren

haar plaatsing in verband met frequent spijbelen en haar onbeheersbare gedrag.

Na een kort verblijf bij haar vader gaat ze naar haar grootouders van moeders kant.

Hanneke haat haar opa omdat hij zich vroeger aan haar moeder heeft vergrepen.

Tijdens opa's vakantie wordt Hanneke mishandeld door haar drugsgebruikende

oom, waarna oma een hartaanval krijgt. De gezinsvoogd plaatst Hanneke in een

kamertrainingscentrum begeleid wonen.

Hier gaat ze drinken en blowen, heeft woede-uitbarstingen en bedreigt medebewo-

ners met mes, zaag en pistool. De politie wordt diverse keren gewaarschuwd. Haar

gedrag blijkt niet te corrigeren, zij vecht veel en wordt van de opleiding verwijderd.

Zelf vindt ze dat ze in die periode veel te veel dronk, ze was wel eens twee dagen

achter elkaar dronken, zegt ze tijdens het interview.
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Zij is ondertussen beland in een criminele groep bestaande uit ongeveer vijftien

jongeren die zich schuldig maken aan diefstal en berovingen. Hanneke zegt dat ze

alleen meedoet met de diefstallen.

Daarnaast heeft ze twee hele goede vriendinnen en een vriendje. Met hem was ze

meestal in het weekend samen. Nu zit hij vast wegens het plegen van een overval.

Hij maakt echter geen deel uit van haar criminele vriendengroepje.

Als hobby noemt Hanneke sport; ze zat op honkbal.

Hannekes moeder probeert haar te verbieden met bepaalde mensen om te gaan.

Daarvan trekt zij zich echter weining aan. Als ze in het weekend uitgaat, wil haar

moeder dat ze op een bepaalde tijd thuis is; Hanneke wil dat echter niet, en ze komt

op haar eigen tijd thuis. Ze hadden daar vaak ruzie over.

Op haar l7de pleegt ze de roofoverval waarvoor ze wordt opgepakt en in hechtenis

genomen.

In totaal worden twaalf strafbare feiten in het dossier behandeld: enkele malen (win-

kel)diefstal, afpersing van iemand op school, straatroof (samen met een vriendin) en

een tasjesroof, beide met geweldpleging, mishandeling van een buschauffeur (met

zes mededaders), waarbij Hanneke de chauffeur met een mes in zijn been steekt, en

een overval op een winkel (één mededader). Ze wordt door de politie opgepakt,

omdat de vriendin met wie ze de laatste overval pleegt, haar naam aan de politie

geeft. Thuis raakt de politie slaags met haar stiefvader; deze wil de vastneming van

Hanneke verijdelen. Zij ontkent in eerste instantie; haar vingerafdrukken zitten

echter op de kassa. Bovendien zijn de meisjes herkend door getuigen. De overval

waarvoor ze wordt opgepakt, heeft ze niet onder invloed van drugs gepleegd; een

aantal winkeldiefstallen wel.

Ze is voorafgaand aan dit politiecontact één keer bij de politie geweest in verband

met een bromfietsdiefstal. Toen heeft ze een Halt-straf gekregen, maar ze is nooit

gegaan, omdat ze de brieven van Halt nooit gekregen zou hebben. Als delicten

waarbij ze niet gesnapt is, noemt ze winkeldiefstallen.

Ze vertelt tijdens het interview waarom ze de overval heeft gepleegd. Hanneke en

haar vriendin hadden geen geld en geen wiet meer en ze wilden met de trein naar

een feestje. Haar vriendin had bedacht hoe ze de overval moesten plegen. Hanneke

zegt dat ze heel bang was, ook omdat ze de eigenaresse van de winkel al zo'n vijf

jaar kende. Een andere reden is geweest dat ze het hebben gedaan om zichzelf te

bewijzen tegenover een aantal jongens; het was meer een soort van weddenschap.

En ze denkt dat ze 'gewoon' spanning zocht. Het kwam ook omdat ze kwaad was: bij

haar liepen zoveel dingen mis die bij andere mensen niet misliepen, zoals contacten

met familie en met stiefouders.

Als verklaring voor het plegen van diefstallen zegt ze dat 'de spanning van het stelen

de pijn in haar maag vermindert'. Tijdens een persoonlijkheidstest vertelt ze aan

de psychiater dat ze haar frustraties afreageert door te stelen en dat ze dan geen

mensen in elkaar hoeft te slaan.

Op het moment van het interview zit ze vier maanden vast. Ze schaamt zich erg voor

wat ze heeft gedaan, ze vindt het heel zielig voor het slachtoffer van de overval. Ze
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zegt dat ze zoiets nooit meer zou doen. Ze wil een goede toekomst hebben, gewoon

werken en niet hoeven te stelen.

Wat betreft de behandeling door de kinderrechter is zij van mening dat meisjes en

jongens dezelfde strafmaat krijgen opgelegd voor een soortgelijk delict.

Haar ouders zijn erg teleurgesteld, aldus Hanneke. Haar familie had dit niet van haar

verwacht. 'Ze kon toch gewoon aan haar moeder vragen als ze iets nodig had', vond

bijvoorbeeld haar zusje.

Omdat ze al zo veel waarschuwingen van de politie had gekregen, is de straf nu extra

hoog, legt Hanneke tijdens het interview uit: één jaar onvoorwaardelijke jeugd-

detentie en twee jaar PIJ. De hoogte van de straf vindt ze in het begin een beetje

onterecht. Ze denkt dat er heel veel mensen zijn die veel ergere dingen doen en die

zouden maar een paar maanden krijgen.

Wel merkt ze dat ze tijdens haar verblijf in de inrichting iets leert. Ze leert contacten

te leggen en te communiceren, vaardigheden die uit het persoonlijkheidsonderzoek

als onderontwikkeld naar voren komen. Ook geeft ze toe dat ze vroeger thuis heel

onredelijk was, maar dat ze dat niet door had, omdat ze vond dat ze gewoon gelijk

had. Uit het persoonlijkheidsonderzoek blijkt dat ze haar familie als een doorsnee-

familie beschrijft. Feitelijk zou ze haar familie ook graag zo zien. Ze laat duidelijk

merken dat ze zou willen dat haar moeder en vader weer bij elkaar kwamen.

Ze voelt zich letterlijk en figuurlijk heel erg opgesloten in de inrichting; ze mist het

sporten. In het begin van haar verblijf had zij heel veel moeite met alle regels, ze

vond alles absurd. Ook van de regels begint ze te begrijpen dat ze nodig zijn.

Casus C

Charlotte is 15 jaar als ze wordt opgepakt voor winkeldiefstal. De gestolen

spullen vertegenwoordigen een waarde van zo'n ƒ250.

Charlotte heeft Surinaamse ouders en woont bij haar moeder. Haar ouders zijn

gescheiden; ze kent haar vader niet. In het gezin wonen ook een ouder en een jonger

zusje. Haar moeder werkt niet.

Ten aanzien van de relatie met haar moeder komt op grond van de gegevens uit het

interview en uit het politiedossier een verschillend beeld naar voren. Aan de politie

vertelt Charlotte bijvoorbeeld dat ze, nadat ze vanwege de winkeldiefstal was op-

gepakt, door haar moeder het huis uit was gezet en dat ze het hele land door heeft

gezworven. Uit het politiedossier komt naar voren dat haar moeder haar niet van het

politiebureau zou hebben opgehaald. Daarom werd zij tijdelijk aan de RIAGG over-

gedragen. Tijdens het interview vertelt Charlotte echter dat ze het thuis naar haar

zin heeft en dikke vriendinnnen is met haar moeder. Soms hebben ze wel eens ruzie,

maar dan gaat het vooral over slechte cijfers op school. Wel vertelt Charlotte dat ze

erge ruzie over een 18-jarige jongen hebben gehad, maar nu is het uit en is de ruzie

voorbij. Ze legt uit dat niet zij, maar haar moeder en haar familie het uit hebben

gemaakt, omdat hij een criminele achtergrond heeft; hij handelde in harddrugs.

Ze vertelt dat ze laatst nog is weggelopen, samen met de jongen met wie ze niet om

mocht gaan. Na twee weken heeft ze haar moeder gebeld om te vertellen waar ze
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uithing. In totaal is ze vier maanden van huis weggeweest. Eigenlijk vindt Charlotte

het geen weglopen, want ze had een brief achtergelaten.

Charlotte zit in de tweede klas van de mavo. Ze zegt dat het goed gaat op school en

dat ze het daar naar haar zin heeft; niettemin spijbelt ze heel vaak. Ze zoekt uit

wanneer ze het beste kan spijbelen, bijvoorbeeld als ze geen repetities heeft of een

goed cijfer heeft gehaald.
Charlotte zegt erg populair te zijn op school. Ze heeft een grote vriend(inn)enkring.

Desgevraagd vertelt ze dat deze vriendengroep zich in ruime mate bezighoudt

met het plegen van winkeldiefstal en zwartrijden. In het weekend blowt ze met

deze groep, iets wat haar moeder niet mag weten. Verder zegt Charlotte dat haar

moeder meestal op de hoogte is van waar ze is en in welk gezelschap. Ze heeft ook

twee `beste' vriendinnen; met hen doet ze niets strafbaars, ze kan goed met ze

praten en ze gaat met hen winkelen en stappen. Verder tennist en zwemt ze in

haar vrije tijd.
Over de winkeldiefstal waarvoor ze acht uur Halt-straf krijgt opgelegd, vertelt ze

het volgende. Ze wordt samen met een jongen en twee meisjes gesnapt door de

beveiliging bij het stelen van kleding in een warenhuis. Iets van hun buit kunnen ze

ongezien verstoppen en 's avonds weer ophalen. Ze zegt dat ze deze winkeldiefstal

uit wraak heeft gepleegd, omdat ze naar haar mening een keer voor niets was

opgepakt en toen vier uur in de cel heeft moeten zitten.

Ze heeft niet echt spijt van het gepleegde delict, wel schaamt ze zich tegenover al die

mensen die toekeken hoe zij door de politie werden afgevoerd. En ze vindt het ver-

velend dat haar moeder verdrietig en geschokt is door wat er is gebeurd.

De straf bij Halt vindt ze wel terecht, eigenlijk had ze meer uren verwacht. Ze denkt

dat dat komt omdat de politie niet op de hoogte was van een gedeelte van de buit.

Charlotte is van mening dat de politie hen heel streng heeft behandeld. Ze denkt dat

meisjes en jongens op dezelfde manier worden behandeld door de politie. En als ze

hetzelfde hebben gedaan, worden ze ook op dezelfde manier gestraft.

De winkeldiefstal is Charlottes eerste geregistreerde politiecontact. Zonder betrapt

te zijn heeft ze twee keer ruiten vernield bij een bushalte en soms rijdt ze zwart met

het openbaar vervoer.

Casus F

Fleur is 15 jaar als ze door de politie wordt opgepakt wegens openlijke

geweldpleging c.q. doodslag.

Haar ouders zijn gescheiden; haar broertje woont in een pleeggezin. Van haar Iste

tot haar 4de levensjaar is zij door haar vader seksueel misbruikt. Fleurs moeder

zocht toen hulp bij professionele instanties. In die tijd werd haar moeder door haar

vader mishandeld.

Vanaf haar 5de tot haar 12de jaar verbleef zij in opvangtehuizen en pleeggezinnen.

Op haar 12de is ze bij haar moeder komen wonen. Fleur slaat haar moeder regel-

matig. Als verklaring voor dit gedrag geeft ze aan dat zij graag de baas wil zijn, en
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'moeder slaat toch niet terug'. Niettemin vindt zij de relatie met haar moeder 'close'.

Met haar stiefvader heeft ze een heel goed contact.

Haar eigen vader kent ze helemaal niet, ze heeft hem maar tweemaal gezien, hij is

een 'kamper', zegt ze tijdens het interview.44 Desgevraagd antwoordt Fleur dat haar

vader wel eens in contact is geweest met politie en justitie.

Zij is vaak van huis weggelopen'gewoon omdat ik op mezelf wilde wonen'. In deze

periode wordt zij onder toezicht gesteld van de Stichting Jeugd en Gezin. Er worden

tests afgenomen door een psychiater; hieruit komt naar voren dat ze altijd op zoek

is naar spanning. Ook blijkt dat Fleur'psychisch kapot' is en hulp nodig heeft. Ze

heeft geen vertrouwen in mensen, haar moeder en stiefvader inbegrepen. Volgens

haar moeder doet Fleur alles wat niet mag. Het advies van de psychiater is om haar

in een gesloten internaat te plaatsen. Ze pleegt het delict in de periode waarin zij in

afwachting is van plaatsing in een dergelijk internaat.

Behalve veelvuldig weglopen spijbelt zij ook veel. Zij zit op het voorbereidend be-

roepsonderwijs. Ze heeft er weinig zin in; het gaat niet al te best. Er zijn problemen

met leraren geweest en aan veel proefwerken heeft ze niet meegedaan omdat ze te

veel lessen heeft gemist. Gepest wordt ze niet op school, zij pest eerder anderen.

Fleur heeft geen vast vriendje, wel verscheidene vrienden en vriendinnen. Ze 'ouwe-

hoert' veel met hen en gaat samen met ze op de scooter weg. Ze vertelt dat ongeveer

de helft van haar vriendengroepje wel eens crimineel gedrag vertoont, zoals dief-

stalletjes of meedoen aan een vechtpartij.

Speciale hobby's heeft ze niet.

Fleur zegt dat ze regelmatig met haar vrienden harddrugs gebruikt, op heroïne na.

Ook drinkt ze alcohol. Ze beschouwt zichzelf niet als verslaafd.

Als ze uitgaat, weet haar moeder meestal wel waar ze is. Om dit te verduidelijken

vertelt Fleur dat ze altijd geld om uit te gaan aan haar moeder vraagt, wat ze dan

krijgt.

Het delict waarvoor ze met de politie in aanraking is gekomen, komt voort uit een

geëscaleerde burenruzie. De buurvrouw zou zich met Fleurs opvoeding bemoeien,

waaruit regelmatig scheldpartijen voortkomen tussen buurvrouw en moeder. De

buurvrouw zou uitspraken gedaan hebben richting Fleur als 'Ik sla jou tussen zes

plankjes!' Op een dag ontstaat er een scheldpartij tussen de buurvrouw en Fleur.

Fleur wordt zo kwaad dat ze met een keukenmes de fietsbanden van de buurvrouw

doorsnijdt. Vervolgens dringt Fleur haar woning binnen. Er ontstaat een vechtpartij

en al vechtend belanden zij op straat. De moeder mengt zich in het gevecht. Zij past

op een baby en wil juist de baby naar huis brengen. De buurt is intussen uitgelopen

om de vechtpartij te aanschouwen. Fleur heeft het idee dat buurvrouw de baby iets

probeert aan te doen, ze krijgt een waas voor haar ogen en gaat het mes halen waar-

mee ze de fietsbanden heeft lek gestoken. Zij komt met het mes terug en dient de

44 De relatie met haar vader wordt niet helemaal duidelijk; gaandeweg het interview brengt Fleur hem

verschillende malen ter sprake. Uit het dossier blijkt dat ze door haar vader seksueel is misbruikt.
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buurvrouw enkele messteken toe. Er vloeit bloed en de omstanders roepen dat zij

moet stoppen. De buurvrouw wordt per ambulance afgevoerd; er blijken geen vitale

delen te zijn geraakt. Fleur wordt door de politie ingerekend. Op het moment dat

Fleur het delict pleegde, is zij nuchter; ze heeft geen drugs gebruikt.

Zij wordt door de Meervoudige Kamer veroordeeld tot zes maanden onvoorwaar-

delijke jeugddetentie en twee jaar PIJ. Het is de eerste keer, behalve dan voor weg-

lopen, dat ze met de politie in aanraking komt.

Tijdens het interview geeft ze als motief aan dat ze zo ontzettend boos op die buur-

vrouw was, dat ze niet anders kon. Op dat moment had ze een black-out. Ze zegt dat

ze de buurvrouw eigenlijk had willen vermoorden. Maar ze had haar nooit mogen

steken. 'Ik wilde m'n moeder en het kindje beschermen.'

Op het moment dat het dossier wordt bestudeerd, zijn de gegevens van het

persoonlijkheidsonderzoek nog niet bekend.

Uit het pv blijkt dat Fleur geen spijt heeft van het gebeurde. Nadat ze wat tijd heeft

gehad om erover na te denken, nuanceert ze deze uitspraak wat. Ze geeft toe een

probleem te hebben. Tijdens het interview toont ze evenmin echte schaamte of spijt.

Fleur heeft het politiecontact 'niet zo leuk' gevonden. Toch denkt ze dat meisjes

door de politie aardiger behandeld worden dan jongens. De kinderrechter zal naar

haar idee geen onderscheid maken.

