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Voorwoord

De behandeling - in 1996 - in de Tweede Kamer van een Notitie Jeugdcriminaliteit

wekte bij de toenmalige Kamerleden verontrusting: de geweldscriminaliteit van

jeugdigen zou de laatste jaren sterk zijn toegenomen. Men vroeg zich af waardoor

die toename veroorzaakt werd en hoe zij te verklaren viel. De staatssecretaris van

Justitie beloofde met het WODC te zullen overleggen over de mogelijkheden van

nader onderzoek. Dit overleg heeft inderdaad geleid tot een onderzoek en de

resultaten ervan vindt u neergelegd in dit rapport.

Het onderzoek ging van start in het voorjaar van 1997 en viel tot april 1998 onder

verantwoordelijkheid van Peter van der Laan (programma-coordinator WODC). Deze

verantwoordelijkheid werd - toen hij voor enkele jaren naar het buitenland vertrok -

van hem overgenomen door Menke Bol (hoofdonderzoeker WODC). Behalve de

auteurs hebben nog enkele andere WODC'ers een steentje aan het onderzoek

bijgedragen, te weten Roberto Aidala, Marisca Brouwers en Ger Huijbregts. Maar

ook de leden van de WODC-leescommissie verdienen vermelding: Sjaak Essers, Ed

Leuw en Eric Spaans. Wij danken de leden van de begeleidingscommissie voor hun

soms wel scherpe maar altijd constructieve kritiek. Voor de samenstelling van deze

commissie verwijzen we naar bijlage 1. Dank gaat verder uit naar allen die bereid

waren ons ten behoeve van het onderzoek te woord te staan in een persoonlijk

vraaggesprek. Belangrijk waren de gesprekken met' sleutelfiguren' maar essentieel

waren die met jeugdige geweldplegers zelf.



Inhoud

Samenvatting 1

1 Inleiding 11

1.1 Verontrustende berichten 11

1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen 12
1.3 Begripsbepaling 12

1.4 Vier deelonderzoeken - indeling van het rapport 13

2 Jeugdgeweld: cijfers en trends 15

2.1 HKS-gegevens 15

2.1.1 Informatiebron 15

2.1.2 Ontwikkelingen sinds 1992 - politieregio Haaglanden 17

2.1.3 Situatie in 1996 - tien politieregio's 20

2.2 CBS-politiecijfers 23

2.2.1 Informatiebron 23

2.2.2 Verdachten van misdrijven: algemene ontwikkelingen sinds 1985 23

2.2.3 Verdachten van geweld: ontwikkelingen sinds 1985 27

2.3 Self-reportgegevens 33

2.3.1 Informatiebron 33

2.3.2 Ontwikkelingen in zelfgerapporteerde criminaliteit sinds 1986 34

2.4 Het gegevensmateriaal: enige kanttekeningen en beperkingen 36

2.4.1 HKS-gegevens 36

2.4.2 CBS-politiecijfers 37

2.4.3 Self-reportgegevens 41

2.5 Samenvatting 41

2.6 Conclusie 44

3 Achtergronden: een literatuurstudie 45

3.1 Nadere begripsbepaling 45

3.2 Theoretisch kader en methodologische aanpak 46

3.3 Individuele factoren 48

3.3.1 Genetische factoren 48

3.3.2 Biologische factoren 50

3.3.3 Persoonlijkheid 54

3.3.4 Vroege gedragsstoornissen 56

3.4 Gezinsfactoren 58

3.4.1 Liefdeloosheid 58



3.4.2 Gebrek aan toezicht en discipline 60

3.4.3 Ouderlijk geweld 60
3.4.4 Gezinsleden met problemen 62

3.4.5 Instabiele of conflictueuze thuissituatie 63
3.5 School en leeftijdgenoten 64

3.6 Maatschappelijke en culturele factoren 66

3.6.1 Economische factoren 67

3.6.2 Woon- en buurtfactoren 68

3.6.3 Tolerantie van onmaatschappelijk gedrag 68

3.6.4 Wapenbezit 69

3.6.5 Beschikbaarheid van alcohol 69

3.6.6 Geweld in de media 70

3.7 Pogingen tot patroonherkenning 71

3.7.1 Eén factor is geen factor 71

3.7.2 Geweld: voor even of voor het leven? 72

3.8 Discussie 77

4 Achtergronden en meningen van daders 81
4.1 Risicofactoren 83

4.1.1 Individueel niveau 83

4.1.2 Risicofactoren op gezinsniveau 85

4.1.3 School en leeftijdgenoten 85

4.1.4 Maatschappelijke en culturele risicofactoren 88
4.2. Mening van de jongeren 89

4.2.1 Het dragen van een wapen 90

4.3.2 Middelengebruik 90

4.2.3 Pesten, gepest worden en discriminatie 91

4.2.4 De betekenis en invloed van de groep 94
4.2.5 Schuldbesef 99

4.3 Samenvattende conclusie 102

5 Sleutelfiguren aan het woord 105

5.1 De aard van het geweld 107

5.2 Motieven en achtergronden 107
5.2.1 Motieven/beweegredenen 107

5.2.2 Achtergronden/oorzaken 108

5.3 Toename 111

5.3.1 Ja of nee 111

5.3.2 Toename in welke opzichten? 112

5.3.3 Mogelijke oorzaken van de toename 113

5.4 Kenmerken van daders 115

5.5 Groepsaspecten 116



5.6 Wapenbezit 117

5.7

5.8

Alcohol, drugs en gokken 119

Pesten en discriminatie 120

5.9 Maatregelen en oplossingen 121

5.9.1 Repressie 121

5.9.2 Preventie 124

5.10 Samenvattende conclusie 128

6 Slotbeschouwing 131

6.1 Terugblik 131

6.2 Mogelijke verklaringen voor de toename van jeugdgeweld 132

6.3 Beleidsaanbevelingen 134

Summary 141

Literatuur 145

Bijlage 1: Samenstelling van de begeleidingscommissie 155

Bijlage 2: Tabellen en figuren 157

Bijlage 3: Topic-lijst interviews jeugdigen 165

Bijlage 4: Topic-lijst interviews sleutelfiguren 169



Samenvatting

In dit onderzoek met betrekking tot de geweldscriminaliteit van jeugdigen staan de

volgende drie vragen centraal:

1 Hoe heeft zich de geweldscriminaliteit van jeugdigen sinds 1985 ontwikkeld?

Welke factoren hebben mogelijk de officiële cijfers vertekend?

2 Wat is er uit de wetenschappelijke literatuur bekend over de achtergronden

van agressie en geweld onder jongeren?

3 Hoe is in het licht van die kennis een (eventuele) toename van het geweld

van jeugdigen te verklaren?

Het dient vooropgesteld te worden dat de doelstelling van dit onderzoek niet zozeer

geweest is om - al dan niet schokkende - nieuwsfeiten boven tafel te krijgen, als wel

om bestaande inzichten met betrekking tot de ontwikkeling en achtergronden van

geweldscriminaliteit onder jeugdigen nader te analyseren en te verdiepen.

Onder agressie wordt verstaan: iedere vorm van gedrag die erop gericht is iemand

lichamelijk of geestelijk te schaden. Neemt de agressie een extreme vorm aan,

namelijk van een opzettelijke poging om ernstig lichamelijk letsel toe te brengen, dan

spreken we van geweld. Het onderzoek beperkt zich dus tot de persoonsgerichte

vormen van agressie en geweld. Dit houdt in dat bij de analyse van cijfermateriaal

delicten als vernieling, vandalisme en bekladding buiten beschouwing zijn gebleven.

Om de bovengenoemde onderzoeksvragen te beantwoorden, zijn in totaal vier

deelonderzoeken verricht.

Het eerste deelonderzoek, een trendstudie, bestaat uit een beschrijving en een

analyse van aard en omvang van geweldscriminaliteit onder jeugdigen, gebaseerd

op onder meer CBS-gegevens en self-reportcijfers, en heeft betrekking op de periode

1985 tot en met 1996.

Door middel van het tweede deelonderzoek is getracht meer inzicht te krijgen in

de achtergronden van geweldscriminaliteit onder jeugdigen. Dit deel bestaat uit

een uitgebreide literatuurstudie waarbij is uitgegaan van een levensloopmodel. In

dit model wordt ervan uitgegaan dat alles wat een kind meemaakt in de opeen-

volgende leefomgevingen waarin het zich bevindt (te beginnen met de baarmoeder),

doorwerkt in elk van de volgende, steeds groter wordende omgevingen, c.q. de

volgende levensfasen. In het kader van dit model is de aandacht gericht op risico-

en protectieve factoren waarmee kinderen in de opeenvolgende fasen van hun

leven te maken kunnen krijgen. De keuze voor deze theoretische invalshoek, met
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een zwaar accent op de ontogenese (de individuele ontwikkeling van geboorte tot

volwassenheid), heeft ertoe geleid dat vooral veel ontwikkelingspsychologische

en -criminologische literatuur is bestudeerd. Via deze weg is gezocht naar een

antwoord op de tweede onderzoeksvraag. Het levensloopmodel blijkt in principe

een zeer vruchtbare weg om het inzicht in de achtergronden van geweldscriminali-

teit te verdiepen.

Het derde deelonderzoek betreft interviews die gehouden werden met (acht)

jeugdige plegers van fysiek geweld. Om de eigen verhalen van de jeugdigen verder

aan te vullen, zijn tevens hun strafdossiers gelicht respectievelijk geanalyseerd. Bij

deze interviews met daders was het de opzet, nadere bevestiging (of ontkenning) te

zoeken voor wat reeds uit ander deelonderzoek naar voren is gekomen; in dit geval

bij de uitkomsten van de literatuurstudie. Daarnaast hebben we aandacht besteed

aan overeenkomsten (en verschillen) tussen de achtergronden van de jongeren. De

uitkomsten van dit deelonderzoek kunnen niet gegeneraliseerd worden; de inter-

views zijn veeleer bedoeld als een illustratie bij hetgeen uit de cijfermatige analyses

en de literatuurstudie al naar voren is gekomen, als ondersteuning derhalve bij de

eerste twee deelonderzoeken.

Hetzelfde geldt voor het vierde deelonderzoek. Dit bestaat uit interviews die zijn

gehouden met (negen) 'sleutelfiguren', personen die vooral gezien moeten worden

als ervaringsdeskundigen op het gebied van agressie en geweld onder jongeren.

Een antwoord op de vraag hoe in het licht van de op basis van deze deelonder-

zoeken verworven kennis de - eventuele - toename te verklaren valt (de derde

onderzoeksvraag), kan slechts gegeven worden door in speculatieve termen voort te

borduren op de resultaten van de vier deelonderzoeken. Alvorens een samenvatting

van deze speculaties prijs te geven, worden nu eerst de vier deelonderzoeken nader

besproken. Reeds hier zij opgemerkt dat de bevindingen van het eerste deelonder-

zoek (de trendstudie) en meer nog die van het tweede (de literatuurstudie)

inderdaad royaal worden gesteund door de uitkomsten van het derde en vierde

deelonderzoek.

Eerste onderzoeksvraag - trendstudie

Om een zo compleet en betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van de ontwikkeling

(sinds 1985) en omvang van de geweldscriminaliteit van jeugdigen, zijn drie

verschillende gegevensbronnen geraadpleegd.

Uit de zogeheten HKS-gegevens van de politieregio Haaglanden komt naar voren

dat het aantal door minderjarige daders gepleegde geweldsdelicten tot 1995 voort-

durend toeneemt. In 1996 treedt een lichte daling op. Het meest voorkomende

geweldsmisdrijf is diefstal met geweld/afpersing. Dit vormt circa 45% van de

geweldsdelicten gepleegd door minderjarigen. Op de tweede plaats komt mishan-

deling (rond de 30%). Het percentage meervoudige daders is tot 1995 behoorlijk
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stabiel en schommelt rond de 13%; in 1996 vermindert dit percentage tot 8%.

Binnen de groep minderjarige daders verdubbelt het percentage zeer jeugdigen

(12 tot 14 jaar) van 1992 op 1993 van 8% naar 16%, om daarna nog maar in geringe

mate te fluctueren.

Uit een andere bron, de CBS-politiegegevens, blijkt tussen 1985 en 1996 het aantal

inzake geweldsdelicten gehoorde minderjarige verdachten te zijn toegenomen met

een factor 3,4. De stijging zit hem vooral in de delicten mishandeling, diefstal met

geweld/afpersing en bedreiging. Met uitzondering van diefstal met geweld/afpersing

groeit volgens de CBS-cijfers het aantal van geweldsmisdrijven verdachte meisjes

sneller dan dat van jongens; niettemin blijven de meisjes een marginale groep

wanneer het gaat om geweldscriminaliteit.

Een derde bron wordt gevormd door self-reportgegevens. Ook deze laten zien dat

het aantal jongeren dat toegeeft zich schuldig te hebben gemaakt aan gewelddadig

gedrag, in de loop der jaren is toegenomen. Dit geldt niet voor alle vormen van

geweld in even sterke mate. De continue toename van het percentage jongeren

dat betrokken is bij vechtpartijen, de stijging van het aantal jongeren dat toegeeft

anderen te hebben lastiggevallen, en de groei van het percentage jongeren dat een

wapen zegt te dragen, lijken te corresponderen met het beeld dat uit de CBS-

gegevens naar voren komt.

Het beeld dat de verschillende gegevensbronnen schetsen, is dat van een toename

van geweldscriminaliteit onder jongeren. Aangezien de gebruikte bronnen vergelijk-

bare tendensen vertonen, achten wij de waargenomen ontwikkelingen reëel. Er zijn

naar onze mening echter wel redenen om aan te nemen dat de feitelijke toename

geringer is dan de cijfers op het eerste gericht suggereren. Er zijn meer dan tien

factoren te noemen die een effect kunnen hebben gehad op de uiteindelijke cijfers,

maar het is niet of nauwelijks mogelijk om aan te geven in welke mate deze factoren

een inflatoir of juist een deflatoir effect hebben gehad. Bovendien achten wij het

waarschijnlijk dat er tussen de effecten van de verschillende factoren interacties zijn

opgetreden die de invloeden van een unieke factor mogelijk weer hebben versterkt

of verzwakt. Omdat het effect van de individuele factoren niet stabiel is, zijn ook

interacties aan wijzigingen onderhevig en daarmee eveneens de sterkte van de

vertekening der cijfers. Ondanks deze onzekerheden stellen wij ons per saldo op

het standpunt, dat van een reële stijging inderdaad sprake is.

Tweede onderzoeksvraag

Literatuurstudie

Met het oog op het verklaren van antisociaal en agressief gedrag lijken de verschil-

lende wetenschappelijke disciplines zich ieder op een bepaald moment of op een

bepaalde periode in de levensloop van de opgroeiende mens te fixeren: biologie,

persoonlijkheidspsychologie, ontwikkelingspsychologie, (ortho)pedagogiek, sociale

psychologie, sociologie, antropologie. Verklaringsmodellen met betrekking tot
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crimineel gedrag waren de laatste decennia overwegend sociologisch getint. Er zijn

echter steeds meer aanwijzingen dat de basis voor antisociaal gedrag, zeker indien

dit gewelddadig van aard is, bij velen (indien niet reeds in aanleg aanwezig) vooral

wordt gelegd in de vroege levensjaren door middel van conditioneringsprocessen.

Dit heeft ons aanleiding gegeven om te kiezen voor een levensloopmodel, waarin

(gedeelten van) diverse bestaande criminologische theorieën kunnen worden

ingepast.

Het model houdt in dat hoe eerder in het leven er iets misgaat, hoe verontrustender

dit is voor de verdere ontwikkeling van het kind. Het 'ontwikkelingsdenken' is

overigens niet echt nieuw. De laatste jaren zijn steeds meer psychologen en

sociologen voor het verklaren van antisociaal en gewelddadig gedrag vanuit een

tijdsperspectief gaan denken.

Ontwikkelingsdenkers kijken voor het verklaren van crimineel gedrag bij voorkeur

niet naar losse elementen uit iemands verleden of huidige omgeving. Liever vragen

zij zich af hoe vanuit de ene ontwikkeling de volgende heeft kunnen voortvloeien,

of nog kan voortvloeien. In dat kader richt de aandacht zich veelal op risico- (en

protectieve) factoren, waarmee kinderen in de opeenvolgende fasen van hun leven

te maken kunnen krijgen. Dat de meeste jeugdigen niet crimineel worden, laat zien

dat één risicofactor niet genoeg is. Uit recent onderzoek blijkt dat risicofactoren

alleen een negatief effect hebben als ze cumuleren.

In vier opeenvolgende levensfasen c.q. niveaus van ontwikkeling kunnen kinderen

bloot komen te staan aan tal van risicofactoren: op individueel niveau, gezins-

niveau, niveau van school en leeftijdgenoten, maatschappelijk en cultureel niveau.

Zo kan een beeld geschetst worden van wat er in elke levensfase zoal goed of fout

kan gaan. De 'uitkomsten' van de ene fase werken mogelijk progressief door naar en

in de volgende fase.

We zijn uitgegaan van de veronderstelling dat bepaalde combinaties en/of een

bepaalde volgorde van blootstelling aan risicofactoren zouden kunnen leiden tot

verschillende soorten van geweld of typen van geweldplegers. Er is daarom gericht

gezocht naar literatuur waarin juist die clustering van factoren aan de orde kwam.

De resultaten zijn wat dit laatste betreft enigszins teleurstellend te noemen, want

duidelijke patronen komen uit de onderzoeksliteratuur niet naar voren. Wel is door

middel van onderzoek aangetoond dat'vroege starters' vaak jarenlang crimineel (i.c.

gewelddadig) blijven, terwijl het criminele gedrag van 'late starters' meestal van

voorbijgaande aard lijkt te zijn. Vroege starters hebben al vroeg in hun jeugd te

maken gehad met diverse risicofactoren. Bij late starters is het vooral de factor

'invloed van leeftijdgenoten', die hen op het slechte pad brengt. Verder hebben

degenen die vroeg beginnen, meer moeite om weer te stoppen dan degenen die

relatief laat beginnen.
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Wij besluiten de literatuurstudie met een aantal concrete suggesties voor nader

onderzoek om de aangetroffen lacunes in kennis over agressie en geweld onder

jongeren op te vullen.

- Op het niveau van de individuele factoren lijkt de familiegebonden genafwijking

MAOA interessant. Wat verder opvalt, is dat de stof serotonine een belangrijke

functie heeft bij het reguleren van de (impulsieve) agressie. Nader onderzoek op

dit gebied zou zich tevens kunnen uitstrekken tot vroegtijdig en/of overmatig

alcoholgebruik, en misschien ook tot de aandachtstekortstoornis ADHD. In de

vakliteratuur worden verschillende soorten agressieve persoonlijkheden en

vormen van agressie onderscheiden. Het onderscheid tussen bewust gecon-

troleerde agressie en impulsieve agressie biedt naar onze mening goede

perspectieven voor nader onderzoek.

- Op het niveau van de gezinsfactoren kan sociaal-wetenschappelijk onderzoek

wellicht nader inzicht bieden in de werking van risico- en beschermende fac-

toren. Door middel van zorgvuldige evaluaties van opvoedingsondersteunende

programma's zouden onderzoekers kunnen nagaan of deze op den duur tot het

uitblijven dan wel tot een afname van de (gewelds)criminaliteit leiden.

- Ook schoolfactoren lenen zich voor nader onderzoek, bijvoorbeeld met betrek-

king tot spijbel- en pestgedrag van kinderen op basisscholen. Op middelbare

scholen zouden experimenten met zogeheten'schoolassistenten' geëvalueerd

kunnen worden; dit zijn een soort toezichthouders, tevens vertrouwens-

personen, die als bemiddelaar tussen leraar en leerling optreden.

- Op het niveau van de maatschappelijke en culturele factoren ten slotte is en

wordt al veel - vooral sociologisch - onderzoek gedaan. Vaak gaat het daarbij

om de kwetsbare positie van minderheidsgroepen in de samenleving.

Behalve dat we meer zouden moeten weten over de invloed van'losse'

risicofactoren, zijn we geïnteresseerd in de verschillende manieren waarop deze

factoren zich mogelijk opeenstapelen, en wat daarvan de effecten zijn: leiden

bepaalde patronen van cumulatie van factoren tot bepaalde soorten van crimineel

gedrag of typen delinquenten respectievelijk geweldplegers? Daarover is nog (te)

weinig bekend.

Daders aan het woord

In het begin van 1998 zijn acht jeugdige daders van geweldsdelicten geïnterviewd.

Vijf van hen waren ten tijde van het vraaggesprek gedetineerd in een rijksinrichting

voor jeugdigen, twee waren bezig met de uitvoering van een taakstraf, een bevond

zich in voorlopige hechtenis.

Het waren allen jongens; zij varieerden in leeftijd van 14 tot 20 jaar en hadden zich

schuldig gemaakt aan mishandeling, bedreiging, diefstal met geweld en afpersing,

poging tot doodslag en/of openlijke geweldpleging.
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De interviews werden gehouden aan de hand van beknopte lijsten met aandachts-

punten. Het was de bedoeling de jongens tijdens het onderhoud zoveel mogelijk

zelf aan het woord te laten. De aldus verzamelde subjectieve informatie werd

verder aangevuld met meer objectieve gegevens uit de strafdossiers, die voor alle

jongeren - met hun toestemming - werden opgevraagd en ingezien. Op basis van

dit gecombineerde materiaal zijn acht casusbeschrijvingen gemaakt.

Kijken we naar de levensloop van de jongeren, dan blijken ze aan een grote

hoeveelheid risicofactoren blootgesteld te zijn geweest, zowel op individueel,

gezins-, school-, als maatschappelijk en cultureel niveau. Dit ondanks het feit dat

door de interviewers tijdens de gesprekken naar de meeste van deze risicofactoren

niet rechtstreeks werd gevraagd.

Voor het verklaren van hun gedrag verwijzen de jongeren zelf slechts in geringe

mate naar deze factoren. Opvallend is dat enkelen geneigd zijn, de verantwoor-

delijkheid voor hun (mis)daden buiten zichzelf te leggen. Drie van de jongens

meenden een vriend of familielid te moeten verdedigen. Twee anderen, die zeiden

te hebben gehandeld uit een behoefte aan spanning en sensatie, merkten op dat

het vooral groepsdruk was geweest waardoor de zaak uit de hand was gelopen.

6

Sleutelfiguren aan het woord

In het voorjaar van 1998 zijn gesprekken gevoerd met negen zogeheten sleutel-

figuren: mensen die in hun werk veel te maken hebben met (soms gewelddadige)

jongeren. Deze sleutelfiguren moeten vooral worden gezien als ervaringsdeskundi-

gen, hoewel enkelen van hen ook professioneel deskundig zijn op het gebied van

agressie en geweld. Met de volgende personen werd gesproken: een directeur van

een middelbare school (kort middelbaar beroepsonderwijs), een gedragsdeskundige,

een inspecteur van politie, een jongerenwerker, een kinderrechter, een kinder- en

jeugdpsychiater, een officier van justitie, een rector van een middelbare school

(college voor mavo, havo en vwo) en een straathoekwerker. Evenals bij de jongeren

werden de interviews gehouden aan de hand van beknopte lijsten met aandachts-

punten.

Jongeren hebben volgens de sleutelfiguren uiteenlopende motieven voor het

gebruiken van geweld. Bij het verwijzen naar mogelijke risicofactoren die aan-

leiding kunnen geven tot (later) geweldsgebruik, benadrukken twee van de

ondervraagden dat geweld altijd multicausaal verklaard moet worden. De

algemene indruk onder de sleutelfiguren is, dat er de laatste jaren inderdaad

sprake is van een toename van geweld onder jongeren. Zij zijn vrijwel unaniem

van mening dat de toename van geweld voor een deel is toe te schrijven aan een

toename van groepsgeweld.

Als mogelijke verklaringen voor de toename worden vooral maatschappelijke en

culturele factoren aangedragen. Afgaande op de door de sleutelfiguren genoemde

kenmerken van individuele daders lijken er enige aanwijzingen voor te zijn dat
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verschillende typen van delinquenten aan verschillende (combinaties van)

risicofactoren zijn blootgesteld geweest.

Met de sleutelfiguren werd ook gesproken over mogelijkheden van preventie. Bij

hen overheerst de opvatting dat vroegtijdig ingrijpen veel geweld kan voorkomen.

De beide in het middelbaar onderwijs werkzame sleutelfiguren voelen zich niet

verantwoordelijk voor het gedrag van leerlingen buiten de school. Zij willen zich wel

inzetten voor de preventie van geweld, maar dan moeten daar de nodige financiële

middelen tegenover staan. Verschillende ondervraagden benadrukken dat de

samenleving als geheel meer moet investeren in het voorkomen van geweld. Het is

daarbij volgens hen van groot belang dat de diverse instanties die met jeugdigen te

maken hebben, nauwer met elkaar gaan samenwerken en dat ook ouders daarbij

betrokken worden.

Derde onderzoeksvraag - mogelijke verklaringen voor de toename van

jeugdgeweld

Over mogelijke oorzaken van de geconstateerde toename kan - zoals gezegd -

slechts in speculatieve termen worden gesproken. De invloed van genetische of

biologische factoren op de ontwikkeling van de totale geweldscriminaliteit zal

vermoedelijk marginaal zijn. Anders is het wellicht gesteld met risicofactoren die

zich op het gezinsniveau doen gelden. Vooral de factoren die samenhangen met een

'instabiele of conflictueuze thuissituatie' geven te denken. Steeds meer kinderen

lijken te moeten opgroeien in een dergelijke situatie.

Belangrijke veroorzaker van geweld op scholen is misschien een gebrek aan orde

en discipline. Overigens vrezen wij dat risicofactoren die zich voordoen buiten de

school voor het verklaren van het toenemend jeugdgeweld minstens zoveel gewicht

in de schaal leggen. We denken dan vooral aan het uitgaansgedrag van jongeren en

de daarmee gepaard gaande alcoholconsumptie. Ook de invloed van veelvuldige

blootstelling aan mediageweld en het (veelvuldig) spelen van gewelddadige spellen

op de computer moet naar onze mening niet worden onderschat.

Waar we ten slotte op wijzen, is de situatie waarin allochtone jongeren verkeren.

Maar al te vaak zal een problematische thuissituatie leiden tot slechte schoolpres-

taties, werkloosheid, een geringe integratie in de Nederlandse samenleving, met

uiteindelijk een bewuste keus voor een criminele, en daarmee een gewelddadige,

levenswandel. Aangezien uit onderzoek blijkt dat allochtonen meer dan Neder-

landers te maken hebben (gehad) met vroege risicofactoren, kunnen we ervan

uitgaan dat juist voor geweldplegers van allochtone herkomst de prognose met

betrekking tot een terugkeer naar het rechte pad relatief ongunstig is.

Al met al lijkt veel 'risico' te zijn gelegen in de afwezigheid van vertrouwenwekkende

en gerespecteerde gezagsfiguren in de respectievelijke omgevingen waarin het

opgroeiende kind verkeert. Niet alleen in gezinnen en op scholen maar ook in het
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publieke domein is er in de loop der tijd op diverse plaatsten een gezagsvacuum

ontstaan. Juist opgroeiende jeugdigen echter hebben behoefte aan volwassen

rolmodellen, en naarmate aan die behoefte eerder in het leven van een jongere

minder was voldaan, zal het ontbreken daarvan des te meer als een gemis worden

ervaren.

Beleidsaanbevelingen

ó

Een beleidsaanbeveling die vooraf dient te gaan aan alle andere, betreft de registra-

tie van (gewelds)delicten door de politie. Het minste dat men doen kan, is te streven

naar volledigheid en uniformiteit in de registratie van verdachten en delicten. Pas

wanneer de door de politie gehanteerde registratiesystemen meer aan deze eigen-

schappen voldoen, zullen op basis daarvan ook betrouwbare landelijke overzichten

kunnen worden gegenereerd.

Voor de repressie van geweldscriminaliteit zijn politie en justitie de eerst

aangewezen instanties. Hun invloed op daders zal echter vaak slechts marginaal

kunnen zijn omdat er in veel gevallen al een te lange voorgeschiedenis van bloot-

stelling aan risicofactoren is. Veel meer dan van repressie valt er te verwachten

van preventie.

Preventie van geweld op een strikt individueel (genetisch, biologisch) niveau is

moeilijk en vaak ook ethisch ongewenst. Het manipuleren van biosociale factoren

vergt eveneens een ethische toets, maar zal maatschappelijk gezien op minder

weerstanden stuiten.

Ook op het gezinsniveau heeft men nog te maken met een ethisch aspect, met de

vraag namelijk in hoeverre men van overheidswege mag interveniëren in gezinnen

waar in strafrechtelijke zin (nog) niets aan de hand is. Onze onderzoeksresultaten

doen vermoeden dat het geven van opvoedingsondersteuning veel kan bijdragen

aan het voorkomen van geweldscriminaliteit. In het zogeheten CRIEM-rapport

(waarbij CRIEM staat voor'criminaliteit in relatie tot de integratie van etnische

minderheden') stelt het kabinet ten aanzien van allochtone jongeren drie beleids-

sporen voor. Eén daarvan is gericht op de voorschoolse jeugd; ook in dit verband

wordt gewezen op het grote belang van opvoedingsondersteuning.