Haar moeder zegt behalve erg teleurgesteld te zijn in haar dochter ook erg van haar

geschrokken te zijn geweest: 'Fleur had de kracht van een volwassen man.' Haar

vader heeft begrip voor de handelwijze van Fleur.

Op het moment van het interview is de straf nog niet bekend; wel is het duidelijk dat

Fleur 90 dagen in preventieve hechtenis moet zitten. Ze begrijpt dit wel, ze heeft

tenslotte haar buurvrouw gestoken. Ze vindt het eigenlijk wel leuk in de inrichting;

ze begint vriendinnen te krijgen. Na één week in de inrichting te hebben door-

gebracht, merkt zij reeds dat ze begint te veranderen; zij heeft nooit zelfrespect

gehad, ze heeft zich altijd te min gevoeld. Nu merkt ze echter dat ze 'net zo is als

ieder ander'. En ze heeft geleerd 'dat je iemand echt niet kan neersteken, dat kan

gewoon niet'.

Casus D

Daphne is 14 jaar als ze na het plegen van zo'n 45 delicten binnen anderhalf

jaar, zoals winkeldiefstal, vernieling en brandstichting, door de politie wordt

aangehouden. De veroorzaakte schade is moeilijk te bepalen, maar zal zeker

zo'n f 12.500 bedragen.

Daphne woont met haar twee jongere broers bij haar ouders. Haar broertjes zijn een

keer wegens brandstichting met de politie in aanraking geweest. Hun ouders werken

allebei. De laatste tijd zijn er veel problemen thuis. Daphnes ouders hebben veel

ruzie als gevolg van het drankprobleem van haar vader. Er wordt over scheiden

gesproken als haar vader niets aan zijn alcoholprobleem gaat doen. Daphne trekt

zich deze ruzies erg aan en ze zegt dat ze vanaf het begin van de middelbare school
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delicten is gaan plegen om zich af te reageren. Met haar moeder heeft ze een uit-

stekende band.

Nadat het Daphnes ouders duidelijk werd wat ze had gedaan, zijn zij hevig geschrok-

ken en zijn ze gaan praten. Alle gezinsleden praatten mee en vader beloofde te

stoppen met drinken. Daphne vertelt dat een paar weken geleden alle problemen

zijn uitgesproken en dat de rust is teruggekeerd in het gezin.

Uit het interview en het dossier blijkt dat Daphne, afgezien van de gepleegde delic-

ten, weinig problemen veroorzaakt. Weglopen heeft zij niet gedaan, op school heeft

ze het naar haar zin, spijbelen doet ze niet. Ze heeft een keer geblowd, daarna nooit

meer. Roken doet ze wel en op een feestje drinkt ze af en toe alcohol. Als Daphne

ergens naar toe gaat, zijn haar ouders altijd op de hoogte. Ze heeft hobby's zoals

zwemmen en voetballen en ze gaat graag uit. Ze doet vakantiewerk; van het geld

koopt ze kleren of ze zet het op de bank.

Daphne zegt goed in de vrienden en vriendinnen te zitten. Ze heeft sinds een jaar

een vriendje; hij is 16. Haar vriendengroepje houdt zich heel soms bezig met

winkeldiefstal. Ze stelen dan bijvoorbeeld snoep of pennen, soms blowen ze. Haar

beste vriendin heeft ook problemen thuis.

Uit het pv komt naar voren dat de door Daphne gepleegde delicten aan het licht zijn

komen doordat een paar andere kinderen rottigheid uithaalden. Er werden enkele
kinderen opgepakt en tijdens de verhoren viel Daphnes naam. Bij de politie lagen

op dat moment 21 aangiftes van bekrassing van auto's die met haar in verband wor-

den gebracht. In het eerste verhoor legt ze een valse verklaring af; tijdens het tweede

verhoor bekent ze achter elkaar alle delicten die zij in de afgelopen anderhalf jaar

heeft gepleegd. Ze vertelt dat ze al veel meer auto's heeft bekrast en 'beschreven'

dan de 21 waarvan een pv is opgemaakt. Verder bekent ze dat ze autospiegels heeft

omgebogen en vernield. Ook heeft ze ruiten ingegooid. In het bos heeft ze minstens

zes keer brandgesticht. Tevens bekent ze winkeldiefstallen te hebben gepleegd sinds

zij op de middelbare school zit. Ten slotte vertelt ze aan de politie dat ze ook gedu-

rende een periode zo hard fietsen omgooide dat ze kapot gingen.

Na anderhalf jaar ongestraft delicten te hebben gepleegd, gaat het dan nu om haar

eerste politiecontact. Ze vertelt dat ze ooit een keer is gesnapt bij winkeldiefstal. Ze

moest toen van de bedrijfsleider honderd strafregels schrijven. De politie, noch Halt,

noch haar ouders zijn er toen bij gehaald.

Als Daphne alles heeft bekend, ziet ze in dat haar gedrag langzaam van kwaad tot

erger is geworden. Ze beseft nu pas wat ze heeft gedaan en heeft er spijt van. Ze

schaamt zich diep en zegt dat ze een les heeft geleerd die ze nooit meer zal vergeten.

Ze zegt dat ze de delicten heeft gepleegd vanwege de situatie thuis en de ruzies met

haar vader. Ze moest zich afreageren en ze vertelt 'dat ze dat alleen op dingen kan

en niet op de daarvoor aangewezen persoon'.

Daphne denkt dat het aan de ernst van het delict ligt of de politie meisjes en jongens

hetzelfde behandelt. Ze heeft het vreselijk gevonden dat ze de hele dag in een kille

politiecel heeft moeten zitten.
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Ter voorkoming van strafvervolging legt de officier van justitie haar een schade-

vergoeding op en zij moet twintig uur werkstraf verrichten.

Daphne vindt de straf terecht; eigenlijk had ze een zwaardere verwacht. Het verrich-

ten van de taakstraf heeft ze gezellig gevonden. De mensen die daar werkten, waren

aardig en vroegen haar niet waarom zij daar moest werken. In het afloopbericht

staat dat Daphne goed haar best heeft gedaan. De schadevergoeding vindt ze hoog,

want die moet ze zelf betalen.

Casus I

Inge is bijna 16 als ze met de politie in aanraking komt wegens opzettelijke

brandstichting, met gevaar voor goederen en levensgevaar voor een ander.

Uit het dossier blijkt het volgende. Inges ouders zijn gescheiden. Ze heeft geen

broers of zusjes en woont bij haar vader. Inge is in het buitenland geboren. Haar

moeder is dan 17 jaar. De ouders van de moeder, noch de vader van Inge waren op

de hoogte van de zwangerschap. De eerste twee maanden van haar leven verbleef

Inge bij haar oom en tante in het buitenland. Dan wordt ze naar Nederland ge-

bracht, waar de Raad voor de Kinderbescherming zich over haar ontfermt. Zij wordt

in een pleeggezin geplaatst. Haar moeder is geenszins van plan de baby af te staan;

ze wil juist meer betrokkenheid bij de opvoeding. Inge wordt in een pleeggezin

geplaatst dat dichterbij woont; ze is dan tien maanden oud. Ze wordt daar voor drie

jaar geplaatst; dan is haar moeder meerderjarig en kan ze zelf voor de opvoeding

zorgen. Met Inge gaat het heel goed in het tweede pleeggezin; haar pleegouders zijn

erg aan haar gehecht en andersom. Als Inge 2 jaar is, komt haar vader erachter dat

hij een dochter van inmiddels 2 jaar heeft. Tegen haar 4de verjaardag besluiten haar

ouders te gaan samenwonen en te trouwen. Inge komt ook in huis. Als Inge bijna 10

jaar is, gaan haar ouders scheiden. Haar moeder is degene die voor de inkomsten

zorgt; haar vader is thuis, zodat hij de zorg voor zijn dochter krijgt. Haar moeder

krijgt bovendien een vriend. De relatie met haar moeder is problematisch. Al vroeg

openbaren er zich problemen bij Inge. Het blijkt bijvoorbeeld dat zij glashard kan

liegen. Ondertussen is er weinig vastigheid voor Inge. Haar vader krijgt een relatie

met een vrouw met twee kinderen, wat zij heel gezellig vindt. Maar ook deze relatie

houdt geen stand.

Op haar 12de openbaren zich de eerste diefstalletjes. Ze steelt geld uit de portemon-

nee van haar oma. Op haar 13de heeft ze een fikse spijbelreputatie ontwikkeld. Inge

liegt, steelt, is uitermate dwars en er zijn hevige ruzies, vooral met haar moeder. In

die tijd verzint ze ook afpersingen; de dreigbrieven schrijft ze zelf.

Op haar l3de doet ze een zelfmoordpoging. Ze komt onder behandeling van de

RIAGG. Deze instantie adviseert opname en behandeling in een orthopedagogische

kliniek. De psycholoog aldaar vindt opname echter niet nodig. Wel blijft ze onder

behandeling van de RIAGG.

Op haar 14de lijkt het iets beter te gaan. Vooral de verhouding met haar moeder is de

laatste tijd iets beter. Om het weekend is ze bij haar.
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Soms heeft Inge zo genoeg van alles dat ze denkt'flikker allemaal maar op'. Dan

loopt ze weg. De langste periode dat ze weg is gebleven, was een week. Als ze

weggaat, legt ze wel een briefje neer; als ze weer thuis komt, is het ruzie, en na

een tijdje gaat het weer iets beter.

De week voor de brand heeft Inge behoorlijke ruzie met haar vader gehad. Hij heeft

namelijk op school een scène gemaakt, omdat hij geld miste en haar ervan verdacht

het te hebben gestolen. Bovendien hoort hij dat zij drie dagen heeft gespijbeld, het-

geen resulteerde in huisarrest. Op school vindt ze er niets aan; ze zit in de derde klas

van de mavo en vindt het maar een saaie bedoening.

De verhouding met haar vader kent een hoop ruzie, maar Inge zegt daar toch wel

eerlijk over dat zij degene is die het hardste schreeuwt. Ze vindt de relatie met haar

vader'tussen goed en redelijk' (en die met haar moeder'tussen redelijk en slecht').

Ze zegt dat ze een gezellige vriendengroep heeft waar ze mee uit gaat. De groep

bestaat uit zo'n 30 jongens en meisjes. Haar ouders zijn minder enthousiast over

deze groep, onder de jongens zitten nogal wat drugsgebruikers, dealers, vechters-

bazen en inbrekers. Sommige meisjes - onder wie Inge - doen daar ook aan mee. Ze

heeft één beste vriendin. Van haar ouders mag Inge met sommige van deze vrienden

niet omgaan en in sommige gelegenheden niet komen. Daarom vindt zij het han-

diger niet altijd aan haar ouders te vertellen waar ze naartoe gaat, of ze gaat er voor
de vorm vijf minuten naar toe en gaat daarna haar eigen gang. Haar vader spreekt

altijd een tijd met haar af dat ze thuis moet zijn. Dat er iets afgesproken wordt,

begrijpt Inge wel, maar ze trekt zich er niet altijd iets van aan. Wat dan weer ruzie

veroorzaakt, want haar vader is consequent en zij krijgt dan huisarrest. Van haar

moeder mag ze eigenlijk alles. Haar moeder vindt afspraken over uur van thuiskomst

en met wie ze omgaat niet zo belangrijk, aldus Inge.

Inge zegt dat ze geen harddrugs gebruikt; ze rookt alleen af en toe een joint. Verder

rookt ze shag en drinkt ze in het weekend alcohol, tijdens het uitgaan.

Hobby's heeft Inge niet echt; aan sport doet ze niet meer. Het leukste vindt ze een

beetje rondhangen, winkelen, naar de bioscoop gaan en poolen.

Uit de politieverhoren blijkt het volgende. Op de dag van de brand is er 's ochtends

niets aan de hand. Haar vader ligt nog boven te slapen. Dan krijgt ze een enorme

woede-uitbarsting, ze 'wordt helemaal gek'. Inge zegt niet onder invloed van alcohol

of drugs te zijn. Met haar rugtas al op haar rug haalt ze een jerrycan met benzine uit

de auto. Ze gaat ermee naar binnen en besprenkelt hiermee de bank, de vloer en de

gang. Ze steekt alles met lucifers aan. Ze gaat met de jerrycan naar buiten, zwaait

naar de buurvrouw, zet de jerrycan in de auto en stapt op de fiets op weg naar

school. Het komt niet in haar hoofd op dat haar vader boven ligt te slapen en wat

de consequenties daarvan kunnen zijn, noch dat hun honden en de kat misschien

nog binnen zijn. Ze komt te laat op school. Niemand merkt iets aan haar. Ze wordt

door haar vader - op tijd gered door de buren - gebeld, die haar vertelt dat hun huis

is afgebrand. Dan pas krijgt ze een emotionele reactie, ze begint hard te huilen en

stort helemaal in. De politie verdenkt Inge. De buurvrouw heeft haar immers met de

jerrycan gezien.
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Tijdens de eerste twee verhoren ontkent ze. Ze blijft volhouden dat ze op tijd op

school was, terwijl dat op school wordt tegengesproken. Tijdens het derde verhoor

volgt plotseling een bekentenis.

De Meervoudige Kamer legt haar twaalf maanden jeugddetentie op met aftrek,

waarvan vijf maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. Civiel-

rechtelijk wordt de zaak afgehandeld door middel van een voorlopige ots, zodat

het mogelijk is om Inge vanuit detentie rechtstreeks in een behandelingssituatie

te plaatsen waarin nader psychiatrisch en psychologisch onderzoek kan worden

gedaan.
De uitspraak van de Meervoudige Kamer is gedaan na aanhouding van de zaak, om-

dat er nieuwe feiten aan het licht waren gekomen. Deze feiten zouden zijn: door een

aantal mannen gedwongen tot prostitutie en mogelijk misbruik door haar vader. Van

het eerste feit is aangifte gedaan, maar Inge wil hier later niet meer op terugkomen.

Over het tweede feit wil ze al helemaal niet praten, blijkt uit het dossier. Ze begrijpt

dat ze gestraft moet worden, maar ze vindt het niet prettig dat ze in een gesloten

inrichting zit: 'Dat is voor mij niet nodig.'

Behalve dat de politie wel eens is ingelicht als ze was weggelopen, gaat het nu om

haar eerste contact met de politie. Delicten die ze wel pleegde, maar waarbij ze niet

werd opgepakt zijn: vechten, stelen en zakkenrollen. Uit haar dossier komt naar

voren dat Inge helemaal niets van haar eigen gedrag begrijpt; ze was zoiets niet

van plan. Ze denkt zelf dat het met haar boosheid te maken heeft, met de ruzies en

straffen, het huisarrest. Als ze zo boos is, lijkt het of er een knop wordt omgezet; ze

weet dan niets meer. 'Alles watje opgekropt hebt, komt een keer naar buiten', aldus

Inge. 'Maar het is meer voor mij om een paar ramen in te gooien of zo.'

Vrienden van Inge getuigen voor de politie. Ze hadden nooit zodanige problemen bij

haar bespeurd dat ze dit van haar konden verwachten. Ze zijn ervan overtuigd dat

Inge de brand niet heeft gesticht omdat ze een hekel aan haar vader zou hebben. De

vriendin zegt hoe gesloten Inge is; zij laat niet merken hoe zij zich voelt. Ze had aan

niets laten merken dat zij de brand had gesticht. Ook haar moeder had geen signalen

opgevangen dat zij met zoiets rond liep.

Inge vindt het heel eng wat ze heeft gedaan. Ze vindt het erg belangrijk dat er wordt

uitgezocht hoe het komt dat ze tot deze daad is overgegaan. De vraag tijdens het

interview of ze het nog een keer zou doen, durft ze niet te beantwoorden. Ze hoopt

dat het niet zo is, maar 'Je weet het pas als je de reden kent.'

Het persoonlijkheidsonderzoek geeft de volgende informatie. Ten tijde van het delict

was er sprake van een ziekelijke stoornis in de zin van een sterke afsplitsing van

het gevoelsleven. Inge beschikt over een bovengemiddelde intelligentie. Er is een

verstoring opgetreden in de emotionele ontwikkeling door vroegere ontwikkelings-

interferenties. Het op 4-jarige leeftijd verlaten van het tweede pleeggezin, waaraan

zij zich juist zo had gehecht, moet traumatisch voor haar zijn geweest. Vervolgens

gingen haar ouders scheiden. Haar moeder koos voor haar vriend, hetgeen de relatie

met haar moeder nog ernstiger verstoorde en de verlatingsangst compleet maakte.

In de puberteit raakte zij geheel geblokkeerd en zocht haar heil bij randgroep-
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jongeren. Er worden geen aanwijzingen gevonden dat de brandstichting tegen de

vader of de huisdieren gericht zou zijn.

Haar ouders blijven Inge zo veel mogelijk steunen; hun wederzijdse verstand-

houding is goed. Haar vader wil een nieuwe start met haar maken. Ook heeft Inge

nog steeds goede contacten met het tweede pleeggezin.