De beste kansen voor preventie via het onderwijs lijken te zijn gelegen in het

basisonderwijs. Het aanpakken van spijbelen en pestgedrag juist op dit niveau zal

ontsporingen op latere leeftijd kunnen helpen voorkomen. Mocht het aanstellen

van 'schoolassistenten' op middelbare scholen effectief blijken te zijn, dan kan

permanente invoering worden overwogen. Daarnaast kan worden gedacht aan

een actiever mentorschap van leraren. Het tweede beleidsspoor dat in het CRIEM-

rapport wordt voorgesteld, richt zich op de ongewenstheid van een voortijdig

(ongediplomeerd) schoolverlaten in het voortgezet onderwijs.
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Ook op een breed maatschappelijk niveau is het zaak, de blootstelling aan

risicofactoren terug te dringen. Belangrijk is onder meer het ontmoedigen van

overmatig alcoholgebruik, het opzetten van activiteiten waardoor de behoefte van

jongeren om zichzelf te bewijzen in positieve banen wordt geleid, het bieden van

meer perspectieven aan allochtone jongeren, enzovoort.

Optimaal lijkt een aanpak waarin diverse preventie-activiteiten op elk van de

reeds beschreven niveaus tegelijkertijd en in samenhang met elkaar worden ont-

plooid. In diverse publicaties is al voor een dergelijke integrale aanpak gepleit. In

het CRIEM-rapport wordt benadrukt dat (juist) ten aanzien van allochtone jongeren

de afstemming van repressief en preventief beleid van groot belang is (het eerste

beleidsspoor). Volgens ons zouden de samenwerkende instanties moeten proberen

de risicojongeren telkens een slag voor te zijn, door hen op tijd de nodige - aan-

vullende of vervangende - gezagsfiguren te bieden die niet alleen hun gezag doen

gelden, maar die tevens respect afdwingen.

In verschillende steden worden inmiddels initiatieven in de richting van een

integrale aanpak ontplooid, en ook van overheidswege zijn diverse integrale

'plannen van aanpak' gelanceerd.

9

Op grond van de resultaten van dit onderzoek is de veronderstelling gerechtvaardigd

dat al deze acties en plannen meer effect zullen sorteren indien prioriteit wordt

gegeven aan het wegnemen van risicofactoren die zich voordoen vroeg in het leven

van opgroeiende kinderen.
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Inleiding

1.1 Verontrustende berichten

De vrees voor toenemend geweld van jeugdigen die in de Tweede Kamer reeds

enkele jaren geleden voor het eerst tot uiting werd gebracht, wordt door de huidige

regering gedeeld en wordt steeds vaker ook vanuit tal van segmenten in de samen-

leving via uiteenlopende media regelmatig tot uitdrukking gebracht. Ook in andere

Europese landen neemt de bezorgdheid over de oplopende geweldscijfers toe, in het

bijzonder waar het gaat om geweld van jeugdigen.

Als onderzoekers willen we vooropstellen dat de beschikbare officiële statistieken

wellicht geen betrouwbare weergave van de werkelijkheid vormen. In hoofdstuk 2

komen we daar uitgebreid op terug. Kijken we echter in het kader van deze inleiding

met een'globaal' oog naar de internationale ontwikkelingen, dan zien we inderdaad

in heel Europa en zelfs in de Verenigde Staten (waar jeugdigen altijd al veel geweld-

dadiger waren) een stijgende lijn. Overigens is er in al die landen niet alleen sprake

van een toename van geweldscriminaliteit maar ook van de criminaliteit in het

algemeen.

De Waard e.a. (1998) vergeleken de Nederlandse cijfers met betrekking tot

jeugdgeweld met die van tien andere landen. In alle landen is een stijging te zien.

Volgens De Waard e.a. blijkt deze'ruwweg' in zes van de tien landen hoger te zijn

dan bij ons, en wel in Zwitserland, Denemarken, Zweden, Italië, Engeland en Wales,

en in Polen. In twee landen is de situatie vergelijkbaar met Nederland (Frankrijk en

Duitsland), in twee andere landen is de groei minder sterk (Oostenrijk en de VS).

Internationaal lijkt er bovendien sprake te zijn van een versnelling in het

stijgingstempo.

De Duitse onderzoeker Pfeiffer (1997) bestudeerde de ontwikkeling van gewelds-

criminaliteit onder jeugdigen in tien Europese landen en in de VS. Hoewel in de

meeste van deze landen het totale aantal geregistreerde jeugdige verdachten

sinds de jaren tachtig ongeveer gelijk gebleven is, lijkt zich sinds het eind van de

jaren tachtig / begin jaren negentig een scherpe stijging af te tekenen van gewelds-

criminaliteit door jeugdigen. Sinds 1986 zou er sprake zijn van een toename met

minstens 50%, in de meeste landen zelfs met meer dan 100%. Volgens Pfeiffer zijn de

sterkste stijgingen te zien in Italië, Zweden, Denemarken, Duitsland en Nederland.

Het geweld van jeugdigen is volgens hem veel sterker gestegen dan dat van

volwassenen.
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1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen

12

Maar hoe is - in Nederland - de situatie nu precies? Dat is een vraag die we eerst

wilden proberen te beantwoorden, alvorens ons af te vragen hoe de vermoedelijk

aanwezige toename vervolgens kan worden verklaard. Het beantwoorden van die

laatste vraag levert weer een nieuw probleem op, want wie de toename van een

fenomeen wil verklaren, moet eerst een goed inzicht hebben in de achtergronden

van het verschijnsel als zodanig.

De zojuist beschreven gedachtegang heeft geleid tot de volgende onderzoeksvragen.

1 Hoe heeft zich de geweldscriminaliteit van jeugdigen sinds 1985 ontwikkeld?

Welke factoren hebben mogelijk de officiële cijfers vertekend?

2 Wat is er uit de wetenschappelijke literatuur bekend over de achtergronden

van agressie en geweld onder jongeren?

3 Hoe is in het licht van die kennis een (eventuele) toename van het geweld

van jeugdigen te verklaren?

1.3 Begripsbepaling

Alvorens in dit rapport de begrippen 'agressie' en'geweld' veelvuldig te gaan

gebruiken, geven we kort aan wat er in dit onderzoek onder moet worden

verstaan.

Het begrip agressie heeft in het alledaagse spraakgebruik diverse betekenissen, en

ook in wetenschappelijke disciplines die zich met het thema bezighouden, ziet men

uiteenlopende omschrijvingen. Juristen onderscheiden agressie 'tegen personen' en

agressie 'tegen zaken'. In de psychologische en criminologische literatuur daaren-

tegen worden agressie en geweld meestal alleen maar opgevat als zijnde gericht

tegen personen. Ook wij hebben in het kader van dit onderzoek gekozen voor deze

meer beperkte opvatting.

We hanteren de definitie van agressie van onder anderen Berkowitz (1993): iedere

vorm van gedrag die erop gericht is iemand lichamelijk of geestelijk te schaden.

Neemt de agressie een extreme vorm aan, namelijk van het (willen) toebrengen van

ernstig lichamelijk letsel, dan spreken we van geweld. De keuze voor deze definitie

hoeft overigens niet te betekenen dat hetgeen beschreven wordt niet ook zou

kunnen gelden voor agressie tegen zaken. Aangezien we dat echter niet zeker weten,

is het'veiliger' om ons te beperken tot de persoonsgerichte vormen van agressie en

geweld. Dit houdt in dat we ons, bij het bestuderen van de cijfers, uitsluitend heb-

ben gericht op delicten waaraan fysiek geweld te pas komt. Delicten als vernieling,

vandalisme en bekladding blijven buiten beschouwing.

Naast de begrippen agressie en geweld komt ook de term 'antisociaal' gedrag

regelmatig voor. Hieronder wordt verstaan gedrag waarvan de pleger als oogmerk

heeft er zelf 'beter' van de worden ten koste van een of meer anderen.
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Onder jeugdigen/jongeren verstaan we in dit rapport in principe personen tot en

met zeventien jaar. Onder de geïnterviewde daders bevindt zich echter één persoon

die ten tijde van het delict al twintig was.

1.4 Vier deelonderzoeken - indeling van het rapport

Om de bovengenoemde onderzoeksvragen te beantwoorden, zijn in totaal vier

deelonderzoeken verricht. In de hoofdstukken 2 tot en met 5 wordt hiervan verslag

gedaan. De gebruikte methoden van onderzoek verschillen per deelonderzoek en

worden in de afzonderlijke hoofdstukken nader beschreven en toegelicht.

Het eerste deelonderzoek bestaat uit een beschrijving en een analyse van aard en

omvang van geweldscriminaliteit onder jeugdigen, gebaseerd op CBS-gegevens en

self-reportcijfers en heeft betrekking op de periode 1985 tot en met 1996. In dit

kader wordt tevens de (on)betrouwbaarheid van het beschikbare cijfermateriaal

besproken. Een en ander is weergegeven in hoofdstuk 2 en moet antwoord geven

op de eerste onderzoeksvraag.

Door middel van het tweede deelonderzoek is getracht, meer inzicht te krijgen in de

achtergronden van geweldscriminaliteit onder jeugdigen. Dit deel bestaat uit een

uitgebreide literatuurstudie waarbij is uitgegaan van een levensloopmodel. Volgens

dit model werkt alles wat een kind meemaakt in de opeenvolgende leefomgevingen

waarin het zich bevindt (te beginnen met de baarmoeder), door in elk van de

volgende, steeds groter wordende omgevingen, c.q. de volgende levensfasen.

Omgekeerd leidt het model ook tot de stelling dat hoe eerder in het leven er iets

misgaat, hoe verontrustender dit is voor de verdere ontwikkeling van het kind. In

het kader van dit model is de aandacht gericht op risico- en protectieve factoren

waarmee kinderen in de opeenvolgende fasen van hun leven te maken kunnen

krijgen. De keuze voor deze theoretische invalshoek, met een zwaar accent op de

ontogenese (de individuele ontwikkeling van geboorte tot volwassenheid), heeft

ertoe geleid dat vooral veel ontwikkelingspsychologische en -criminologische

literatuur is bestudeerd. Via deze weg is gezocht naar een antwoord op de tweede

onderzoeksvraag. De resultaten van de literatuurstudie zijn neergelegd in hoofdstuk

3. Het levensloopmodel loopt als een rode draad door dit hoofdstuk - en de rest van

het rapport - heen, en blijkt in principe een zeer vruchtbare weg om het inzicht in

de achtergronden van geweldscriminaliteit te verdiepen. In de discussie waarmee

dit hoofdstuk wordt afgesloten, wordt een reeks voorstellen gedaan voor nader

empirisch onderzoek.

Het derde deelonderzoek betreft interviews die gehouden werden met acht jeugdige

plegers van fysiek geweld. Om de eigen verhalen van de jeugdigen verder aan te

vullen, zijn tevens hun strafdossiers gelicht respectievelijk geanalyseerd. Bij deze

interviews met daders was het de opzet, nadere bevestiging (of ontkenning) te

zoeken voor wat reeds uit ander deelonderzoek naar voren was gekomen; in dit

geval bij de uitkomsten van de literatuurstudie. Daarnaast is het natuurlijk zonder
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meer illustratief om individuele portretten te schilderen van een aantal geweld-

dadige jongeren. Deze casusbeschrijvingen worden verspreid door hoofdstuk 4

gepresenteerd. Verder wordt in dat hoofdstuk aandacht besteed aan overeenkomsten

(en verschillen) tussen de achtergronden van de jongeren, vooral in relatie tot

kenmerken van de door hen gepleegde delicten.

Het vierde deelonderzoek bestaat uit negen interviews die zijn gehouden met

zogeheten 'sleutelfiguren, personen die vooral gezien moeten worden als ervarings-

deskundigen op het gebied van agressie en geweld onder jongeren. Ook hun

meningen kunnen niet gegeneraliseerd worden; de interviews zijn veeleer bedoeld

als een illustratie bij hetgeen uit de cijfermatige analyses en de literatuurstudie al

naar voren was gekomen, als ondersteuning derhalve bij de eerste twee deelonder-

zoeken. De resultaten zijn te vinden in hoofdstuk 5.

Een antwoord op vraag hoe in het licht van de verworven kennis de - eventuele -

recente toename te verklaren valt (dit was de derde onderzoeksvraag), kan slechts

gegeven worden door voort te borduren op de resultaten van de vier deelonder-

zoeken. Dit zal worden gedaan in hoofdstuk 6. In dit afsluitende hoofdstuk worden

tevens enkele aanbevelingen gedaan voor toekomstig beleid, niet zozeer in de vorm

van concrete suggesties als wel door de richting aan te geven waarin men het, voor

de preventie van geweldscriminaliteit, zou moeten zoeken.



2

Jeugdgeweld: cijfers en trends

In dit hoofdstuk ligt het accent op de vraag in welke mate er in de periode 1985 tot

midden jaren negentig veranderingen blijken op te treden in het vóórkomen van

geweldsmisdrijven tegen personen onder minderjarigen'. De categorie geweldsmis-

drijven omvat hier de volgende delicten uit het Wetboek van Strafrecht: bedreiging,

mishandeling, misdrijven tegen het leven, dood en lichamelijk letsel door schuld,

diefstal met geweld, afpersing en seksuele misdrijven (aanranding, verkrachting en

overige seksuele misdrijven).2

Diverse gegevensbronnen staan ons ter beschikking om de gestelde vraag te

beantwoorden: informatie uit het politiële herkenningsdienstsysteem (HKS) van de

politieregio Haaglanden (paragraaf 2.1), politiecijfers uit de gegevensbestanden van

het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS, paragraaf 2.2), en enige zogenaamde

self-reportgegevens uit enquêtes onder jongeren (paragraaf 2.3).

Uiteraard kent elk van de gegevensbronnen zekere beperkingen, zowel wat betreft

het soort gegevens dat voorhanden is, als wat betreft de kwaliteit van het cijfermate-

riaal. Aan de elementen die het laatstgenoemde aspect kunnen hebben beïnvloed, is

een aparte paragraaf gewijd (paragraaf 2.4). Om de impact van de diverse factoren

op de gegevensbronnen goed op hun waarde te kunnen schatten, volgt deze sectie

pas na de behandeling van de kwantitatieve gegevens.

Ons uitgangspunt is overigens dat, mocht blijken dat de verschillende databronnen

vergelijkbare trends vertonen, er dan inderdaad sprake is van de in de cijfers waar-

genomen ontwikkeling. Dit ondanks de invloed die allerlei vertekenende factoren

kunnen hebben gehad op de totstandkoming van het gebruikte cijfermateriaal. Het

hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting en een conclusie (paragrafen

2.5 en 2.6).

2.1 HKS-gegevens

2.1.1 Informatiebron

Het HKS is een landelijk opsporings- en registratiesysteem dat sinds 1986 regio-

breed in gebruik is voor het registreren en koppelen van informatie inzake

1 Strafrechtelijk minderjarigen, d.w.z. jongeren van 12 t/m 17 jaar.

2 De groep'vernielingen en openbare-ordemisdrijven' (geweld tegen zaken) valt hierbuiten, maar wordt

kort behandeld bij de bespreking van de globale ontwikkelingen op het gebied van de criminaliteit

(paragraaf 3.2). Dit omdat de genoemde categorie misdrijven voor een deel bestaat uit verdachten van

'openlijk geweld in vereniging gepleegd tegen personen en goederen' (artikel 141 Sr).
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aangehouden verdachten en aangegeven misdrijven. HKS-informatie betreft dus de

door de politie geregistreerde criminaliteit. Sinds 1990 kan deze informatie landelijk

worden bevraagd.

De brondocumenten voor het HKS worden gevormd door de processen-verbaal

(pv's) die de politie naar aanleiding van strafbare feiten heeft opgemaakt. Deze pv's

kunnen worden opgemaakt tegen 'bekende' of 'onbekende' daders. Algemeen

gesproken bevatten de pv's informatie over het strafbare feit, datum, tijd, namen

van de betrokkenen, modus operandi en buitgegevens.

De HKS-registratie is in grote lijnen opgebouwd uit twee deelbestanden, te weten

het zogenaamde aangiftebestand en het verdachtenbestand (Rovers, 1996). Voor

beide bestanden fungeren de genoemde pv's als gegevensbasis. Het aangifte-

bestand bevat hoofdzakelijk informatie op grond van door de burgers bij de politie

aangemelde misdrijven.3 Het verdachtenbestand bevat inlichtingen inzake ver-

dachte personen. De opgeslagen gegevens kunnen worden gebruikt bij opsporings-

activiteiten.

In eerste instantie is het HKS een systeem ter ondersteuning van de operationele

eenheden. Het is eigenlijk niet opgezet met de bedoeling statistische informatie te

genereren. Volgens Wiebrens en Loef (1997) kunnen ingewikkelde vragen het HKS

zelfs gedurende lange tijd 'platleggen'.

Het systeem wordt op regionaal niveau gevoed en bijgehouden aan de hand van

landelijk uniforme richtlijnen (Wiebrens en Loef, 1997). De invoercontrole is echter

niet altijd optimaal en gegevens worden niet altijd correct en op tijd ingevoerd (Van

den Broek e.a., 1997; DSP, 1998; Vier jaar Van Montfrans, 1998). Zo zijn allerlei

begrippen, zoals bijvoorbeeld overval, straatroof en woning, niet eenduidig gedefi-

nieerd. Verder komt het nogal eens voor dat de verbalen'gehoorde verdachten' met

vertraging worden ingevoerd. Desalniettemin stellen sommigen dat de HKS-regis-

tratie toch een redelijk inzicht in de ontwikkeling van de criminaliteit verschaft, juist

omdat deze problematieken in zekere zin constant zijn (Van den Broek e.a., 1997).

Ook Rovers (1996) is deze mening toegedaan. Dezelfde auteur meldt voorts dat velen

terecht van oordeel zijn dat de politiële registratiesystemen geen goede indicatoren

vormen voor de omvang van de criminaliteit. Wat betreft het HKS, schrijft Rovers dat

het politiekorps (in Rotterdam) schat dat bij het gegevenstransport van het lokale

registratiesysteem naar het HKS 10% à 15% van de pv's 'verdampt'. Onbekend is of

deze vertekening enige systematiek vertoont (Rovers, 1996).

In paragraaf 2.1.2 worden de gegevens van de HKS-registratie van de politieregio

Haaglanden geanalyseerd, en wel voor de jaren 1992 tot en met 1996. Op het

moment dat het voorliggende rapport werd geschreven, was het bedoelde bestand

3 Het aangiftebestand bevat alleen zogenaamde 'opgehelderde' zaken: zaken waarin de politie meent over

genoeg bewijzen te beschikken om vervolging door het openbaar ministerie te realiseren (Kruissink en

Wiersma, 1995).
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de enige HKS-informatie die ten behoeve van dit onderzoek ter beschikking was. Het

was helaas niet mogelijk binnen het voor dit onderzoek geplande tijdschema andere

HKS-gegevens van andere politieregio's op te vragen en te analyseren. Een en ander

heeft uiteraard implicaties voor de representativiteit van de hierna gepresenteerde

bevindingen. De uitkomsten weerspiegelen de ontwikkeling van de situatie in de

regio Haaglanden; hoogstens zijn zij tot op zekere hoogte representatief voor andere

politieregio's waartoe een grote stad behoort.

Om toch nog een iets breder beeld te verschaffen, worden in paragraaf 2.1.3 enige

bevindingen van een analyse van de gegevens uit 1996 van tien HKS-bestanden

gepresenteerd.4 Deze informatie heeft echter slechts betrekking op 1996 en zijn

derhalve niet direct bruikbaar om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de

jeugdcriminaliteit.

2.1.2 Ontwikkelingen sinds 1992 - politieregio Haaglanden

Uit het doorgelichte HKS-materiaal blijkt dat het aantal door minderjarige daders

gepleegde misdrijven in de regio Haaglanden tussen 1992 en 1996 verdubbelde

van 675 naar 1.380.5 Het aantal geweldsmisdrijven door minderjarigen nam van

1992 tot 1995 voortdurend toe: van 122 in 1992 tot 279 in 1995. In 1996 werden er

262 geweldsmisdrijven opgetekend. Dit betekent dat de groei van het aantal

geweldsmisdrijven door jeugdige daders in de genoemde regio ongeveer gelijke

tred houdt met de stijging van het aantal niet-geweldsdelicten. De laatstgenoemde

categorie groeide met een factor 2, de geweldsmisdrijven met een factor 2,1 (zie

bijlage 2, tabel 1).6 Deze stijgingsfactoren veranderen overigens niet wanneer de

ontwikkeling van het aantal minderjarigen in de regio Haaglanden in acht worden

genomen.

Wanneer we de diverse typen van geweldsmisdrijven gepleegd door minderjarige

daders apart bekijken, dan blijkt dat het aantal diefstallen met geweld/ afpersing

stijgt van 54 in 1992 naar 149 in 1995, om in het jaar daarna terug te vallen tot 121;

het aantal mishandelingen loopt langzaam op, van net iets meer dan 40 in 1992 en

1993 tot 77 in 1996 (bijlage 2, tabel 2).

4 Afkomstig uit de conceptversie van het rapport 'jeugdige verdachten in Nederland' van Van Dijk,

Van Soomeren en partners (maart 1998) en uit het rapport'Vier jaar Van Montfrans' (1998). In beide

verslagen worden gegevens besproken die voortkomen uit een bestand dat informatie uit 1996 bevat

omtrent tien HKS-regio's terzake van verdachten in de leeftijden van 12-24 jaar.

5 Om een selectie te kunnen maken op leeftijd (12-17) hebben de genoemde aantallen alleen betrekking

op de processen-verbaal met bekende daders.

6 Waar het berekeningen betreft, wordt het woord 'factor' gebruikt in de betekenis van 'getal waar een

ander getal mee vermenigvuldigd wordt' (Van Dale's Groot woordenboek van hedendaags Nederlands,

tweede druk, 1991). Een verandering met bijvoorbeeld een factor 2,1 houdt dus in dat het oorspronke-
lijke getal 2,1 maal zo groot is geworden.
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Figuur 1: Aantal minderjarige daders per 100.000 minderjarigen, per type geweldsmisdrijf,

in de politieregio Haaglanden (1992-1996)
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De overige geweldsmisdrijven komen betrekkelijk sporadisch voor en vormen

derhalve slechts een fractie van het totaal aan geweldsmisdrijven begaan door

minderjarige daders. Omdat het om kleine aantallen gaat, zijn de schommelingen

in percentuele zin af en toe heftig. Desondanks is er voor bedreiging een vrij uitge-

sproken opgaand patroon zichtbaar, zowel percentueel als wat betreft het aantal

gevallen: van 7 incidenten met minderjarige daders in 1992 naar 24 in 1996 (resp.

6% en meer dan 9% van alle geweldsdelicten door minderjarige daders). Levens-

misdrijven en seksuele misdrijven variëren qua aantal nogal over de tijd; bijgevolg

is het moeilijk een uitspraak te doen over bepaalde ontwikkelingen. In ieder geval

neemt het aantal levensmisdrijven door minderjarigen tussen 1994 en 1996

behoorlijk toe, met een stijging van 9 naar 28 incidenten.

In figuur 1 is de ontwikkeling per 100.000 minderjarigen weergegeven van de

onderscheiden typen van geweldsmisdrijven in de regio Haaglanden (zie ook

bijlage 2, tabel 3). In grote lijnen is er over de bekeken jaren heen een stijging

te zien bij alle geweldsmisdrijven, uitgezonderd wellicht seksuele delicten. Wat

betreft de laatstgenoemde categorie, kan worden opgetekend dat de cijfers van

jaar tot jaar weliswaar behoorlijk fluctueren, maar dat er eigenlijk nauwelijks
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gesproken kan worden van een reële stijging van het aantal minderjarige daders

van seksuele misdrijven (per 100.000 minderjarigen in de regio) binnen de

bekeken periode.

Van 1995 op 1996 begint - per 100.000 jongeren - het aantal diefstallen met

geweld/afpersing te dalen; of deze afname de voorbode is van een dalende trend,

blijft vooralsnog twijfelachtig. Deze gedachte vindt misschien enige ondersteuning

in het feit dat in datzelfde tijdvak het aantal incidenten van bedreiging door

jongeren (wederom per 100.000 minderjarigen in de politieregio Haaglanden)

stabiliseert, na sinds 1992 voortdurend te zijn toegenomen. Maar daar staat weer

tegenover dat het aantal mishandelingen en levensmisdrijven door minderjarigen

blijft toenemen. De stijging wat betreft diefstallen met geweld/ afpersing in 1995

zou, evenals trouwens de daling in 1996, in principe ook (gedeeltelijk) het gevolg

kunnen zijn van incidentele factoren.

In 1992 betrof 18% van alle door minderjarigen gepleegde delicten een gewelds-

misdrijf en in 1995 29%; in 1996 was dit percentage weer teruggelopen tot 19%.

Het aandeel meervoudige minderjarige daders binnen het totaal aan minderjarige

daders van geweldsmisdrijven is tussen 1992 en 1995 constant en schommelt zo

rond de 13%; in 1996 blijkt de hoeveelheid meervoudige daders gedaald tot 8%

(zie bijlage 2, tabellen 1 en 4).

Het percentage (zeer) jonge daders van geweldsdelicten, dat wil zeggen daders in de

leeftijdscategorie van 12-14 jaar, verdubbeld van 1992 op 1993 - een sprong van 8%

naar 16% binnen het totaal aan minderjarige daders van geweldsmisdrijven - om

daarna nog maar in geringe mate te fluctueren (zie bijlage 2, tabel 5). In aantallen

gerekend is er tussen 1992 en 1996 sprake van een toename van het aantal (zeer)

jonge daders met een factor 4: van 10 naar 41 daders. De stijging bij de 15- t/m 17-

jarigen bedraagt tussen 1992 en 1996 een factor 2, van 112 naar 221 daders. De

kleine aantallen spelen hier echter een grote rol: bekeken vanaf 1993 komt de groei

van het aantal daders in beide leeftijdscategorieën uit op een factor 1,8.

Figuur 2 geeft, van 1992 tot en met 1996 voor de regio Haaglanden, de distributie in

percentages weer van de verschillende soorten geweldsmisdrijven gepleegd door

minderjarigen (zie ook bijlage 2, tabel 2). Het percentage diefstallen met geweld/

afpersing is in het begin- en eindjaar nagenoeg gelijk (44% versus 46% van het

totaal aan geweldsmisdrijven); in de tussenliggende periode vormden diefstallen

met geweld/afpersing ruim de helft van alle geweldsmisdrijven die op naam van

minderjarigen kwamen. Mishandelingen komen op de tweede plaats. Afgaande op

de percentuele verdeling lijkt er een licht dalende trend te zitten in dit misdrijftype:

vormde het in 1992 circa 35% van het totaal aan geweldsmisdrijven, in 1996 was dit

aandeel geslonken gedaald tot ruim 29%. Bij deze constatering dient wel te worden

aangetekend, dat er over de jaren heen flinke fluctuaties voorkomen wat het per-

centage mishandeling aangaat. Anders gezegd, of hier werkelijk sprake is van een

dalende lijn, is onzeker.
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Figuur 2: Percentuele verdeling van types geweldsmisdrijven door minderjarige daders in

de politieregio Haaglanden (1992-1996)
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Ten slotte blijkt dat er maar kleine verschillen zijn tussen (zeer) jonge en iets

oudere (15-17 jaar) daders wat betreft de percentuele verdeling van types gewelds-

misdrijven. Bij beide groepen wordt - over de jaren 1992 tot en met 1996 - circa de

helft van de misdrijven gevormd door diefstal met geweld/afpersing en ruim een

kwart (zo'n 29%) bestaat uit gevallen van mishandeling (zie bijlage 2, tabel 6).

Levensmisdrijven lijken bij de oudere groep iets vaker voor te komen; ook hier

geldt echter weer dat het om relatief kleine aantallen gaat en dat dit dus geen

erg'harde' gevolgtrekking kan zijn.

2.1.3 Situatie in 1996 - tien politieregio's

Het hierboven gebruikte HKS-materiaal liet niet toe na te gaan welke ontwikke-

lingen zich voordoen in de mate waarin geweldsmisdrijven worden gepleegd door

bijvoorbeeld beginners dan wel door jongeren die tot de 'harde kern' van de

verdachten behoren. Evenmin was het mogelijk iets te zeggen over de etniciteit dan

wel nationaliteit van de verdachten. Twee recente rapporten bevatten informatie die

ten dele - namelijk alleen met betrekking tot het jaar 1996 - in deze lacune voorzien.

mishandeling

-,&._ diefstal met geweld en afpersing
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Inzicht in eventuele ontwikkelingspatronen bieden de gegevens in deze rapporten

dus niet.

In het rapport over de activiteiten die werden ondernomen naar aanleiding van de

adviezen van de Commissie Jeugdcriminaliteit (1994) worden HKS-gegevens over

jongeren en jongvolwassenen in de leeftijd van 12-24 jaar uit tien politieregio's

geanalyseerd (Vier jaar Van Montfrans, 1998). Deze analyse spitst zich toe op

verdachten terzake van wie in 1996 (een) pv('s) in één of meer van de tien regio's

werd opgemaakt. Voorts presenteren Van Dijk, Van Soomeren en partners eveneens

een aantal bevindingen van analyses op hetzelfde bestand (DSP, conceptrapport

d.d. maart 1998; zie eveneens de Integrale Veiligheidsrapportage van het ministerie

van Binnenlandse Zaken, 1998). Volgens beide rapporten zijn de tien politieregio's

een behoorlijke afspiegeling van de gemeenten in Nederland, afgemeten naar zowel

de rangschikking, de gemeentegrootte, als het aantal jongeren in de betrokken

gemeenten.

De resultaten in de eerstgenoemde rapportage wijzen uit dat, in 1996 en met

uitsluiting van de misdrijven 'diefstal met geweld' en 'zedenzaken', circa een vijfde

van de verdachten zich schuldig maakte aan een geweldsdelict. Verdachten die

behoren tot de harde kern - gedefinieerd als jongeren tegen wie in 1996 inzake

minimaal vier zware misdrijven (niet alleen geweldsmisdrijven) een pv werd

opgemaakt - begaan dubbel zo vaak een geweldsdelict als licht criminele verdachten

en viermaal zo frequent als first-offenders. Bovendien wordt in het genoemde

verslag geconstateerd dat de vormen van geweld ernstiger zijn onder verdachten

die tot de'zwaardere' categorieën behoren. Overigens wordt vastgesteld dat, van

het totaal aan verdachten, gemiddeld 6% bij de harde kern hoort. Dit getal komt

redelijk in de richting van de 8% minderjarige meervoudige verdachten die in het

HKS Haaglanden werden aangetroffen voor 1996. Bij deze constatering dient wel

de kanttekening te worden geplaatst dat de leeftijdsgroepen in beide onderzoeken

uiteenlopen (12-24 in het rapport van de Commissie Jeugdcriminaliteit tegenover

12-17 jaar in het HKS Haaglanden) alsmede dat de term 'meervoudig' zoals

gehanteerd ten aanzien van het HKS Haaglanden slechts betekent 'meer dan

éénmaal.'

Het tweede rapport (DSP, 1998), verschaft onder meer informatie over de etniciteit

van de verdachte jongeren. De gegevens in de huidige alinea hebben betrekking

op alle vormen van criminaliteit in het HKS-bestand van de tien regio's. Van de

verdachten is 76% in Nederland geboren, terwijl 80% de Nederlandse nationaliteit

bezit. Het aantal verdachten onder degenen die niet in Nederland werden geboren

is, per 1.000 jongeren, twee- tot vijfmaal zo hoog als onder degenen die wél in

Nederland werden geboren. Wordt in dit verband nationaliteit in plaats van

geboorteland als onderscheidend kenmerk gehanteerd dan blijkt het verschil

nog groter. Het rapport vermeldt verder dat de betrokkenen die in Marokko zijn

geboren, gemiddeld het jongst zijn wanneer zij hun eerste pv krijgen. Jongeren uit

Turkije zijn gemiddeld iets ouder dan de overigen. In de groep 12- tot 17-jarigen
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is onder de op de Antillen, in Marokko en Turkije geboren jongens het percentage

van hen die al eerder (een) politiecontact hadden, bijna tweemaal zo hoog als

onder de in Nederland geboren jongens (respectievelijk zo'n 40-45% versus 23%).

In de genoemde leeftijdscategorie hebben de Marokkaanse en Antilliaanse jongens

gemiddeld het grootste aantal antecedenten. Volgens het rapport behoort ruim

11% van de 12- tot 17-jarige Marokkanen tot de harde kern, dubbel zo veel als bij de

even oude Nederlandse jongens. Van de Antilliaanse jongens in deze leeftijdsklassen

telt 9% tot de harde kern; bij de Turkse en Surinaamse groep ruwweg 6,5%. Het

percentage verdachten (bekeken over alle leeftijden) dat behoort tot de harde kern

van daders, correspondeert met de gemeentegrootte. In gemeenten van minder dan

20.000 inwoners behoort ruim 3% van de verdachten tot de harde kern, in de vier

grote steden 8%.

Ten aanzien van geweldscriminaliteit laat het DSP-rapport zien dat instrumenteel

geweld, bijvoorbeeld diefstal met geweld, een geringer deel van het totaal aan

criminaliteit inneemt dan niet-instrumenteel of'zinloos' geweld, zoals bedreiging

en openlijke geweldpleging. Onder de licht criminele jongens betreft 23% van de

feiten niet-instrumenteel geweld, tegenover 3% instrumenteel. Voor de harde kern

belopen die percentages respectievelijk 10% en 5%. Bij de licht criminele jongens is

de proportie geweldsdelicten het grootst onder de Turkse en Antilliaanse groepen,

met respectievelijk 32% en 30% van alle feiten. Bij de Nederlandse en Surinaamse

licht criminele jongens maken geweldsdelicten 26% uit van het totaal en bij de

Marokkaanse 23%. Onder licht criminele Surinaamse en Antilliaanse jongens wordt,

aldus het rapport, vooral instrumenteel geweld aangetroffen. Niet-instrumenteel

geweld zoals bedreiging komt bij alle groepen even vaak voor, terwijl openlijke

geweldpleging relatief dikwijls voorkomt onder Nederlandse en Turkse licht

criminele jongens. Met betrekking tot de harde-kernjongens luidt de conclusie

dat zij niet alleen verantwoordelijk zijn voor een groot aantal geweldsfeiten, maar

vooral ook voor de zware vormen van geweld. Vooral onder de Surinaamse en

Turkse jongens uit de harde kern is het aandeel geweldsdelicten binnen het totaal

aan feiten hoog, te weten respectievelijk 30% en 25%. Ter vergelijking: onder de

Antilliaanse, Nederlandse en Marokkaanse harde-kernjongens zijn die percentages

respectievelijk 17%, 14% en 13%. Bij de Surinaamse groep betreft het wederom

hoofdzakelijk diefstal met geweld. Bij de Turkse harde-kernjongens gaat het vooral

om niet-instrumenteel geweld: bedreiging en openlijke geweldpleging.

Ter afsluiting wordt nogmaals benadrukt dat de hier gepresenteerde cijfers alleen

betrekking hebben op het jaar 1996.
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2.2 CBS-politiecijfers

2.2.1 Informatiebron
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De gegevens voor de politiestatistiek worden door het CBS integraal waargenomen

bij de regiopolitie, het Korps Landelijke Politiediensten en de Koninklijke Mare-

chaussee. De maandelijks op te sturen verzamelformulieren bevatten onder andere

vragen over het aantal opgemaakte pv's, het aantal opgehelderde misdrijven, het

aantal gehoorde verdachten, het aantal naar het parket gestuurde pv's en het aantal

personen (verdachten) daarin. In geval van geautomatiseerde incidentenregistratie

worden de voor de statistiek benodigde gegevens ontleend aan deze systemen.

Vastleggingen van misdrijven die niet uitmonden in een pv, blijven in de politie-

statistiek buiten beschouwing (Van den Berg, 1997). Het doel van de politiestatistiek

is inzicht te geven in de samenstelling en de ontwikkeling van de bij de politie

geregistreerde criminaliteit, zoals hiervoor uitgelegd.

In paragrafen 2.2.2 en 2.2.3 wordt, waar relevant, een vergelijking gemaakt met

slachtofferenquêtes: de Enquêtes Rechtsbescherming en Veiligheid en de

Politiemonitor Bevolking.?

2.2.2 Verdachten van misdrijven: algemene ontwikkelingen sinds 1985

Minder- en meerderjarigen

De gegevens van het CBS laten zien dat, per 100.000 inwoners, het aantal door de

politie gehoorde verdachten8 van misdrijven9 tussen 1985 en 1996 enigszins af-

neemt. In 1985 werden er van elke 100.000 inwoners 2.227 als verdachte gehoord;

dit aantal was in 1996 gedaald tot 2.008 (een daling met een factor 0,9).

De uitkomsten van de ERV-enquêtes stroken met deze uitkomsten. In 1986 onder-

vond de Nederlandse bevolking ruim 4,2 miljoen delicten; in 1996 was dat aantal

gedaald tot 4 miljoen. Gerelateerd aan de bevolkingsontwikkeling betekent dit een

verandering met een factor 0,9 - gelijk aan de daling in het aantal gehoorde

verdachten (CBS, 1997). De Politiemonitor Bevolking (1997) laat echter zien dat

7 De Enquête Rechtsbescherming en Veiligheid (ERV) wordt jaarlijks afgenomen onder een steekproef van

ongeveer 6.000 personen van 15 jaar en ouder. De Politiemonitor Bevolking is een gestandaardiseerde

enquête welke telefonisch wordt afgenomen onder een representatieve steekproef uit de Nederland

bevolking van 15 jaar en ouder. Het onderzoek wordt sinds 1993 om de twee jaar verricht. De steek-

proeven zijn veel omvangrijker dan die van de ERV. In 1993 betrof het ruim 50.000 respondenten, in

1995 en 1997 ruim 75.000.

8 Deze term vervangt de omschrijving' bekend geworden verdachten' sinds 1986. Op de vraag of deze

'verdachten' de betreffende misdrijven ook metterdaad hebben gepleegd, geven deze statistieken

overigens geen antwoord.

9 Gewelds-, vermogens- en seksuele misdrijven, misdrijven tegen de openbare orde en het gezag,

vernieling alsmede'overige misdrijven' (o.a. Wegenverkeerswet, Opiumwet, Wet wapens en munitie).
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Tabel 1: Aantal gehoorde minderjarige verdachten per 100.000 minderjarigen, per

misdrijfcategorie (1985 en 1996)

misdrijf 1985 1996 toenamefactor

vermogensmisdrijven 2.296 2.565 1,1

geweld* 214 726 3,4

vernieling en openbare orde 645 1.187 1,8

overig** 90 187 2,1

totaal 3.245 4.665 1,4

Inclusief seksueel geweld.

Onder andere Wegenverkeerswet, Opiumwet, Wet wapens en munitie.

Bron: CBS-politiestatistiek

de mate van slachtofferschap van misdrijven tussen 1993 en 1997 licht toeneemt,

van 30,4% naar 32,2%.10

De afname in de fractie gehoorde verdachten komt trouwens geheel op het conto

van de strafrechtelijk meerderjarigen, dat wil zeggen personen ouder dan 18 jaar. In

deze categorie neemt het aantal gehoorde verdachten tussen 1985 en 1996 namelijk

af van 2.087 naar 1.758 per 100.000 meerderjarigen (een verandering met een factor

0,8). Daarentegen stijgt het aantal gehoorde minderjarige verdachten in hetzelfde

tijdsbestek van 3.246 naar 4.665 per 100.000 minderjarigen, dat wil zeggen met een

factor 1,4 (Van den Berg, 1997; zie tabel 1).

De periode 1992- 1996 laat een toename met een factor 1,2 zien. In paragraaf 2.1.2

zagen we voor de regio Haaglanden een groei met een factor 2 voor dezelfde periode

(op basis van HKS-gegevens). Verhoudingsgewijs neemt het aantal minderjarige

daders tussen 1992 en 1996 dus sneller toe in de regio Haaglanden dan gemiddeld

in Nederland als geheel.

Minderjarigen

Uitgaande van de absolute aantallen blijkt in de groep minderjarige verdachten het

percentage minderjarige verdachten van vermogensdelicten in de loop der tijd af te

nemen van 71% in 1985 naar 55% in 1996 (resp. zo'n 33.000 en 28.000 verdachten;

zie bijlage 2, tabel 7 en 8). Daar staat een toename van het percentage van gewelds-

delicten (inclusief seksueel geweld) verdachte minderjarigen in die periode tegen-

over (van 7% naar 16%; respectievelijk circa 3.000 en 8.000 verdachten). Er is even-

eens sprake van een - overigens beperkte - stijging van het percentage verdachten

van vernielingen en openbare-ordemisdrijven (20% naar 25%; respectievelijk 9.250

en ongeveer 13.000 verdachten).

10 Percentage één of meer keer slachtoffer van een delict.
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Figuur 3: Aantal gehoorde minderjarige verdachten per 100.000 minderjarigen, per

delictscategorie (1985-1996)
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Afgezet tegen de ontwikkeling van de minderjarige bevolking blijkt het aantal

gehoorde minderjarige verdachten voor zowel geweldsmisdrijven, vermogensmis-

drijven als vernielingen en openbare-ordedelicten vanaf het begin van de jaren

negentig te groeien. Terzake van vooral vermogenscriminaliteit en vernieling en

openbare-ordemisdrijven is er sprake van een terugval van 1992 op 1993, waarna er

vanaf dat jaar wederom een stijgende lijn zichtbaar wordt (zie figuur 3).

De categorie geweld tegen personen inclusief seksuele misdrijven vertoont van 1985

tot 1996 een stijging van 214 naar 726 minderjarige verdachten per 100.000 minder-

jarigen, terwijl de categorie vermogensmisdrijven groeit van 2.296 naar 2.565 (resp.

een factor 3,4 en 1,1; zie tabel 1). Ook het aantal verdachten van vernielingen en

openbare-ordemisdrijven stijgt flink tussen 1985 en 1996: van 645 naar 1187 per

100.000, ofwel met een factor 1,8. Een nauwkeuriger analyse van de laatstgenoemde

categorie wijst uit dat het aantal van vernielingen verdachte minderjarigen tot 1994

eigenlijk tamelijk stabiel is; pas tussen 1995 en 1996 is er sprake van een opvallende

toename (van 456 naar 642 per 100.000, een factor 1,4). De groei van het aantal
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minderjarige verdachten met betrekking tot delicten inzake openbare orde en gezag

start echter al in 1992. Beliep het aantal minderjarige verdachten van een misdrijf

tegen de openbare orde en gezag 286 per 100.000 minderjarigen in 1991, in 1996

waren dat er 545 (toename met een factor 1,9). Jammer genoeg valt niet na te gaan

in hoeverre deze toename een gevolg is van een stijging van het aantal minder-

jarigen dat wordt verdacht van openlijk geweld in vereniging gepleegd tegen

personen (en goederen) - één van de misdrijftypes die vallen onder'openbare

orde en gezag' (artikel 141 Sr).

Overigens valt bij de constatering dat het aantal verdachte minderjarigen inzake

vermogenscriminaliteit en vernieling en openbare-ordemisdrijven na een inzinking

in 1993 opnieuw aan een stijging bezig lijkt, de kanttekening te plaatsen dat de

plotselinge dip die de lijnen in figuur 3 in dat jaar vertonen, samenvalt met de

reorganisatie van de politie. Daarbij zijn in het merendeel van de politieregio's de

bureaus jeugd- en Zedenzaken afgeschaft. Van der Laan e.a. (1998) suggereren dat

deze herstructurering wellicht tijdelijk een aandachtsvermindering bij de politie

op het gebied van jeugdcriminaliteit heeft teweeggebracht. Ook zonder die dip blijft

de stijging van het aantal gehoorde minderjarige verdachten vanaf het begin van de

jaren negentig evenwel waarneembaar. Trekt men per misdrijfcategorie een lijn van

het punt waarop de curve voor een categorie zich bevindt in 1992 naar het niveau

in 1996 voor die categorie, dan blijkt dat ook volgens deze fictieve lijnen het aantal

minderjarige verdachten gestaag toeneemt, zij het geleidelijker dan de curven in

figuur 3 nu suggereren. Dit geldt vooral met betrekking tot vermogens- en vernieling

en openbare-ordemisdrijven.

Het feit dat de stijging van het aantal minderjarigen verdachten bij alle delicts-

categorieën optreedt, hangt zeer waarschijnlijk ook samen met voortschrijdende

automatisering van de politiële registratiesystemen. Een verhoging van het aantal

vastleggingen kan daarvan het gevolg zijn. In dit verband rapporteert Nijboer

(1995b) dat volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) ongeveer de helft

van de van 1991 op 1992 waargenomen toename in geregistreerde misdrijven kan

worden toegeschreven aan een verbeterde geautomatiseerde registratie bij de

politie (SCP, 1994).

Ter afsluiting van dit schetsmatig overzicht over de ontwikkelingen wat betreft van

misdrijven verdachte minderjarigen, in het kort nog enige informatie gegeven over

de geografische spreiding van deze groep.

Wanneer het aantal verdachte minderjarigen wordt gerelateerd aan de gemeente-

grootte gemeten naar het inwoneraantal, dan blijkt dat in 1996 de 21 gemeenten die

qua grootte volgen op de 'grote 4'11 de meeste in verband met misdrijven gehoorde

minderjarige verdachten kennen, namelijk 7.503 per 100.000 minderjarige inwoners.

De G4 staan op de tweede plaats, met 6.790 minderjarige verdachten per 100.000.

11 G4: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht.
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Tabel 2: Aantal gehoorde minderjarige verdachten per 100.000 minderjarigen, per

geweldscategorie (1985 en 1990-1996)

categorie

mishandeling

diefstal met geweld en afpersing

bedreiging

dood en letsel door schuld

seksuele misdrijven

levensmisdrijven*

totaal"`

27

1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 factor

114 137 156 190 176 217 256 342 3

47 98 120 144 138 146 188 208 4,4

17 28 29 39 39 54 65 82 4,8

2 3 8 1 2 4 3 3 1,5

29 27 26 36 38 41 53 59 2

7 9 14 18 26 21 26 32 4,6

214 302 354 429 418 484 592 726 3,4

` Onder levensmisdrijven vallen hier 'doodslag en moord: voltooid', 'doodslag en moord: poging' en 'hulp bij

zelfdoding en abortus'. De cijfers betreffende de laatste categorie zijn pas sinds 1991 apart beschikbaar; voor

die tijd werden zij vervat in de eerste twee categorieën. Om de gegevens over de jaren heen zo goed mogelijk

vergelijkbaar te houden zijn de cijfers inzake 'hulp bij zelfdoding en abortus' voor alle weergegeven jaren

onder de noemer levensmisdrijven opgenomen. Tussen 1991 en 1996 gaat het per jaar om respectievelijk 2, 1,

4, 4, 4 en 4 minderjarige verdachten per 100.000 minderjarigen.

Door afrondingen kan het totaalcijfer per jaar afwijken van de som der individuele misdrijfcategorieën in

datzelfde jaar.

Bron: CBS

Verreweg het geringste aantal minderjarige verdachten wordt aangetroffen in de

gemeenten met minder dan 20.000 inwoners, te weten 2.648 per 100.000 minder-

jarigen. Ter vergelijking: in 1996 bedroeg landelijk gezien het aantal minderjarige

verdachten van misdrijven 4.665 per 100.000 minderjarigen (bron: CBS).

2.2.3 Verdachten van geweld: ontwikkelingen sinds 1985

Volgens de CBS-politiestatistiek werden er in 1985 3.076 minderjarigen gehoord als

verdachten van geweldsdelicten. In 1996 was dat aantal opgelopen tot 7.927, ruim

2,5 maal zo veel (zie bijlage 2, tabel 9). Worden de demografische ontwikkelingen

verdisconteerd, dan blijkt de groeifactor nog wat groter: in 1985 214 gehoorde

minderjarige verdachten per 100.000 minderjarigen versus 726 in 1996 (een factor

3,4; zie tabel 1 of 2 en figuur 3). Ter relativering: in 1995 was van alle verdachten van

geweldscriminaliteit toch maar 17% minderjarig (Hakkert, 1998).

Op het gebied van geweldsmisdrijven blijken, per 100.000 minderjarigen, de 21

grootste gemeenten na de G4 in 1996 de meeste minderjarige verdachten te tellen;

een dito rangordening werd al eerder aangetroffen voor het totaal aan van mis-

drijven verdachte minderjarigen. Het verschil tussen grote en kleine gemeenten in

het aantal minderjarige verdachten van geweldsdelicten per 100.000 is op dit vlak

zelfs nog wat groter dan op het terrein van misdrijven als totaal. In 1996 telden de

G4 1.156 van geweldsdelicten verdachte minderjarigen per 100.000 minderjarigen.

Voor de 21 gemeenten die qua grootte komen na de G4, was dat cijfer 1.308 en voor

de kleinste gemeenten 364. De grootste plaatsen tellen verhoudingsgewijs dus 3,2
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Figuur 4: Ontwikkeling van het aantal inzake geweldsmisdrijven gehoorde minderjarige

verdachten per 100.000 minderjarigen (1985-1996)
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tot 3,6 maal zo veel verdachten van geweldsmisdrijven als de kleinste. Voor

misdrijven in het algemeen is dat een factor 2,6 à 2,8 (bron: CBS). Wat betreft de

ontwikkeling van geweld, zien we deze verschillen in zekere zin terug wanneer de

informatie van het HKS van de regio Haaglanden wordt gezet naast die van de CBS-

politiestatistiek. Tussen 1992 en 1996 stijgt het aantal van geweld verdachte minder-

jarigen in Haaglanden met een factor 2,1 versus 1,7 op landelijk niveau.

Figuur 4 laat zien hoe (categorieën van) geweldsmisdrijven onder minderjarige

gehoorde verdachten - jongens en meisjes tezamen - zich vanaf 1985 hebben

ontwikkeld.

Uit figuur 4 komt naar voren dat de grootste toenames zich voordoen op het vlak

van het aantal gehoorde minderjarige verdachten inzake mishandeling, diefstal

met geweld en afpersing, en bedreiging. Werden in 1985 nog zo'n 114 minderjarige

verdachten per 100.000 minderjarigen gehoord wegens mishandeling, in 1996 is dat

aantal verdrievoudigd tot 342, zo blijkt uit tabel 2 (zie ook tabel 13 in bijlage 2). De

feitelijke aantallen bedragen respectievelijk 1.631 en 3.731 (zie bijlage 2, tabel 9).

Het aantal verdachte jongeren inzake diefstal met geweld en afpersing stijgt in

dezelfde periode van 47 naar 208 per 100.000, 4,4 maal zo veel (in absolute aan-

mishandeling

28

. diefstal met geweld
en afpersing

-o- bedreiging

♦ • • • dood en letsel
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- - v- - seksuele misdrijven

- .* - levensmisdrijven
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Figuur 5: Percentuele ontwikkeling van het aantal inzake geweldsmisdrijven gehoorde

minderjarige verdachten (1985-1996)
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tallen 675 en 2.271; zie tabel 9 in bijlage 2). Voor bedreiging ten slotte beloopt de

groeifactor 4,8, te weten van 17 verdachte jongens en meisjes per 100.000 in 1985

naar 82 in 1996 (het betrof respectievelijk 242 en 897 jongeren; bijlage 2 tabel 9).

Ook de overige misdrijfcategorieën (levensmisdrijven, dood en letsel door schuld,

seksuele delicten) vertonen een stijgende lijn.

Figuur 5 toont de ontwikkeling van het aantal gehoorde verdachten aangaande de in

tabel 2 opgesomde (categorieën van) geweldsmisdrijven in percentuele zin. Uit de

figuur komt ten eerste naar voren dat het gezamenlijk aandeel van de minderjarigen

die worden verdacht van relatief weinig voorkomende misdrijftypen, namelijk

'bedreiging', 'seksuele misdrijven', 'levensmisdrijven' en 'dood en letsel door schuld',

tamelijk stabiel is.

Over de jaren heen vormen deze verdachten - waaronder dus ook de van zware

misdrijven verdachte minderjarigen vallen - tezamen circa een kwart van alle van

geweldsdelicten verdachte minderjarigen. Binnen de bedoelde groep verdachten

stijgt het percentage van bedreiging verdachte minderjarigen enigszins, terwijl het

aandeel verdachten van seksuele misdrijven wat slinkt.
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In de tweede plaats kan de gevolgtrekking worden gemaakt dat tussen 1985 en

ongeveer 1991 er in de groep van geweldsmisdrijven verdachte minderjarigen

steeds meer jongeren voorkomen die worden verdacht van diefstal met geweld/

afpersing. Het percentage van mishandeling verdachte jongeren daalt daaren-

tegen. Vanaf 1992 stijgt het percentage mishandelingen weer licht, echter niet

regelmatig maar schoksgewijs. Het percentage diefstal met geweld/afpersing

neemt enigszins af.

Ten derde blijken de in figuur 5 uitgezette trend een behoorlijke overeenkomst te

vertonen met de patronen in figuur 2 voor de regio Haaglanden. Met dien verstande

echter, dat in de regio Haaglanden de van mishandeling verdachte minderjarigen

qua percentage op de tweede plaats komen, terwijl zij - zie figuur 5 - landelijk

eerste in de rangordening zijn. Toch vertonen de betreffende regionale en landelijke

ontwikkelingslijnen voor respectievelijk mishandeling en diefstal met geweld/

afpersing grote gelijkenis voor de jaren 1992 tot en met 1996.

Tot besluit nog de volgende kanttekening: in figuur 5 lijken de lijnen inzake

mishandeling enerzijds en diefstal met geweld en afpersing anderzijds gespiegeld.

Dit is een rekenkundig effect: de betreffende misdrijftypes tezamen beslaan op

jaarbasis steeds een vrijwel gelijkblijvende fractie van het totaal aan gewelds-

misdrijven (namelijk circa drie kwart). Dit gegeven verklaart het spiegeleffect: als

het ene type toeneemt dan daalt het andere 'automatisch' evenredig en vice versa.

Geweld: slachtofferschapsgegevens

Een vergelijking met slachtofferschapsgegevens helpt de CBS-cijfers in enig perspec-

tief te plaatsen. De ERV (1997) toont voor de laatste jaren een neergaande lijn wat

betreft het aantal door de bevolking in Nederland ondervonden geweldsdelicten. In

1986 kreeg de bevolking te maken met 890.000 geweldsmisdrijven. Dat aantal steeg

tot 972.000 in 1992 om vervolgens te dalen tot 722.000 in 1996. Tegelijkertijd blijkt

uit de gegevens van de Politiemonitor Bevolking (1997) dat het percentage slacht-

offers van geweld - voorzover bevraagd - tussen 1993 en 1997 slechts in geringe

mate wisselt. Alleen het percentage slachtoffers van bedreiging met geweld vertoont

een opgaande trend, van 4,4% in 1993 naar 4,9% in 1997 (bijlage 2, tabel 10). Verder

suggereert de Politiemonitor dat er tussen 1993 en 1997 een lichte toename is van

de angstgevoelens ten aanzien van geweldsmisdrijven (van 4,2% naar 4,6%) en

bedreiging (van 2,3% naar 2,7%; bijlage 2, tabel 11). Opvallend genoeg neemt in dit

tijdvak het percentage mensen dat van mening is dan men op straat'vaak' wordt

lastiggevallen echter af, en wel van 3,6% naar 3,2%. En dat terwijl gelijktijdig het

aantal personen dat oordeelt dat overlast door groepen jongeren 'vaak' voorkomt,

toeneemt: van 9% naar 12% (zie bijlage 2, tabel 12).

De bevindingen van de ERV en de Politiemonitor behoeven overigens geenszins

strijdig te zijn met de boven uiteengezette uitkomsten van de CBS-politiestatistiek.

Zo hebben de Politiemonitor en ERV-cijfers betrekking op slachtofferschap onder

de gehele bevolking, terwijl de gepresenteerde cijfers van de politiestatistiek slaan
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op minderjarige gehoorde verdachten. Verder kan een vergrote pakkans, bijvoor-

beeld als gevolg van toegenomen aandacht bij de politie voor geweldsdelicten, het

aantal aangehouden daders doen oplopen. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs

dat het totale aantal geweldsincidenten dan wel -slachtoffers daarmee gelijke

tred houdt.

Junger en Zeilstra (1989) toonden in dit opzicht echter wel aan dat 12- tot 17-jarige

jongens die slachtoffer werden van een geweldsdelict, zelf ook meer geweldsmis-

drijven op hun kerfstok hadden dan anderen. Hieruit zou kunnen worden afgeleid

dat het niet geheel onaannemelijk is dat het aantal minderjarige slachtoffers van

geweld uiteindelijk moet toenemen indien het beeld van een groei van het aantal

minderjarige daders van geweldsmisdrijven klopt. Ook Wittebrood en Nieuwbeerta

(1997) treffen een samenhang aan tussen slachtoffer- en daderschap van geweld. Op

grond van gegevens afkomstig uit de Nederlandse Survey Criminaliteit en Rechts-

handhaving uit 1996 hadden plegers van een geweldsmisdrijf een kans van ongeveer

1 op 5 om zelf slachtoffer van een dergelijk misdrijf te worden. Dit is een aan-

merkelijk hoger risico dan geldt voor personen die geen geweldsdelict pleegden,

volgens deze auteurs namelijk ruwweg 1 op 67. De genoemde survey werd overigens

uitgevoerd onder respondenten van 15 jaar en ouder. Hoewel de zo-even vermelde

ratio's dus niet per se geldigheid behoeven te bezitten voor de leeftijdsgroep waarop

dit rapport zich concentreert (12-17 jaar), zijn zij - zeker ook gezien de bevindingen

van Junger en Zeilstra - zeer waarschijnlijk redelijk indicatief voor jongeren.12

Geweld: jongens en meisjes onderscheiden

De aan het begin van deze paragraaf vastgestelde groei in het aantal van gewelds-

delicten verdachte minderjarigen doet zich zowel bij jongens als bij meisjes voor.