Inge schaamt zich erg tegenover haar vader en heeft ondertussen 'superspijt'.

Na de aanhouding voor brandstichting is ze door de politie goed behandeld; ze vindt

eigenlijk dat ze extra aardig tegen haar waren. Ze kreeg zelfs een keer een mars en

een cola van een politie-agent. Als verklaring geeft ze aan dat het toch aparter is als

een meisje vastzit. Ze denkt dat de politie jongens harder aanpakt, wat misschien

ook komt doordat 'jongens eerder een grote bek geven'.

Casus E

Eva is een 17-jarig meisje dat met drie vrienden probeert een auto te stelen.

De schade aan de auto bedraagt f 2.200.

Eva woont met een jonger zusje bij haar ouders. Met haar moeder kan ze goed op-

schieten; ze kan goed met haar praten. Met haar vader maakt Eva vaak ruzie; ze kan

niet meer met hem praten sinds ze een Marokkaanse vriend heeft, die ze anderhalf

jaar kent. Hij accepteert haar vriend niet. Na het delict heeft de vriend een tijd niet

bij haar thuis mogen komen. Ze vindt ook dat haar vader vervelend doet tegen haar

moeder. Ze hebben best vaak ruzie. Haar vader werkt, haar moeder af en toe. Haar

zusje is onlangs opgepakt voor kledingdiefstal en moet naar Bureau Halt. Volgens

haar ouders heeft haar zusje verkeerde vrienden en heeft zij daarom die diefstal

gepleegd en bij Eva komt alles door haar vriend.

Ze heeft het thuis toch best naar haar zin en is dan ook nog nooit weggelopen.

Tijdens het interview vertelt Eva dat haar ouders haar schoolopleiding niet meer

willen betalen. Omdat ze te laat was met het aanvragen van studiefinanciering,

werkt ze nu een jaar. Daarna gaat ze terug naar school.

Ze heeft zo'n vijf vriendinnen met wie ze veel optrekt, met twee van hen in het

bijzonder, en zo'n tien vrienden. En dus haar vriend. Ze gaat met hen naar de film

of winkelen, of ze zitten gewoon thuis of buiten op het pleintje.

Tijdens het interview zegt ze dat haar vriendinnengroep geen delicten pleegt, haar

vrienden wel, inclusief haar vriend. Ze breken in, kraken kluizen, stelen brommers.

Ze vertellen Eva achteraf wat ze hebben gedaan. Ze mag nooit mee. Verder blowen

ze en ze dealen pillen. Eva zegt dat haar vriend vroeger dealde, nu niet meer. Ook

heeft hij in totaal drie auto's gestolen. Hij rijdt ermee rond en na gebruik laat hij ze

weer ergens achter. Hij heeft Eva moeten beloven dat 'hij stopt met het plegen van

strafbare feiten als hij 18 is'. Hij is door zijn ouders uit huis getrapt, zit financieel

heel krap en 'haalt daarom elders geld vandaan'.

Echte hobby's heeft Eva niet, een beetje rondhangen buiten.

Desgevraagd vertelt ze dat ze in het weekend alcohol drinkt; ze blowt niet. Roken

doet ze wel, shag en sigaretten. Pillen slikte ze vroeger wel, maar nu niet meer.
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Als Eva weggaat of uitgaat, weten haar ouders niet altijd waar ze is. Soms vraagt haar

moeder het en dan vertelt ze het, maar eigenlijk kennen haar ouders haar vrienden

voldoende om te kunnen bedenken waar ze is. Ze moet niet echt op een bepaald

uurthuis zijn. Als ze met haar vrienden uitgaat, besluiten ze wel eens op de avond

zelf met een auto ergens naartoe te gaan. Zij vertelt pas de volgende dag waar ze

geweest is.
Eva's eerste politiecontact vindt plaats op de avond van de verjaardag van Eva's

vriend. Ze komen 's avonds in de stad vrienden tegen, van wie hij twee flessen sterke

drank krijgt. Ze raken behoorlijk aangeschoten. Ze vatten het plan op om een auto

te stelen en hiermee naar de disco te gaan. Het mislukt omdat ze worden betrapt.

Er volgt een vechtpartijtje met de man die hen betrapt. Ze proberen nog drie auto's

te stelen, maar alle pogingen mislukken. Er wordt nogal wat kapotgemaakt aan de

auto's. Bij alle pogingen staan Eva en één van de jongens op de uitkijk. Als het

gezelschap in de vierde gekraakte auto zit, arriveert de politie en ze rennen weg.

Vlak daarna worden de jongens gepakt. Het is dan 1 uur 's nachts. Eva heeft zichzelf

later bij de politie gemeld, omdat haar vriend haar huissleutels bij zich had. Bij de

politie praat ze haar mond voorbij en ze wordt alsnog als verdachte gehoord. De

volgende middag mogen ze alle vier weer naar huis.

Als niet-geregistreerde delicten noemt zij de volgende: medeplichtigheid aan diefstal

van een brommer, kliederen op banken, diefstal van een broek, vroeger wel eens

zwartrijden, nu niet meer.

Eva zegt dat ze uit verveling hebben geprobeerd een auto te stelen. Waar zij wonen,

is helemaal niets te doen. Ze zegt het niet leuk te vinden als haar vrienden met derge-

lijke activiteiten bezig zijn en dat ze een volgende keer gewoon wegloopt. Zelf vindt

ze dat ze eigenlijk niets heeft gedaan. Ze is er'alleen maar bij geweest'. Ze voelt zich

dan ook niet schuldig. Ze schaamt zich er wel voor en het vervelendst vindt ze het

voor haar moeder. De dertig uur taakstraf vindt zij dan ook te hoog. (Haar vriend

krijgt tachtig uur taakstraf opgelegd, maar 'hij is dan ook niet louter medeplichtig',

aldus Eva tijdens het interview.)

Eva vindt dat haar gedrag niet door de beugel kan. Ze zegt dat het haar dan ook niet

meer zal overkomen. De meeste spijt heeft ze eigenlijk van het feit dat ze naar het

politiebureau is gelopen in plaats van meteen naar huis.

Aan het contact met de politie bewaart ze geen goede herinneringen. Eerst waren ze

wel aardig, maar ze hebben haar heel lang laten wachten. De mannelijke agent heeft

haar goed geholpen; de vrouwelijke heeft haar behandeld 'als een zware crimineel'.

Naar Eva's mening behandelt de politie Nederlandse meisjes en jongens hetzelfde;

wel is er een verschil in behandeling tussen Nederlandse en Marokkaanse jongens

(haar vriend is Marokkaans). Zij vond de kinderrechter heel streng op de zitting.

Zij denkt dat meisjes minder straf krijgen opgelegd dan jongens, 'omdat het een

meisje is, gewoon'.
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Casusanalyse en aanzet tot een

typologie

In dit hoofdstuk worden de casussen zoals die weergegeven zijn in hoofdstuk 5,

nader geanalyseerd. Hoe dit gebeurt, wordt uiteengezet in paragraaf 6.1. Paragraaf

6.2 bevat de uitkomsten van de casusanalyse aan de hand van het analyse-instru-

ment. In paragraaf 6.3 staat beschreven waartoe de analyse en interpretatie van de

casusgegevens heeft geleid: een (aanzet tot een) typologie van criminele meisjes.

Tot slot worden de drie onderscheiden typen nog verder uitgewerkt aan de hand van

thema's waarover vooral in de interviews met de meisjes gegevens zijn verzameld

(paragraaf 6.4). Hier moet wel opgemerkt worden dat het aantal meisjes op basis

waarvan tot een typologie wordt gekomen, klein is. Daarom moeten de resultaten

van deze analyse niet al te absoluut genomen worden. Veeleer is sprake van een

aanzet tot een typologie. Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of de indeling

die in dit hoofdstuk gemaakt wordt, standhoudt als grotere aantallen delinquente

meisjes onderworpen worden aan een soortgelijke analyse. Dat neemt niet weg

dat de analyse de achtergronden van de betrokken meisjes en de aanleiding tot

de delicten meer inzichtelijk maakt.

6.1 Analyse-instrument

De analyse gebeurt in twee stappen. De eerste stap bevindt zich op het niveau van

de individuele ontwikkeling. Bij de tweede stap worden inzichten op basis van de

eerste stap geabstraheerd tot een (tentatieve) typologie. Beide stappen worden kort

toegelicht. Om inzicht te krijgen in de ontstaansgeschiedenis van crimineel gedrag

van meisjes, zijn casestudies gemaakt (stap 1). De levensloop van het opgroeiende

meisje is bij het retrospectieve bronnenonderzoek een leidraad: de opeenvolgende

levensfasen (vroege jeugdervaringen - tot 12 jaar - en middelbare-schooltijd) zijn de

referentiekaders om een en ander chronologisch te ordenen en in een tijdsperspec-

tief te plaatsen. Op grond van de resultaten van het literatuuronderzoek is een lijst

met risicofactoren samengesteld die als hulpmiddel dient bij de inhoudsanalyse van

de cases (zie bijlage 5). De risicofactoren zijn van zeer uiteenlopende aard; samen-

gevat komt het erop neer dat naast gedragsmatige signalen van gezinsleden allerlei

factoren op micro- en mesoniveau opgenomen zijn. Bij het samenstellen van deze

lijst is tevens gebruikgemaakt van de recentelijk in Nederland ontwikkelde lijst met

risicofactoren door Ferwerda e.a. (1996). Deze lijst bevat 44 signalen in de kindertijd

die kenmerkend zijn gebleken voor jongeren (jongens en meisjes) die op latere

leeftijd ernstig crimineel gedrag vertonen.
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De gegevens die van de verschillende levensfasen van de geïnterviewde meisjes

zijn verzameld, zijn geanalyseerd aan de hand van de lijst met risicofactoren.

Waar de mogelijke aanwezigheid van een risicofactor aanleiding tot twijfelen gaf,

hebben twee personen de meisjes op dat onderdeel gescoord. Hoewel niet van alle

fasen in de individuele levensloop uitputtende gegevens beschikbaar zijn, biedt het

verzamelde empirische materiaal voldoende aanknopingspunten om een aantal

individuele ontwikkelingslijnen te trekken.

De tweede stap behelst de ontwikkeling van een typologie. Er is een indeling in

drie typen gemaakt op basis van de analyse van de individuele geschiedenissen

en aan de hand van de scores van de meisjes op de risicofactoren. Daarbij wordt

gekeken hoe de individuele meisjes op de verschillende thema's van de lijst met

risicofactoren scoren en of zich daar bepaalde patronen in voordoen (veel /weinig

factoren per thema en de combinatie van veel/weinig factoren over de verschillende

thema's heen).

Per thema is een aantal factoren vertegenwoordigd. De score per thema is afhanke-

lijk van de aan-/afwezigheid van deze factoren (zie bijlage 5 voor een gedetailleerde

weergave van de thema's en de factoren).

Vervolgens is het de vraag of op een hoger abstractieniveau dan de individuele

gevallen groepjes van veel/weinig voorkomende factoren gevormd kunnen worden
die duiden op onderscheidende kenmerken bij individuen. Een dergelijke aanzet tot

een typologie biedt aanknopingspunten om de verschillende verschijningsvormen

en achtergronden van crimineel gedrag bij meisjes meer inzichtelijk te maken.

6.2 De casusanalyse

De casussen uit hoofdstuk 5 worden geanalyseerd aan de hand van het in paragraaf

6.1 beschreven analyse-instrument, dat onderverdeeld is in een tiental thema's. Elk

thema wordt afgesloten met een overzicht waarin de casussen gegroepeerd worden

van weinig problematisch naar zeer problematisch.

6.2.1 Vroege jeugdervaringen

Kijken we naar de vroege jeugdervaringen van de meisjes tot 12 jaar, dan is er een

tweedeling te zien. In het ene geval groeien de meisjes op in een redelijk stabiel ge-

zin. Onder stabiel verstaan wij dat in principe beide ouders bij elkaar zijn. Zoals elk

huisje zijn kruisje kent, is het best mogelijk dat er eens iets aan de hand is, maar de

situatie blijft bespreekbaar. Ook echtscheiding komt in deze gevallen voor, maar het

dossier beschrijft geen al te grote problemen in het gezin voorafgaande aan de schei-

ding. In het andere geval lijkt een evenwichtige ontwikkeling van het meisje al vanaf

de geboorte door één of meer factoren in de gezinssituatie te worden verstoord. In

deze gezinnen kan van alles aan de hand zijn, bijvoorbeeld echtscheiding in de

vroege jeugd, tienerzwangerschap van de moeder, seksueel misbruik, wisselingen
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van ouderfiguren, geweld in het gezin, veelvuldige hulpverleningscontacten, verblijf

in opvangtehuis en/of pleeggezin, drugs- en/of drankgebruik door de ouders.

De situatie van één van de meisjes past niet in de hiervoor genoemde tweedeling;

haar vroege jeugdervaringen raken beide groepjes.

Vroege jeugdervaringen

nieVweinig problematische gezinssituatie casus B, C. D en E

vrij problematische gezinssituatie casus A

zeer problematische gezinssituatie casus F, G, H en 1

6.2.2 Huidige thuissituatie

Hier wordt de gezinssituatie beschreven waarin de meisjes opgroeien gedurende

hun middelbare-schooltijd. In deze fase zien we een convergentie van de beide

extremen (weinig en zeer problematisch) naar de middencategorie.

In deze levensfase spelen gedeeltelijk dezelfde risicofactoren een rol als in de

voorgaande fase; er komen echter nieuwe factoren bij. Bij de groep met een niet

of weinig problematische achtergrond spelen echtscheiding en veelvuldige ruzie

tussen de ouders een rol. Bij een vrij problematische gezinssituatie is er onder

andere sprake van echtscheiding, stiefouderschap, gebrek aan ouderlijk toezicht,

veelvuldige hulpverleningscontacten, gezinsleden met politie-/justitiecontacten

en veel ruzie tussen en met de ouders. Bij een zeer problematische thuissituatie is

er, behalve van bijna alle hiervoor genoemde factoren, onder andere ook nog sprake

van alcohol- of drugsgebruik door de ouders, wisseling van de ouderfiguren, geweld

in het gezin en opgroeien in pleeggezin of opvangtehuis.

Huidige thuissituatie

nieVweinig problematisch casus B en D

vrij problematisch casus A, C, E, F en 1

zeer problematisch casus G en H

6.2.3 Wegloopgedrag/zwerven

Sommige meisjes lopen niet of nauwelijks weg, anderen doen dat veelvuldig of

langdurig.

Onder de. categorie niet/nauwelijks kan het volgende worden verstaan. Anne bij-

voorbeeld loopt drie weken weg, van moeder naar vader. Haar moeder is hiervan

op de hoogte. Bij Daphne beperkt het wegloopgedrag zich tot het volgende voorval.

Zij vertelde tijdens het interview dat ze op haar 12de een keer ruzie met haar vader

had en vervolgens naar haar oma wilde gaan. Ze pakte haar koffer, maar kwam niet
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verder dan de schuur; zij wist niet hoe zij bij haar oma moest komen. Toen is ze

maar weer naar binnen gegaan. Twee meisjes zijn nooit weggelopen.

De overige gevallen zijn ernstiger. Charlotte bleef - met achterlating van een brief

voor haar moeder - vier maanden weg. Na twee weken belde ze om te vertellen

waar ze was. Vanwege die brief vond ze het zelf eigenlijk geen weglopen. Fleur liep

regelmatig van huis weg, 'gewoon omdat ik op mezelf wilde wonen'.

Guusje verliet op haar 13de haar ouderlijk huis en zocht het leven op straat op.

Vervolgens liep zij weg uit een crisisopvangcentrum en daarna ook regelmatig uit

haar volgende ouderlijk huis. Hanneke vertoonde vooral na schooltijd 'zwerfgedrag'.

Als positieve bijkomstigheid van haar weglopen vertelt ze tijdens het interview dat

haar ouders ondanks hun scheiding goed contact hebben 'vooral als ik spoorloos

ben'. Ten slotte liep Inge regelmatig weg; de langste periode was een week. Ze laat

wel altijd een briefje achter.

W egl oopged ra g/zwerven

niet/nauwelijks casus A, B, D en E

veelvuldig/lang casus C, F. G, H en 1

6.2.4 Schooltijd

Ten aanzien van het verloop van de middelbare-schooltijd worden niet-problema-

tische en problematische meisjes onderscheiden. Bij het formeren van deze groepjes

hebben een aantal factoren een rol gespeeld: gedragsproblemen op school, slechte

schoolprestaties c.q. blijven zitten, participatie bijzonder onderwijs en veel school-

wisselingen. Spijbelgedrag wordt hieronder afzonderlijk besproken. Onder gedrags-

problemen op school worden voornamelijk ruzies met leerkrachten en vechtpartijen

met klasgenoten verstaan. Voor enkele meisjes geldt dat er te weinig informatie over

hun schooltijd voorhanden is om tot een zinnige indeling te komen.