Het aantal van geweldsmisdrijven verdachte jongens neemt toen van 2.844 in 1985

tot 6.972 in 1996. In hetzelfde tijdsbestek loopt het aantal van dergelijke misdrijven

verdachte meisjes op van 232 naar 955.13 Rekening houdend met wijzigingen in de

bevolkingssamenstelling bedraagt de toenamefactor voor de jongens 3,2 (van 388

naar 1.248 verdachte jongens per 100.000 jongens) en voor de meisjes 5,4 (van 33

naar 179 verdachte meisjes per 100.000 meisjes). Deze gegevens lijken erop te wijzen

dat de hoeveelheid gewelddadige activiteiten onder meisjes sneller toeneemt dan

onder jongens.

12 Het feit dat de slachtofferenquêtes geen duidelijke toename te zien geven, zou echter ook tot de con-

clusie kunnen leiden dat de groei van het aantal verdachten van geweldsmisdrijven een artefact is: niet

een gevolg van een toename van het gepleegde aantal delicten, maar van bijvoorbeeld een verbeterde

registratie of een gewijzigde prioriteitstelling bij de politie. Daarbij dient wederom het voorbehoud

gemaakt te worden dat de slachtofferenquêtes geen gegevens opleveren met betrekking tot de leeftijd

van de daders.

13 Alle cijfers zijn inclusief de categorie'hulp bij zelfdoding en abortus'.
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Tabel 3: Aantal gehoorde jongens en meisjes per 100.000 jongens respectievelijk meisjes,

per geweldscategorie (1985 en 1996)

mishandeling

diefstal met geweld en afpersing

bedreiging

dood en letsel door schuld

seksuele misdrijven

levensmisdrijven'

totaal"

1985 1996 toenamefactor

jongens meisjes jongens meisjes jongens meisjes

202 22 555 118 2,7 5,4

87 6 382 26 4,4 4,3

31 3 142 19 4,6 6,3

3 1 3 3 1 3

54 1 111 5 2,1 5

12 1 55 7 4,6 7

388 33 1248 179 3,2 5,4

Zie de voetnoot bij tabel 2.

Door afronding kunnen de totalen afwijken van de som van de aantallen in de betreffende kolom.

Bron: CBS-politiestatistiek

Ook in het aandeel dat de meisjes hebben binnen de groep wegens geweld gehoorde

minderjarige verdachten zien we deze ontwikkeling terug: meisjes vormen in 1985

7,5% van het totaal; in 1996 is dat opgelopen tot 12,1%. Ter vergelijking: op het

totaal aan gehoorde minderjarige verdachten (d.w.z. voor alle typen misdrijven)

beliep het percentage meisjes in 1985 12,8% en in 1996 13,4% (bron: CBS). Met

andere woorden, wat betreft geweldsmisdrijven neemt het aandeel van de meisjes

onevenredig snel toe.

Desalniettemin blijven als verdachte gehoorde jongens in aantal verre in de

meerderheid. Bijgevolg weerspiegelen de lijnen voor de individuele (categorieën

van) geweldsmisdrijven in figuur 5 vooral de ontwikkelingen onder die groep. De

percentuele ontwikkelingspatronen voor meisjes zien er enigszins anders uit.

Ondanks lichte fluctuaties zijn de verschillen tussen 1985 en 1996 wat betreft de

percentuele verdeling van de onderscheiden soorten geweld bij de meisjes verwaar-

loosbaar. Zo is in 1985 65,5% van alle meisjes gehoord inzake mishandelingen; in

1996 was dat 66,1%. Voor diefstal met geweld/afpersing zijn de percentages

respectievelijk 17,2% en 14,3%.

De uitsplitsing naar geslacht laat tevens zien dat voor de onderscheiden klassen van

geweldsmisdrijven het aantal verdachte meisjes - gerekend per 100.000 meisjes - in

het algemeen sneller toeneemt dan het aantal verdachte jongens (zie ook de figuren

1 en 2 in bijlage 2; verder zijn de absolute aantallen per type geweldsmisdrijf weer-

gegeven in de tabellen 14 en 15 en de ontwikkelingen per 100.000 in de tabellen 13,

16 en 17 in bijlage 2). Slechts voor diefstal met geweld inclusief afpersing is de

toenamefactor voor jongens en meisjes even sterk, te weten circa 4,4 (zie tabel 3).

Het is overigens niet eenvoudig de aangetroffen verschillen in groeitempo tussen

jongens en meisjes te interpreteren. In absolute zin is het aantal meisjes dat

betrokken is bij geweldsmisdrijven, veel kleiner dan het aantal jongens. Als gevolg

daarvan resulteert een geringe toename van het aantal verdachte meisjes al snel in
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een aanzienlijke groeifactor. Daarom is de constatering van een snelle groei van het

aantal verdachte meisjes eigenlijk alleen verantwoord inzake de misdrijfcategorieën

mishandeling en - wellicht - bedreiging. De aantallen van levens- en seksuele mis-

drijven, en dood en letsel door schuld verdachte meisjes zijn te gering om valide

conclusies op te baseren. Daarnaast blijkt uit de cijfers dat meisjes en jongens

verschillen op het punt van de kwaliteit van de misdrijven. Jongens worden

frequenter gehoord met betrekking tot diefstal met geweld; bij meisjes gaat het

vaker om mishandeling (Van der Laan e.a., 1998; Mertens e.a., 1998). Gezien al deze

overwegingen is het daarom sterk de vraag of bijvoorbeeld een verdrievoudiging van

het aantal verdachte meisjes inzake een bepaald misdrijf zwaarder telt dan een

verdubbeling van het aantal jongens voor dat type misdrijf. Immers, om het laatste

effect te bereiken zijn absoluut gezien er veel meer nieuwe daders nodig.

2.3 Self-reportgegevens

2.3.1 Informatiebron

De in deze paragraaf weergegeven self-reportgegevens zijn afkomstig uit de

landelijke onderzoeken die tweejaarlijks door het WODC worden verricht. Het eerste

van deze serie onderzoeken vond plaats in 1986;14 het veldwerk voor het vooralsnog

laatste werd in 1996 verricht. Ten behoeve van de self-report surveys wordt een

aantal gemeenten geselecteerd, gestratificeerd naar regio en urbanisatiegraad. Per

gemeente wordt een aselecte adressensteekproef gegenereerd. Per adres wordt één

jongere geïnterviewd. De enquêtes omvatten uiteindelijk steeds ongeveer 1.000

jongeren in de leeftijd van 12-17 jaar (Junger-Tas, Van der Laan en Kruissink,

1992).15 Naast achtergrondinformatie zoals sociaal-demografische en sociaal-

economische gegevens, worden de respondenten bevraagd omtrent betrokkenheid

bij diverse soorten delictgedrag in het afgelopen schooljaar. Dat betekent dat

jongeren zelf te kennen geven óf en in hoeverre zij - al dan niet ontdekt door de

autoriteiten - criminele handelingen op hun geweten hebben.

Voor het verzamelen van informatie inzake ernstige vormen van criminaliteit zijn

dergelijke enquêtes minder geschikt; bijgevolg zijn ook op het terrein van geweld

slechts gegevens over relatief lichte vormen van dergelijke delicten voorhanden.

Veelal wordt in dergelijke onderzoeken de dader als meeteenheid gehanteerd.

Omdat ook gegevens worden verzameld over de begane soorten delicten en de

frequentie waarmee die binnen een vastomlijnde periode zijn gepleegd, behoort het

14 De gegevens van de eerste enquête uit 1986 zijn echter niet goed vergelijkbaar met die van de latere

onderzoeken. Om die reden wordt dat in deze paragraaf cijfermateriaal vanaf de survey van 1988

gepresenteerd.

15 In de self-reportenquête van 1994 is de groep respondenten qua leeftijd uitgebreider en wordt

onderscheid gemaakt in de categorieën 8- t/m. 11-jarigen en 12- t/m. 24-jarigen.
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Tabel 4: Percentage van de geënquêteerde jongeren dat `in het afgelopen schooljaar'

betrokken was bij vermogens- en/of geweldsdelicten (1988-1996)*

delict

winkeldiefstal

heling

inbraak/insluiping

diefstal op school-

iemand lastigvallen

iemand in elkaar slaan

betrokkenheid bij vechtpartijen/rellen**

wapen dragen***

iemand met een wapen verwonden**

bedreiging om geld te krijgen***

34

1988 1990 1992 1994 1996

(n=994) (n=1 006) (n=1 038) (n=1 085) (n=994)

5,4 7,4 6,6 7,0 10,0

3,5 4,1 4,0 4,2 8,6

1,5 1,6 1,3 1,6 1,2

- 6,5 8,4 7,2 10,1

9,9 12,0 11,8 14,1 14,6

1,9 2,7 2,7 2,7 3,3

- 6,7 8,8 11,6 14,7

- - 12,8 20,5 21,5

- 0,6 0,4 0,4 1,1

- - 0,4 0,3 0,5

" De in de tabel genoemde aantallen respondenten betreffen de daadwerkelijk ondervraagde jongeren. Ten

behoeve van de analyses is op deze aantallen een weging toegepast. Daarom bevat de tabel geen aantallen

daders per delicttype en per enquétemoment.

Niet gevraagd in de enquéte van 1988.

"' Niet gevraagd in de enquêtes van 1988 en 1990.

Bron: Van der laan e.a., 1998).

gebruik van het delict als meeteenheid in principe eveneens tot de mogelijkheden.

Dat daarvoor meestal niet wordt geopteerd is een gevolg van het feit dat de door de

respondent gerapporteerde delictfrequentie sterk afhankelijk is van onder meer

geheugeneffecten; onderzoek lijkt te indiceren dat dit geen bijzonder betrouwbare

gegevens oplevert (Bruinsma, 1994). Om deze reden worden hier de self-report-

gegevens gebruikt als indicatie voor eventuele betrokkenheid bij misdrijven en

wordt de frequentie waarmee de misdrijftypen zijn gepleegd, buiten beschouwing

gelaten.

2.3.2 Ontwikkelingen in zelfgerapporteerde criminaliteit sinds 1986

Tabel 4 laat enkele ontwikkelingen in zelfgerapporteerd delinquent gedrag zien op

het gebied van vermogens- en geweldscriminaliteit. Voor een aantal delictvormen is

het beeld tamelijk stabiel: het percentage betrokkenen varieert niet sterk tussen de

momenten waarop de enquête plaatshad. In andere gevallen laten de cijfers een

aanzienlijke stijging zien.

In de eerste plaats valt op dat wat vermogensdelicten aangaat, de daderpercentages

voor winkeldiefstal, heling en diefstal op school tussen 1994 en 1996 sterk toe-

nemen, terwijl zij tot en met de meting van 1994 betrekkelijk stabiel zijn. Wellicht

dat er hier sprake is van een éénmalig meeteffect. Opvallend is de stijging in ieder

geval zeker.
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De toename van het percentage jongeren dat toegeeft betrokken te zijn geweest bij

geweldsdelicten, geeft een gevarieerder beeld. Zo is er over de jaren slechts een zeer

beperkte stijging zichtbaar van het percentage jongeren dat aangaf iemand in elkaar

geslagen te hebben. Het percentage jongeren dat zegt zich schuldig te maken aan

bedreiging met het doel geld te verkrijgen, fluctueert zelfs nauwelijks. Hierbij moet

wel worden aangetekend dat het bij dit delicttype om erg kleine aantallen jongeren

gaat; de laatstgenoemde bevinding is daarom niet bijzonder stellig.

Daartegenover staat dat, voorzover er resultaten beschikbaar zijn, het percentage

gevallen van het dragen van een wapen16 aanzienlijk gestegen is, althans tussen

1992 en 1994. In 1992 geeft zo'n 13% van de jongeren toe een wapen bij zich te

hebben; twee jaar later is dat toegenomen tot één op de vijf geënquêteerden

(20,5%). Vrijwel steeds gaat het dan om steekwapens, zoals zakmessen, vlinder-

messen of stiletto's. Het daderpercentage voor 1996 wijkt nauwelijks af van dat

voor 1994 (21,5%).

Ook in het percentage respondenten dat betrokken was bij vechtpartijen/rellen

en/of rapporteerde wel eens anderen te hebben lastiggevallen, zit een stijgende

lijn. Was in 1990 minder dan 7% van de respondenten naar eigen zeggen bij vecht-

partijen/rellen betrokken in het voorgaande schooljaar, in 1996 was dat circa 14,5%.

Het daderpercentage neemt gestaag toe met elke enquête.

Met het lastigvallen van anderen had in 1988 één op de tien, en in 1994 één op de

zeven ondervraagde jeugdigen zich beziggehouden (resp. 10% en 14%). De inzake

dit soort gedrag voor 1996 gevonden daderpercentages zijn vergelijkbaar met die

van 1994.

Het percentage respondenten dat betrokken was bij een (nog) serieuzere activiteit

als het verwonden van anderen met een wapen, vertoont een stijging tussen 1994 en

1996. Schommelde dit cijfer tussen 1990 en 1994 steeds rond de 0,5%, in 1996 blijkt

het daderpercentage toegenomen tot 1,1%. Maar omdat het hier gaat om erg kleine

aantallen en bovendien om een ernstig vergrijp dat minder vlot wordt toegegeven

door respondenten dan geringere misstappen, moet aan de genoemde ontwikkeling

niet te veel gewicht worden toegekend.
Het is voorstelbaar dat er een verband bestaat tussen de bij 'lastigvallen', 'vecht-

partijen/rellen', 'wapen dragen' en'verwonden' aangetroffen stijgingen in dader-

percentages sinds 1992. Het ene gedrag kan immers het andere uitlokken of tot

gevolg hebben. Met het beschikbare gegevensmateriaal is dat niet direct

aantoonbaar. Tegen dit idee spreekt echter het beeld, dat de daderpercentages

voor 'vechtpartijen/rellen' sinds 1992 gestaag toenemen, terwijl voor de andere

drie soorten delictgedrag de toename vooral tussen 1992 en 1994 plaatsvindt

('lastigvallen' en'wapen dragen'), of tussen 1994 en 1996 ('verwonden'). Als de

16 Strikt genomen is het dragen van een wapen op zich nog geen geweldsmisdrijf; in de enquête wordt dit

gedrag echter wel beschouwd als indicatief voor mogelijk gewelddadig gedrag.
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genoemde gedragstypen gecorreleerd zijn, dan zou men namelijk verwachten dat

veranderingen in de zin van toe- dan wel afnames ongeveer gelijktijdig optreden

en juist niet in verschillende tijdsperiodes.

Ten slotte blijkt nog uit de self-reportgegevens dat de verschillen tussen jongens en

meisjes op het gebied van betrokkenheid bij delinquente activiteiten - in het jaar

voorafgaande aan het moment van de enquête - geringer zijn dan uit politie-

statistiek naar voren komt. In 1988 gaf 40% van de bevraagde jongens te kennen

één of meermaals een strafbaar feit te hebben gepleegd, tegenover 47% in 1996.

Bij de meisjes bedroegen de cijfers respectievelijk 29% en ruim 33%. De jongens-

meisjesratio is met andere woorden op beide tijdstippen dezelfde, namelijk 1,4

tegen 1. Wel zijn jongens bij agressieve delictvormen in veel groteren getale

vertegenwoordigd dan meisjes. Zo droegen ruim viermaal zo veel jongens een

wapen `in het afgelopen jaar' als meisjes en waren er van de eerstgenoemden bijna

driemaal zo veel betrokken bij vechtpartijen of rellen. Ondanks het feit echter dat

over de jaren een groter deel van de jongens en meisjes zich schuldig maakt aan

delinquent gedrag, blijven de jongens-meisjesratio's ook bij de individuele

delictvormen constant (Van der Laan e.a., 1998).

2.4 Het gegevensmateriaal: enige kanttekeningen en beperkingen

In de inleiding werd reeds aangestipt dat de in de voorgaande paragrafen gebruikte

gegevens hun beperkingen hebben. Bij de beschrijving van het beschikbare

materiaal is dat meer dan eens duidelijk geworden. De huidige paragraaf bevat een

globaal - en zeker niet uitputtend - overzicht van de factoren die zoal vertekeningen

kunnen hebben veroorzaakt in het gegevensmateriaal. Waar mogelijk worden ook de

achterliggende oorzaken van deze vertekeningen belicht. Evenals in het voorgaande

wordt een en ander per gegevensbron bekeken. Sommige vertekenende factoren

kunnen invloed hebben uitgeoefend op meer dan één gegevensbron.

2.4.1 HKS-gegevens

In paragraaf 2.1.1 is en passant reeds een reeks kanttekeningen bij het HKS-systeem

geplaatst. Globaal gezien is het zaak, wat betreft de totstandkoming van de HKS-

gegevens, in het achterhoofd te houden dat de volgende factoren een rol hebben

kunnen gespeeld.

- Het systeem is nooit bedoeld voor het opleveren van statistische overzichten.

Het genereren daarvan is daarom een relatief moeizame aangelegenheid,

waarbij zich de nodige beperkingen voordoen (Wiebrens en Loef, 1997).

- De kwaliteit van de informatie in het systeem is niet optimaal, zowel wat betreft

de correctheid van de dader-, feit- en andere gegevens als wat betreft de tijdige

invoering van deze gegevens in het systeem (Van den Broek e.a., 1997; DSP, 1998;

Vier jaar Van Montfrans, 1998).
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- De gegevensinvoer in het HKS is voor een deel onvolledig (Vier jaar Van

Montfrans, 1998). In een aantal gevallen worden namelijk wél de persoons-

gegevens van de dader opgenomen, maar deze worden niet gekoppeld aan het

specifieke feit. In plaats daarvan wordt slechts het wetsartikel aangegeven en

opgenomen (bijvoorbeeld een'310' wanneer het een winkeldiefstal betreft);

verdere details omtrent het feit in kwestie worden achterwege gelaten en

derhalve niet ingevoerd en niet gekoppeld aan de dadergegevens. Dit soort

zaken wordt aangeduid als 'handmatige antecedenten'. Veelal gaat het om

`ambtshalve vervolgbare delicten' (heterdaadgevallen), om bulkzaken en/of

zaken met lage prioriteit. Voor het niet opnemen van de gegevens van ieder

individueel feit wordt geopteerd met het oog op de aanzienlijke tijdsbesparing

die dit bij invoer oplevert.

Eén van de gevolgen van een dergelijke gedragslijn kan een onderschatting

van het aantal opgehelderde feiten opleveren bij bevraging van het HKS. Een

adequate taxatie van de omvang van deze onderschatting is niet mogelijk

(Vier jaar Van Montfrans, 1998). Een andere consequentie is dat weliswaar de

personen kunnen worden geselecteerd die verdacht worden van bijvoorbeeld

winkeldiefstal, maar niet daders kunnen worden uitgezeefd van de winkel-

diefstallen die bijvoorbeeld tijdens de koopavond plaatsvonden. Omtrent

de feiten zelf is immers verder niets bekend in het systeem.

Naast deze factoren is ook een aantal van de in de volgende paragraaf met

betrekking tot de CBS-politiecijfers opgesomde elementen van invloed op het HKS-

materiaal. Bovendien is met name de hier als tweede genoemde factor inzake de

betrouwbaarheid van de cijfers ook weer van belang wat betreft de politiestatistiek

van het CBS.

2.4.2 CBS-politiecijfers

Het cijfermateriaal van de politiestatistiek van het CBS kan door vele omstandig-

heden afwijken van de realiteit. Belangrijke factoren die effect kunnen uitoefenen

op uiteindelijke cijfers, zijn onder andere de volgende.

- De aangiftebereidheid van het publiek. Volgens Kester en Junger-Tas (1994)

lijkt die licht te stijgen, hetgeen zou betekenen dat er meer criminaliteit in de

politiestatistiek terechtkomt. De door deze auteurs gerapporteerde stijging van

de aangiftebereidheid17 in de Enquête Slachtoffers Misdrijven (ESM) is echter

vooral zichtbaar wanneer 1982 als uitgangspunt wordt genomen: dit jaar vormt

qua aangiftebereidheid een dieptepunt na een daling van het aangiftepercen-

tage vanaf 1976. Wordt de ontwikkeling in de ESM-cijfers namelijk vanaf 1986

17 De aangiftebereidheid heeft betrekking op slachtofferschap van de delicten die voorkomen in de ESM

(16 delicttypen, waaronder naast vandalisme en vermogensdelicten ook bedreiging).
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1992 in geregistreerde misdrijven kan worden verklaard uit automatisering.

De precieze registratie-effecten van het automatiseringsproces over langere

periodes blijven evenwel onduidelijk.

De politiegegevens kunnen voor bepaalde etnische groepen sterker zijn

vertekend dan voor andere. Surinamers hebben bijvoorbeeld veel vaker een
Nederlands paspoort dan Marokkanen en Turken. Deze afwijkingen zullen

overigens voor de jongste etnische generatie waarschijnlijk geringer zijn dan

het gemiddelde binnen de betreffende etnische groepen. Dit omdat het aandeel

Nederlandse nationaliteit onder etnische jongeren toeneemt.

Een probleem van technische aard doet zich voor wanneer de politiecijfers

worden gerelateerd aan de ontwikkeling van de bevolking. De politiecijfers

omvatten namelijk illegale verdachten, terwijl illegalen in de bevolkingscijfers

niet worden meegenomen. Zouden die wel worden verdisconteerd, dan zou dat

resulteren in een - naar verwachting tamelijk bescheiden - daling van het aantal

verdachten per populatie-eenheid.

Kester en Junger-Tas (1994) melden dat er indicaties zijn voor een 'grijs gebied'

waarin de politie opgemaakte en door de aangever ondertekende pv's alsnog

terzijde heeft gelegd. Ook Van Kalleveen (1994) stelt dat niet alle door de politie

opgemaakte pv's aan het CBS worden doorgegeven. Overigens is het ook nog

mogelijk dat de aangever afziet van ondertekening van het opgemaakte pv;

volgens Kester en Junger-Tas (1994) vindt ondertekening'in de meeste, maar

lang niet alle gevallen' plaats. Afgaande op deze auteurs is het ondertekenings-

percentage gestegen van circa 60% rond 1980 tot bijna 80% begin jaren negentig.

Enkele korpsen, waarvan de beschikbare informatie ontbrak dan wel onvolledig

was, hebben een'schatting' gemaakt inzake het aantal personen in naar het

parket gezonden pv's (Kester en Junger-Tas, 1994).

Het is niet of nauwelijks mogelijk aan te geven in welke mate de voornoemde - en

eventuele andere - factoren de gegevens uit de politiestatistiek beïnvloeden. Daar

komt bij dat het gewicht van elke factor over tijd kan fluctueren. Bovendien is het

waarschijnlijk dat er tussen de (effecten van verschillende) factoren interacties

bestaan, die de invloeden van een unieke factor kunnen versterken of verzwakken.

Omdat het effect van de individuele factoren niet stabiel is, betekent dit dat ook

de interactie tussen de factoren aan wijzigingen onderhevig is en daarmee even-

eens de sterkte van de vertekening van de cijfers. Met andere woorden, hoewel

het gegevensmateriaal door allerlei omstandigheden zeker wordt beïnvloed, kan

niet worden aangegeven in hoeverre dit het geval is. Het is derhalve raadzaam de

nodige voorzichtigheid in acht te nemen bij het gebruik en de interpretatie van de

politiestatistiek. Dit geldt niet alleen ten aanzien van het cijfermateriaal als indicatie

voor de omvang van de criminaliteit op een bepaald moment, maar ook wat betreft

de trends die in de gegevens kunnen worden waargenomen.
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2.4.3 Self-reportgegevens
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Net zo goed als het gegevensmateriaal van de politie onderhevig is aan allerlei

beperkingen, zijn er ook grenzen aan de bruikbaarheid van de informatie die via

(landelijke) self-reportenquêtes wordt ingewonnen. De volgende factoren zijn

onder meer van invloed op de betrouwbaarheid, de validiteit en de bruikbaarheid

van self-reportgegevens.

- De steekproefkwaliteit (representativiteit, omvang enzovoort).

- De mate waarin de enquêtevragen al dan niet worden beantwoord (non-

respons).

- De mate waarin de enquêtevragen eerlijk worden beantwoord (Meijers, 1995)

dan wel de mate waarin de neiging bestaat om sociaal wenselijke antwoorden

te geven (Hessing en Elffers, 1995).

- De mate waarin de onderzoeker er in slaagt het vertrouwen van de respon-

denten te winnen (Nijboer, 1995b).

- De enquêtes zijn vooral geschikt om informatie over `lichte' en relatief veel

voorkomende misdrijven te verzamelen; betrouwbare gegevens over ernstige

delicten kunnen met de self-reportmethode niet worden verkregen. Dat is ener-

zijds het geval omdat zulke misdrijven minder gemakkelijk worden toegegeven

en anderzijds omdat slechts weinig jongeren zich daaraan schuldig maken. De

kans dat zij in een self-report survey terechtkomen, is derhalve klein en als zij

al worden aangetroffen dan is hun aantal in het algemeen te gering om zinnige

uitspraken op te baseren.

- Geheugeneffecten kunnen een rol spelen waar het gaat om vragen naar de mate

waarin, alsook wanneer een bepaalde soort (crimineel) gedrag binnen een

omschreven tijdsbestek - veelal wordt een periode van een jaar gehanteerd -

heeft plaatsgevonden (Bruinsma, 1994).

- De respondenten kunnen het gedrag/de misdrijven waarover zij worden

bevraagd, anders interpreteren dan de bedoeling van de onderzoekers was

(Elliott en Huizinga, 1988).

De slotopmerking van de voorgaande paragraaf is ten dele deel ook hier van

toepassing: de gezamenlijk invloed van de opgesomde en eventueel nog andere

factoren is niet exact te bepalen. Uitspraken over de kwaliteit van de gegevens zijn

noodgedwongen gebaseerd op zaken als steekproefomvang, representativiteit en

non-respons.

2.5 Samenvatting

Uit de HKS-gegevens van de politieregio Haaglanden komt naar voren dat het aantal.

door minderjarige daders gepleegde geweldsmisdrijven tot 1995 voortdurend

toeneemt. In 1996 treedt er een lichte daling op. Desondanks wordt de proportie
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geweldsmisdrijven gepleegd door minderjarigen niet veel groter tussen 1992 en

1996. Dit komt doordat het aantal door minderjarigen begane niet-geweldsmis-

drijven een evenredige stijging vertoont. Al met al maken de door minderjarigen

gepleegde geweldsmisdrijven in de regio Haaglanden steeds circa een vijfde uit van

het totale aantal misdrijven op naam van minderjarige daders. Alleen 1995, toen

29% van de misdrijven een geweldsdelict betrof, valt wat uit de toon.

Het meest voorkomende geweldsmisdrijf is diefstal met geweld en afpersing. Dit

vormt circa 45% van de geweldsdelicten gepleegd door minderjarigen. Op de tweede

plaats komt mishandeling; het aandeel van dit delicttype daalt tussen 1992 tot 1996

van 35% naar 29%. Het percentage meervoudige minderjarige daders van gewelds-

misdrijven is tot 1995 behoorlijk stabiel en schommelt zo rond de 13% van het totaal

aan minderjarige daders. In 1996 vermindert dat tot 8%. Binnen de groep minder-

jarige daders verdubbelt het percentage zeer jonge daders (12-14 jaar) van 1992 op

1993 - van 8% naar 16% - om daarna nog maar in geringe mate te fluctueren.

Met inachtneming van de ontwikkelingen in de jeugdpopulatie blijkt tussen 1985 en

1996 het aantal inzake geweldsdelicten gehoorde minderjarige verdachten toege-

nomen met een factor 3,4, zo blijkt uit de CBS-politiegegevens. Dit is aanzienlijk

sneller dan de stijgingscoëfficient die voor andere misdrijfcategorieën werd

gevonden - maar ook daar is wel sprake van een opgaande lijn.

Het CBS-materiaal laat zien dat, binnen de categorie geweldsdelicten, het aantal

gehoorde minderjarige verdachten van vooral mishandeling, diefstal met geweld

en afpersing, en bedreiging de laatste jaren in de lift zit, met toenamefactoren van

3 tot ruim 4,5. Andere geweldsmisdrijven laten ook een, overigens wel aanzienlijk

geringere, stijging zien.

De relatieve omvang van de groep minderjarige verdachten van bedreiging, dood en

letsel door schuld, levensmisdrijven en seksuele misdrijven is over de jaren vrij

stabiel, te weten circa een kwart van alle van geweldsdelicten verdachte minder-

jarigen. Voor het overige loopt het aandeel van de van mishandeling verdachte

minderjarigen enigszins terug, terwijl de fractie van de van diefstal met geweld

en afpersing verdachte jongeren groter wordt.

Met uitzondering van diefstal met geweld en afpersing groeit volgens de CBS-cijfers

het aantal van geweldsmisdrijven verdachte meisjes sneller dan dat van jongens. Bij

jongens gaat het echter om veel grotere aantallen; ondanks de stijging blijven de

meisjes een tamelijk marginale groep wanneer het gaat om geweldscriminaliteit.