Schooltijd

niet-problematisch casus B, C en D

problematisch casus A, G en H

geen gegevens casus E, F en 1

6.2.5 Spijbelgedrag

Ook hier is sprake van een tweedeling. Een groepje spijbelt niet; de rest spijbelt

veelvuldig. Van één meisje ontbreken deze gegevens, omdat zij het jaar waarin ze

geïnterviewd werd, de school niet bezocht. De meisjes die veelvuldig spijbelen,

doen onderling weinig voor elkaar onder. Van Anne is bekend dat zij (of eigenlijk
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haar moeder) na twee weken achter elkaar spijbelen een boete kreeg wegens het

zich onttrekken aan de leerplicht. Charlotte geeft een positieve wending aan haar

spijbelgedrag; ze zoekt uit wanneer het goed kan, bijvoorbeeld als ze een goed cijfer

heeft gehaald of geen repetities heeft. Voor de overige meisjes geldt dat ze 'gewoon

geen zin hebben om naar school te gaan' of dat ze 'er geen bal aan vinden, het is

saai, je zit daar maar'.

Spijbelgedrag

niet casus B en D

veelvuldig casus A, C. F, G, H en 1

geen gegegevens casus E

6.2.6 Vriendengroep

Bij de meisjes is het opvallend dat het lijkt of ze zich wat betreft hun vriendenkring

in twee werelden bevinden. Uitdrukkelijk spreken de meeste meisjes over hun

beste vriendin of over een klein groepje goede vriendinnen met wie ze winkelen,

stappen, praten, lachen en naar de film gaan. Door hen wordt benadrukt dat er

binnen deze vriendinnengroepjes niet of nauwelijks sprake is van criminaliteit.

Niettemin staan ze toch bijna allemaal met minstens één been in de criminaliteit.

Bijna alle meisjes maken namelijk ook deel uit van een grotendeels gemengde

vriendengroep die in meer of mindere mate crimineel is en waaraan zij in meer of

mindere mate meedoen. De groepen houden zich bezig met rondhangen in winkel-

centra, winkeldiefstal, blowen, mensen lastigvallen, vernieling, vechtpartijen, zwart-

rijden ('Zwartrijden, dat doen ze allemaal. Als je twee haltes verder moet, dan ga je

toch niet strippen'), of erger, met drugshandel, inbraak, bromfiets- en autodiefstal

en berovingen. Ook hebben de meeste meisjes een vriendje, dat veelal crimineel

gedrag vertoont.

Om de meisjes qua vriendengroep in te delen, zijn drie risicofactoren gescoord: de

aanwezigheid van een criminele vriendinnengroep, een crimineel vriendje en een

criminele - meestal - gemengde vriendengroep. Het resultaat is dat twee meisjes op

geen der risicofactoren scoren. Enkele meisjes scoren op één risicofactor: de aan-

wezigheid van een criminele vriendengroep. De overige vier scoren op twee of drie

risicofactoren. Drie van hen hebben, naast een criminele gemengde vriendenkring,

een vriendje dat crimineel gedrag vertoont ('Hij zit al bijna twee jaar vast voor het

plegen van een overval.'). Het vierde meisje heeft bovendien criminele vriendinnen.

Vriendengroep

niet crimineel casus B en D

tamelijk crimineel casus F, G en 1

crimineel casus A, C, E en H
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Er is gekeken naar de relatie tussen het type vriendengroep van de meisjes (wel of

niet crimineel) en de wijze van plegen van het delict (alleen of in groepsverband). Bij

delicten in groepsverband is gekeken welke rol het meisje binnen de groep speelde:

aanstichter, meeloper of gelijkwaardige partner. Vanwege de geringe aantallen is

voorzichtigheid geboden. Niettemin is het duidelijk dat de meisjes die niet in groeps-

verband delicten plegen, in het algemeen geen criminele vriendengroep of vriendje

hebben. Bij de aanstichters en de meelopers blijkt dit over het algemeen wel het

geval te zijn. Daphne en Hanneke vormen een aparte categorie; zij hebben als

gemeenschappelijk kenmerk dat zij hun groepsdelict plegen samen met een ander

meisje en hierin een gelijkwaardige rol spelen. Als we bij de andere meisjes over een

groepsdelict spreken, gaat het minimaal om een groepje van drie jongens of meisjes.

6.2.7 Vrije tijd

Voorts zijn de scores bepaald van de meisjes ten aanzien van hun vrijetijdsbesteding

met betrekking tot twee risicofactoren: (1) is er sprake van een'arme' vrijetijds-

invulling, dat wil zeggen wordt er geen invulling gegeven aan de vrije tijd, bijvoor-

beeld door deelname aan georganiseerde sport of andere hobby's, en (2) is er sprake

van 'rondhanggedrag'.
Bij de meisjes met een niet-problematische vrijetijdsbesteding is er geen sprake van

rondhanggedrag. Bovendien doen deze meisjes aan sport en hebben ze nog meer

hobby's.
Voor Anne en Hanneke geldt dat ze wel rondhanggedrag vertonen, maar dat ze aan

de andere kant hun vrije tijd invulling weten te geven door te sporten.

Bij de overige meisjes is de vrijetijdsbesteding problematisch: zij vertonen én rond-

hanggedrag én zij hebben geen hobby's genoemd.

Ten slotte Guusje. Over haar rondhanggedrag is de laatste tijd weinig bekend,

hobby's heeft ze voldoende.

Vrije tijd

niet-problematische vrijetijdsbesteding casus B, C en D

tamelijk problematische vrijetijdsbesteding casus A en H

problematische vrijetijdsbesteding casus E, F en i

onvoldoende gegevens casus G

6.2.8 Drank- en drugsgebruik

Kijken we naar het drank- en het drugsgebruik van de meisjes, dan zien we drie

groepjes. Eén groepje gebruikt niet, of alleen sigaretten. Een tweede groepje

gebruikt niet excessief; deze meisjes zeggen onlangs gestopt te zijn met blowen

of met het slikken van pillen. Roken doen ze nog wel of ze gebruiken softdrugs.
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Ten slotte is er een groepje excessieve gebruikers. Dit groepje spreekt voor zich,

behalve excessief drugsgebruik wordt ook alcohol in ruime mate genuttigd.

Drank- en drugsgebruik

geen casus B en D

niet excessief casus A, C, E en 1

excessief casus F, G en H

6.2.9 Mate en ernst van zelfgerapporteerde delicten

Ook hier vallen de meisjes in drie categorieën uiteen. Allereerst is er Berber die

zegt ooit een keer snoep te hebben gestolen. Dan is er een groepje dat zich aan het

plegen van meer en van wat ernstigere delicten heeft schuldig gemaakt. Het gaat

hier om (winkel)diefstal, graffiti, ruiten vernielen en zwartrijden. Dat de meisjes de

delicten niet zo serieus nemen, blijkt uit de toelichting die één der meisjes geeft op

een vernieling: 'Nou ja, binnen een dag is het weer gemaakt.'

Ten slotte is er het groepje meisjes die behalve alle reeds eerdergenoemde delicten

nog ernstiger delicten naar voren brengen, zoals zakkenrollen en vechten. Boven-

dien plegen zij al langer en vaker delicten. Hierbij is Daphne een geval apart. Omdat

zij gedurende anderhalf jaar ongestoord delicten heeft kunnen plegen voordat zij

uiteindelijk werd gepakt, en bovendien voor een enorm bedrag schade heeft aan-

gericht, is zij in dit groepje geplaatst.

Mate en ernst van zelfgerapporteerde delicten

niet ernstig casus B

vrij ernstig - casus A, C. E en H

ernstig casus D, G en 1

geen gegevens casus F

6.2.10 Persoonlijkheids-, persoons- en gedragskenmerken

De meisjes zijn beoordeeld op: (1) negativistisch en/of opstandig gedrag, (2) regel-

en normoverschrijdend gedrag dat niet past bij de leeftijd, (3) eigen slachtoffer-

schap: het meisje heeft slachtofferervaringen op lichamelijk, seksueel of psychisch

gebied, (4) agressief gedrag tegen anderen, onder wie leeftijdgenoten, (5) regelover-

tredend gedrag thuis: het meisje houdt zich niet aan afspraken en regels die binnen

het gezin gelden en (6) 'lastig zijn'. Zodoende ontstaan er drie typen van meisjes:

enkele meisjes scoren niet of nauwelijks, enkelen op bijna alle kenmerken en de

score van één meisje ligt hiertussenin.
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Persoonlijkheids-, persoons- en gedragskenmerken

geen/weinig probleemgedrag casus B, D en E

enig probleemgedrag casus A

veel probleemgedrag casus F, G, H en 1

geen gegevens casus C

»s

6.3 Constructie van de typologie in ontwikkelingstheoretisch perspectief

Als eerste stap in de constructie van de typologie wordt aan de individuele meisjes

een score toegekend op basis van de thema's die in de paragrafen 6.2.1 t/m 6.2.10

besproken zijn. Deze scores zijn in schema 1 samengevat. Een '+' is gegeven aan de

meisjes met de meest problematische situatie, een '-' aan de meisjes met de minst

problematische situatie en '+/-'geldt voor de meisjes die in de categorie 'daar net

tussenin' thuishoren. Is er te weinig informatie voorhanden, dan is een '•' gescoord.

Elke '+' levert 1 punt op, een '+/-'een half punt. Een '-' of een '-'voegt geen punten

toe. Per casus worden de scores gesommeerd.

Uit de voorgaande resultaten kunnen we de drie (tentatieve) typen afleiden.

1 De 'weinig aan de hand'- meisjes (B en D)

Deze meisjes vertonen 'uitprobeer- of opgroeigedrag'. Hun jeugd verloopt, op

een enkel dieptepunt na, zonder al te grote problemen. Problemen die er zijn,

blijken bespreekbaar. Op school gaat het redelijk; spijbelen doen ze niet. Hun

vriendenkring haalt (bijna) geen narigheid uit. Het delict wordt door het meisje

alleen gepleegd of met één ander vriendinnetje. Hun vrije tijd brengen ze op een

zinvolle, constructieve manier door. Samengevat kan worden gesteld dat deze

meisjes niet of nauwelijks op de risicofactoren scoren.

2 De 'risico'-meisjes (A, C en E)45

Onder dit type vallen de meisjes met wie voorzichtigheid geboden is. Zij kunnen

nog alle kanten uit. De jeugd van deze meisjes vertoont hier en daar een smetje.

De school kan hen niet zo boeien, spijbelen komt veel voor. Ze hebben vaak een

criminele vriend en hebben ook nog eens een (gemengde) vriendengroep, die

zich behalve met het plegen van delicten ook met - gematigd - drugsgebruik

bezighoudt. Binnen deze vriendengroep vertonen de meisjes veelal 'meeloop-

gedrag'. De risicomeisjes kenmerken zich aan de andere kant weer door het

hebben van één of meer niet-criminele goede vriendinnen. Wat betreft de vrije-

45 Er valt over te twisten of casus A bij 'type' 2 hoort of bij type 3. Er is echter voor gekozen om haar hier

onder te brengen, omdat van de meisjes die tot type 3 behoren, informatie over een aantal thema's ont-

breekt (schooltijd, spijbelgedrag, zelfgerapporteerde delicten). Gegeven de cumulatie van problemen

die voor de type-3-meisjes kenmerkend is, is aannemelijk dat zij ook op deze thema's zullen scoren.

Dit betekent dat hun totale score waarschijnlijk hoger uitgepakt zou zijn als we wel de beschikking

over deze informatie zouden hebben gehad. Het onderscheid met type 2 wordt daarmee duidelijker.
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Schema 1: Overzicht van de score op de afzonderlijke thema's verdeeld over de meisjes

thema 'type 1 'type' 2 -type' 3

B D E C A F 1 G H

vroege jeugdervaringen

niet/weinig problematische gezinssituatie (-)

vrij problematisch gezinssituatie (+/-)

zeer problematische gezinssituatie (+)

huidige thuissituatie - - /- /- +/- /- /- + +

tr^^

niet/weinig problematisch (-)

vrij problematisch (+/-)

zeer problematisch (+)

wegloopgedrag - - - - + + +

niet/nauwelijks (-)

veelvuldig/lang (+)

schooltijd - - - + + +

niet problematisch (-)

problematisch (+)

spijbelgedrag - - + + + + + +

niet (-)

veelvuldig (+)

vriendengroep +

niet crimineel (-)

tamelijk crimineel (+/-)

crimineel (+)

vrije tijd - -

niet problematische vrijetijdsbesteding (-)

+ - +/- + +

tamelijk problem. vrijetijdsbesteding (+/-)

problematische vrijetijdsbesteding (+)

drank-/drugsgebruik - - +/- +/- +/- + +/- + +

geen (-)

niet excessief (+/-)

excessief (+)

zelfgerapporteerde delicten - + + +/-

niet ernstig (-)

vrij ernstig (+/-)

ernstig (+)

persoonlijkheidskenmerken - - /- + +

geen/weinig probleemgedrag (-)

enig probleemgedrag (+/-)

veel probleemgedrag (+)

totaal 0 1 3,5 4,5 6 7 7,5 8,5 9
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tijdsbesteding is alles mogelijk bij deze meisjes, dat wil zeggen, we zien hier

meisjes met een problematische, een tamelijk problematische en een niet-

problematische vrijetijdsinvulling. Het lijkt erop dat een zinvolle vrijetijds-

besteding onvoldoende tegenwicht kan bieden aan hun criminele vriendenkring.

Deelname aan een criminele vriendenkring lijkt zwaar mee te wegen in het

ontstaan van delictgedrag.

3 De 'zeer problematische' meisjes (F, G, Hen I)

Bij deze meisjes is ongeveer alles misgelopen wat kan mislopen, van hun vroeg-

ste jeugd tot en met dat gedeelte van hun middelbare-schoolperiode waarvan

wij over de gegevens beschikken. Kenmerkend is een cumulatie van ellende.

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat ingrijpende gebeurtenissen tijdens de

vroegste jeugdjaren een onuitwisbaar stempel drukken op de volgende jaren. De

vroegste jeugd van de meisjes kent weinig stabiliteit en warmte. De middelbare

school bezoeken ze meer niet dan wel, veelvuldig - en langdurig - weglopen is

een gevolg, evenals tijden van excessief drank- en drugsgebruik. Hun gemengde

vriendengroep is buitengewoon crimineel; alleen in deze groep worden meisjes

met een criminele goede vriendin aangetroffen. Opvallend is dat bij de meisjes

met een zeer problematische achtergrond het criminele vriendje in veel mindere

mate dan bij de risicomeisjes een rol speelt. Het gevolg hiervan is dat deze meis-

jes uiteindelijk op 'vriendengroep' in zijn algemeenheid minder zwaar scoren

dan de risicomeisjes. Deze meisjes hebben minder dan in de voorgaande typen

hun 'slechte vrienden' nodig om delicten te plegen. Wat betreft hun vrijetijds-

invulling: de meisjes die de delicten in hun eentje hebben gepleegd, kenmerken

zich door het ontbreken van hobby's. De meisjes die in groepsverband delicten

hebben gepleegd, doen wel aan sport of hebben andere hobby's. Ten slotte geldt

voor deze zeer problematische meisjes dat de gepleegde delicten zonder

uitzondering zeer ernstig zijn en vaak gepaard gaan met geweld.

6.4 Nadere detaillering van de typen

Zoals eerder in dit hoofdstuk naar voren is gebracht, is er tijdens de interviews een

aantal vragen aan de meisjes gesteld die betrekking hebben op de motieven die

leidden tot het plegen van het delict, en op de aanwezigheid van schuld-, schaamte-

en spijtgevoel. Ook is gevraagd naar hun mening over de behandeling door politie en

justitie en naar de beleving van hun straf. De antwoorden op de genoemde vragen

zullen hieronder bij een nadere detaillering van de ontwikkelde typen worden

uitgewerkt.

Ten slotte zijn vragen gesteld over de opvattingen die zij hebben over typisch

jongens- en typisch meisjes(delict)gedrag en over hun toekomstverwachtingen.

De opvattingen van de meisjes daarover zijn echter niet erg verschillend naar type,

zodat we ze hier verder buiten beschouwing laten.



Casusanalyse en aanzet tot een typologie 119

6.4.1 De 'weinig aan dehand'-meisjes

Deze meisjes vertonen, zoals gezegd, 'uitprobeer- of opgroeigedrag'. Het ziet ernaar

uit dat het plegen van delicten tot het verleden behoort; de kick was leuk, maar na

de straf 'hoeft het niet meer' of is de gevraagde aandacht gekregen. Bij één van de

meisjes uit deze groep, die gedurende langere tijd een hele serie meer of minder
ernstige delicten pleegde, was het voornaamste motief het 'afreageren op de situatie

thuis, op de ruzies met haar vader'. Ze vertelt dat ze 'alleen kan afreageren op

dingen en niet op de daarvoor aangewezen persoon'.