De uit self-reportenquêtes beschikbare informatie laat eveneens zien dat het

aantal jongeren dat zich schuldig heeft gemaakt aan gewelddadig gedrag, in de

loop der jaren toeneemt. Dit geldt overigens niet voor alle vormen van gewelds-

delicten in even sterke mate. De continue toename van het percentage jongeren

dat betrokken is bij vechtpartijen, de enigszins onregelmatige maar niettemin

goed waarneembare stijging van het percentage jongeren dat toegeeft anderen
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te hebben lastiggevallen, en de groei van het percentage jongeren dat een wapen

zegt te dragen, lijken te corresponderen met het beeld dat uit de CBS-cijfers naar

voren komt. De - onder voorbehoud - geconstateerde stijging van het percentage

jongeren dat rapporteert een ander met een wapen te hebben verwond, past ook

in dit plaatje. Dit gaat echter niet op voor de self-reportcijfers terzake van delicten

zoals het'bedreigen om geld te krijgen' en'iemand in elkaar slaan'; het percentage

jongeren dat betrokken was bij deze typen misdrijven verandert betrekkelijk weinig

in de loop der jaren.

De periode waarin de grootste toename plaatsvindt, verschilt voor de diverse

vormen van geweld. Verder is in deze self-report surveys ook een stijging terzake

van bepaalde vermogensmisdrijven zichtbaar.

Het overheersende beeld dat de verschillende gegevensbronnen schetsen, is dat

van toename van geweldscriminaliteit onder minderjarigen. Toch is niet alleen op

dat gebied een stijging waarneembaar. Het aantal minderjarigen dat zich schuldig

maakt aan misdrijven van niet-gewelddadige aard - vermogenscriminaliteit,

vandalisme en openbare-ordedelicten - vertoont in de diverse bronnen ook een

stijgende trend.

Anderzijds kan het geen kwaad te benadrukken dat niet álle vormen van geweld

een groei vertonen. Enkele zijn tamelijk stabiel over de jaren heen. Andere geven

stijgingen te zien in verschillende tijdsperioden. Er zit kortom de nodige variatie

in het cijfermateriaal als totaal.

Zelfs zonder de bevindingen van het SCP (1994) te extrapoleren, is het aannemelijk

dat de stijgingen in de CBS-politiestatistieken in ieder geval ten dele een resultante

zijn van politiële automatisering. Dit on4dat stijgingen worden geconstateerd bij

allerlei uiteenlopende delictvormen.

De ERV-enquêtes laten trouwens zien dat de afgelopen jaren het aantal door de

bevolking ondervonden geweldsdelicten zakt. In dit licht is het misschien niet zo

opmerkelijk dat ook de, weliswaar wat beperkte, cijfers uit de Politiemonitor

Bevolking over slachtofferschap van en angst voor geweld geen bijzonder opval-

lende stijgingen bevatten. Het slachtofferpercentage wat beroving met geweld18

betreft, daalt zelfs enigszins tussen 1993 en 1997. Zowel de beschikbare ERV-

gegevens als het Politiemonitor-materiaal heeft overigens betrekking op (slacht-

offerschap onder) de bevolking als totaal. De cijfers hebben dus niet specifiek

betrekking op slachtofferschap onder minderjarigen.

18 In dit verband wordt in de Politiemonitor onderscheid gemaakt tussen 'beroving met geweld' en

'beroving zonder geweld'.
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2.6 Conclusie

44

Aan het begin van dit hoofdstuk is gesteld dat wij waargenomen ontwikkelingen

op het gebied van gewelddadig gedrag onder jongeren reëel achten, wanneer de

gebruikte gegevensbronnen vergelijkbare tendensen vertonen. Welnu, dat laatste

lijkt het geval te zijn - althans voor een aanzienlijk deel van het behandelde

cijfermateriaal.

Wij zijn van oordeel dat er inderdaad sprake is van een toename van het geweld

onder minderjarigen, maar dat die toename geringer is dan de cijfers op het eerste

gezicht suggereren. De kans dat de in paragraaf 2.4 behandelde elementen de

waargenomen stijgingen volledig kunnen (weg)verklaren, lijkt ons niet groot. Dat

zou immers impliceren dat deze factoren de verschillende databronnen op zodanige

wijze hebben beïnvloed dat die veelal een toename van het geweld te zien geven.

Deze veronderstelling kan overigens niet met bewijs worden gestaafd; veeleer is

zij gestoeld op het idee dat het niet aannemelijk is dat in uiteenlopende gegevens-

bronnen, die onderhevig zijn aan diverse vertekenende factoren, overeenkomstige

ontwikkelingspatronen zullen worden aangetroffen.
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Achtergronden: een literatuurstudie

In hoofdstuk 2 zagen we dat de geweldscriminaliteit onder jeugdigen de laatste

jaren is toegenomen. Een voor de hand liggende vraag lijkt nu misschien: hoe is die

toename te verklaren? We zouden echter een belangrijke stap overslaan, wanneer we

meteen begonnen met het zoeken naar een antwoord op die vraag. Wie de toename

van een fenomeen wil verklaren, moet immers eerst een zo goed mogelijk inzicht

hebben in de achtergronden van het verschijnsel als zodanig. Daarom is het dan

ook, dat in dit hoofdstuk de achtergronden van geweldscriminaliteit onder jeugdi-

gen centraal staan, en in eerste instantie niet de geconstateerde toename, hoe groot

of klein die verder ook moge zijn. Pas veel later, in de afsluitende slotbeschouwing

(hoofdstuk 6), zullen we ons wagen aan enkele speculaties over mogelijke oorzaken

van de recente toename van het geweld onder jeugdigen.

3.1 Nadere begripsbepaling

In paragraaf 1.3 werd reeds kort aangegeven wat in dit rapport onder agressie en

geweld dient te worden verstaan. In de literatuur worden verschillende vormen

van agressie onderscheiden. Het meest bekende onderscheid is wel dat tussen

instrumentele en emotionele agressie. Bij instrumentele agressie is de aanval

vooral een poging om een doel te bereiken anders dan om het doelwit schade of

leed te berokkenen. Bij emotionele oftewel vijandige agressie is het hoofddoel het

verwonden of doden van het slachtoffer. Er zijn echter ook andere indelingen

gemaakt. Zo verwijst Berkowitz (1993) naar een indeling die naar zijn mening

meer aandacht van onderzoekers zou verdienen, en waarbij het gaat om bewust

gecontroleerde agressie enerzijds, en impulsieve of expressieve agressie anderzijds.

Bij deze indeling geeft niet het doel van de daad de doorslag, maar de mate waarin

iemand zichzelf nog in de hand heeft. Veel sociale wetenschappers gaan er volgens

Berkowitz van uit dat ook emotionele agressie meestal het resultaat is van een

bewuste afweging van mogelijke kosten en baten. Kenmerkend voor de impulsieve

agressie is volgens Berkowitz echter juist, dat de persoon in kwestie helemaal niet

nadenkt en afweegt, maar handelt zonder nadenken.

Zowel onder mensen als in de dierenwereld is het tonen van agressie tot op zekere

hoogte gezond. De etholoog De Waal (1996) beschrijft agressie als een integraal

onderdeel van de sociale verhoudingen bij chimpansees. Dat agressief gedrag

ook voor de mens gezond en zelfs noodzakelijk is, wordt onder meer beschreven
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door de Franse onderzoekers Choquet e.a. (1991). Zij verwijzen naar Tolan (1988),

die onderstreept dat voor jongens tussen 15 en 17 jaar agressieve gedragsuitingen

noodzakelijk zijn voor het verkrijgen van hun volledige seksuele identiteit en

voor het zelfstandig worden. Ook noemen Choquet e.a. een onderzoek waarin

zou zijn aangetoond dat voor sommige jongens agressief gedrag jegens de vader

of diens sociale surrogaten (politie, justitie, autoriteiten op school) een manifes-

tatie is van pogingen om los te komen van een kinderlijke en afhankelijke relatie

(Blos, 1988).

Neemt het agressieve gedrag extreme vormen aan en spreken we dus van geweld,

dan is de stelling dat dit gezond zou zijn niet altijd meer houdbaar. Het zijn die

extreme vormen waar het in deze literatuurstudie uiteindelijk om gaat: gewelddadig

gedrag van jongeren, dat volgens de geldende maatschappelijke normen niet door

de beugel kan en dat daarom in de wet strafbaar is gesteld.19

3.2 Theoretisch kader en methodologische aanpak

Met het oog op het verklaren van antisociaal en agressief gedrag lijken de verschil-

lende wetenschappelijke disciplines zich ieder op een bepaald moment of op een

bepaalde periode in de levensloop van de opgroeiende mens te fixeren. De biologie

en de persoonlijkheidspsychologie verwijzen overwegend naar aangeboren

oorzaken. Op gebeurtenissen in de jeugdjaren richten zich de ontwikkelings-

psychologie en de (ortho)pedagogiek. Invloeden die zich doen gelden in de

adolescentie en de volwassenheid zijn vooral onderwerp van studie in de sociale

psychologie, de sociologie en de antropologie.

Verklaringsmodellen met betrekking tot crimineel gedrag waren de laatste decennia

overwegend sociologisch getint. Er zijn echter steeds meer aanwijzingen dat de basis

voor antisociaal gedrag, zeker indien dit gewelddadig van aard is, bij velen (indien

niet reeds in aanleg aanwezig) vooral wordt gelegd in de vroege levensjaren door

middel van conditioneringsprocessen. Dit heeft ons aanleiding gegeven om te

kiezen voor een levensloopmodel, waarin (gedeelten van) diverse bestaande

criminologische theorieën kunnen worden ingepast. Dit model houdt in dat alles

wat een kind/jeugdige meemaakt in een bepaalde leefomgeving waarin het/hij/zij

zich bevindt (te beginnen met de baarmoeder), doorwerkt in elk van de volgende

(steeds groter wordende) leefomgevingen, c.q. in de volgende levensfase(n). Het

model kan ook in negatieve termen worden geformuleerd, en leidt dan tot de

19 Wie zoekt naar verklaringen voor strafbaar gesteld gedrag, doet er volgens Van Ruller (1996) verstandig

aan zich niet te richten op juridisch gedefinieerd gedrag, maar te kiezen voor een bredere benadering

waarin de aandacht zich in eerste instantie richt op psychologisch (of zelfs biologisch) gedefinieerd

gedrag. Wie dat niet doet, maakt zich volgens Van Ruller schuldig aan essentialisme: het verabsoluteren

van begrippen als delinquent en crimineel, als waren dit natuurlijke' eigenschappen.
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stelling dat hoe eerder in het leven er iets misgaat, hoe verontrustender dit is

voor de verdere ontwikkeling van het kind.

Het'ontwikkelingsdenken' is overigens niet echt nieuw. De laatste jaren zijn steeds

meer psychologen en sociologen voor het verklaren van antisociaal en gewelddadig

gedrag vanuit een ontwikkelingsperspectief gaan denken (Loeber, 1991; Farrington,

1992; Landy en Peters, 1992; Maughan, 1993; Hawkins, 1995; American Psychological

Association (APA), 1996; Cairns, 1996; Ferwerda e.a., 1996; Loeber en Stouthamer-

Loeber, 1996; Agnew, 1997; Moffitt, 1997; Sampson en Laub, 1997; Thornberry, 1997;

Wolfe e.a., 1997).20

Ontwikkelingsdenkers kijken voor het verklaren van crimineel gedrag bij voorkeur

niet naar losse elementen uit iemands verleden of huidige omgeving. Liever vragen

zij zich af hoe vanuit ontogenetisch perspectief uit de ene ontwikkeling de volgende

heeft kunnen voortvloeien, of nog kan voortvloeien. In dat kader richt de aandacht

zich veelal op risico- en protectieve factoren, waarmee kinderen in de opeenvolgende

fasen van hun leven te maken kunnen krijgen. Hermanns (1997) deed onderzoek

naar de leefsituatie van het Nederlandse kind, en constateerde dat slechts tien

procent niet te maken krijgt met een of meer risicofactoren voor het ontstaan van

crimineel gedrag. Dat de meeste jeugdigen niet crimineel worden, laat zien dat één

risicofactor niet genoeg is. Volgens Hermanns hebben risicofactoren alleen een

negatief effect als ze cumuleren.

De keuze voor de zojuist beschreven theoretische invalshoek, met zijn zware accent

op de ontogenese (de individuele ontwikkeling van geboorte tot volwassenheid),

heeft ertoe geleid dat vooral veel ontwikkelingspsychologische en -criminologische

literatuur is bestudeerd.21 De aandacht voor biologische risicofactoren neemt de

laatste jaren toe, maar er is op dit gebied nog weinig met zekerheid bekend.

Sociologische factoren spelen in dit theoretische model slechts een indirecte c.q.

secundaire rol, omdat de invloed van psychologische factoren er per definitie altijd

aan voorafgaat.

In de paragrafen 3.3 tot en met 3.6 wordt voor elke levensfase een overzicht gegeven

van alle mogelijke risico- en beschermende factoren die in de vakliteratuur naar

voren worden gebracht. In de schema's 1, 2, 4 en 5 zijn al deze factoren nog eens

kort weergegeven. Protectieve factoren kwamen we als zodanig nauwelijks tegen. We

gaan er vooralsnog van uit dat het ontbreken van een risicofactor zoveel betekent als

de aanwezigheid van een protectieve factor; daarnaast is het evenwel denkbaar dat

er ook protectieve factoren bestaan die niet het spiegelbeeld van een risicofactor

20 Zelfs de Engelse psycholoog Eysenck, die wereldberoemd is geworden met zijn persoonlijkheidstheorie,

benadrukt dat een 'geweten' niet is aangeboren, maar pas in de loop van het leven wordt gevormd op

basis van conditionering (Eysenck, 1996).

21 Het actief zoeken naar literatuur werd stopgezet per 1 september 1997. Enkele publicaties die na die

datum werden aangetroffen, zijn echter toch nog in het onderzoek meegenomen.
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vormen.22 Op deze manier is getracht een integraal beeld te schetsen van wat er in

elke levensfase zoal goed of fout kan gaan. Daarbij wordt waar mogelijk ook telkens

aangegeven, hoe de 'uitkomsten' van de ene fase mogelijk progressief doorwerken

naar en in de volgende fase.23

Vervolgens zijn we uitgegaan van de veronderstelling dat bepaalde combinaties

en/of een bepaalde volgorde van blootstelling aan risicofactoren zouden kunnen

leiden tot verschillende soorten van geweld of typen van geweldplegers. Er is daarom

gericht gezocht naar literatuur waarin juist die clustering van factoren aan de orde

kwam. De resultaten van die exercitie zijn te vinden in paragraaf 3.7.

3.3 Individuele factoren

Er zijn diverse soorten individuele factoren te onderscheiden die (mogelijk)

samenhangen met agressief en gewelddadig gedrag. Ze kunnen zijn geërfd,

aangeboren, het gevolg van hersenbeschadiging of vergiftiging, en/of het resultaat

van zeer vroege interacties met de omgeving. Niet alle individuele kenmerken die

bij adolescenten of volwassenen worden gemeten, zijn er al vanaf de geboorte. Het

is ook niet uitgesloten dat later in het leven gevonden biologische afwijkingen het

gevolg zijn van omgevingsinvloeden. Een te lage serotoninespiegel bijvoorbeeld, die

nogal eens bij geweldsdelinquenten wordt geconstateerd, hoeft geen aangeboren

eigenschap te zijn. Hetzelfde geldt voor de gevolgen (voor de agressie-regulatie)

van hersenziekten, -trauma's of vergiftigingen. Bovendien moet men zich realiseren

dat het brein bij de geboorte nog lang niet 'af' is. Het ontwikkelt zich - in interactie

met de omgeving - nog door tot ongeveer het twintigste levensjaar. Hoe de invloed

van biologische factoren zich precies doet gelden, is in feite (nog) niet goed bekend.

Tot nu toe zijn er geen duidelijke patronen aan te wijzen die exact genoeg zijn om

gewelddadig gedrag te kunnen voorspellen (Monahan, 1994; APA, 1996). Dat neemt

niet weg dat in de literatuur een groot aantal individuele risicofactoren wordt

opgevoerd. We zullen daarvan nu een beknopt overzicht geven (schema 1).

3.3.1 Genetische factoren

Het als jongen geboren worden, dat wil zeggen met mannelijke geslachtshormonen,

lijkt een risicofactor van de eerste orde. Hawkins (1995) noemt daarentegen het als

meisje geboren worden expliciet als protectieve factor. Dat voortbouwend op en in

interactie met deze aanlegfactor ook omgevingsinvloeden zich doen gelden, moge

22 Van Ooyen-Houben en Berben (1988) betwijfelen dit. Zij menen dat wat zij noemen een paradigma-

tische ommezwaai van risico- naar protectieve factoren in het onderzoek naar gedragsproblemen

bij kinderen, conceptueel eenvoudigweg neerkomt op het oppoetsen van de keerzijde van de risico-

medaille.

23 Voor overzichten van risicofactoren per fase, zie de schema's 1, 2 en 4.
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Schema 1: Risicofactoren op individueel niveau

genetische factoren

- geboren als jongen

- ouder(s) crimineel (?)

- genafwijking

biologische factoren

- perinataal - zwangerschapscomplicaties

- complicaties bij bevalling

- prematuur/dysmatuur

neuropsychologisch en neurologisch

biochemisch

49

- tekort aan neurotransmitters m.n. serotonine

- (bij jongens) teveel aan testosteron

- loodvergiftiging

- psychofysiologisch - hoge prikkeldrempel

- trage alfa-activiteit cortex

- psychofarmacologisch - invloed van alcohol, drugs enzovoort

- biosociaal - neurologische problemen vlak na geboorte

- trage motorische ontwikkeling le levensjaar

- vroege afwijzing door moeder

- slechte conditioneerbaarheid

factoren gelegen in de persoonlijkheid

vroege gedragsstoornissen

(?) Algemene geldigheid staat niet met zekerheid vast.

hoge score op dimensie 'psychoticisme'

hoge score op extraversie-schaal ('stimulus-

honger')

i.h.b. in combinatie met ADHD-syndroom

worden afgeleid uit het feit dat de geweldscriminaliteit van vrouwen en meisjes in

de tijd fluctuaties vertoont. Zo zagen we bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 dat de laatste

jaren de geweldscriminaliteit van meisjes sterk gestegen is, hoewel zij nog steeds

ver achterblijft bij die van de jongens.

Met betrekking tot genetische factoren zijn er globaal drie soorten onderzoek te

onderscheiden: familiestudies, tweelingstudies en adoptiestudies. Een uitvoerig

overzicht ervan wordt gegeven door Brennan e.a. (1995). Deze auteurs voeren het

hebben van een criminele ouder op als risicofactor met het oog op later crimineel

gedrag. Opmerkelijk is dat deze factor alleen betrekking heeft op vermogensdelicten,

en niet zozeer op geweldsdelicten; misschien hebben we hier echter voor een deel

ook te maken met een sociale factor, in die zin dat het gedrag niet geërfd is, maar

van de ouders' afgekeken.
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Walters (1992) verrichte een meta-analyse op basis van 38 familie-, tweeling- en

adoptie-onderzoeken. Hieruit bleek dat juist de nieuwste en best opgezette onder-

zoeken de minste steun boden voor een rechtstreekse relatie tussen aanleg en

criminaliteit. Toch moet volgens Walters de bereidheid blijven bestaan om

onderzoek te doen naar genetische componenten; het kan haast niet anders of ze

spelen een rol.

Dat hij hierin inderdaad gelijk heeft, komt naar voren uit onderzoek van Brunner

e.a. (1993). Deze onderzoekers vonden een genafwijking die verantwoordelijk bleek

te zijn voor extreem agressief gedrag bij een vijftal Nederlandse mannen die allen

behoorden tot dezelfde familie. Het als gevolg van deze afwijking uitblijven van een

noodzakelijke enzym-activiteit (het aanmaken van het enzym MAOA) leidt tot een

gestoorde regulatie van de impulsieve agressie (Brunner e.a., 1993).

Een protectieve aangeboren eigenschap is volgens Hawkins (1995) een goede

intelligentie.

3.3.2 Biologische factoren

Perinataal

Complicaties bij de bevalling kunnen een risicofactor vormen voor het plegen van

geweldsdelicten later in het leven (Brennan e.a., 1995). Als voorbeelden van derge-

lijke complicaties noemt Hermanns (1997) omstrengeling door de navelstreng of

een suboptimale neurologische conditie. Dat het juist geweldsdelicten zijn waar

dergelijke complicaties toe leiden, kan volgens Brennan e.a. misschien worden

toegeschreven aan een beschadiging van de hersendelen die normaal gesproken

betrokken zijn bij het reguleren van agressieve reacties. Overigens zijn volgens deze

onderzoekers de gevonden effecten sterker in minder stabiele gezinnen.

Landy en Peters (1992) wijzen op de schadelijke gevolgen van alcohol- en drug-

gebruik tijdens de zwangerschap. Dit kan al bij het jonge kind tot agressieve

gedragsproblemen leiden. Andere zwangerschapscomplicaties zijn infecties of een

voorliggende placenta (Hermanns, 1997). Ook onrijpheid van het kind (prematuur,

dysmatuur) is een risicofactor (Hermanns, 1997). Landy en Peters (1992) wijzen erop

dat een toenemend aantal prematuur geboren kinderen blijft overleven; vaak echter

met ernstige congenitale afwijkingen en daaruit voortvloeiende gedragsstoornissen.



Achtergronden: een literatuurstudie 51

Neuropsychologisch en neurologisch24

De resultaten van neuropsychologisch en neurologisch onderzoek doen vermoeden

dat er een verband bestaat tussen het niet goed functioneren van de frontaalkwab

en gewelddadig gedrag. Brennan e.a. (1995) wijzen er uitdrukkelijk op dat het hier

slechts gaat om risicofactoren, niet om determinanten zonder meer.

Neurofysiologisch gezien kan een gebrekkig functioneren van de frontaalkwab

leiden tot stoornissen in de agressieregulatie. Opgevat in termen van persoonlijk-

heid kan het leiden tot impulsiviteit en een gebrekkige sociale aanpassing, factoren

die op hun beurt weer kunnen resulteren in agressief gedrag. In termen van

cognitieve effecten kan men zeggen dat afwijkingen in de frontaalkwab leiden

tot een zwakke concentratie en een onvermogen om te plannen; dit kan weer

leiden tot respectievelijk slechte schoolprestaties, werkloosheid en een keus voor

het criminele pad. In termen van sociale effecten ten slotte kan het missen van

bepaalde sociale vaardigheden die het gevolg zijn van frontaalkwab-afwijkingen,

er de oorzaak van zijn dat men sociale conflicten alleen nog maar op agressieve

manieren weet op te lossen.

Ook hersenbeschadigingen veroorzaakt door een moeizame bevalling, een tumor

of een ongeval, kunnen leiden tot agressief gedrag. Vooral laesies in de amygdala

(amandelvormige kern in de temporaalkwab) worden in dit verband genoemd

(APA, 1996). Bepaalde neurologische afwijkingen worden bij agressieve kinderen

naar verhouding vaak gevonden, vooral wanneer de agressie naar buiten komt in

de vorm van explosief geweld (Landy en Peters, 1992). Landy en Peters noemen

in dit verband onder meer epileptische aanvallen, geheugenstoornissen en een

rijpingsachterstand van het centrale zenuwstelsel.

Biochemisch

Bij biochemische factoren denke men aan de werking van neurotransmitters,

hormonen en gifstoffen en aan de invloed van stofwisselingsstoornissen op het

gedrag. Het brein heeft neurotransmitters zoals norepinefrine en serotonine nodig

voor het verwerken van de binnenkomende informatie. Een tekort aan bepaalde

transmitters kan (onder meer) leiden tot agressief gedrag.

Brennan e.a. (1995) verwijzen naar een meta-analyse (indertijd nog in voorbe-

reiding) van Scerbo en Raine. Deze betreft neurotransmitter-onderzoeken bij

antisociale populaties; bij sommige geweldplegers blijkt een tekort aan serotonine

24 De afbeeldingstechnieken om de werking van het menselijk brein is kaart te brengen, worden steeds

verfijnder. Zo zijn er computertomografie (CT), magnetische resonantie (MRI), positron-emissie tomo-

grafie (PET) en de geavanceerde SPECT-techniek, waarbij biologische processen worden afgebeeld met

radioactief gemerkte verbindingen. Met behulp van deze technieken kunnen de mate van doorbloeding

van de hersenen en de activiteit van verschillende neurotransmitters worden bestudeerd, alsmede de

loop van elektrische signalen. Voor een overzicht van de diverse afbeeldingstechnieken en voorbeelden

van (neurologische) toepassing, zie Spekreijse en Van Royen (1997).
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te bestaan, vooral bij degenen die daarnaast een voorgeschiedenis van alcohol-

gebruik hebben en die lijden aan het zogeheten 'borderline' persoonlijkheids-

syndroom. Ook de Finse onderzoekers Virkkunen en Linnoila (1993) vonden een

verband tussen serotoninetekort en vroeg begonnen alcoholisme, een combinatie

die leidde tot extreem agressief gedrag na het alcoholgebruik. Brennan e.a. nemen

aan dat tussen enerzijds een serotoninetekort en anderzijds antisociaal gedrag, het

persoonlijkheidskenmerk impulsiviteit een intermediërende rol vervult. Zij vinden

steun voor deze veronderstelling in het feit dat er een verband is aangetoond tussen

lage serotoninespiegels en agressief gedrag, gericht tegen anderen maar soms ook

tegen de betrokkene zelf (suïcidale neigingen). Tot op heden is volgens Brennan e.a.

niet bekend waar het serotoninetekort precies vandaan komt en hoe het leidt tot de

genoemde gedragsstoornissen.25

Nog minder is duidelijk met betrekking tot de invloed van norepinefrine op

agressiviteit. Uit de eerder genoemde meta-analyse van Scerbo en Raine zou blijken

dat nu eens een teveel, dan weer een tekort aanleiding geeft tot antisociaal gedrag.

Brennan e.a. suggereren dat de gestoorde opname van norepinefrine niet zozeer

leidt tot openlijke agressie, als wel tot een verhoogde prikkelbaarheid c.q. tot sneller

geïrriteerd zijn.

Waar jongens van nature al meer tot agressie neigen, kunnen zij bovendien last

krijgen van een teveel aan het geslachtshormoon testosteron, hetgeen misschien de

kans op agressief gedrag nog extra doet toenemen (Fishbein, 1990).

Ook sommige vergiftigingen kunnen na verloop van tijd tot gewelddadig gedrag

leiden. Chronische of acute blootstelling aan lood bijvoorbeeld zou een desastreuze

invloed op de hersenen hebben. De hersenbeschadiging die er het gevolg van is,

leidt uiteindelijk tot leermoeilijkheden, cognitieve stoornissen en slechte school-

prestaties. Dit zijn op zichzelf al risicofactoren voor antisociaal gedrag; uit onder-

zoek blijkt echter dat er een significante relatie bestaat tussen loodvergiftiging en

hyperactiviteit en impulsiviteit (Fishbein, 1990).

Psychofysiologisch

Psychofysiologische factoren zoals huidgeleiding en elektrische activiteit van de

hersenen zijn 'oppervlakkiger' maar ook makkelijker te meten dan neurochemische

factoren, hoewel daar met de nieuwste hersen-afbeeldingstechnieken wellicht ver-

andering in is gekomen. Een voordeel van psychofysiologisch onderzoek is volgens

Fishbein (1990) dat de te meten variabelen een directe weergave vormen van

emotionele reacties, die bovendien gemakkelijk te manipuleren zijn.

Uit conditioneringsonderzoeken waarbij de huidgeleiding wordt gemeten, komt

steeds opnieuw naar voren dat mensen die antisociaal gedrag vertonen, ongevoe-

25 Biologisch psychiater J.A. den Boer vermoedt dat in een aantal gevallen het serotoninetekort genetisch

verworven is. Er is dan als het ware sprake van een aangeboren zwakke plek (NRC, 11 mei 1994;

interview door H. Visser).



Achtergronden: een literatuurstudie 53

liger zijn voor `straf' (hier op te vatten als het toegediend krijgen van een negatieve

stimulus) dan zij die deel uitmaken van controlegroepen (Brennan e.a., 1995). Met

andere woorden: criminelen hebben een hogere prikkeldrempel en zijn daardoor

moeilijker te conditioneren. Overigens werden er geen significante verschillen

gevonden tussen de delicttypen.

Een beproefde techniek waarmee de elektrische activiteit van zenuwen in de

hersenschors wordt gemeten (met behulp van elektrodes), is de elektro-encefalo-

grafie (EEG). Hierbij bleken de criminele proefpersonen, vooral geweldplegers, naar

verhouding minder prikkelbaar in die zin dat de zogeheten alfa-activiteit in de

cortex trager bleef. Fishbein (1990) verwijst naar onderzoek waaruit blijkt dat ook bij

psychopaten de alfa-activiteit naar verhouding traag was. Zij brengt dit in verband

met een tekort aan cognitieve vaardigheden en haalt andere onderzoekers aan, die

hebben gesuggereerd dat de geringe alfa-activiteit wel eens kan wijzen op een

rijpingshiaat in het functioneren van de hersenen. Fishbein (1990) veronderstelt

dat bij sommige psychopaten de trage alfa-activiteit wellicht samenvalt met een

verhoogde prikkeldrempel, alsmede met andere psychofysiologische afwijkingen.