De kick om delicten te plegen zal niet sterker zijn dan de nare ervaringen na het

gepakt zijn. Ze hebben slechte herinneringen aan hun verblijf bij de politie; de

confrontatie met een politiecel heeft diepe indruk gemaakt.

'Daar moest ik een dag in de gevangenis zitten, je zit daar in een groene holle

ruimte.'

Op de vraag of jongens en meisjes hetzelfde behandeld worden door de politie,

antwoorden deze meisjes dat het verschil in ernst van het delict het verschil in

behandeling door de politie verklaart. Eén meisje voegt eraan toe:

'Bovendien heeft de politie een zwak voor meisjes.'

Ze hebben meteen nadat ze door de politie worden opgepakt, spijt van wat ze

hebben gedaan, ze schamen zich voor wat er is gebeurd. Het feit dát ze straf krijgen

evenals de strafmaat vinden ze terecht. Een van deze meisjes is zelfs 'blij' met haar

werkstraf.

'Een werkstraf is lichter. In zo'n jeugdgevangenis mag je op bepaalde tijden eruit

en op bepaalde tijden naar de wc, moet je luisteren naar wat ze zeggen. Bij de

werkstraf moest je ook wel luisteren, maar je kon ook geintjes met ze maken.

Het voelde niet aan als een straf.'

Niettemin lijkt de straf die hen is opgelegd, het voornaamste motief te zijn om in de

toekomst geen delicten meer te zullen plegen.

'Ik wil niet nog een keer het werk van Halt doen.'

'Als je het weer doet, wordt de straf erger en kan je in de jeugdgevangenis

terechtkomen.'

6.4.2 De 'risico'-meisjes

De meest voorkomende motieven voor het plegen van het delict in deze groep zijn:

'verveling' en 'meeloopgedrag'. Sommige meisjes brengen naar voren dat er bij hen

in de buurt niets te doen is voor jongeren. Een van hen pleit voor een jeugdhuis en

zegt dat haar hele vriendengroep dat wil.

'Er was hier een jeugdhuis, dat was vroeger heel leuk, maar nu komen er andere

jongeren. Hun zijn racistisch, als wij ernaar toegaan dan komt er ruzie van,

vechten. Zij draaien bubbeling46, hun zijn gabbers en dat kan niet samen.'

Het is dit 'meeloopgedrag' waar deze meisjes uitermate gevoelig voor blijken te zijn.

Zij zijn erg vatbaar voor slechte invloeden van 'derden'. Deze meisjes kunnen ook
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lang blijven volhouden dat ze 'helemaal niets' hebben gedaan; spijt- en schaamte-

gevoel zijn er dan ook nauwelijks. Toch gebeurt het dat ze later, naar aanleiding van

de officiële reactie en de straf, gaan nadenken over het delict. Zo verplaatst een

meisje zich bijvoorbeeld in een moeder met een kind of in een oude dame die een

grote groep jongeren moeten passeren en dat zo'n groep toch wel heel bedreigend is.

'Zo van, straks pikken ze m'n tassie of zo, dat hoor je tegenwoordig.'

Schamen doen ze zich eigenlijk alleen tegenover de mensen die hebben gezien hoe

zij zijn afgevoerd door de politie. Aan hun verblijf op het politiebureau bewaren

deze meisjes eveneens slechte herinneringen.

De risicomeisjes zijn van mening dat jongens en meisjes op dezelfde manier door de

politie worden behandeld.

'Als je normaal doet en respect toont, dan doen zij ook normaal.'

Wat betreft de reactie van deze meisjes nadat ze zijn opgepakt en de reactie op hun

straf: in het algemeen vinden ze de hoogte van de straf onterecht. Ze hebben

tenslotte 'niets verkeerd gedaan'. Het uitblijven van schuldgevoel en/of spijt en de

strafbeleving geven niet veel hoop dat deze zo beïnvloedbare meisjes voortaan geen

criminaliteit meer zullen bedrijven. Op de vraag of zij denken ooit nog delicten te

zullen plegen, wordt dan ook bij voorbaat een slag om de arm gehouden. Stelen zal

niet gebeuren, een vechtpartij wordt niet uitgesloten. Het is de vraag of voor deze

meisjes de strafrechtelijke interventie effecten heeft op latere recidive.

'Als ze me echt kwaad maken, als iemand een klap uitdeelt, dan geef ik gewoon

een stoot terug.'

6.4.3 De 'zeer problematische' meisjes

De motieven die leidden tot het plegen van de delicten, verschillen bij deze meisjes

enigszins van de vorige twee typen. Bij deze categorie maken we kennis met het

fenomeen van het plegen van een ernstig geweldsdelict gericht tegen personen.

Behalve 'uit verveling', 'vanwege de kick', worden deze delicten ook gemotiveerd als:

om je te bewijzen ten opzichte van de jongens'.

'Ik deed het omdat het lachen was en ook wel voor de kick. Ik denk er nog met

plezier aan terug. Het gaat mij niet echt om het wegnemen van spullen, meer

om de lol en de rotzooi die je er kan maken.'

Behalve omdat ze te weinig geld hebben om het gewenste artikel te kopen, plegen

deze meisjes ook delicten 'gewoon' om mensen bang te maken. Of ze plegen

diefstallen om 'frustraties af te reageren. Dan hoef ik geen mensen in elkaar

te slaan.'

De helft van deze zeer problematische meisjes zegt onomwonden dat ze spijt

hebben van wat ze hebben gedaan en dat ze zich erg schamen. De andere meisjes

hebben het delict heel bewust gepleegd; spijt- of schuldgevoel is dan niet helemaal

46 Dit is een sensueel erotische dans op een versneld reggaeritme.
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op zijn plaats. Pas later gaan ze over het delict nadenken en komen dan tot de

conclusie dat er veel mensen pijn is gedaan. Zo zegt een meisje bijvoorbeeld dat

ze 'nooit had mogen steken, alleen een klap voor d'r kop had moeten geven en

weglopen'.

Opvallend is dat een gedeelte van deze meisjes geen slechte herinneringen heeft

aan het verblijf op het politiebureau, eerder goede. Over het algemeen zijn zij van

mening dat jongens strenger worden behandeld dan meisjes, omdat 'jongens de

politie eerder een klap of een grote bek geven'.

Een van de meisjes kreeg zelfs een cola en een mars van een politieman. Zij denken

dat de 'meisjesvriendelijke' behandeling door de politie voortkomt uit de gedachte

dat'het toch aparter is als een meisje vastzit'.

Ook vinden ze het terecht dat ze straf krijgen, en dat ze deze moeten uitzitten. Ze

vinden de duur van de hechtenis alleen veel te lang. Wel geven de meisjes aan dat ze

veel hebben geleerd in de inrichting, zoals contacten te leggen en te communiceren.

Niettemin spreekt een van de meisjes zich uit voor een alternatieve straf.

'Een alternatieve straf is beter én zwaarder dan vastzitten, voor iedereen. Als

mensen een tijdje hebben vastgezeten, vallen ze eerder terug in hun oude

gedrag. Maar als je weet dat je weer van die rotklusjes moet doen ...!'
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Conclusies en slotbeschouwing

In dit onderzoek naar criminaliteit van strafrechtelijk minderjarige meisjes wordt

vanuit divers perspectief gekeken naar het fenomeen. Er zijn veel bronnen

aangeboord, die een schat aan informatie hebben opgeleverd. Zo is een uitgebreid

literatuuronderzoek gedaan, zijn de beschikbare statistieken en andere kwanti-

tatieve databestanden geanalyseerd en hebben er gesprekken met sleutelfiguren

plaatsgevonden. Last but not least zijn diepte-interviews gehouden met een aantal

meisjes die vanwege strafbare feiten opgepakt zijn door de politie. Van deze meisjes

zijn ook de (straf)dossiers geanalyseerd.

In dit hoofdstuk zal een poging gedaan worden om de resultaten van al deze inspan-

ningen te integreren en te komen tot enkele afrondende conclusies. Dit wordt

gedaan aan de hand van de drie onderwerpen die we in het onderzoek behandeld

hebben. De onderzoeksvragen die in hoofdstuk 1 zijn geformuleerd, komen hier

nog een keer aan de orde. Niet over alle stellingen die uit de literatuurverkenning

gedestilleerd zijn, kan op basis van dit onderzoek een uitspraak worden gedaan.

Enkele stellingen die we niet kunnen bespreken met behulp van de onderzoeks-

resultaten, zullen toch ter informatie vermeld worden, omdat zij aanleiding kunnen

geven tot een vervolgonderzoek.

Niet onbelangrijk is in hoeverre aan de resultaten van dit onderzoek consequenties

verbonden kunnen worden voor het (toekomstige) beleid op het terrein van

(jeugd)criminaliteit. In de slotbeschouwing en de paragraaf omtrent de

aanbevelingen zal hieraan aandacht worden geschonken.

7.1 Oorzaken van en verklaringen voor (meisjes) criminaliteit

In deze paragraaf wordt op een rij gezet wat uit dit onderzoek voortvloeit omtrent

mogelijke oorzaken van en verklaringen voor de prevalentie van criminaliteit bij

meisjes. Enkele van de in hoofdstuk 2 geformuleerde stellingen passeren hier

nogmaals de revue. De oplettende lezer zal het overigens niet ontgaan dat er ook

met zoveel woorden gezocht wordt naar een antwoord op de vraag waarom de

meeste meisjes niet overgaan tot criminaliteit.

Welk gewicht hebben problemen in de relationele sfeer als voorwaarde

voor het optreden van crimineel gedrag bij meisjes? Dienen relationele

problemen bij meisjes ernstiger te zijn dan bij jongens voordat tot

crimineel gedrag wordt overgegaan?

De stelling dat relationele problemen ten grondslag liggen aan meisjes- (en

vrouwen)criminaliteit wordt ten dele bevestigd door ons onderzoeksmateriaal.

De sterkste aanwijzingen hiervoor vinden we bij de sleutelfiguren (zie hoofdstuk 4).
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Zij melden vrijwel zonder uitzondering dat meisjes nooit 'zomaar' delicten plegen;

er is altijd wel iets aan de hand (in de relationele sfeer thuis, op school of met

vrienden en vriendinnen). Daarnaast wordt dit verband ook in sommig buitenlands

onderzoek gevonden (zie hoofdstuk 2). Uit ons onderzoek blijkt echter dat crimineel

gedrag van meisjes niet altijd samen hoeft te. gaan met problemen in de relationele

sfeer. Bij de meisjes met een risico voor verder crimineel gedrag is er niet altijd

sprake van een relationele problematiek. Verveling en meeloopgedrag zijn doorslag-

gevender bij deze risicomeisjes dan eventuele relationele problemen. Bij de zeer

problematische meisjes stellen we vast dat het plegen van geweldsmisdrijven

samenhangt met een geschiedenis van relationele en emotionele ellende. Het ont-

breken van (voldoende) stabiliteit en warmte vanaf de vroege jeugd, gekenmerkt

door een opeenstapeling van onder meer (echt)scheiding, drank- en drugsmisbruik

door ouders, wisselingen van ouderfiguren, uithuisplaatsingen, verwaarlozing en

seksueel misbruik, leidt klaarblijkelijk tot een verhoogd risico voor later gewelddadig

gedrag. Ook bij meisjes die weinig risicovol zijn, komt het voor dat delictgedrag

wordt vertoond als signaal om aandacht te vragen voor relationele problemen.

Wordt het signaal opgepikt, en leidt dat vervolgens tot aandacht c.q. een oplossing

voor de relationele malaise, dan blijkt er ook geen reden meer te zijn voor continue-

ring van crimineel gedrag.
Of relationele problemen - zo die er zijn - ernstigere proporties dienen aan te

nemen voor meisjes (vrouwen) dan voor jongens (mannen) alvorens ze leiden tot

dergelijk gedrag, is op grond van onze gegevens niet te verifiëren. Dit komt vooral

omdat we geen vergelijkingsmateriaal hebben. De enige indicatie hieromtrent

verschafte een kinderrechter met de opmerking dat de drempel voor meisjes om tot

een misdrijf over te gaan, hoger ligt dan voor jongens. Hij legde echter geen verband

met relationele problemen.

Kunnen gunstige (gezins)omstandigheden opgevat worden als een

beschermende (of criminaliteitsremmende) factor voor meisjes in de zin

dat het meisjes weerhoudt van crimineel gedrag?

Of gunstige relationele omstandigheden een protectieve factor zijn voor meisjes in

de zin dat dergelijke omstandigheden hen weerhouden van crimineel gedrag, kan

op basis van onze empirische gegevens niet geveritiëerd worden. Onderzoek naar

delinquente en niet-delinquente jongens en meisjes kan hier een licht op werpen.

Onze empirische gegevens kunnen slechts zeer summier licht werpen op de moge-

lijke criminaliteitsremmende werking van gunstige (gezins)omstandigheden. Bij

de meisjes bij wie weinig aan de hand is (geweest) in de gezinssituatie, kunnen we

redelijkerwijs verwachten dat hun delictgedrag van voorbijgaande aard is.

Is er sprake van een afschrikkende werking van officiële sancties bij

meisjes? Is dit afschrikwekkende effect bij meisjes groter dan bij jongens?

Onderzoek onder zowel niet-delinquente als delinquente jongeren zou tevens

gericht kunnen worden op de vraag in hoeverre meisjes en jongens weerhouden
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worden van het plegen van delicten door de afschrikkende werking van officiële

sancties. Omdat ons onderzoek zich uitsluitend richt op meisjes van wie officieel

bekend is dat ze delinquent gedrag vertoond hebben, kunnen we niets zeggen

over de vraag in hoeverre meisjes hierdoor ï berhaupt van delinquent gedrag weer-

houden worden. Over de vraag of de afschrikking van' dergelijke sancties groter is

bij meisjes dan bij jongens, kunnen we nu ook geen uitspraak doen. Wat wel blijkt

uit de statistieken en andere kwantitatieve informatie, is dat in de eerste plaats

verhoudingsgewijs minder meisjes (ernstige) strafbare feiten plegen en in de

tweede plaats meisjes (veel) minder recidiveren dan jongens. De meerderheid

van de sleutelfiguren vermeldt dit ook, en zij leggen inderdaad een rechtstreeks

verband met de afschrikwekkende werking van interventies.

Uit de gesprekken met de meisjes blijkt eveneens dat het verblijf in een politiecel en

de eventueel volgende sanctie diepe indruk hebben gemaakt, althans op een aantal

van hen. Vooral de meisjes met wie weinig aan de hand is, zijn behoorlijk onder de

indruk van de officiële reactie op hun gedrag. Bij de risicomeisjes blijkt er nauwelijks

of geen afschrikwekkend effect op te treden van het politie-/justitiecontact. Zij

blijven ook lang volhouden dat ze niets (strafbaars) hebben gedaan. Enige voorzich-

tigheid is hier geboden, maar de interviewgegevens met de meisjes leveren toch

aanwijzingen dat er verschillen voorkomen in gevoeligheid voor sancties bij meisjes

(en mogelijk ook bij jongens) en daarmee in effectiviteit van sancties op individueel

niveau. Bij jeugdige wetsovertreders is het daarom van belang om niet louter naar de

ernst van het delict te kijken, maar om een vrij nauwkeurig beeld te krijgen van de

achtergrondkenmerken van de betrokkene en de toedracht (vanuit de ontwikkelings-

benadering de ontstaansgeschiedenis) van het delict.

Een aardig voorbeeld hierbij is de aanpak van de politie in de regio Utrecht ten

overstaan van jeugdige verdachten. Zij analyseert het gedrag van elke minderjarige

verdachte met behulp van het'risicomodel'. De politiefunctionaris verzamelt infor-

matie over de aanleiding tot het delictgedrag en over eventuele achterliggende pro-

blemen bij de jongere, bij de ouders en eventuele andere betrokkenen (leerkracht,

hulpverlener, enzovoort). Deze analyse is bedoeld om onderscheid te kunnen maken

tussen wat heet 'uitprobeergedrag' en 'problematisch gedrag' van jeugdigen. Dit

alles om een uitspraak te doen over de verwachting dat dergelijk gedrag zich bij

die jongere in de toekomst zal herhalen of niet. De aanpak van de politie wordt

vervolgens afgestemd op de uitkomst van deze risico-analyse.

In dit verband is een opmerking over de betekenis van first offender op zijn plaats.

Gegeven de opgave van de meisjes in de interviews van niet bekend geworden straf-

bare feiten lijkt het niet zinvol om (veel) waarde te hechten aan het first-offender-

schap van jeugdige daders. Gezien de kleine pakkans enerzijds en de veelvuldig

gepleegde en niet bekend geworden jeugdcriminaliteit anderzijds, is het eenzijdig

afstemmen van sanctiebeleid op first offenders versus recidivisten kortzichtig te

noemen. Een screening van jeugdige verdachten bij de politie zoals bedoeld met

het Utrechtse risicomodel, zou een doelmatige inzet van personen en middelen bij

officiële reacties en interventies op jeugdig crimineel gedrag kunnen bevorderen.
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Een betrouwbare en gevalideeerde lijst met risicofactoren zou daarbij een nuttig

instrument zijn.