Uit twee prospectieve onderzoeken is volgens Brennan e.a. op te maken, dat een

trage alfa-activiteit die zich manifesteert op vroege leeftijd, een voorspeller is van

crimineel gedrag (in het bijzonder diefstal) op latere leeftijd. Brennan e.a. opperen

de mogelijkheid dat een verminderde alertheid van de cortex wellicht leidt tot

problemen bij het aanleren van gehoorzaamheid.

Psychofarmacologisch

Bij psychofarmacologische factoren moeten we denken aan de invloed van alcohol,

drugs en psychofarmaca op de werking van het brein en bijgevolg op het gedrag.

Van bepaalde middelen is bekend dat zij tot een verhoogde agressie kunnen leiden.

Fishbein (1990) noemt onder meer: amfetaminen, cocaïne en alcohol. In welke

vorm de agressie precies tot uiting komt, hangt volgens Fishbein mede af van de

dosering, de wijze van toediening en van genetische factoren. In verband met

agressief en gewelddadig gedrag is vooral de werking van alcohol berucht. Door

onderzoekers zijn diverse biologische mechanismen verantwoordelijk gesteld

voor agressie na alcoholgebruik zoals intoxicatie, hypoglycemie en veranderingen

in neurotransmitter-activiteit. Maar ook de psychologische gesteldheid en psy-

chiatrische problemen kunnen bepalen of iemand agressief wordt van alcohol

(Fishbein, 1990).

Wat bepaalt of mensen verslaafd raken? Interessant is de publicatie van Gunning en

Booij (1997) over het ontwikkelen van verslaving bij adolescenten. De factoren die

een adolescent ertoe brengen om te experimenteren met verslavende middelen, zijn

volgens deze auteurs van sociaal-culturele aard. Het zijn echter biologische factoren

en daarmee gepaard gaande psychiatrische ziektebeelden, die bepalend zijn voor de

overgang van experimenteren naar verslaving. Bijzondere aandacht besteden

Gunning en Booij aan adolescenten met antisociaal gedrag, vooral de groep die dit
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probleemgedrag ontwikkelt als complicatie van een aandachtstekortstoornis met

hyperactiviteit (ADHD). Zie hierover verder onder'Vroege gedragsstoornissen'.
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Biosociaal

Uit het voorgaande werd al duidelijk dat er bij het ontstaan van risicofactoren

sprake is van een kip-eiprobleem: was de biologische factor, er nu het eerst, of

waren het primair de omgevingsinvloeden die aanleiding gaven tot bepaalde

ontwikkelingen van/in het brein.26 Bij een aantal risicofactoren zijn aanleg en

omgeving dermate nauw met elkaar verweven, dat men spreekt van biosociale

factoren. In Nederland was Buikhuisen een van de eerste criminologen die wees

op het belang voor de criminologie van biosociaal onderzoek (zie bijvoorbeeld

Buikhuisen, 1987).

Raine e.a. (1996) en Hermanns (1997) noemen als biosociale risicofactoren neuro-

logische problemen in de eerste levensweek, en een trage motorische ontwikkeling in

het eerste levensjaar. Hermanns noemt als factor ook een hoge score op een schaal

voor afwijzing door de moeder (bijvoorbeeld tot uiting komend in poging tot

abortus). Brennan e.a. (1995) verwijzen naar een eigen onderzoek waaruit bleek dat

biologische effecten die het gevolg waren van een geboortetrauma, slechts dán tot

later gewelddadig gedrag leidden, wanneer er bovendien sprake was van afwijzing

door de moeder.

Capaldi en Patterson (1996) verwijzen naar slechte conditioneerbaarheid als erfelijke

eigenschap. Deze komt wellicht op hetzelfde neer als de verhoogde prikkeldrempel

die hierboven als psychofysiologische factor werd beschreven.

3.3.3 Persoonlijkheid

Sinds de jaren zestig heeft de onlangs overleden psycholoog Eysenck onderzoek

verricht naar de relatie tussen persoonlijkheid en gedrag. Gedragspsychologen

hebben het bestaan van vaste karaktertrekken lange tijd ontkend, maar Eysenck

is erin geslaagd een aantal consistente eigenschappen te identificeren, die ken-

merkend kunnen zijn voor een individu. Overigens ontkent Eysenck geenszins dat

de persoonlijkheid mede gevormd wordt door middel van conditioneringsprocessen.

In eerste instantie bepalen volgens Eysenck genetische en biologische factoren hoe

het individu reageert op zijn omgeving. Door interacties met die omgeving ont-

wikkelt zich al snel de persoonlijkheid. Op basis van correlatie-analyses van.grote

aantallen individuele kenmerken bij tal van onderzoekspopulaties, ontwikkelde

Eysenck een persoonlijkheidstheorie, volgens welke er drie hoofddimensies van

26 Het gaat dus, om het eens in het Engels te stellen, zowel om de 'nature of nurture' als om de 'nurture of

nature'.
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de persoonlijkheid te onderscheiden zijn: psychoticisme (P), extraversie (E) en

neuroticisme (N).

Op de dimensie P scoren criminelen veel hoger dan niet-criminelen. P wordt

zelfs bij vrijwel alle criminelen aangetroffen, E overwegend in steekproeven van

jeugdige criminelen, N vooral in steekproeven van oudere criminelen (Eysenck,

1996). Mensen die hoog scoren op de P of de E, hebben volgens Eysenck moeite

met de ontwikkeling van een geweten. Dit zal ten dele het gevolg zijn van het feit

dat zij niet of gebrekkig zijn geconditioneerd, maar volgens Eysenck ligt het ook aan

een geringe prikkelbaarheid van het zenuwstelsel. Nu spraken wij al eerder over het

feit, dat kinderen met een hoge prikkeldrempel ook moeilijker te conditioneren zijn,

hetgeen alleen maar meer ondersteuning is voor de theorie van Eysenck.

Lips (1994) vergeleek een groep van tien agressief-delinquente jongeren met veer-

tien niet-delinquente jongeren. De proefgroep scoorde veel hoger op de extraversie-

schaal van Eysenck. Acht van de tien agressieve jongeren zeiden behoefte te hebben

aan spanning en gevaar, als middel tegen verveling. De niet-delinquenten daaren-

tegen verveelden zich bijna nooit, en hadden veel minder behoefte aan spanning

en avontuur. Door de agressieve jongeren worden gewelddadige confrontaties als

een vorm van spel ervaren. Het risico van lichamelijk letsel wordt op de koop toe

genomen. Lips spreekt in dit verband van een grotere `stimulushonger' bij de

agressieve jeugdigen. Deze kan er volgens haar ook de aanleiding voor zijn, dat

agressieve jongeren al jong hun vertier buiten de deur gaan zoeken. Ook suggereert

zij dat de neiging tot extraversie kan worden versterkt onder invloed van

opvoedingspraktijken van de ouders.

De agressieve groep in het onderzoek voelde zich ten opzichte van het noodlot vaak

machteloos. Dit gevoel van geen controle over zijn leven te hebben en aan pech en

toeval te zijn overgeleverd, leidde des te eerder tot angst en agressief gedrag. Een

arrestatie werd vervolgens niet zozeer gezien als een gevolg van het eigen handelen,

maar ook weer als een vorm van pech.

Volgens de Amerikaanse psycholoog Berkowitz (1993) blijkt uit onderzoek dat er

bij mensen die neigen tot (ernstig) agressief gedrag, een opmerkelijke stabiliteit

bestaat in die neiging, zowel in verschillende situaties die zich voordoen in een

korte tijdspanne, als over een langere termijn; deze mensen zullen hun agressie

op allerlei verschillende manieren en bij uiteenlopende gelegenheden uiten.

Berkowitz bespreekt twee longitudinale onderzoeken, één Engels en één

Amerikaans.27

Uit beide studies blijkt dat ernstig agressieve gedragspatronen vaak al beginnen in

de vroege jeugd, en zich handhaven tot in de volwassenheid. Ook komt eruit naar

27 Het eerste werd gestart door West en voortgezet door Farrington (West en Farrington, 1977, met diverse

follow-ups zoals Farrington, 1989). Het tweede onderzoek is dat van Eron en collega's (Lefkowitz e.a.,

1977, eveneens met diverse follow-ups; bijvoorbeeld Eron, 1987).



Hoofdstuk 3 56

voren, dat abnormale agressiviteit vaak slechts één aspect is van een algemeen

patroon van antisociaal gedrag.

Berkowitz besteedt in zijn boek over agressie aandacht aan de wijze waarop

verschillende soorten agressieve persoonlijkheden te werk gaan.28 Hij verwijst

hierbij naar het veel gemaakte onderscheid tussen instrumentele versus emotionele
(vijandige) agressie (zie paragraaf 3.1). Er is reden om aan te nemen dat veel jongens

die pesten op school, primair instrumenteel gericht zijn, aangezien hun agressie

hoofdzakelijk gericht is op het verkrijgen van macht en controle. De agressie van

personen met een antisociale persoonlijkheid - zoals beschreven in psychiatrische

handboeken - heeft volgens Berkowitz vermoedelijk eveneens een sterk instru-

mentele component.

Berkowitz besteedt verder aandacht aan het begrip psychopathie. Ook veel van de

agressie die door psychopaten wordt geuit, zou niet zozeer emotioneel als wel

instrumenteel van aard zijn, namelijk ingegeven door de wens om een of ander

voordeel te behalen.

In verband met de emotionele agressie verwijst Berkowitz naar Dodge (1982),

die een model ontwierp om de verwerking van sociale informatie te analyseren.

Kinderen die tot emotionele agressie neigen, zouden veel van wat ze meemaken, in

negatieve zin uitleggen, dat wil zeggen als een vijandige daad. Zij zouden vervolgens

denken dat agressie een gepast en zelfs wenselijk antwoord is op de vermeende

vijandigheid. Dodge had volgens Berkowitz nog verder moeten gaan met zijn model

en onderkennen dat het kenmerkend is voor emotioneel-agressieven, om op de

minste uitdaging enorm geprikkeld te reageren; hij maakt hieruit op dat zij kennelijk

niet in staat zijn om anders dan agressief te reageren.

Op het gebied van karaktereigenschappen kwamen we in de literatuur twee

protectieve factoren tegen: een veerkrachtig temperament en een positieve

sociale oriëntatie (Hawkins, 1995).

3.3.4 Vroege gedragsstoornissen

De laatste tijd is er veel discussie over de rol van een syndroom genaamd `attention

deficit hyperactivity disorder' (meestal afgekort tot ADHD) bij het ontstaan van

gedragsproblemen, die soms leiden tot delinquent gedrag. Mogelijk heeft dit

syndroom te maken met een gebrekkig functioneren van de frontaalkwab; vandaar

dat neurologen ook wel spreken van het `frontaalsyndroom. Onder de algemene

bevolking komt dit syndroom slechts bij twee tot vier procent van de kinderen voor,

maar bijna de helft van hen vertoont gedragsstoornissen (Doreleijers, 1996). Bij

28 Merkwaardig genoeg verwijst hij niet één keer naar de theorie van Eysenck.



Achtergronden: een literatuurstudie 57

deze kinderen lijkt geen sprake van een verhoogde, maar juist van een verlaagde

prikkeldrempel.

Volgens Doreleijers is het niet juist om te zeggen dat ADHD de oorzaak is van de

gedragsstoornissen. ADHD is volgens hem een complex van symptomen (druk

gedrag, ongeconcentreerdheid, impulsiviteit) dat in zodanige ernst optreedt dat

de betrokkene er niet goed door functioneert. De klachten doen zich per definitie

in verschillende situaties voor, beginnen vóór het zevende levensjaar en hebben

een chronisch karakter.

Doreleijers verwijst naar onderzoek waarin bij bijna de helft van de ADHD-kinderen

inderdaad sprake was van gedragsstoornissen. ADHD-kinderen hebben vaak te

kampen met een relatief laag IQ en met specifieke leerstoornissen, hetgeen op zich

al risicofactoren zijn die predisponeren tot het ontwikkelen van gedragsstoornissen.

Doreleijers verwijst voorts naar onderzoek waarin ruim honderd ADHD-jongens

werden vergeleken met een controlegroep. Jongens bij wie de ADHD van jongs af

aan samengaat met een antisociale gedragsstoornis (ongeveer de helft), hebben

een kans van 50% om met politie en justitie in aanraking te komen. De gedrags-

stoornis fungeert blijkbaar als intermediair.29 Het zijn dus de gedragsstoornissen

in combinatie met ADHD die als risicofactoren kunnen worden aangeduid, en niet

zozeer het ADHD-syndroom als zodanig.

Uit longitudinaal onderzoek van Andersson e.a. (1997) komt een significante relatie

naar voren tussen agressie en hyperactiviteit in de vroege jeugd, en later optredende

alcoholproblemen en criminaliteit (niet per se geweldscriminaliteit).

De Zweedse Af Klinteberg (1997) verwijst in een artikel over hyperactiviteit naar

vier eigen onderzoeken, waaronder een longitudinale studie bij 1.100 jongens en

meisjes. Volgens haar worden jongens die als kind hyperactief waren, later in hun

leven tienmaal zo vaak geweldpleger en verslaafd aan alcohol, als men zou

verwachten op grond van kansberekening. Jongens daarentegen die als kind

niet hyperactief waren, worden drie keer zo weinig (als men zou verwachten)

gewelddadig en verslaafd.

Gunning en Booij (1997) besteden aandacht aan het ontstaan van verslaving

bij adolescenten. In het algemeen zijn kandidaten voor verslaving vooral die

adolescenten die al in het begin van de puberteit veelvuldig verslavende middelen

(legale dan wel illegale) gebruiken. Sociaal-fobische klachten, leerproblemen en

op jonge leeftijd optredend antisociaal gedrag blijken de kans op verslaving te

vergroten. Zowel de leerproblemen als het vroege antisociale gedrag kunnen

samenhangen met ADHD, aldus Gunning en Booij. Het zijn volgens deze auteurs

vooral de ADHD-kinderen met een antisociale voorgeschiedenis, die verslavingen

ontwikkelen. Zij citeren onderzoek van Biederman e.a. (1995), waaruit blijkt dat

29 Het gaat hier niet specifiek om gewelddadig gedrag maar om delinquent gedrag in het algemeen.
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meer dan de helft van een groep ADHD-patiënten met een antisociale persoonlijk-

heidsstoornis, een angststoornis of een stemmingsstoornis, verslaafd was. Van de

ADHD-patiënten die geen gedragsstoornis vertoonden, bleek echter ook nog eens

veertig procent verslaafd te zijn; zij namen de verslavende stof vaak tot zich bij

wijze van zelfmedicatie voor de ADHD-symptomen.30

3.4 Gezinsfactoren
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Socialisatie- c.q. conditioneringsprocessen helpen het opgroeiende kind, het

verschil te leren tussen goed en kwaad, zijn agressie te reguleren en zich conform

de sociale normen te gedragen. Als alles goed gaat. Er kan echter juist in de vroege

levensjaren veel misgaan. Zo kan het zijn dat een kind moeilijk te conditioneren

is, of dat de opvoeders het verkeerd (of niet) conditioneren, of dat die beide

omstandigheden zich tegelijkertijd voordoen. Een extra kwetsbare categorie wordt

volgens Tremblay e.a. (1991) gevormd door jongens die toch al sterk op prikkels

reageren en neigen tot hyperactief gedrag; als dit soort jongens ook nog moet

opgroeien in een instabiele thuissituatie vol met (nieuwe) risicofactoren, wordt de

kans heel groot dat zij zich op een permanente basis agressief gaan gedragen. Deze

risicofactoren, bestaande uit kenmerken en gedrag van opvoeders/gezinnen, worden

in de paragrafen 3.4.1 tot en met 3.4.5 ter sprake gebracht (schema 2).

3.4.1 Liefdeloosheid

Afwijzing door de moeder werd hierboven reeds beschreven als een biosociale

risicofactor. Afwijzing betekent dat het kind zich niet zonder angst kan hechten

aan de opvoeder, hetgeen toch een absolute voorwaarde is voor een gezonde

geestelijke ontwikkeling (Bowlby, 1969). Het hebben van een hechte band met

ouders en/of andere volwassenen wordt door Hawkins (1995) apart vermeld als

protectieve factor. Berkowitz (1993) verwijst naar onderzoek waaruit blijkt dat

gewelddadige jongens naar verhouding vaak afwijzende en onverschillige ouders

hebben. Hij benadrukt echter dat niet alle kinderen met afwijzende of onver-

schillige ouders gewelddadig worden. De negatieve effecten van een afwijzende

houding kunnen tot op zekere hoogte worden opgeheven door een duidelijke en

consequente disciplinering. Juist kinderen die zich onbemind voelen, zullen neigen

tot gehoorzaamheid, volgens Berkowitz misschien omdat zij zich onzeker en sterk

afhankelijk van hun ouders voelen. Een meta-analyse van Loeber en Stouthamer-

30 Volgens Gunning en Booij is een behandeling met psychostimulantia (methylfenidaat of dexamfeta-

mine) in zeker 75%van de gevallen effectief en wordt deze behandeling al decennia lang toegepast

zonder opvallende problemen. Overigens is nog niet duidelijk welke van de ADHD-patiënten het

meeste baat vinden bij welk middel, en hoe groot de kans is dat men aan de psychostimulantia zelf

verslaafd raakt.
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Schema 2: Risicofactoren op gezinsniveau

- liefdeloosheid

- gebrek aan toezicht en discipline

- afwijzing door moeder

- gestoorde affectregulatie

- gebrek aan toezicht

- ouder weet vaak niet waar kind is

- fouten in disciplinering

- streng en inconsistent straffen

- kind leert geen gedragsnorm

- ouderlijk geweld - gewelddadig gedrag ouder(s) of goedkeuren

bij derden

- mishandeling en/of seksueel misbruik

- gezinsleden met problemen - jeugdige zwangerschap moeder

- ouder(s) met mishandelings- of kinder-

beschermingsverleden

- ouder(s) delinquent of veroordeeld

- moeder met drank- of drugsprobleem

- broer(s) en/of zus(ters) delinquent of

kampend met gedragsproblemen

- instabiele of conflictueuze thuissituatie - wijzigingen in thuissituatie

- uiteenvallen gezin

- conflicten en slechte communicatie binnen

gezin

- gezinsgrootte (?)

- geadopteerd zijn (2)

(?) Algemene geldigheid staat niet met zekerheid vast.

Loeber (1986) over meer dan honderd onderzoeken wees uit, dat ouder-kind-

interacties die gekenmerkt worden door verwaarlozing, afwijzing en conflict, een

sterke correlatie vertonen met latere gedragsproblemen en delinquent (niet per se

gewelddadig) gedrag.

Landy en Peters (1992) beschrijven zeer gedetailleerd hoe opvoedingsfouten kunnen

leiden tot een gestoorde affectregulatie. Om te beginnen schetsen Landy en Peters

hoe een gezonde ontwikkeling verloopt. Bij een kind tussen anderhalf en twee jaar

oud is een toename in agressief gedrag normaal. Het is de periode van 'nee'-zeggen,

het eerste streven naar onafhankelijkheid. In de leeftijd tussen twee en drie jaar

nemen agressieve uitingen verder toe, om daarna te gaan afnemen. Vanaf ongeveer

dertig maanden komen verbale agressie en symbolisch spel meer en meer in de

plaats van bijten, slaan, aan de haren trekken en smijten met voorwerpen. Het kind

raakt steeds beter in staat om zijn woede en agressie te verwoorden en te beheersen.

Met andere woorden: er vindt een affectregulatie plaats waarbij emoties worden

geïntegreerd in het cognitieve, rationele denken. In het meeste ontwikkelings-

psychologische onderzoek wordt een verdere afname van agressief gedrag
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waargenomen in de leeftijdsperiode van drie tot vijf jaar. Zeker buiten het eigen

gezin wint de verbale agressie het meestal van de fysieke. Het kind begint bij een

juiste disciplinering (zie ook paragraaf 3.4.2) normen en waarden te internaliseren;

de gewetensvorming komt op gang. Het kind begint te beseffen dat zijn gedrag

consequenties kan hebben voor anderen. Dit alles geschiedt in een wisselwerking

tussen biologische rijping enerzijds en gevoelig daarop afgestemde en juist

getimede interacties tussen kind en ouders anderzijds. Deze interacties nu moeten

aan een aantal elementaire voorwaarden voldoen. Gebeurt dat niet, dan dreigen er

voor het kind agressieve gedragsproblemen. In schema 3 (ontleend aan Landy en

Peters, 1992) wordt een overzicht gegeven van de bedoelde voorwaarden, en wordt

per leeftijdsfase geschetst wat er mis kan gaan. Hier blijkt eens te meer, hoezeer de

ene risicofactor de volgende in de hand kan werken. In de paragrafen hierna zullen

we nog zien, dat vervolgens ook de cognitieve en sociale ontwikkeling schade

oploopt, met alle gevolgen van dien.

3.4.2 Gebrek aan toezicht en discipline

In de literatuur wordt gebrek aan toezicht veelvuldig als risicofactor genoemd

(bv. Farrington, 1992; Van der Ploeg en Scholte, 1993; Hawkins, 1995; Ferwerda e.a.,

1996). Bij gebrekkig toezicht denkt Hawkins (1995) vooral aan ouders die niet weten

wat hun kind doet, waar hij uithangt en met wie. Uit een self-reportonderzoek onder

delinquente jongeren in Engeland (Graham en Bowling, 1995) kwam naar voren dat

het ouderlijk toezicht ten aanzien van meisjes intensiever was dan ten aanzien van

jongens; voor zowel jongens als meisjes bleek er een sterke samenhang te zijn

tussen gebrek aan toezicht en het plegen van delinquent gedrag. Intensief toezicht

vormt de keerzijde van gebrekkig toezicht, en blijkt een sterke protectieve factor te

zijn. Monahan (1994) verwijst in dit verband naar Amerikaans onderzoek onder

kinderen in een gewelddadige achterbuurt. Hieruit blijkt dat als de ouder de gangen

van haar kind maar nauwlettend volgt en beginnend wangedrag in de kiem smoort,

de kans klein is dat het kind ondanks een riskante omgeving (zie ook paragraaf 3.6)

zal opgroeien tot geweldpleger.

Een zeer invloedrijke risicofactor vormen fouten in de disciplinering. Vooral het

streng en inconsistent straffen van kinderen kan leiden tot gewelddadig gedrag

(bv. Farrington, 1992; Berkowitz, 1993; Hawkins, 1995). Ongunstig is het verder

indien kinderen niet te horen krijgen wat voor gedrag er van ze verwacht wordt en

welke gedragsnormen er gelden; omgekeerd geldt het als protectieve factor als dit

alles wél duidelijk en consistent aan kinderen wordt bijgebracht (Hawkins, 1995).

3.4.3 Ouderlijk geweld

Ouders en andere volwassenen in de naaste omgeving dienen als rolmodel voor

het kind, en als ouders zelf geweld plegen of dit goedkeuren bij derden, gaat het kind
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Schema 3: Interactiebehoeften bij de ontwikkeling van affectregulatie en de gevolgen van

tekorten bij het voorzien daarin

leeftijd interactiebehoeften ontwikkelingsfouten

le jaar

2e jaar

3e jaar

Verzorger helpt het kind regelmaat

op te bouwen met eten, slapen en

alleenzijn. Voorziet kind van leer-

ervaringen die stimulerend zijn maar

niet overstelpend. Consistente zorg

stelt kind in staat om een gevoel van

voorspelbaarheid en veilige hechting

te ontwikkelen. Biedt positieve emo-

tionaliteit bij het vasthouden en in

de omgang.

Verzorger moedigt de ontwikkeling

van het symbolisch uiten van woede

aan door spel en taal. Leert kind een

breed scala aan gevoelens te onder-

kennen en te onderscheiden. Begint

structuur aan te brengen en grenzen

te stellen op een consistente en

kalme manier. Leert het kind te

onderhandelen over scheiding en

hereniging.

Verzorger blijft spel en taal aanmoe-

digen. Accepteert en benoemt een

volledig scala van gevoelens. Biedt

op consistente wijze structuur en

grenzen. Positieve emotionaliteit

overheerst in de omgang met het

kind.

4e jaar en 5e jaar Verzorger blijft een voorbeeld wat

betreft prosociaal gedrag en leeft op

gepaste wijze mee met bedroefde en

negatieve gevoelens. Kind wordt

aangemoedigd om zich onafhanke-

lijk te gedragen binnen duidelijke

structuren. Verzorger steunt kind bij

pogingen om woede en agressie te

beheersen.

Extreme prikkelbaarheid. Geen

voorspelbaar patroon van eten,

slapen en alleen gelaten worden.

Kind toont gebrek aan georgani-

seerd gedrag jegens voorwerpen

en mensen. Kind toont onveilige

hechting aan primaire verzorgers.

Uiten van gevoelens onvoorspelbaar

en intensief ten tijde van spanning

en frustratie.

Blijft uitsluitend sensomotorische

manieren gebruiken om uitdrukking

te geven aan woede en agressie.

Vertraagde ontwikkeling van spel en

taal. Niet in staat om behoeftebevre-

diging uit te stellen. Desintegratie

van gedrag wanneer daar grenzen

aan gesteld worden. Niet in staat om

los te komen van verzorger zonder

extreme angst of zonder tekeer te

gaan.

Kind is nog steeds niet in staat om

woede en lichamelijke agressie

tegenover anderen te onderdrukken.

Aandachtsspanne is kort en kind

is niet in staat om alleen of met

andere kinderen te spelen. Gebrek

aan empathie en prosociale

gedragingen.

Cirkel van woede en tekeergaan en

afwijzing evident. Kind blijft verder

desintegreren en regressie tonen

ten tijde van spanning en frustratie.

Kind toont gebrek aan belangstelling

voor symbolisch spel en het leren

van nieuwe activiteiten.

Bron: Landy en Peters (1992)
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dat gedrag en die mentaliteit overnemen (Hawkins, 1995). Wolfe e.a. (1997) merken

op dat mensen in het algemeen de neiging hebben om dezelfde relatiestijlen te

hanteren met hun latere partners, als die zij als kind hebben meegemaakt in de

relatie met hun opvoeders. Dubbel ernstig is het, wanneer de ouders het geweld

tegen het kind zelf richten, door het te mishandelen en/of seksueel te misbruiken.

Zo wordt het kind niet alleen verkeerd geconditioneerd, maar loopt het bovendien

ernstige schade op in de affectieve/emotionele sfeer.

Een kind dat door zijn ouders regelmatig mishandeld wordt, krijgt op drie manieren

verkeerde `levenslessen': (1) het leert machtsmiddelen te misbruiken, (2) het leert

bang te zijn voor anderen en (3) het leert niet wat liefde, aandacht en warmte zijn

(Wolfe e.a. 1997). Van der Ploeg en Scholte (1993) spreken van een onveilig

opvoedingsklimaat. Lichamelijke mishandeling verdubbelt volgens Monahan (1994)

de kans, dat een jongen als volwassene veroordeeld zal worden wegens een gewelds-

delict. Plegers van geweldsdelicten blijken vaak ouders te hebben die gewoon waren

hen harde en wrede straffen te geven (Berkowitz, 1993).

Ferwerda e.a. (1996) verrichtten een retrospectief onderzoek onder 27 Nederlandse

jongeren behorend tot de harde kern (dat wil zeggen meervoudige plegers van

geweldsdelicten en ernstige vermogensdelicten).31 Veel van deze jongeren waren

als jong kind verwaarloosd of mishandeld (psychisch, lichamelijk, seksueel) en/of

frequent getuige geweest van geweld in gezin of buurt.

3.4.4 Gezinsleden met problemen

Een voorgeschiedenis van problemen in het gezin vormt volgens Hawkins (1995)

wel een risicofactor met het oog op diverse gedragsproblemen in de adolescentie,

maar nu net niet met betrekking tot geweld. Bij andere onderzoekers echter komen

problemen of moeilijke omstandigheden van ouders en andere gezinsleden toch

duidelijk als risicofactor met betrekking tot geweld uit de bus.

Jeugdige zwangerschap van de moeder is zo'n factor. Ferwerda e.a. (1996) noemen

deze met betrekking tot hun harde-kernjongeren. Tremblay e.a. (1991) constateren

in een longitudinaal onderzoek dat jongens van teenage-moeders niet angstiger

maar wel agressiever zijn dan andere kinderen.

Kinderen van ouders met een mishandelings- of kinderbeschermingsverleden en

kinderen van delinquente of veroordeelde ouders, lopen een verhoogd risico om tot

harde-kernjongere uit te groeien; kinderen van moeders met een drank- of drugs-

probleem lopen eveneens een verhoogd risico om zich te ontwikkelen tot harde-

kernjongere; ook delinquent gedrag en gedragsproblemen van een broer of zus

vormen risicofactoren (Ferwerda e.a.).