Deze conclusies leiden eveneens tot de aanbeveling om meisjes bij een confrontatie

met politie en justitie niet anders te behandelen dan jongens. Informatie van de

sleutelfiguren maakt het aannemelijk dat bijvoorbeeld op het niveau van de Raad

voor de Kinderbescherming en de politie, meisjes op een 'mildere' manier benaderd

worden. Gegeven de gevoeligheid voor sancties van sommige meisjes, is het aan te

bevelen om dit onderscheid in het vervolg achterwege te laten.

Hebben meisjes meer dan jongens behoefte aan een evenwicht tussen hun

waarden en hun handelingen, waardoor meisjes meer moeite hebben

dan jongens om dingen te doen die ze feitelijk onacceptabel vinden

(zoals delinquent gedrag)?

De geringe omvang en de overwegend minder ernstige aard van meisjescriminaliteit

in vergelijking met jongenscriminaliteit wordt in de literatuur in verband gebracht

met de grotere behoefte bij meisjes aan een evenwicht tussen hun waarden

(delinquent values) en hun handelingen dan bij jongens. We vinden in ons onder-

zoek empirische bevestiging voor de veronderstelling dat meisjes crimineel gedrag

voor zichzelf niet als een passend gedragsalternatief zien. Een in dit verband
opvallende uitlating van diverse geïnterviewde meisjes is dat ze (achteraf) vinden

dat het door hen gepleegde delict 'eigenlijk niet bij ze past'. Spijt en schaamte zijn

dan het gevolg. Afgezien van de vraag of dit oprechte spijt en schaamte zijn, kan dit

duiden op de eerder geopperde cognitieve dissonantie tussen gedrag en waarden.

Speculatief kan geredeneerd worden dat deze dissonantie opgelost wordt door het

(impliciete) voornemen zich in het vervolg niet nogmaals schuldig te maken aan

(enige vorm van) strafbaar gedrag; de behoefte aan evenwicht wordt op deze manier

recht gedaan. Op de vraag waardoor dan de feminine grotere behoefte aan even-

wicht veroorzaakt wordt, kan hier geen antwoord gegeven worden. We kunnen

overigens op basis van interviewgegevens van enkele meisjes een en ander nuan-

ceren. Sommige meisjes geven onomwonden aan geen spijt te hebben van hun

(gewelds)delict(en) en zich daar niet voor te schamen. Bij twee meisjes dringt pas

na verloop van tijd door wat ze gedaan hebben en begint zich een gevoel van spijt

te ontwikkelen. De risicomeisjes vinden zelfs dat hen onrecht is aangedaan omdat ze

óf niets gedaan hebben 6f eerder valselijk beschuldigd zijn van een misdrijf. Hieruit

blijkt met andere woorden dat er ook verschillen tussen meisjes onderling voor-

komen.
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Is het verschil in gedragspatroon tussen meisjes en jongens - meisjes

treden minder in groepsverband op dan jongens - een verklaring voor

het feit dat meisjes mindergroepsgebonden delicten begaan dan hun

mannelijke leeftijdgenoten? Welke rol vervullen meisjes als ze in

groepsverband delicten plegen?

De geïnterviewde sleutelfiguren onderschrijven deze verklaring. We moeten er ech-

ter op attent zijn dat er een onderscheid gemaakt wordt naar groepen die uitsluitend

uit meisjes (en vrouwen) zijn samengesteld en gemengd samengestelde groepen. De

sleutelfiguren merken op dat het optreden van meisjesgroepen vooral langs etnische

lijnen geschiedt; dat wil zeggen dat de groepen vooral allochtoon (zigeunergroepen,

Antilliaanse/Surinaamse groepen) zijn samengesteld. De delicten die deze groepen

plegen, hebben vaak een gewelddadig karakter en/of hebben betrekking op ver-

mogenscriminaliteit. Wat betreft de gemengd samengestelde groepen die zich met

strafbare feiten bezighouden, wordt de stelling dat meisjes vaak een bijrol vervullen

door zowel de sleutelfiguren als een aantal cases bevestigd. Meisjes kunnen volgens

een van de sleutelfiguren echter wel een katalyserende functie in een gemengde

groep hebben door gunsten in het vooruitzicht te stellen als de jongens 'goed hun

best doen'. Daarbij is het nog van belang dat het optreden van dergelijke groepen

minderjarigen in de Nederlandse context een betrekkelijk nieuw en (in omvang)

beperkt fenomeen is. Dit in tegenstelling tot wat Hoffman-Bustamente (1973)

blijkbaar zo'n 25 jaar geleden al heeft vastgesteld in de VS.

Worden de verschillen in perceptie van en reactie op meisjes- en jongens-

gedrag 'uitgelokt' door presentatieverschillen tussen beide seksen?

Een ander verschil tussen jongens en meisjes dat in verband gebracht wordt met

de perceptie van jongens- en meisjesgedrag in het algemeen en de reactie op hun

crimineel gedrag in het bijzonder, is gelegen in de wijze waarop beide seksen zich

presenteren. Van meisjes wordt gezegd dat ze beter kunnen acteren dan jongens.

In vergelijking met jongens maken ze gebruik van geavanceerdere en subtielere

tactieken. Uit de gesprekken met de sleutelfiguren komt ondubbelzinnig naar voren

dat de presentation of selfvan meisjes geraffineerder is dan die van de jongens, met

als gevolg dat meisjes in ieder geval door de politie over het algemeen wat milder

worden benaderd. Dit laatste wordt ook door een aantal meisjes beaamd. Het gaat

dan om de presentatie nadat de meisjes aangehouden zijn op verdenking van het

plegen van een strafbaar feit. Of deze presentatie of het acteertalent ook een

preventieve factor van belang is voor het ontstaan(of beter het voorkómen) van

criminaliteit, is onduidelijk. Het is wel plausibel om aan te nemen dat de manier

waarop meisjes zich doorgaans gedragen (minder riskant en vijandig dan jongens),

ervoor zorgt dat zij minder opvallend aanwezig zijn. In ons onderzoek maken enkele

sleutelfiguren duidelijk dat de drempel voor meisjes om tot criminaliteit en in het

bijzonder tot gewelddadige criminaliteit over te gaan, hoger is dan voor jongens.

Tegelijkertijd wordt erop gewezen dat, indien die drempel eenmaal overschreden is,

vooral het gewelddadige karakter van de delicten excessief wordt. Dit zou volgens de
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sleutelfiguren het gevolg zijn van het feit dat meisjes inherent minder bedreigend

overkomen en dat ze (dus) hun toevlucht moeten nemen tot hulpmiddelen om de

bedreiging kracht bij te zetten.

Wat betreft de uitgekiende trucs die meisjes bedenken, is hier de volgende anecdote

op haar plaats. Meisjes bekleden de binnenkant van hun boodschappentas met

aluminiumfolie om de detectiepoortjes te misleiden. Dit heeft tot gevolg dat ze niet

gepakt worden, waardoor de kans op een fysieke confrontatie met bewakingsperso-

neel tot een minimum gereduceerd wordt. Dit is dus niet niet alleen een voorbeeld

van een uitgekiende, maar inderdaad ook van een minder riskante en minder vijan-

dige criminele strategie.

Er is, zoals gezegd, een aantal stellingen en hypothesen waarvoor we in het kader

van dit onderzoek geen of te weinig specifieke informatie hebben om er zinvolle

uitspraken over te doen. Niettemin is uit het in hoofdstuk 2 gepresenteerde (buiten-

landse) onderzoek gebleken dat de verbanden die in een aantal stellingen aan de

orde komen, op enigerlei wijze van toepassing zijn op meisjescriminaliteit. De meest

interessante hypothesen zijn hier zonder commentaar op een rijtje gezet. Het lijkt

ons van belang dat deze verbanden nader onderzocht worden op hun houdbaarheid

voor de huidige Nederlandse stand van zaken.
- Intensief (ouderlijk) toezicht is een protectieve factor voor ongewenst gedrag.

Aangenomen dat de mate van (ouderlijk) toezicht recht evenredig is met het

effect van dat toezicht op het voorkomen van ongewenst gedrag en gesteld dat

het (ouderlijk) toezicht op meisjes (nog steeds) intensiever is dan op jongens, is

het effect ervan groter op het gedrag van meisjes dan dat van jongens (naar

Graham en Bowling, 1995).

- De invloed van leeftijd- en seksegenoten (peer-groep) op het gedrag van kinde-

ren beperkt zich niet tot één ontwikkelingsfase (puberteit/middelbare-school-

tijd); de invloed van peers vangt al vroeg in de kindertijd aan en strekt zich over

diverse fasen uit (vanaf de peutertijd tot in de jong-volwassenheid) (naar Simons

e.a., 1994).

- De spanningsbehoefte als motief voor het plegen van delicten is minder aan-

wezig bij meisjes dan bij jongens en dit verschil kan worden teruggevoerd op

biologische verschillen (Van Laar, 1991).

- Meisjes zijn voor het ontwikkelen van een positieve persoonlijke (vrouwelijke)

identiteit veel minder aangewezen op het vertonen van bravoure en lichamelijke

kracht dan jongens voor het ontwikkelen van een mannelijke identiteit, wat

gepaard gaat met allerlei vormen van kleine criminaliteit (Johnson, 1979; Van

Laar, 1991).

- Emancipatoire ideeën en toekomstverwachtingen gaan niet hand in hand met

crimineel gedrag: criminele meisjes houden er een vrij traditionele en sekse-

specifieke opvatting over hun rol in de samenleving op na (Giordano en

Cernkovich, 1979).



Condusles en slotbeschouwing 129

- 'Sex related differences reflect the operation of correlated social and biological

constraints, not merely parental actions' (Belknap e.a., 1997).

7.2 De ontwikkeling van de meisjescriminaliteit

De conclusies met betrekking tot de ontwikkeling van meisjescriminaliteit vatten we

samen aan de hand van de in hoofdstuk 3 behandelde onderzoeksvragen.

Hoe verloopt de kwantitatieve ontwikkeling van meisjescriminaliteit

tussen 1980 en 1996?

Over deze kwestie kunnen we lang of kort zijn. We kiezen voor de laatste optie. Als

we de verschillende bronnen die we in dit verband geconsulteerd hebben, bekijken,

dan kunnen we concluderen dat er weliswaar tekenen zijn van verandering in het

criminaliteitsbeeld bij meisjes - in de zin van een toename van vooral de geregistreer-

de meisjescriminaliteit - maar dat er relatief gezien (ten opzichte van jongens) geen

sprake is van een rigoureuze omslag of inhaalslag. De meest opmerkelijke verande-

ringen hebben niet zozeer betrekking op de totale omvang van meisjescriminaliteit,

maar in het bijzonder op de geweldscriminaliteit van meisjes die gericht is op

personen (zie ook paragraaf 7.3). De zelfrapportagecijfers van de afgelopen tien jaar

geven, als meest bruikbare databron voor het vaststellen van trends, overigens

overall een vrij stabiel beeld.

Vinden er veranderingen plaats in de aard van meisjescriminaliteit in

de periode 1980-1996, en zo ja, welke veranderingen zijn dat?

Ook hier geldt dat zich geen trendbreuk heeft voorgedaan: het algemene beeld van

de rangorde in delictcategorieën is bij meisjescriminaliteit anno 1996 niet anders

dan in 1980. Wel dient gesteld dat zich verschuivingen voordoen in het proportionele

aandeel van enkele delictcategorieën: het aandeel van vermogensdelicten neemt af

en daar staat een toename van geweldsdelicten tegen personen en delicten tegen

openbare orde en gezag tegenover. Binnen deze vrij globale delictcategorieën doet

zich ook een aantal verschuivingen bij specifieke delicten voor. Zo neemt bij de

vermogenscriminaliteit diefstal door middel van braak verhoudingsgewijs toe, in

tegenstelling tot eenvoudige diefstal. Deze verschuiving in delictgedrag zou samen

kunnen hangen met een ontwikkeling op het gebied van de vrijetijdsbesteding en de

vriendschapsrelaties van meisjes. Een plausibele verklaring voor deze verschuiving

is dat meisjes vaker dan voorheen met jongens in een groep optrekken en daardoor

meer in situaties terechtkomen waarin ze handelingen van jongens kunnen leren die

nodig zijn om bepaalde delicten te plegen (bijvoorbeeld inbreken). Vooralsnog is

hierover weinig bekend en dient er nader onderzoek verricht te worden naar de

beïnvloedingslijnen en -processen tussen leeftijd- en seksegenoten op het gebied

van het ontwikkelen en het vertonen van (on)gewenste gedragsalternatieven.
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Zijn er verschillen waar te nemen tussen jongens en meisjes met betrek-

king tot recidive en de leeftijd waarop met het plegen van strafbare

feiten wordt begonnen en gestopt?

Meisjes recidiveren minder vaak dan jongens. Zij houden ook op jongere leeftijd op

met strafbaar gesteld gedrag dan jongens in het algemeen doen. De aanvangsleeftijd

is voor beide seksen dezelfde.

Welke verschillen zijn er in aard en omvang van criminaliteit van

jongens en meisjes?

Anno 1996 is nog steeds sprake van een behoorlijk groot kwantitatief verschil tussen

jongens- en meisjescriminaliteit. Op basis van politiecijfers (die een beeld geven van

de wat ernstigere vormen van criminaliteit) is dat verschil echter groter dan op

grond van zelfrapportagegegevens (die minder ernstige criminele feiten belichten).

De delicten die meisjes plegen, zijn doorgaans minder ernstig dan die van jongens.

Krijgen meisjes - bij vergelijkbare ernst van het delict - over het

algemeen een minder zware afdoening dan jongens?

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat de sekse van de minderjarige dader een rol

van betekenis speelt in de afdoeningen door het OM en de rechtbank als de ernst
van het delict constant wordt gehouden. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat

gegevens waarop een en ander gebaseerd is, gedateerd zijn. Gegeven de hoge vlucht

die taakstraffen hebben genomen, is het niet uit te sluiten dat hierin recentelijk

verandering is gekomen.

7.3 De aard van de meisjescriminaliteit

Is de aard van meisjescriminaliteit anno 1996 wezenlijk anders dan in

1980, en zo ja is er dan ook sprake van een toenemende ernst?

Over de aard van de meisjescriminaliteit en de veranderingen daarbij, hebben we

reeds in paragraaf 7.2 een en ander aangestipt. Het moge duidelijk zijn dat in de

kwantitatieve ontwikkeling van de meisjescriminaliteit een verschuiving zichtbaar

wordt in de proportionele verhouding van de delicttypen zoals beschreven in hoofd-

stuk 3. In de periode 1980-1996 is het aandeel van vermogenscriminaliteit op het

totaal bij meisjes verminderd. Daartegenover staat een relatief groter geworden

aandeel van geweldscriminaliteit gericht tegen personen en van delicten tegen

openbare orde en gezag. Geweld tegen personen is de delictcategorie die - althans

volgens de politiecijfers - relatief gezien het sterkst is toegenomen onder meisjes.

Het gaat dan vooral om een sterke stijging van mishandelingen vanaf 1992. Een-

zelfde ontwikkeling doet zich in dezelfde periode voor bij diefstal met geweld, zij

het dat de absolute aantallen van dit delict bij meisjes nog altijd klein zijn.
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Wat zijn de achtergronden van (recente) ontwikkelingen van door

meisjes gepleegde vermogens- en geweldsdelicten?

Over de achtergronden van de recente ontwikkelingen van genoemde specifieke

geweldsdelicten kunnen we het volgende stellen. De grootste groep geweldsdelicten

waarvan meisjes in de onderzochte reeks van jaren verdacht worden, is (nog steeds)

mishandeling. Hieronder wordt zowel eenvoudige mishandeling als mishandeling

met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg begrepen. De ernst van de feiten die binnen

deze delictbepaling vallen, kan, met andere woorden, nog sterk variëren.

Uit de gesprekken met de sleutelfiguren en met de meisjes zelf blijkt echter dat,

indien meisjes lichamelijk letsel toebrengen aan anderen, het (bijna) altijd sekse-

genoten en vaak ook leeftijdgenoten betreffen met wie ze een appeltje te schillen

hebben. De (impliciete) code (jongens vechten met jongens en meisjes pakken

andere meisjes aan) heeft - zo menen de geïnterviewde sleutelfiguren - bij beide

seksen nog niet aan geldigheid ingeboet. Aangenomen mag worden dat incidenten

tussen meisjes die in juridische zin onder de noemer 'mishandeling' vallen, veelal

het karakter hebben van fysieke confrontaties tussen rivales (om een ingepikt

vriendje of vriendinnetje) dan wel jaloerse dametjes of gepikeerde ijdeltuiten

(vermeende roddel van het ene meisje over het andere meisje met betrekking tot

uiterlijk, vriendinnen, omgang met jongens enzovoort). Vaak gaat het om een vecht-

enlof scheldpartij in een één-op-één- of twee-op-éénsituatie.

Betrekkelijk nieuw (en zeldzaam) is dat meisjes in een kleine groep naar buiten

treden om één ander meisje aan te pakken. Toch is nog weinig onderzoek gedaan

naar mogelijk andere vormen van agressieve expressie bij meisjes. Naast de directe

(fysieke) confrontatie die meisjes ook wel eens opzoeken om een onderling conflict

te beslechten, hanteren zij andere strategieën om een ander geweld aan te doen,

zoals sociale manipulatie en sociale uitsluiting. Uit de literatuur is bekend dat het

(criminologische) beeld van geweld en gewelddadig gedrag nog steeds overheerst

wordt door een typisch mannelijke vorm van gewelddadigheid (macho, stoer, fysiek

agressief). Zo lang we door deze 'bril' naar gewelddadig gedrag bij meisjes (en

vrouwen) kijken, zijn er geen andere mogelijkheden dan dit gedrag bij vrouwelijke

daders als 'onnatuurlijk' of'raar' te bestempelen.

Ook meisjes zelf zien zichzelf (nog steeds) niet als gewelddadige wezens, althans

niet in de betekenis van de mannelijke vorm van gewelddadigheid. Meisjes die een

gewelddelict hebben gepleegd, geven tijdens het interview aan dat ze dergelijk

gewelddadig gedrag niet bij henzelf vinden passen: 'Meisjes vechten niet, ze

bekvechten.'

De klaarblijkelijke toename van het aantal minderjarige vrouwelijke verdachten

van mishandeling in de politiecijfers kan - ondanks de aanwezige discrepantie

tussen de beleving van 'wat bij je past' en 'wat je doet' - toch te maken hebben

met een toename van acting-out-gedrag bij meisjes. Anderzijds is het denkbaar

dat conflictsituaties die overlast bezorgen, vaker dan voorheen door de omgeving

en door meisjes zelf reden is tot melding of aangifte bij autoriteiten (school,

beveiligingspersoneel, politie). Er is wellicht sprake van een geringere tolerantie

1
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ten opzichte van jeugdigen (jongens én meisjes), die vaak in groepsverband als lastig

en ordeverstorend ervaren worden.

Wat betreft de geconstateerde toename onder meisjes van geregistreerde diefstallen

door middel van braak en van diefstallen met geweldpleging, kunnen we tot slot het

volgende stellen. Er zijn aanwijzingen dat de vrijetijdsbesteding van meisjes aan

veranderingen onderhevig is. Meisjes bewegen zich meer dan vroeger buitenshuis

en trekken met zowel jongens als meisjes op in groepsverband. Deze ontwikkelingen

hebben naar alle waarschijnlijkheid hun weerslag op het terrein van de criminele

participatie van meisjes. Door de frequentere informele omgang tussen jongens

en meisjes is er voor meisjes meer gelegenheid dan voorheen om handelingen van

jongens te leren die nodig zijn voor de uitvoering van technisch meer ingewikkelde

misdrijven. Diefstal door middel van braak is daar een voorbeeld van.

7.4 Slotbeschouwing

Zonder de - relatief zeldzame - ernstige, gewelddadige feiten die meisjes plegen

te willen bagatelliseren, kunnen we niet ontkomen aan de conclusie dat meisjes-

criminaliteit naar zowel aard als omvang een beperkt probleem vormt. Dit gaat zeker

op als meisjescriminaliteit vergeleken wordt met de delicten die door jongens van

dezelfde leeftijd worden gepleegd. Deze conclusie wordt ondersteund door de cijfers

die in hoofdstuk 3 zijn gepresenteerd en door de sleutelfiguren wier ervaringen in

hoofdstuk 4 zijn opgetekend. Dat de casusbeschrijvingen van hoofdstuk 5 goeddeels

serieuze delicten bevatten, doet hier weinig aan af, omdat dit een selecte en daar-

mee uitzonderlijke groep betreft, die juist vanwege de ernst van de feiten in een

justitiële inrichting verblijft. De overgrote meerderheid van delinquente meisjes

blijft een dergelijke gedwongen opname bespaard, omdat de feiten en problemen

te gering zijn. Weliswaar wordt een stijging geconstateerd in het aantal meisjes dat

met de politie in aanraking komt, maar er zijn goede redenen om aan te nemen dat

dit niet uitsluitend het gevolg is van een feitelijk grotere criminele participatie van

meisjes. Vooral de zelfrapportagegegevens laten zien dat die participatie de laatste

tien jaar vrijwel stabiel is gebleven. Er is, met andere woorden, geen evidentie dat

strafrechtelijk minderjarige meisjes bezig zijn met een delinquente 'inhaalslag' ten

opzichte van hun mannelijke leeftijdgenoten.

Deze conclusie rechtvaardigt de vraag naar het waarom van de geringe deelname

van meisjes aan criminele activiteiten. De literatuur geeft een overzicht van de

mogelijke verklaringen. Deze verklaringen lopen uiteen van een evolutionair geneti-

sche dispositie tot de nurture-zijde van het debat, waarbij vooral de gezinsomstan-

digheden van grotere invloed zouden zijn op meisjes dan op jongens. Ons onderzoek

geeft geen uitsluitsel over deze kwestie. Het ligt echter voor de hand te concluderen

dat geen van de theoretische benaderingen opzichzelf in staat is een allesomvattend

verklarend model te presenteren, maar dat elke benadering slechts een deel van de

verklaring oplevert. Op het gevaar af een sweeping statement te presenteren, leidt dit

tot de opvatting dat de verklaring voor de structurele verschillen in criminaliteit
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tussen jongens en meisjes (mannen en vrouwen) bestaat uit een samenspel van

(biologische en sociale) factoren die elkaar onderling beïnvloeden. Welke die

factoren dan precies zijn, is uit de beschikbare literatuur te destilleren (zie hoofd-

stuk 2). Hoe hun onderlinge samenhang en wederzijdse beïnvloeding gestalte krijgt,.

is bij uitstek een onderwerp voor meer interdisciplinair onderzoek.

Een belangrijke toevoeging aan de (sociaal-)wetenschappelijke kennis rond het

fenomeen meisjescriminaliteit zou bestaan uit een vergelijking tussen delinquente

en niet-delinquente meisjes. Voor zover ons bekend is, bestaat hier geen literatuur

over, althans niet specifiek met betrekking tot meisjescriminaliteit. Binnen het

ontwikkelingstheoretische model dat ter analyse en verklaring in dit onderzoek

gebruikt is, zou een soortgelijke benadering van niet-delinquente meisjes meer licht

kunnen werpen op de verschillen in primaire en secundaire socialisatie tussen de

beide groepen. Dat wil zeggen dat daarbij niet alleen aandacht besteed moet worden

aan de (vroege) gezinsomstandigheden, maar ook aan de invloed van peer groups

gedurende de diverse latere fasen van de socialisatie.

Hoewel, zoals gezegd, meisjescriminaliteit in vergelijking met jongenscriminaliteit

een probleem van ondergeschikt belang is, bestaat er een (relatief kleine) groep

meisjes die - blijkens de typologie die in hoofdstuk 6 werd ontwikkeld - zeer

problematisch is. Deze meisjes kenmerken zich door een cumulatie van zo ongeveer

alles wat mis kan lopen van de allervroegste jeugd tot en met de middelbare school.

Gebroken gezinnen, alcohol- en/of drugsgebruik van ouders, verwaarlozing, mis-

handeling, seksueel misbruik, veelvuldig weglopen en eigen drugsgebruik vormen

een opeenstapeling van ellende die uiteindelijk culmineert in een zeer ernstig

(gewelds)misdrijf. Een van de conclusies omtrent deze groep is dat ingrijpende

gebeurtenissen in de vroegste jeugd een onuitwisbaar stempel gedrukt hebben

op het latere gedrag.

Ook de risicomeisjes verdienen in dit verband aandacht. Deze meisjes verschillen

in zoverre van de zeer problematische meisjes dat vooral de gezinsomstandig-

heden ten tijde van het delict en de participatie in een criminele vriendengroep

een rol spelen. Zij zijn vatbaar voor beïnvloeding door de (vrienden) groep en

vertonen meeloopgedrag. De vroegste jeugdervaringen zijn minder of niet pro-

blematisch. Dit type meisje verkeert in risicovolle omstandigheden, die ertoe

kunnen leiden dat het delinquente gedrag ernstige(re) vormen aan gaat nemen.

Een voorspelling daaromtrent is moeilijk te doen; het kan zowel de 'goede' als de

'slechte' kant op gaan.

Een belangrijke vraag die opgeworpen kan worden, is in hoeverre de resultaten van

dit onderzoek een specifiek op meisjes toegesneden (preventief en/of repressief)

beleid rechtvaardigen. Er zijn twee hoofdredenen waarom onzes inziens het ant-

woord op deze vraag ontkennend moet luiden. De eerste is hierboven al aan de orde

geweest, namelijk de geringe omvang van de meisjescriminaliteit en de relatief

minder ernstige feiten; middelen moeten daar ingezet worden waar ze het meest

effectief zijn. De tweede overweging betreft de constatering dat er eigenlijk geen
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verklaringen voor meisjescriminaliteit gevonden werden die uniek zijn voor meisjes

of fundamenteel verschillen van die voor jongens. Daarmee zijn er geen reële aan-

knopingspunten voor een dergelijk seksespecifiek beleid.

Het behoeft geen betoog dat gezinsomstandigheden van sterke invloed zijn op de

ontwikkeling van het kind, zowel in positieve als in negatieve zin. In het kader van

dit onderzoek heeft vooral het laatste aandacht gekregen, maar uit de literatuur

blijkt ook dat gunstige gezinsomstandigheden kunnen voorkomen dat een kind

crimineel gedrag gaat vertonen.

Deze constatering maakt de vraag (wederom) actueel in hoeverre preventief ingrij-

pen in het gezin gerechtvaardigd is in termen van criminele politiek. Dit is een vraag

die niet eenvoudig te beantwoorden is. Wel kunnen we aangeven dat aan deze

benadering diverse voetangels en klemmen kleven. We noemen er enkele.

De ethische is daarvan niet de minst belangrijke. In hoeverre mag de overheid (straf-

rechtelijk/preventief) ingrijpen in gezinnen uitsluitend op basis van de classificatie

'risicogezin' en voordat zich feitelijk strafbaar gedrag heeft voorgedaan?

Een andere vraag is die naar de identificatie van risicogezinnen. Hoewel er allerlei

onderzoeken zijn gedaan naar gezinsfactoren die crimineel gedrag bevorderen, blijft

de (statistische) voorspelling ervan op individueel niveau een hachelijke zaak. Het

gevaar van 'vals positieven', en daarmee van 'overpredictie', dreigt. In dit verband

zou een preventieprogramma ook niet zozeer op individuen of individuele gezinnen

gericht moeten zijn, maar veel meer op groepen, zoals bepaalde scholen of stedelijke

wijken (Junger-Tas, 1996).

Een volgend punt betreft de organisatie(s) die betrokken zouden moeten worden

bij een preventieprogramma voor gezinnen die tot een risicogroep behoren. De

Raad voor de Kinderbescherming hoort hier vanzelfsprekend bij. Maar hebben

hierin ook consultatiebureaus, scholen, peuterspeelzalen, vertrouwensartsen,

geestelijken en politiefunctionarissen een rol te vervullen? En zo ja, welke

bevoegdheden hebben ze dan?

De beantwoording van deze vragen valt buiten het bestek van dit onderzoek, maar

het opwerpen ervan laat zien dat het om een buitengewoon complexe materie gaat

met ethische, praktische en politieke facetten, die elk op hun eigen merites

beschouwd moeten worden.

7.5 Aanbevelingen

Het geheel overziend, komen we tot de volgende meer of minder concrete aan-

bevelingen.

1 Het - in vergelijking met jongens - geringe probleem van meisjescriminaliteit

maakt een seksespecifiek preventief/repressief beleid (vooralsnog) niet nood-

zakelijk.

2 Om meer licht te kunnen werpen op de vraag in hoeverre de in dit onderzoek

genoemde risicofactoren daadwerkelijk in termen van oorzaken bijdragen aan
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delinquent gedrag van strafrechtelijk minderjarige meisjes, is een onderzoek

waarbij delinquente meisjes vergeleken worden met niet-delinquente meisjes,

aangewezen.

3 Het anders - dat wil zeggen milder dan jongens - behandelen van meisjes bij

politiecontacten zou - zowel vanuit rationaliteits-, emancipatoire als recidive-

overwegingen - achterwege gelaten moeten worden.

4 Het gebruik van een 'risicomodel' (zoals bij de politie in Utrecht in gebruik is)

kan hierbij behulpzaam zijn. Dit model poogt op een rationele manier straf-

rechtelijk minderjarige jongeren te categoriseren naar de mate van risico op

herhaling van het strafbare gedrag.

5 In termen van criminele politiek op de langere termijn, is de vraag naar de

effectiviteit van - vroegtijdig, preventief en ongeacht de sekse - ingrijpen in

risicogezinnen legitiem. Op basis van dit onderzoek kan daaromtrent hier

geen standpunt worden ingenomen. Niettemin zou die beleidsdiscussie, met

inachtneming van alle haken en ogen, gevoerd moeten worden.



Summary

Girls and delinquency in the

Netherlands

This report contains the results of an explorative study into the delinquent

behaviour of juvenile girls; these are girls in the 12-18 years age groep. Compared

to their male counterparts, relatively little is known about the extent and nature of

crime committed by these girls. Recently, anecdotal evidence appeared in the media

as if the participation of girls in criminal behaviour is sharply increasing. Since

juvenile delinquency has become a major policy topic in the Netherlands, it was

decided to do a 'state of the art' study on girls' criminality.

To achieve an image as complete as possible several methods have been applied:

1 Literature was studied extensively.

2 Available statistics and other quantitative data were analysed in order to show

the development of girls' delinquency over the past 15 years.

3 Interviews were conducted with convicted girls and significant actors in the field

of juvenile delinquency, such as judges, public prosecutors, social workers and

police officers.

4 Finally, case studies were analysed using the theoretical framework of the

eclectic developmental approach, as described in the chapter on theory.

The literature review shows that in the past little attention has been paid to this

specific kind of criminality. Women, and girls for that matter, were not considered

to be interesting because they committed hardly any offences. Some criminological

theories try to explain why women do not commit crimes. These explanations

vary from a biological approach to sociological and psychological points of view.

The most recent - eclectic - theory tries to combine these different angles and

argues that there is not a single explanation but that the arguments from the

various disciplines should be combined to achieve an overall explanation. This

study makes use of this developmental theory in analysing the cases of nine

delinquent girls. Since the expertise of the research team is limited to the social

sciences, the biological/genetic/evolutionary side of the debate was pasled over.

Theory fails to supply convincing evidence that there are specific causes for girls'

delinquency that are unique to girls. The differences are a matter of degree rather

than basic.

Statistics show that in the course of 15 years the amount of girls' delinquency has

increased by 120%. Boys' delinquency is also rising, but less sharply. However, girls'

delinquency still is very limited in volume, compared to boys'. Also the severity of

the crimes committed is less serious for girls. Moreover repeat offending with girls is

less prominent than with boys. The conclusion is that statistically girls' delinquency
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is a minor problem (still). This conclusion is shared by the significant actors in the

field of juvenile delinquency.

Nevertheless some girls do commit crimes. For this study we interviewed nine girls

and analysed their records. The offences varied from petty theft to aggravated

assault and arson. Their history was analysed using a list of risk factors. This

analysis gives a tentative three-way typology:

- Girls who's life history is without any major problems. They commit petty

crimes, infrequently and often on their own. They hardly score on the list of

risk factors.

- Girls at risk. They participate in a group of friends that is rather criminal. They

do not play a major role in the group but because of their susceptibility to group

influences it is not impossible (perhaps even likely) that they will continue on

the criminal path.

- Very problematic girls. In their childhood everything went wrong that could

possibly go wrong. Physical and sexual abuse are frequently found, parents

using drugs or having a drinking problem, truancy, etcetera. The crimes they

commit are very serious.

The study ends with some policy recommendations:

1 lt is not necessary to develop a sex specific policy on juvenile delinquency.

2 On the contrary, in police contacts, girls shouldn't be treated differently

from boys.

3 Early prevention activities in families at risk is a possibility that should

be discussed extensively.
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Bijlage 2

K.J

Aandachtspunten interviews sleutelfiguren

Tijdens de interviews zijn onder andere de volgende onderwerpen ter sprake gebracht.

- Meisjescriminaliteit als fenomeen. Er is gevraagd een schatting te geven van de aard

en omvang binnen het betreffende gebied waar een sleutelfiguur werkzaam is.