31 In dit onderzoek is geen gebruik gemaakt van controlegroepen; derhalve kan niet worden gesproken

van significante uitkomsten. Het signaleren van risicofactoren bij de onderzochte jongeren kan men

echter wel zien als een bevestiging van hetgeen in ander onderzoek werd gevonden.
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Kijken we nu nog eens terug naar de linkerhelft van schema 3, waar te zien is wat

de elementaire interactiebehoeften van het jonge kind zijn, dan kunnen we ons

voorstellen dat vooral ouders die zelf met ernstige (gedrags)problemen te kampen

hebben (gehad), niet in staat zijn om op een adequate manier aan de interactie-

behoeften van hun kind of kinderen te voldoen. Die interacties lopen dan fout en

het kind gaat zich voor nieuwe interacties afsluiten, waardoor hij ook de informatie

misloopt die hij nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen (Landy en Peters,

1992).

3.4.5 Instabiele of conflictueuze thuissituatie

Wijzigingen in de thuissituatie en het uiteenvallen van het gezin waarin men

opgroeit, vormen belangrijke risicofactoren, maar conflicten en slechte communi-

catie binnen een gezin dat (nog) niet uiteenvalt, zijn dat evengoed (zie over elk van

deze factoren Loeber en Stouthamer-Loeber, 1986; Tremblay e.a., 1991; Farrington,

1992; Berkowitz, 1993; Van der Ploeg en Scholte, 1993; Monahan, 1994; Graham en

Bowling, 1995; Hawkins, 1995; Ferwerda e.a. 1996).

Wat de conflicten betreft, is de kans op agressieve gedragsproblemen vooral

aanwezig indien deze niet of moeilijk oplosbaar zijn. Een aanhoudend vijandige

gezinssfeer kan de vorm aannemen van voortdurend gekibbel en gekrakeel, van

vijandigheid en negatieve gevoelens tussen gezinsleden, van afwijzing van de

kinderen, frequent schelden, schreeuwen, slaan en mishandelen, of van het

opblazen van kleine meningsverschillen tot enorme conflicten (Van der Ploeg en

Scholte, 1993). Van slechte communicatie is sprake wanneer er weinig openheid is

tussen de leden van het gezin en zij weinig met elkaar optrekken (Van der Ploeg en

Scholte, 1993). Ook uit het self-reportonderzoek van Graham en Bowling (1995)

komt naar voren dat slechte relaties binnen het gezin (tot uitdrukking komend in

het niet kunnen opschieten met een van de ouders, weinig ouderlijk toezicht, en

wegloopneigingen) bepalen of een jongere crimineel gedrag (niet alleen geweld-

dadig gedrag) zal gaan vertonen. De effecten hiervan bleken veel groter te zijn dan

die van sociale klasse, gezinsgrootte of gezinsstructuur.

Bij wijzigingen in de thuissituatie denke men vooral aan echtscheiding, stief-

ouderschap en het verschillende malen wisselen van (pleeg) gezin of tehuis. Uit

het eerder genoemde onderzoek van Tremblay e.a. blijkt, dat van de 6-jarige

jongetjes wier ouders gescheiden waren, 21,4% reeds op die leeftijd gewelddadig

gedrag vertoonde, tegen 11,6 % van de jongens met gehuwde ouders. In verband

met de harde-kernjongeren noemen Ferwerda e.a. (1996) als risicofactoren: het

opgroeien in een pleeggezin of bij familie/kennissen, afwezigheid van de

biologische vader en de aanwezigheid van kinderen van verschillende vaders in

één gezin. Berkowitz (1993) waarschuwt ervoor dat een'broken home' niet zonder

meer als risicofactor mag worden aangemerkt. Het gaat niet zozeer om de breuk

op zich, als wel om de omstandigheden die daartoe leiden. Zo zijn bijvoorbeeld
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gezinnen waarin een ouder overlijdt, aanzienlijk minder criminogeen dan die

waarin de ouders gaan scheiden.

In de vakliteratuur is er nog discussie over de vraag, of een bepaalde gezinsgrootte

een risicofactor kan zijn. Ferwerda e.a. (1996) noemen een groot gezin (meer dan

vier kinderen) als risicofactor. Uit Amerikaans onderzoek van Stevens (1997) blijkt

dat oudste zonen uit grote gezinnen, waar de ouders veel ruzie maken en zelf

gewelddadig zijn, de grootste kans lopen om uit te groeien tot geweldpleger. In het

onderzoek van Graham en Bowling (1995) echter leverde de variabele `gezinsgrootte'

geen significante uitkomsten op. Tremblay e.a. (1991) vonden onder jongens van

ongeveer zes jaar het meeste agressieve gedrag bij degenen zonder broertje of zusje;

betrekkelijk agressief bleken ook jongens met één broertje of zusje; jongens met drie

of meer broertjes of zusjes waren juist minder agressief, terwijl degenen met twee

broertjes of zusjes het laagst scoorden.

Ten slotte nog een opmerking over geadopteerde kinderen. Hoewel het geadopteerd

zijn nergens als risicofactor wordt opgevoerd, is het bekend dat juist adoptie-

kinderen op latere leeftijd nogal eens met politie en justitie in aanraking komen.

Mogelijk wordt de hechtheid van relaties in deze gezinnen toch eerder aangetast

dan in `natuurlijke' gezinnen.

3.5 School en leeftijdgenoten

Wanneer eenmaal een negatieve spiraal in gang is gezet, wordt het steeds moeilijker

die nog te doorbreken. Landy en Peters (1992) beschrijven dit proces op overtui-

gende wijze (schema 3): de ouders kunnen geen vat meer krijgen op het kind en

kunnen (of willen) het niet helpen; de cognitieve ontwikkeling gaat stagneren; het

gaat slecht op school; het kind voelt zich tekort schieten en wordt hierin bevestigd

door leeftijdgenoten en leerkrachten; om toch een gevoel van macht te krijgen en

zijn angst te overwinnen, gaat het kind zich identificeren met rolmodellen die

agressie en geweld gebruiken. Een soortgelijk proces kan zich voordoen bij

mishandelde kinderen. Volgens Wolfe e.a. (1997) hebben zij sterk de neiging, de

bedoelingen van anderen als vijandig te interpreteren, en zullen zij als reactie ook

zelf gemakkelijk een vijandige houding aannemen.

Pesten en gepest worden op school vonden we niet beschreven als op zichzelf

staande risicofactoren. Omdat het hier gaat om agressief gedrag respectievelijk

geestelijke mishandeling, kan hier naar ons idee zeker van risicofactoren worden

gesproken (zie schema 4).

Van der Ploeg en Scholte (1993) beschrijven de gevaren van het (verder) afglijden

van kwetsbare jongeren op de middelbare school. Een gebrek aan schoolmotivatie

is volgens hen een belangrijke voorspeller van probleemgedrag. Vaak gaat dit

gepaard met spijbelen en slechte leerprestaties. Ook kunnen ongemotiveerde

jeugdigen door wangedrag de sfeer op school verpesten, hetgeen weer leidt tot
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Schema 4: Risicofactoren op het niveau van school en leeftijdgenoten

- pesten en gepest worden (?)

- gebrek aan schoolmotivatie

- spijbelen

- slechte leerprestaties

- gedrag van vrienden, agressief en antisociaal

- risicovolle vrijetijdsbesteding

- vroeg beginnend, telkens terugkerend

antisociaal gedrag (op school)

- volgen van speciaal onderwijs (?) *

- veel schoolwisselingen (?) *

- geringe onderwijsondersteuning door

ouders (?) *

- gebrek aan orde en discipline op school (?)

Geconstateerd bij harde-kernjongeren (Ferwerda e.a., 1996).

(?) Algemene geldigheid staat niet met zekerheid vast.

rondhangen op straat

alcohol- en/of druggebruik
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een problematische relatie met de leerkrachten. In de vrije tijd blijkt agressief en

antisociaal gedrag van vrienden een risicofactor te zijn. Jeugdige wetsovertreders

hebben de neiging elkaars gezelschap te zoeken, en zij houden er meestal een

risicovolle vrijetijdsbesteding op na, zoals rondhangen op straat of in speelhallen,

dikwijls onder het genot van alcohol en (soft)drugs. Deze jeugdigen zijn vaak in

conflict met anderen, en worden door prosociale leeftijdgenoten afgewezen van-

wege hun antisociale gedrag. Des te groter wordt de kans dat ze 'bij gebrek aan

beter' met elkaar blijven optrekken. Wanneer deze kwetsbare figuren ook nog eens

gaan drinken in groepsverband, krijgen zij het lef dat zij gewoonlijk node missen,

en zullen zij wel eens laten zien wat zij durven en wie er de baas is. Voornoemde

vrijetijdsfactoren werden overigens ook gevonden door Ferwerda e.a. (1996) in

verband met harde-kernjongeren.

Het spijbelen wordt eveneens door andere onderzoekers als risicofactor genoemd,

bijvoorbeeld weer door Ferwerda e.a. (1996) waar het gaat om de harde-kern-

jongeren. Ook in het self-reportonderzoek van Graham en Bowling (1995) komt

spijbelen als risicofactor uit de bus. Er bleek een sterke samenhang te bestaan met

gering ouderlijk toezicht en een zwakke band met thuis. Verder worden slechte

leerprestaties (c.q. mislukken op school) in diverse publicaties als risicofactor

genoemd (Berkowitz, 1993; Monahan, 1994; Hawkins, 1995; Ferwerda e.a., 1996).

Over de slechte leerprestaties zegt Hawkins, dat het niet de geringe capaciteiten
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op zich zijn die het risico vergroten, maar meer het gevoel van mislukken bij de

jeugdige. Dit past geheel in het door Landy en Peters (1992)geschetste beeld. Juist

in combinatie met afwijzing door leeftijdgenoten leidt volgens Berkowitz het slecht

presteren op school tot lidmaatschap van deviante groepen. Dat het mislukken op

school vaak samengaat met een risicovolle invulling van de vrije tijd, wordt in het

onderzoek van Graham en Bowling nog eens bevestigd. Het hebben van delinquente

vrienden correleerde sterk met spijbelen. Hawkins noemt naast de slechte leer-

prestaties als tweede risicofactor die te maken heeft met school, vroeg beginnend

en telkens terugkerend antisociaal gedrag (op school dus). Ook in het rijtje van

Ferwerda e.a. is deze factor terug te vinden. Het antisociale gedrag gaat volgens

Hawkins bij sommigen samen met de neiging zich terug te trekken, bij anderen met

hyperactiviteit. Vaak betreft het jongeren die al vroeg in de puberteit beginnen te

spijbelen, aan vechtpartijen meedoen en zich misdragen in de klas. Als extra risico-

factoren met betrekking tot de harde-kernjongeren noemen Ferwerda e.a. nog het

volgen van speciaal onderwijs, veel schoolwisselingen, en geringe onderwijsonder-

steuning en -stimulering door de ouders.

Tot nu toe werd gesuggereerd dat vooral kinderen die met de verkeerde 'morele

bagage' op school komen, de kans lopen om vervolgens verder af te glijden.

Inderdaad blijken het vooral de leerlingen met een langdurig problematisch

verleden te zijn, die op school gewelddadig gedrag vertonen (Mooij, 1994). Scholen

zelf echter kunnen op hun beurt een faciliterende rol spelen met betrekking tot

gewelddadig gedrag, wanneer zij op de kwetsbaarheden van risicojongeren niet

adequaat inspelen. Net als ouders thuis kunnen leraren in de klas agressief gedrag

oproepen door bijvoorbeeld te autoritair, te toegeeflijk of inconsequent te zijn (Van

der Ploeg en Scholte, 1993). De Amerikaanse socioloog Toby (1995) ziet gebrek aan

orde en discipline op de middelbare scholen als de grootste veroorzaker van het

geweld op scholen. Hoewel hij zijn betoog met tal van onderzoeksresultaten onder-

bouwt, kunnen we hier niet spreken van een 'bewezen' risicofactor. Dat neemt niet

weg dat de visie van Toby de moeite van het bespreken waard is. In hoofdstuk 6

komen wij hierop terug.

Twee protectieve factoren zijn nog te noemen in verband met school en leeftijd-

genoten. In feite werden dezelfde factoren al eerder genoemd in paragraaf 3.4. Ook

hier gaat het om het hebben van een hechte band, maar nu met leerkrachten en/of

leeftijdgenoten, en om de houding van de leerkracht ten opzichte van de leerling:

het moet goed duidelijk zijn wat er van de leerling wordt verwacht en aan welke
normen hij zich heeft te houden.

3.6 Maatschappelijke en culturele factoren

Maatschappelijke en culturele factoren oefenen vanaf de geboorte, en zelfs al eerder,

hun invloed uit op het individu. Zolang de jeugdige nog niet op eigen benen staat,

bereiken deze invloeden hem of haar in eerste instantie via ouders en verzorgers.
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Schema 5: Maatschappelijke en culturele risicofactoren

economische factoren

woon- en buurtfactoren
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- armoede en werkloosheid

- relatieve deprivatie

- verloederde wijk of buurt

- dicht opeen wonen

- grote mobiliteit in wijk

- geringe sociale bindingen

- gebrekkige organisatie (lokale) gemeenschap

tolerantie van onmaatschappelijk/delin-

quent gedrag

wapenbezit

beschikbaarheid alcohol

- geweld in de media - veelvuldige blootstelling aan beeldscherm-

geweld

Monahan (1994) spreekt over het gezin als een filter waardoor de meeste socio-

logische factoren hun invloed doen gelden op het opgroeiende kind. Vervolgens en

daarnaast oefenen ook leerkrachten, andere volwassenen en leeftijdgenoten hun

filterende invloed uit. Bij de nu volgende bespreking van maatschappelijke en

culturele risicofactoren zal waar mogelijk aandacht zijn voor de vraag, in hoeverre

de werking ervan direct dan wel indirect is (zie schema 5).

3.6.1 Economische factoren

Armoede en werkloosheid worden al jarenlang als belangrijke 'oorzaken' van

crimineel gedrag beschouwd. Toch is er van een directe causale relatie niet altijd

sprake. Volgens Sampson (1995) spreken de onderzoeksresultaten op dit gebied

elkaar tegen. Volgens een rapport van de American Psychological Association is het

niet zozeer de armoede per se die tot gewelddadig gedrag leidt, als wel het gevoel

van relatieve deprivatie: het idee dat men vergeleken bij anderen tekort komt

(APA, 1996). Het maakt kennelijk veel uit hoe mensen reageren op armoedige leef-

omstandigheden en werkloosheid. Bij sommige ouders kan een en ander leiden tot

spanningen, hetgeen weer maakt dat zij zich eerder en vaker aan het gedrag van hun

kind(eren) ergeren, en daar vervolgens niet altijd even adequaat op reageren (Landy

en Peters, 1992). Worden deze kinderen ook buiten de deur niet goed opgevangen

doordat bijvoorbeeld een hele buurt verloederd is, dan stapelen de risicofactoren

zich verder op.
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3.6.2 Woon- en buurtfactoren
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Uit empirisch onderzoek van Rovers (1997) in de stad Rotterdam komt naar voren

dat buurtkenmerken als zodanig niet leiden tot crimineel gedrag. Dit klopt hele-

maal met ons theoretische uitgangspunt, dat de opgroeiende jeugdige slechts dan

moeilijk (of niet) zal zijn opgewassen tegen de risicofactoren waaraan hij/zij in

een bepaalde leefomgeving het hoofd moet bieden, als hij daarop niet goed is

voorbereid in de omgevingen waarin hij zich eerder bevond. Wanneer echter de

spanningen die voortvloeien uit armoede en werkloosheid een hele woonwijk

of -buurt gaan beheersen en bijgevolg het gebruik van geweld voor de meeste

bewoners geen uitzondering (meer) is, dreigt het gevaar dat ook in de wijk als

geheel het uiten van frustraties en het oplossen van conflicten door middel van

geweld (en andere vormen van crimineel gedrag) tot normale omgangsvormen

worden verheven. Een hele wijk of buurt verloedert dan.

Sampson (1995) noemt in dit kader als bijkomende risicofactoren het dicht op elkaar

wonen van veel mensen in vaak kleine behuizingen. Wanneer de mobiliteit (het

verloop) in de wijk dan ook nog eens groot is, en de mensen elkaar nauwelijks meer

kennen, verdwijnt op den duur iedere sociale binding met medebewoners en met de

buurt als geheel. Ook Hawkins (1995) noemt deze geringe sociale binding als risico-

factor, in één adem met een gebrekkige organisatie van de (lokale) gemeenschap. Hoe

minder homogeen (in termen van ras, sociale klasse, godsdienst) een buurt of wijk

is, hoe moeilijker het zal zijn om met elkaar tot overeenstemming te komen over

doelstellingen en om een gezamenlijke identiteit te ontwikkelen, aldus Hawkins.

Jongeren die in zo'n wijk opgroeien, voelen zich met die wijk niet verbonden.

Degenen onder hen die toch al tot agressief gedrag neigen, zoeken elkaars gezel-

schap (zie ook paragraaf 3.5) en kunnen, zeker na overvloedig alcoholgebruik, een

gevaar voor hun omgeving worden. Bendevorming, bewapening en het terroriseren

van buurten zijn de volgende stap.

3.6.3 Tolerantie van onmaatschappelijk gedrag

Tolerantie van onmaatschappelijk gedrag is een vrije vertaling van een risicofactor

die Hawkins (1995) omschrijft als 'wetten en normen die druggebruik, wapenbezit

en misdaad in de hand werken'. De normen die binnen een gemeenschap leven, zijn

neergelegd in wetten en regels, maar zijn ook aanwezig in ongeschreven regels en in

de verwachtingen die volwassenen koesteren ten aanzien van de jeugd. Soms zijn

deze normen met elkaar in strijd. Scholen en ouders kunnen bijvoorbeeld tegen

roken en drinken zijn, terwijl beide gewoontes maatschappelijk wél aanvaard

worden. Ook de heersende mentaliteit ten aanzien van wapenbezit noemt Hawkins

als voorbeeld. De wet kan dit wel verbieden, maar zolang in een gemeenschap de

overtuiging overheerst dat het toch maar beter is om een wapen te hebben, zal die

wet niet worden nageleefd en vormt het wapenbezit een risicofactor.
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3.6.4 Wapenbezit
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Het zojuist beschreven probleem van het wapenbezit doet misschien erg Amerikaans

aan, en de beschikbaarheid van vuurwapens is in de VS veel groter dan bij ons. Toch

zijn er aanwijzingen dat ook in Nederland het wapenbezit onder de burgers, en

vooral onder adolescenten, toeneemt. Nijboer en Timmerman (1992) deden onder-

zoek (door middel van een schoolenquête en disco-interviews) naar het wapenbezit

onder uitgaande jongeren in de stad Groningen.32 Van de geënquêteerde jongens

tussen ongeveer 14 en 25 jaar bleek 9% bij het uitgaan altijd een wapen bij zich te

dragen, 11% meestal en 38% soms. Meisjes namen volgens eigen zeggen veel minder

vaak een wapen mee (0% altijd, 16% meestal en 28% soms). Verreweg de meeste

jongeren zeiden, het wapen mee te nemen ter verdediging (jongens 43%; meisjes

45%) of voor de eigen veiligheid (jongens 38%; meisjes 45%). In paragraaf 2.3.2 werd

al verwezen naar self-reportgegevens waaruit bleek dat tussen 1992 en 1994 steeds

meer Nederlandse jongeren een wapen zijn gaan dragen.

3.6.5 Beschikbaarheid van alcohol

Dat overmatig alcoholgebruik kan leiden tot gewelddaden, is een bekend gegeven.

Omgekeerd blijkt het ook zo te zijn dat geweldsdelicten vaak onder invloed van

alcohol gepleegd worden (Hoogerwerf, 1996). De beschikbaarheid van alcohol in de

samenleving vormt een risicofactor met betrekking tot gewelddadig gedrag. In de

periode 1992 tot 1996 is de alcoholconsumptie van Nederlandse jongeren - vooral

bij de 14- en 15-jarigen - sterk toegenomen (Kuipers e.a., 1997).

Choquet e.a. (1991) verrichtten een groot epidemiologisch onderzoek onder

jongeren van 13 tot 16 jaar in een voorstad van Parijs. Hieruit kwam volgens de

onderzoekers het vroeg beginnen met drinken tevoorschijn als risicofactor in

verband met de neiging tot agressieve gedragsuitingen. Bij deze uitkomst dient

echter wat ons betreft de kanttekening te worden geplaatst, dat waarschijnlijk juist

die jongeren al vroeg beginnen te drinken, die ook daarvóór al meer tot agressief

gedrag neigden. Vooral de door Gunning en Booij (1997) beschreven samenhang

met ADHD (zie paragraaf 3.3.4) lijkt in dit verband interessant.33

32 Onder wapens verstaan deze onderzoekers voorwerpen waarvan de bezitters zelf zeggen dat zij ook

echt als wapen zijn bedoeld.

33 Het is niet bekend hoeveel van de jeugdige geweldplegers in Nederland verslaafd zijn aan alcohol. Dit

zou een interessant thema voor onderzoek zijn, mede gelet op de bevinding van Virkkunen en Linnoila

(1993; zie paragraaf 3.3.2) dat een serotoninetekort in combinatie met vroeg begonnen alcoholisme

gemakkelijk leidt tot extreem agressief gedrag na het alcoholgebruik.
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3.6.6 Geweld in de media
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Hoewel sommige onderzoeken betreffende de relatie tussen media en geweld tot

negatieve uitkomsten hebben geleid, hebben verreweg de meeste toch als uitkomst

dat (veelvuldige) blootstelling aan beeldschermgeweld agressie en geweld kan

bevorderen (zie onder meer Berkowitz, 1993; Willemse, 1994; Donnerstein en Linz,

1995; Hawkins, 1995; Schneider, 1996; Wolfe e.a., 1997). Om te beginnen is gebleken

dat werkelijk gepleegd geweld (zelfmoord, moord) waarover in de media bericht

wordt, tot navolging kan leiden bij lezers, luisteraars of kijkers. Een aantal opeen-

volgende gevallen van infanticide in ons land, enkele jaren geleden, is van deze

aanstekelijke werking een tragisch voorbeeld. De invloed van gespeeld/fictief geweld

echter blijkt van minstens zo grote invloed te zijn, zij het dat deze invloed indirecter

is en dus minder evident.

Donnerstein en Linz (1995) noemen op grond van onderzoek vier algemene factoren

van beeldschermgeweld, die agressief gedrag bevorderen. De eerste betreft de

consequenties - de vraag of het op het scherm vertoonde agressieve gedrag wordt

beloond dan wel gestraft. De tweede is normativiteit - de vraag of het geweld wordt

veroordeeld dan wel stilzwijgend goedgekeurd. De derde betreft de relevantie - de

vraag in hoeverre de getoonde scènes zich zouden kunnen voordoen in de sociale

context waarin de kijker zich zelf bevindt. De vierde factor ten slotte betreft de

ontvankelijkheid van de kijker voor de getoonde beelden - windt hij zich snel

op, is hij snel gefrustreerd, neigt hij in het algemeen tot agressief gedrag? Het zal

duidelijk zijn dat deze vier factoren een risico vormen wanneer (respectievenlijk)

het gewelddadige gedrag wordt beloond, stilzwijgend goedgekeurd, relevant is

voor de persoonlijke situatie van de kijker, en/of wanneer laatstgenoemde in het

algemeen snel agressief wordt.

De effecten op het gedrag zijn meestal van korte duur, maar bij veelvuldige bloot-

stelling aan mediageweld kunnen op de lange termijn zeer schadelijke effecten

optreden. Berkowitz (1993) besteedt daaraan speciale aandacht. Kinderen die vaak

naar geweld kijken, gaan op den duur geloven dat geweld in hun eigen omgeving

vaker voorkomt dan in werkelijkheid het geval is. Als de volwassenen in hun

omgeving geen corrigerend commentaar leveren, gaan zij denken dat geweld

een normale omgangsvorm is.

Toch geldt ook hier weer, dat niet alle kinderen gevoelig zijn'voor de geschetste

risicofactoren. Vooral kinderen uit probleemgezinnen worden gemakkelijk beïn-

vloed (Willemse, 1994). En juist die kinderen kijken veel naar de televisie, aldus

Donnerstein en Linz (1995). Volgens deze auteurs staat het vast dat blootstelling aan

geweld in de media vooral bij jonge kinderen tot levenslange gevolgen kan leiden.

Tot agressie neigende kinderen en jongeren die het moeilijk hebben op school en

die weinig vriendjes hebben, zullen des te meer naar de televisie kijken. Het geweld

dat zij daar zien, zal hun eigen agressieve neigingen alleen maar versterken.
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3.7 Pogingen tot patroonherkenning

3.7.1 Eén factor is geen factor

71

In de paragrafen 3.3 tot en met 3.6 lieten we een grote hoeveelheid risicofactoren

(en toch ook enkele protectieve factoren) de revue passeren. Gaandeweg werd op

diverse plaatsen aangestipt dat deze factoren vermoedelijk niet als los zand aan

elkaar hangen, maar dat uit de ene 'misser' gemakkelijk de volgende voortvloeit,

waarmee de kans op verdere ontaarding als het ware exponentieel toeneemt.

Reeds in paragraaf 3.2 werd opgemerkt dat één risicofactor niet genoeg is om van

iemand een geweldpleger te maken, en dat volgens Hermanns (1997) risicofactoren

alleen een negatief effect hebben, als ze cumuleren. Hermanns verwijst in dit

verband naar onderzoek waaruit bleek dat bij de aanwezigheid van twee (van zes)

risicofactoren in het gezin de kans op problemen verdrievoudigde; bij vier of meer

factoren vertienvoudigde die kans (Rutter, 1978). Deze risicofactoren waren: een

slechte relatie tussen de ouders, een laag inkomen, te klein behuisd zijn, psychische

problemen bij de moeder, criminaliteit bij de vader en tijdelijk verblijf van het kind

buiten het gezin.

Ook uit het al herhaalde malen genoemde onderzoek van Graham en Bowling (1995)

blijkt dat de aanwezigheid van een toenemend aantal risicofactoren de kans op

delinquent gedrag navenant doet toenemen. Deze onderzoekers namen - voor

jongens en meisjes afzonderlijk - vijf invloedrijke risicofactoren bij elkaar. Dit

waren: aanwezigheid van delinquente leeftijdgenoten, gering ouderlijk toezicht,

spijbelen, van school gestuurd zijn, aanwezigheid van delinquente broers of zusjes

(alleen voor jongens) en zwakke band met gezin en school (alleen voor meisjes).

Zij stelden vast dat, naarmate het aantal factoren toenam, een groter percentage

van de daaraan onderhevige jeugdigen delinquent gedrag vertoonde. Van de jongens

bij wie geen risicofactor aanwijsbaar was, pleegde 20% delinquent gedrag, bij één

factor was dit 36%, bij twee factoren 62%, bij drie factoren 71% en van de jongeren

die met vier of vijf factoren te maken hadden gehad, bleek 81% delinquent gedrag

te plegen. Bij de meisjes liepen deze percentages respectievelijk op van 7 via 13, 27

en 35 naar 61.

Uit onderzoek van Raine e.a. (1996) blijkt dat juist een cumulatie van biologische en

sociale factoren funest kan uitwerken. Deze onderzoekers vormden drie groepen:

één met alleen biologische risicofactoren, één met alleen sociale risicofactoren,

en een 'biosociale' groep met zowel biologische als sociale risicofactoren. Toen de

proefpersonen volwassen waren, kwam in de biosociale groep meer dan twee keer

zoveel geweld en diefstal voor als in de beide andere groepen, en de groep nam

meer dan 70% van de criminaliteit van de drie groepen samen voor haar rekening.

We weten nu dus dat de kans op gewelddadig gedrag in de tienerjaren toeneemt

naarmate een kind eerder in zijn leven aan risicofactoren wordt blootgesteld, en



Hoofdstuk 3 72

naarmate hij in de loop van zijn jeugd aan meer risicofactoren wordt blootgesteld.

We weten ook wat die risicofactoren zoal kunnen zijn. We zijn daarmee al een heel

eind opgeschoten, maar helemaal tevreden zijn we nog niet. We zouden namelijk

onze kennis omtrent de invloed van risicofactoren graag verder willen verfijnen, en

graag weten of bepaalde combinaties en/of een bepaalde volgorde van blootstelling

aan risicofactoren zouden kunnen leiden tot verschillende soorten van crimineel

gedrag (waaronder uiteraard geweld) of tot verschillende typen van delinquenten

(waaronder geweldplegers). We veronderstellen namelijk, dat dit het geval is.

Om een bevestiging voor die hypothesen te vinden, hebben we gericht gezocht

naar theoretische en onderzoeksliteratuur waarin juist op dit soort vragen nader

wordt ingegaan. We zullen daarvan in de rest van deze paragraaf verslag doen. In

zoverre zijn de uitkomsten van deze zoektocht teleurstellend, dat de vraag naar

een mogelijke samenhang tussen risicofactoren enerzijds en soorten van geweld

(zoals instrumenteel versus emotioneel) anderzijds, niet kan worden beantwoord.