- Verwacht men een toe- of afname in de toekomst?

- Hoe is de verhouding bij meisjes(straf)zaken tussen gewelds- vermogens-,

openbare-ordedelicten en wat zijn de specifieke kenmerken ervan?

- Plegen meisjes in het algemeen delicten alleen of in groepsverband en zijn dit

dan meisjes- of jongensgroepen?

- Welke rol spelen vriend(inn)en bij delict- en ander ongewenst gedrag?

- Wat is de invloed van alcohol en drugs bij het plegen van delicten?

- Wat is de inschatting ten aanzien van de ernst van delinquente meisjes, zijn

er 'harde-kern'-meisjes?

- Wat is de etnische achtergrond van de meisjes?

- Hoe is de relatie dader-slachtofferschap bij meisjes?

- Verschillen/overeenkomsten met jongenscriminaliteit.

- Zijn er in de periode 1990-1996 verschillende patronen te ontdekken met

betrekking tot aard, omvang en ernst van delicten gepleegd door jongens en

meisjes?

- Is er een verschil in ernst te onderscheiden tussen jongens en meisjes binnen

de diverse delicttypen?

- Wat is de rol van de meisjes binnen voornamelijk jongensgroepsdelicten?

- Wat is de invloed van jongens op meisjescriminaliteit?

- Wat is het verschil in reactie op delinquent gedrag en op de opgelegde straf?

- Is er verschil tussen jongens en meisjes in het aantal gepleegde delicten per

strafzaak en is er verschil in recidive?

- Zijn er verschillen of overeenkomsten in achtergrondkenmerken tussen jongens

en meisjes en kunnen deze van invloed zijn op de strafbeslissing?

- Zijn de risicofactoren die kunnen leiden tot delinquent gedrag, verschillend?

- Zijn er verschillen waarneembaar in geëiste straf of in de verhouding traditionele

straffen versus taakstraffen?

- Afdoening van meisjeszaken. Dit onderwerp is in feite al onder bovengenoemd punt

ter sprake gebracht. Het concentreert zich rond het gegeven of het feit dat je een

jongen of een meisje bent, van invloed is op alle facetten van de afdoening, van

contact met de politie, de soort straf, de lengte van de straf tot de verschillende

presentatie bij jongens en meisjes.

- Ten slotte is de sleutelfiguren een aantal hypothesen voorgelegd met het verzoek

hierop vanuit eigen praktijkervaring te reageren.
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Aandachtspunten interviews meisjes

Tijdens de interviews zijn onder andere de volgende onderwerpen ter sprake gebracht.

- Persoonlijke achtergronden. Hieronder worden verstaan de etnische achtergrond van

het meisje en van beide ouders, de gezinssituatie, eventuele problemen binnen het

gezin, de relatie met de ouder(s), werken de ouder(s), controle door de ouders,

weglopen van huis, de dag- en de vrijetijdsbesteding, de beleving van de school,

schoolprestaties, spijbelgedrag, de vriend(inn)engroep, crimineel gedrag binnen

deze groep, het gebruik van alcohol en drugs, roken en ten slotte eventuele

gezondheidsproblemen.

- Ervaringen met criminaliteit. Hier is. gesproken over het gepleegde delict en de

opgelegde straf: is het delict alleen of in een groep gepleegd, wat was de aanleiding

tot het plegen ervan, is het delict onder invloed van alcohol of drugs gepleegd, het

aantal eventuele voorafgaande contacten met politie en justitie en de toen opgelegde

straf. Er is gesproken over eventuele gepleegde delicten waarop geen politie-/justitie-

contact is gevolgd en of er contacten met de kinderbescherming/hulpverlening zijn

(geweest).

- Achtergronden crimineel gedrag. Er is ingegaan op de motieven om het delict te

plegen, haar eigen oordeel over het gepleegde delict, de mate van schuldgevoel,

schaamte en spijt en ten slotte op de verklaringsfactoren van het strafbare feit.

- Beleving van het opgepakt zijn, het contact met de politie, dat wil zeggen hoe was

de behandeling door de politie, zouden meisjes hetzelfde als jongens door de politie

worden behandeld. En indien van toepassing, hoe verliep het contact met de ovj of

kinderrechter, hoe reageerde(n) de ouder(s)? Ten slotte werd gesproken over de

beleving van de opgelegde straf, vinden de meisjes deze straf terecht of onterecht.

- Toekomstverwachtingen/ideeën over rolpatronen man-vrouw. Er is gevraagd of het

gepleegde delict typisch iets is voor meisjes, er is een aantal delicten voorgelegd

met de vraag of deze delicten meer bij meisjes of meer bij jongens passen. Deze

voorbeelddelicten zijn snoep stelen, afvalbak op straat vernielen, fietsdiefstal,

zwartrijden, graffiti, dure gympen stelen, iemand met opzet slaan of schoppen en

een mes op zak hebben. Er is gesproken over opvattingen over vrouwelijk- en manne-

lijkheid. Ten slotte zijn de toekomstverwachtingen van de meisjes ter sprake gebracht

ten aanzien van bijvoorbeeld toekomstig delictgedrag, hun ideeën over een relatie,

een gezin, beroepskeuze en werk.

1''i

Voorafgaand aan het onderzoek werd de meisjes gevraagd of zij accoord gaan met het

vastleggen van het gesprek op de memorecorder, dit in verband met de verslaglegging.

De vertrouwelijkheid en anonimiteit van de gegevens werd benadrukt.
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Tussen de interviewers was afgesproken dat de meisjes ruim de tijd zouden krijgen om

hun antwoorden te formuleren, er zou dus zo lang mogelijk worden gewacht met het

'helpen' met antwoorden.

Bovendien zou het de meisjes zo nodig duidelijk worden gemaakt dat niets van wat zij de

interviewers vertellen, wordt doorgegeven aan anderen. Mochten zij duidelijk ergens mee

zitten of bijvoorbeeld nog vragen hebben over hun straf, dan zouden de interviewers niets

voor ze kunnen doen of regelen. Zij zouden de meisjes slechts kunnen verwijzen naar de

contactpersoon van de inrichting of de instelling.
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Tabellen behorend bij hoofdstuk 3

r=,

Tabel 1: Ontwikkeling meisjescriminaliteit 1980-1996; absoluut en per 100.000
t,,r1

absoluut per 100.000 r•^

jaar N index N index i;....

1980 4.068 100 560 100

1981 4.523 111 623 111

1982 4.871 120 671 120

1983 4.697 115 653 117

1984 5.414 133 759 136

1985 5.970 147 850 152

1986 5.286 130 774 138

1987 5.176 127 786 141

1988 4.601 113 736 132

1989 4.005 98 674 120

1990 4.391 108 776 139

1991 4.674 115 853 152

1992 5.126 126 951 170

1993 4.470 109 834 149

1994 4.692 115 874 156

1995 5.575 137 1.041 186

1996 6.808 167 1.276 228

Tabel 2: Gehoorde minderjarige vrouwelijke verdachten naar delicttype, 1980-1996; per

100.000

1980 1984 1988 1992 1996

openbare orde en gezag 15 27 24 45 117

seksuele misdrijven 0 1 3 2 5

geweld tegen personen 19 22 37 80 173

vermogensmisdrijven 488 667 625 769 853

vernielingen 25 30 35 36 88

overig 3 4 4 4 11

totaal 551 752 728 937 1.248
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Tabel 3: Totale aantallen gehoorde minderjarige vrouwelijke verdachten naar delicttype,

1980-1996'

openbare orde en gezag

seksuele misdrijven

geweld tegen personen

vermogensmisdrijven

vernielingen

overig

totaal

1980 1984 1988 1992 1996

108 195 149 241 626

3 10 19 12 29

140 159 229 433 926

3.550 4.753 3.906 4.147 4.552

182 217 220 194 470

20 26 27 23 60

4.003 5.360 4.550 5.050 6.663

De totale aantallen gehoorde minderjarige vrouwelijke verdachten in deze tabel verschillen van de totalen in

tabel 1. Dit heeft te maken met het feit dat in deze tabel alleen de misdrijven genoemd in het Wetboek van

Strafrecht opgenomen zijn.

Tabel 4: Totale aantallen gehoorde minderjarige vrouwelijke verdachten naar

vermogensdelict, 1980-1996

1980 1984 1988 1992 1996

eenvoudige diefstal 2.545 3.593 2.877 2.819 2.947

diefstal dmv braak 377 536 414 741 1.224

overige gekwal. diefstal 514 496 461 458 248

verduistering/bedrog/valsheid 63 67 89 97 114

heling 51 61 65 32 19

totaal 3.550 4.753 3.906 4.147 4.552

Tabel 5: Procentuele verdeling gehoorde minderjarige vrouwelijke verdachten over

vermogensdelicten, 1980-1996

eenvoudige diefstal

diefstal dmv braak

overige gekwal. diefstal

verduistering/bedrog/valsheid

heling

1980 1984 1988 1992 1996

71,6 75,6 73,6 67,9 64,7

10,6 11,3 10,6 17,8 26,9

14,5 10,4 11,8 11,0 5,4

1,8 1,4 2,3 2,3 2,5

1,4 1,3 1,6 0,8 0,4

totaal 100 100 100 100 100
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Tabel 6: Gehoorde minderjarige vrouwelijke verdachten naar vermogensdelict, 1980-1996;

per 100.000

eenvoudige diefstal

diefstal dmv braak

overige gekwal. diefstal

verduistering/bedrog/valsheid

heling

totaal

1980 1984 1988 1992 1996

350 504 460 473 552

123 145 140 222 229

47

9 9 14 18 21

7 9 10 6 4

488 667 625 719 853

Tabel 7: Totale aantallen gehoorde minderjarige vrouwelijke verdachten naar gewelds-

delict, 1980-1996

diefstal met geweld

afpersing

bedreiging

misdrijven tegen het leven

mishandeling

dood door schuld

totaal

1980 1984 1988 1992 1996

30 34 39 74 116

4 4 8 32 21

9 5 23 32 104

5 10 6 18 39

88 104 149 271 631

4 2 4 6 15

140 159 229 433 926

Tabel 8: Verdeling gehoorde minderjarige vrouwelijke verdachten over geweldsdelicten,

1980-1996; In %

diefstal met geweld

afpersing

bedreiging

misdrijven tegen het leven

mishandeling

dood door schuld

1980 1984 1988 1992 1996

21,4 21,4 17 17,1 12,5

2,9 2,5 3,5 7,4 2,3

6,4 3,1 10 7,4 11,2

3,6 6,3 2,6 4,2 4,2

62,9 65,4 65,1 62,6 68,1

2,9 1,3 1,7 1,4 1,6

k

totaal 100 100 100 100 100
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Tabel 9: Gehoorde minderjarige vrouwelijke verdachten naar geweldsdelict, 1980-1992;

per 100.000

diefstal met geweld

afpersing

bedreiging

misdrijven tegen het leven

mishandeling

dood door schuld

totaal

1980 1984 1988 1992 1996'

4 5 6 14 22

1 1 1 6

1 1 4 6

1 1 1 3

12 15 24 50

1 0 1 1

19 22 37 80

De overige gegevens met betrekking tot 1996 ontbreken.

Tabel 10: Verhouding jongens:meisjes onder gehoorde minderjarige verdachten, 1980-1996

jaar jongens meisjes

1980 9,4 1

1981 8,9 1

1982 9,0 1

1983 8,7 1

1984 7,7 1

1985 6,8 1

1986 7,6 1

1987 7,1 1

1988 7.6 1

1989 8,5 1

1990 7,5 1

1991 7,5 1

1992 7,1 1

1993 7,0 1

1994 7,3 1

1995 6,4 1

1996 6,4 1
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Tabel 11: Percentages gehoorde minderjarige verdachten naar delicttype en sekse,

1980-1996

meisjes 1980 1984 1988 1992 1996

openbare orde en gezag 2,7 3,6 3,3 4,8 9,4

seksuele misdrijven 0,1 0,2 0,4 0,2 0,4

geweld tegen personen 3,5 3 5 8,6 13,9

vermogensmisdrijven 88,7 88,7 85,8 82,1 68,3

vernielingen 4,5 4 4,8 3,8 7,1

overig 0,5 0,5 0,6 0,5 0,9

totaal 100 100 100 100 100

jongens

openbare orde en gezag 7,6 7,5 8,3 9,5 12,3

seksuele misdrijven 1,6 1,3 1,4 1,3 1,6

geweld tegen personen 5,9 5,7 7,6 8,8 14,9

vermogensmisdrijven 69 70,9 65,3 63,6 54,9

vernielingen 15,3 13,8 16,3 13,3 15,3

overig 0,7 0,8 1,2 1,2 0,9

totaal 100 100 100 100 100
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Risicofactoren ten behoeve van de casusanalyse

Vroege jeugdervaringen (tot 12 jaar)

1 Teenage zwangerschap van de moeder: moeder is voor haar achttiende zwanger.

2 Alcohol- en/of drugsgebruik door vader en/of moeder.

3 Afwezigheid van de biologische vader: er is (tijdelijk) geen contact tussen het meisje

en de biologische vader.

4 Wisseling van ouderfiguren.

5 Echtscheiding.

6 Stiefouderschap.

7 Verwaarlozing of mishandeling van het meisje, dat wil zeggen psychisch of lichamelijk.

8 Veelvuldige hulpverleningscontacten.

9 Geweld in het gezin.

10 Seksueel misbruik.

11 Ouders hebben contact met politie/justitie gehad.

12 Broer(s) of zus(sen) hebben contact met politie/justitie gehad.

13 Opgroeien in een pleeggezin of in opvangtehuizen, bij familie of kennissen.

14 Het meisje groeit op in een gezin met meer dan vier kinderen.

15 Het meisje groeit op met kinderen van verschillende vaders/moeders binnen het gezin.

Huidige thuissituatie

1 Alcohol- en/of drugsgebruik door vader en/of moeder.

2 Afwezigheid van de biologische vader: er is (tijdelijk) geen contact tussen het meisje

en de biologische vader.

3 Wisseling van ouderfiguren.

4 Echtscheiding.

5 Stiefouderschap.

6 Inconsequent gedrag van de ouder(s), gebrek aan (ouderlijk) toezicht, aan regels, enz.

7 Veelvuldige hulpverleningscontacten.

8 Geweld in het gezin.

9 Ouders hebben contact met politie/justitie gehad.

10 Broer(s) of zus(sen) hebben contact met politie/justitie gehad.

11 Opgroeien in een pleeggezin of in opvangtehuizen, bij familie of kennissen.

12 Het meisje groeit op in een gezin met meer dan vier kinderen.

13 Het meisje groeit op met kinderen van verschillende vaders/moeders binnen het gezin.

14 Het meisje heeft veelvuldig ruzie met (stief)vader/moeder.

15 Er is veelvuldig ruzie tussen de ouders.
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Wegloopgedrag/zwerven

1 Het meisje loopt niet/nauwelijks weg of veelvuldig/langdurig.

1 62

Schooltijd

1 Afwijkend gedrag in de klas en op school: er is sprake van gedragsproblemen, zoals

delictgedrag op school en agressief gedrag tegen leerkrachten en medeleerlingen.

2 Er is sprake van slechte schoolprestaties cq. blijven zitten.

3 Het meisje volgt een vorm van speciaal onderwijs.

4 Er vinden veel schoolwisselingen plaats.

Spijbelgedrag

1 Het meisje spijbelt niet of veelvuldig.

Vriendengroep

1 De vriendinnen zijn wel of niet crimineel.

2 Het vriendje is wel of niet crimineel.

3 De gemengde vriendengroep is wel of niet crimineel.

Vrije tijd

1 Is er sprake van 'arme' vrijetijdsinvulling, of heeft het meisje hobby's en doet het aan

(georganiseerde) beoefening van sport?

2 Is er sprake van rondhanggedrag?

Drank- en drugsgebruik -

1 Gebruikt het meisje geen drank en/of drugs, gebruikt het niet of wel excessief drank

en/of drugs?

Mate en ernst van zelfgerapporteerde delicten

1 Zijn de door de meisjes gerapporteerde delicten niet ernstig, vrij ernstig of ernstig?

Persoonlijkheids-, persoons- en gedragskenmerken

1 Is er sprake van negativistisch en/of opstandig gedrag?

2 Is er sprake van regel- en normoverschrijdend gedrag dat niet past bij de leeftijd?

3 Is er sprake van eigen slachtofferschap, dat wil zeggen heeft het meisje slachtoffer-

ervaringen op lichamelijk, seksueel of psychisch gebied?

4 Is er sprake van agressief gedrag, dat wil zeggen is het meisje agressief tegen anderen,

onder wie leeftijdgenoten?

5 Is er sprake van regelovertredend gedrag thuis, dat wil zeggen houdt het meisje zich niet

aan afspraken en regels die binnen het gezin gelden?

6 Het meisje is lastig.
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