Wel wordt in een aantal publicaties een link gelegd tussen risicofactoren en het

moment van beginnen en/of stoppen met crimineel gedrag.

We troffen over dit onderwerp vooral Amerikaanse en Engelse publicaties aan.

Gelukkig weten we van Cairns en Cairns (1992) dat de resultaten van longitudinale

onderzoeken naar agressief en antisociaal gedrag onder jeugdigen in verschillende

landen meer overeenkomsten dan verschillen vertonen. Dit komt volgens hen

naar voren uit vergelijkingen die zij maakten tussen onderzoek uitgevoerd onder

Londense jongens behorend tot de lagere klassen, onderzoeken bij jongens en

meisjes in middelgrote steden in respectievelijk Zweden en Finland, en onderzoek

op basis van steekproeven van Amerikaanse jeugd. We nemen daarom aan, dat de

uitkomsten ook gelden voor Nederlandse jongeren.

Een verdere complicatie is dat vrijwel alle onderzoekers die het hebben over

risicofactoren, geweldscriminaliteit over één kam scheren met andere vormen

van crimineel gedrag. Misschien is ook dit geen onoverkomelijk bezwaar, want

Capaldi en Patterson (1996) vonden op grond van een longitudinaal onderzoek dat

geweldplegers dezelfde achtergrondkenmerken hadden als veelvuldig recidiverende

niet-gewelddadige delictplegers. Simons e.a. (1994) noemen diverse bronnen

waaruit blijkt dat criminele adolescenten zich meestal niet beperken tot één vorm

van delinquent gedrag. Eerder in dit hoofdstuk (paragraaf 3.3.3) werd verwezen naar

Berkowitz (1993), die ook al (op basis van de uitkomsten van diverse longitudinale

onderzoeken) constateerde dat abnormale agressiviteit meestal slechts één aspect

is van een algemeen patroon van antisociaal gedrag.

3.7.2 Geweld: voor even of voor het leven?

In de nu te bespreken publicaties wordt - zoals gezegd - een verband gelegd tussen

de aanwezigheid van risicofactoren en het moment van beginnen en/of stoppen

met gewelddadig gedrag (en andere vormen van crimineel gedrag). Aansluitend aan



Achtergronden: een literatuurstudie 73

deze bespreking zal de vraag aan de orde komen, of de gevonden resultaten zijn in

te passen in het ontwikkelingsmodel: in hoeverre lijkt de hypothese bevestigd te

worden, dat bepaalde combinaties en/of een bepaalde volgorde van blootstelling

aan risicofactoren leidt tot verschillende typen van criminelen c.q. geweldplegers?

Patterson en Yoerger (1993) introduceerden een model waarin twee routes naar

delinquent gedrag (niet alleen gewelddadig) worden onderscheiden, elk met

verschillende determinanten en met verschillende lange-termijngevolgen. Het

gaat om vroege starters (eerste arrestatie vóór het veertiende jaar) en om late

starters (eerste arrestatie op veertiende jaar of later).

Verreweg de meeste volwassen carrièredaders zijn op zeer jeugdige leeftijd begon-

nen, zo was al eerder gebleken uit de mede door Patterson uitgevoerde Oregon Youth

Study. Volgens Patterson en Yoerger zijn deze delinquenten in hun jeugd vooral

blootgesteld geweest aan risicofactoren op gezinsniveau.

Er is echter een aanzienlijke groep van jeugdigen die pas later het deviante pad op

gaan. Zij doen dit volgens de auteurs onder invloed van deviante leeftijdgenoten.

Gezinsfactoren spelen slechts in zoverre een rol dat de opvoeders kennelijk toelaten

dat hun kind vaak met vrienden en zonder toezicht buitenshuis verkeert.

Patterson en Yoerger veronderstellen nu, dat de late starters ook weer eerder zullen

stoppen met het delinquente gedrag aangezien zij van huis uit niet echt antisociaal

waren; de beïnvloeding door deviante leeftijdgenoten zou daardoor slechts opper-

vlakkig zijn en vermoedelijk van korte duur. Deze hypothese kon door Patterson

en Yoerger nog niet worden getoetst (het wachten is op longitudinale data), maar

bevestiging ervan zou in overeenstemming zijn met ons ontwikkelingsmodel.

Ook Simons e.a. (1994) onderscheidden (met betrekking tot delinquent gedrag in het

algemeen) vroege starters en late starters. Zij verrichtten onderzoek bij 177 jongens

in kleine steden in het westen van de Verenigde Staten. In dit onderzoek was het

stoppen met crimineel gedrag niet aan de orde; wel werden enkele hypothesen

getest met betrekking tot achterliggende factoren van vroeg c.q. laat beginnen.

Bij de vroege starters bleek de kwaliteit van het ouderschap lastig en opstandig

gedrag te voorspellen. Deze lastigheid voorspelde op haar beurt omgang met

deviante vriendjes, die weer leidde tot contacten met justitie.

Bij de late starters daarentegen voorspelde de kwaliteit van het ouderschap op zich

niet het lastige of opstandige gedrag, maar wel de omgang met deviante vriendjes,

die alsnog tot contacten met justitie leidde. Simons e.a. leiden hieruit af dat

leeftijdgenoten soms een grotere rol spelen dan veelal op grond van de zogeheten

controletheorieën wordt aangenomen.

Een andere suggestie zou naar onze mening kunnen zijn, dat voor sommige

kinderen het contact met deviante vriendjes nu net die risicofactor oftewel' druppel'

teveel wordt, die de emmer doet overlopen.
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Graham en Bowling (1995) richtten zich in hun onderzoek niet speciaal op het

moment van aanvang maar wel op dat van stoppen met crimineel gedrag. Zij onder-

scheidden hierbij `persisters' (degenen die doorgaan) en `desisters' (degenen die

stoppen).

Minder meisjes dan jongens plegen crimineel gedrag, en meisjes stoppen eerder.

Stoppen hangt voor meisjes veelal samen met: vrouw worden, het huis uit gaan, van

school af gaan, het vormen van een eigen gezin, economische onafhankelijkheid. De

leeftijd op zich is géén verklarende factor.

Jongens hebben in het algemeen de neiging veel langer afhankelijk te blijven. Ze

hebben minder verantwoordelijkheidsbesef, hebben de neiging om lang bij hun

ouders te blijven wonen, en blijven in die zin langer `onvolwassen'. De overgang

naar een zelfstandig bestaan voltrekt zich bij jongens pas als zij mid-twintigers zijn,

hetgeen echter niet wil zeggen dat de criminelen onder hen dan ook allen stoppen

met crimineel gedrag.

De volgende risicofactoren zijn nog in het spel: (1) hoe meer delicten men in het

verleden heeft gepleegd, hoe groter de kans is dat men doorgaat; (2) het blijven

omgaan met delinquente leeftijdgenoten vergroot de kans op blijvende criminaliteit,

en (3) zwaar drinken en drugsgebruik doen dat eveneens.

Er zijn echter ook protectieve factoren, die de kans op stoppen vergroten:

(1) degenen die een goede relatie hebben met hun ouders, stoppen eerder dan

degenen die thuis problemen hebben en al vroeg de deur uit gaan; (2) degenen

die op school - naar eigen zeggen - bovengemiddeld scoren, stoppen eerder

dan de rest.

Graham en Bowling veronderstellen dat voor veel criminele mannen het gunstige

effect van een huwelijk, baan enzovoort wordt overvleugeld door nog krachtiger

- negatieve - invloeden. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om, als men al veel drinkt

en eenmaal in een bepaald milieu verkeert, daar nog uit te komen.

Nagin, Farrington en Moffitt (1995) onderscheidden in een onderzoek naar

delinquente carrières (alweer: niet specifiek gewelddadig) vier categorieën van

personen: (1) geheel zonder veroordelingen (de niet-criminelen); (2) adolescentie-

criminelen: (3) zware recidivisten (op 10- of 11-jarige leeftijd begonnen, lang

doorgegaan); en (4) lichte recidivisten (op 12- of 13-jarige leeftijd begonnen,

minder delicten dan de zware recidivisten maar wel lang doorgegaan). De onder-

zoekers vormden deze categorieën aan de hand van de justitiële documentatie

van 403 Britse mannen, en zetten de criminele carrière-gegevens af tegen allerlei

individuele kenmerken, gezinskenmerken, gedrag, sociale omstandigheden en

dergelijke, gemeten voor de leeftijden 10, 14, 18 en 32 jaar.

Qua invloed van vroege risicofactoren springt de groep van de zware recidivisten

eruit doordat deze op tienjarige leeftijd gekenmerkt werd door slechte concentratie

en rusteloosheid, het hebben van een criminele oudere broer (of zus), gebrek aan

belangstelling voor de opvoeding bij de ouders en/of een laag gezinsinkomen. Bij
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alle drie de criminele groepen werden reeds op tienjarige leeftijd een of meer van de

volgende risicofactoren geconstateerd: spijbelen van school, lastig gedrag, baldadig-

heid, laag IQ, psychomotorische impulsiviteit, criminele ouder, huwelijksproblemen

ouders, gebrekkig toezicht, gebrekkige opvoeding, te kleine behuizing, lichamelijke

verwaarlozing. Helaas wordt niet in de rapportage beschreven hoe deze factoren

op individueel niveau cumuleerden. Weliswaar was ook bij de nulgroep al sprake

van risicofactoren toen deze tien jaar was, maar dit waren er lang zo veel niet en

bovendien waren het - althans op het oog - minder ernstige factoren dan die

waaraan de criminele groepen werden blootgesteld.34

Een opmerkelijke uitkomst is, volgens de onderzoekers, dat op de leeftijd van 32 jaar

de werkcarrières van de adolescentie-criminelen niet te onderscheiden waren van

die van de niet-criminelen. Ook hadden zij op die leeftijd een betere relatie met hun

vrouw dan de twee blijvend criminele groepen. Toch maken Nagin e.a. in verband

met de adolescentie-criminelen de volgende kanttekening. Weliswaar was niemand

uit deze groep meer gearresteerd sinds hij 22 werd, maar uit self-reportgegevens

verkregen op het moment dat ze 32 waren, bleek dat de groep qua antisociaal gedrag

toch nauwelijks te onderscheiden was van de beide andere criminele groepen. Nog

steeds gebruikten ze naar eigen zeggen drank en drugs, waren ze betrokken bij

vechtpartijen en pleegden ze delicten. Dit doet Nagin e.a. veronderstellen dat veel

zogenaamde adolescentie-criminelen niet echt hun leven beteren, maar handig

genoeg zijn om ervoor te zorgen dat ze voortaan uit handen van de politie blijven,

om zo hun werk en relatie veilig te stellen.

In een theoretische beschouwing onderscheidt Moffitt (1997) twee typen (niet per

se gewelddadige) delinquenten: het life-course-persistent type en het adolescence-

limited type. Voor beide categorieën geeft Moffitt een aparte verklaring met

betrekking tot beginnen en stoppen.

Het life-course-persistent type bestaat volgens haar uit een kleine groep delin-

quenten die al vroeg in de jeugd begint en lang doorgaat. De eerste risicofactoren

waaraan deze categorie wordt blootgesteld, zijn gelegen in de (zeer) vroege jeugd;

Moffitt noemt neuropsychologische factoren en vroege gedragsstoornissen zoals

ADHD. Deze vroeg beginnende delinquenten komen terecht in een negatieve spiraal

van cumulerende problemen, waardoor ze crimineel blijven tot in hun volwassen-

heid. Met een verwijzing naar Caspi en Bem (1990) spreekt Moffitt hier van

`cumulatieve gevolgen'. Daarnaast kan het zijn dat dezelfde persoonskenmerken

die de betrokkenen op jeugdige leeftijd in de problemen brachten, dat blijven

doen ook wanneer zij ouder worden ('eigentijdse gevolgen').

34 Dit waren: niet populair zijn bij vriendjes, het hebben van autoritaire ouders, niet geprezen worden

door de ouders, een lage sociaal-economische status van het gezin, en slechte behuizing.
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Het adolescence-limited type vertoont alleen delinquent gedrag tijdens de adoles-

centie en stopt daarna al snel weer. Deze categorie is veel groter dan de andere.

Moffitt veronderstelt dat de oorzaken (de term risicofactoren gebruikt zij niet) bij

deze jongeren veel meer gelegen zijn in de adolescentieperiode zélf. Volgens haar

is dit tijdelijke delinquente gedrag slechts een imitatie, een social mimicry van het

gedrag van de persisters. Veel adolescenten zouden hiervoor kiezen ter overbrugging

van wat Moffitt noemt een maturity gap: men zit gevangen tussen biologische

rijpheid enerzijds en sociale onrijpheid anderzijds. Het tijdelijk nabootsen van

het delinquente gedrag van de persisters zou een aantrekkelijke techniek zijn om

die kloof te overbruggen.

Moffitt merkt op dat slechts een zeer kleine minderheid van de opgroeiende

jongeren helemaal geen delinquent gedrag vertoont. Voor sommige abstainers

komt de puberteit pas laat, waardoor zij misschien geen maturity gap ervaren,

zo veronderstelt Moffitt. Anderen verkeren wellicht in omgevingen waar zij geen

delinquente rolmodellen tegenkomen. Moffitt verwijst naar onderzoek waaruit

blijkt dat abstainers in feite een probleemgroep vormen van jongeren die in een

sociaal isolement verkeren en die over weinig sociale vaardigheden beschikken.

Kortom, eigenlijk is het abnormaal om in de puberteit niet een poosje delinquent

te zijn.

Wat brengt nu het adolescence-limited type ertoe om op een gegeven moment

weer te stoppen? Moffitt schrijft dit toe aan het verstrijken van de tijd, waardoor

de maturity gap min of meer vanzelf wordt gedicht en volwassen rolgedrag binnen

bereik komt. Vervolgens is het voor deze mensen gemakkelijk om weer een deugd-

zaam leven te gaan leiden. Ten eerste is er bij hen, anders dan bij de persisters, geen

sprake van een persoonlijkheidsstoornis of van cognitieve gebreken, en ten tweede

is het voor hen betrekkelijk eenvoudig om weer terug te keren naar het vertrouwde

sociale gedrag van weleer.

Moffitt komt met de hypothese dat het vooral de persisters zullen zijn die fysiek

geweld plegen, terwijl de adolescentie-criminelen meer delicten zullen plegen in de

sfeer van diefstal, vandalisme, openbare orde en verslavende middelen. Getoetst is

deze hypothese nog niet.

De Nederlanders Beke en Ferwerda (1997) verrichtten een kleinschalig, oriënte-

rend onderzoek bij allochtone (dat wil zeggen Turkse, Marokkaanse, Surinaamse

en Antilliaanse) en autochtone criminele jongeren. Zij wilden een onderscheid

maken tussen 'carrière-criminelen' en 'stoppers'. Het bleek echter dat er geen

scherpe grens te trekken viel, want veel zogenaamde stoppers waren dit slechts

tijdelijk. Om dit probleem te ondervangen, hebben de onderzoekers het accent

toen maar verlegd naar'het vermogen om te stoppen'. Twee begrippen stelden

ze daarbij centraal: de mogelijkheid (oftewel de juiste condities) om te stoppen

en de wil om te stoppen.
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De onderzoekers interviewden in totaal dertig personen, die inmiddels tussen de 25

en 35 jaar waren geworden. Zij keken uitvoerig naar achterliggende risicofactoren,

die bij elk van de vier etnische groepen in groten getale aanwezig bleken. Dit ver-

baast ons niet, aangezien van alle geïnterviewden bekend was dat zij al vroeg in de

adolescentie crimineel actief waren. De onderzoekers hadden meer informatie uit

hun materiaal kunnen halen, wanneer zij hadden gezocht naar verschillen in de

levensfase waarin de eerste risicofactoren zich voordeden. Kijkt men namelijk naar

de vroege risicofactoren (in dit geval gezinsachtergrond) dan scoren de Nederlanders

(zowel de `carrière-criminelen' als de zogenaamde `stoppers') naar verhouding erg

laag. Bij de iets later in het leven opdoemende risicofactoren (school, vrije tijd) zijn

er nauwelijks verschillen meer tussen Nederlanders en allochtone groepen.

We wilden graag weten of bepaalde combinaties en/of een bepaalde volgorde van

blootstelling aan risicofactoren zouden kunnen leiden tot verschillende typen van

geweld- c.q. delictplegers. Concluderend stellen we vast dat dit inderdaad zo lijkt

te zijn, in die zin dat vroege starters vaak jarenlang crimineel blijven, terwijl het

criminele gedrag van late starters meestal van voorbijgaande aard is. Vroege starters

hebben al vroeg in hun jeugd te maken gehad met diverse risicofactoren (Patterson

en Yoerger, 1993; Simons e.a., 1994; Nagin e.a., 1995; Moffitt, 1997). Bij late starters

is het vooral de factor 'invloed van leeftijdgenoten', die hen op het slechte pad

brengt (Patterson en Yoerger, 1993; Simons e.a., 1994; Moffitt, 1997). Verder hebben

degenen die vroeg beginnen, kennelijk meer moeite om weer te stoppen dan

degenen die relatief laat beginnen (Patterson en Yoerger, 1993; Graham en Bowling,

1995; Moffitt, 1997).

Een kanttekening die wat ons betreft bij al het onderzoek met betrekking tot starten

en stoppen toch niet achterwege mag blijven, betreft de betrouwbaarheid van de

gegevens. Veel van het besproken onderzoek is gebaseerd op cijfers van politie en

justitie. Het is echter algemeen bekend dat de dark numbers groot zijn: uit self-

reportonderzoeken weten we dat de meeste kinderen al diverse delicten op hun

geweten hebben, voordat zij voor het eerst gepakt worden. Ook wat betreft het

stoppen, is uit deze paragraaf wel duidelijk geworden, dat het uit handen van de

politie blijven niet per se wil zeggen dat men ook werkelijk gestopt is met het

criminele of gewelddadige gedrag.

3.8 Discussie

Aan het eind van dit hoofdstuk vragen we ons af, waar zich nog lacunes in onze

kennis over de achtergronden van geweldscriminaliteit onder jeugdigen - speciaal in

relatie tot risicofactoren - bevinden. We zullen hierbij terugverwijzen naar deels of

geheel bevestigde hypothesen waarvoor naar onze mening nadere ondersteuning
gezocht zou moeten worden, en trachten daarnaast een aanzet te geven tot het



Hoofdstuk 3

Schema 6: Agressie: aard en doel

formuleren van nieuwe hypothesen waarvan we hopen dat die een helderder licht

over het onderwerp kunnen laten schijnen.
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Op het niveau van de individuele factoren lijkt vooral de in paragraaf 3.3.1 beschre-

ven familiegebonden genafwijking MAOA een interessant fenomeen. Vooralsnog

wordt ervan uitgegaan dat het hier gaat om een zeer zeldzame aandoening. Men kan

zich echter afvragen of deze niet vaker voorkomt dan tot nu toe wordt aangenomen.

In tal van steden en dorpen zijn wel families aan te wijzen die berucht zijn vanwege

hun gewelddadige gedrag. Leden van dergelijke families zouden misschien onder-

worpen kunnen worden aan onderzoek zoals dat van Brunner e.a. (1993). Genetici

zouden potentiële proefpersonen door tussenkomst van de politie kunnen

benaderen.

Wat verder opvalt bij het overzicht van individuele factoren, is dat kennelijk de

stof serotonine een belangrijke functie heeft bij het reguleren van de (impulsieve)

agressie. Nader onderzoek op dit gebied zou zich tevens kunnen uitstrekken tot

vroegtijdig enlof overmatig alcoholgebruik, en misschien ook tot de aandachts-

tekortstoornis ADHD. Hier zou samenwerking van criminologen met psychofarmaco-

logen wellicht vruchtbaar kunnen zijn, bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar

het effect van (verschillende vormen van) medicatie op het agressieve gedrag van

ADHD-kinderen.

Op het individuele niveau werd onder meer aandacht besteed aan verschillende

soorten agressieve persoonlijkheden en verschillende vormen van agressie. In

dat kader werd verwezen naar een veel gemaakt onderscheid op basis van het te

bereiken doel (instrumenteel versus emotioneel), maar ook naar het minder gang-

bare onderscheid tussen bewust gecontroleerde agressie enerzijds en impulsieve of

expressieve agressie anderzijds. Beide indelingen sluiten elkaar weliswaar niet

volledig uit maar leveren, wanneer ze tegelijkertijd worden gehanteerd, drie

agressie-varianten op waarvan we in schema 6 enkele voorbeelden geven.
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Het onderscheid tussen bewust gecontroleerde agressie en impulsieve agressie biedt

naar onze mening goede perspectieven voor nader wetenschappelijk onderzoek.

Lezen we heel paragraaf 3.3 nog eens door, dan lijken we op diverse plaatsen steun

te vinden voor het idee dat sommige kinderen te prikkelbaar zijn, terwijl andere

juist erg veel prikkels nodig hebben om zich prettig te voelen. Dit brengt ons tot de

hypothese, dat een te hoge prikkeldrempel (elektrofysiologisch) eerder leidt tot

bewust gecontroleerde agressie, terwijl daarentegen een te lage drempel eerder

impulsieve agressie zal oproepen. Door middel van psychofysiologisch onderzoek

onder geweldplegers wier agressie overwegend gecontroleerd dan wel impulsief lijkt

te zijn geweest, zou deze hypothese wellicht getoetst kunnen worden.

Op het niveau van de gezinsfactoren kan sociaal-wetenschappelijk onderzoek

wellicht nader inzicht bieden in de werking van risico- en beschermende factoren.

Door opvoedingsondersteuning te geven aan gezinnen met veel problemen zou de

blootstelling aan risicofactoren in die gezinnen kunnen worden teruggedrongen;

door middel van zorgvuldige evaluaties zouden onderzoekers kunnen nagaan

of dit op den duur tot het uitblijven dan wel tot een afname van de (gewelds)crimi-

naliteit leidt.

Ook schoolfactoren lenen zich voor nader onderzoek, bijvoorbeeld met betrekking

tot spijbel- en pestgedrag van kinderen op basisscholen. In een Nederlandse

beleidsnotitie over geweld op school wijst Fros (1995) op de kwalijke kanten van

grootschaligheid in het middelbaar onderwijs. Zij doet voorstellen om het contact

tussen personeel en leerlingen te intensiveren. Fros zou schoolassistenten' aan-

gesteld willen zien: een soort toezichthouders, tevens vertrouwenspersonen, die

als bemiddelaar tussen leraar en leerling kunnen optreden. Wellicht zou dit idee

op een aantal scholen gerealiseerd en geëvalueerd kunnen worden.

Wat betreft de maatschappelijke en culturele factoren ten slotte, valt op dat de

beschikbaarheid van drugs (anders dan de beschikbaarheid van alcohol) op zich niet

als risicofactor uit de literatuur naar voren komt. Volgens onderzoek van Hawkins

(1995) is de beschikbaarheid van drugs alleen een risicofactor met het oog op

verslaafd raken; niet direct met betrekking tot gewelddadig gedrag. Eerder (in

paragraaf 3.3.2) zagen we echter wel dat druggebruik, zeker in combinatie met

alcoholconsumptie, tot (zeer) agressief gedrag kan leiden. Met betrekking tot

maatschappelijke en culturele factoren willen we verder volstaan met op te merken

dat op dit gebied al veel - vooral sociologisch - onderzoek is en wordt gedaan. Met

name de kwetsbare positie van allochtonen krijgt daarbij veel aandacht (zie onder

meer De Haan en Bovenkerk, 1993; Werdmtilder en Meel, 1993; Angenent, 1997;

Leuw, 1997).
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Behalve dat we meer zouden moeten weten over de invloed van'losse' risicofacto-

ren, zijn we daarnaast vooral geïnteresseerd in de verschillende manieren waarop

deze factoren zich mogelijk opeenstapelen, en wat daarvan de effecten zijn: leiden

bepaalde patronen van cumulatie van factoren tot bepaalde soorten van crimineel

gedrag of typen delinquenten c.q. geweldplegers? Zoals we zagen, kon deze vraag

op basis van de thans beschikbare literatuur slechts ten dele worden beantwoord.

Mocht de hypothese van Moffitt (dat persisters meer geweldsdelicten plegen dan

adolescentie-criminelen) bevestigd worden, dan zou dat kunnen betekenen dat

vooral vroege risicofactoren predisponeren tot geweldsdelicten.

Misschien zou bij het zoeken naar meer duidelijkheid ook kunnen worden aan-

geknoopt bij een publicatie van Loeber en Stouthamer-Loeber uit 1996. In een

pleidooi ten gunste van de ontwikkelingscriminologie maken deze auteurs zich

sterk voor een verschuiving van de aandacht (bij onderzoekers) van variabelen naar

individuen. Zij bespreken eigen onderzoek waarin zij aldus te werk zijn gegaan. Op

basis van dit onderzoek kwamen zij tot een indeling in drie verschillende routes die

leiden tot problematisch en delinquent gedrag. Elk van deze routes bestaat uit een

gedragsontwikkeling die afwijkt van die van de beide andere routes, en wordt

gekenmerkt door de opeenvolging van een drietal stappen.

1 De route van het autoriteitsconflict. Deze vangt aan voordat de betrokkene

twaalf jaar is en bestaat uit een opeenvolging van onwillig gedrag als eerste stap,

verzet als tweede stap, en als derde stap het vermijden van autoriteit, hetgeen

zich uit in laat thuiskomen, spijbelen, weglopen van huis.

2 De route van niet-openlijk probleemgedrag. Deze begint wat later dan de route

van het autoriteitsconflict, maar duurt ook langer voort. Zij bestaat uit een

opeenvolging van kleine vergrijpen als eerste stap (veelvuldig liegen, winkel-

diefstal), gevolgd door het beschadigen van eigendom (brandstichting,

vandalisme) als tweede stap en door meer of minder zware vormen van

delinquent gedrag als derde stap (inbraak, fraude, autodiefstal).

3 De route van openlijk probleemgedrag. Ook deze vangt iets later aan en duurt

langer voort dan de route van het autoriteitsconflict. Hier bestaat de eerste stap

uit minder ernstig agressief gedrag (anderen lastig vallen; pesten), de tweede uit

vechten (man tegen man en in groepsverband) en de derde uit geweldpleging in

de vorm van iemand aanvallen of verkrachten.

De Loebers stellen zelf al vast dat men nog voor een dilemma komt te staan als

men wil proberen de verworven kennis toe te passen in het kader van vroegtijdige

interventie op individueel niveau. Onze suggestie is, om het geheel of gedeeltelijk

afleggen van een (of meer) van deze routes te koppelen aan bepaalde (clusters van)

achterliggende risicofactoren. Daarnaast zijn binnen elke route misschien nog

weer subroutes te onderscheiden. Bij de derde route bijvoorbeeld zijn mogelijk

twee verschillende 'sporen' te onderkennen die leiden tot bewust gecontroleerde

dan wel impulsieve agressie.
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Achtergronden en meningen van

daders

Er zijn acht jeugdige daders van geweldsdelicten geïnterviewd. Van deze acht is

tevens het strafdossier ingezien om aanvullende informatie te verkrijgen over de

gepleegde delicten, de achtergronden van de daders en de opgelegde straffen.

Van tevoren was bepaald dat in de selectie van de te interviewen jongeren enkele

kenmerken terug te vinden zouden moeten zijn. Hieronder worden deze kenmerken

behandeld, evenals de vraag of het gelukt is ze alle in de geselecteerde groep terug

te laten komen.

1 De delicten mishandeling, bedreiging, diefstal met geweld en afpersing. Er is

voor deze delicten gekozen omdat dit de meest voorkomende geweldsdelicten

onder jongeren zijn. Al deze delicten zien we terug in de geselecteerde groep.

Daarnaast zijn er ook twee jongeren geïnterviewd die zijn veroordeeld voor

openlijke geweldpleging tegen personen, ook een geweldsdelict dat vaak door

jongeren wordt gepleegd. Eén jongen is veroordeeld voor poging tot doodslag,

het medeplegen van poging tot doodslag en openlijke geweldpleging. Een veel

zwaarder delict dan de overige delicten in de selectie. Deze jongen geldt als de

spreekwoordelijke vreemde eend in de bijt. Hierover later meer.

2 Een meisje. Helaas is dit niet gelukt. Het desbetreffende meisje (dat tot een

taakstraf was veroordeeld) heeft het tot tweemaal toe af laten weten en is niet

op de afspraken verschenen.

3 Verschillende etniciteiten. Onder de geïnterviewde jongeren komen drie

etniciteiten terug, namelijk Nederlands, Marokkaans en Surinaams.

4 Zo veel mogelijk verschillende leeftijden binnen de categorie 12 tot 18 jaar. De

jongeren hebben ten tijde van het delict de volgende leeftijden: 14 jaar (twee

jongens), 16 jaar (twee jongens), 17 jaar (drie jongens) en een jongen van 20 jaar.

De twintigjarige jongen is weer de vreemde eend in de bijt. Door deze jongen mee te

nemen in het onderzoek kon echter ook aandacht besteed worden aan supporters-

geweld.

Om de medewerking van de jongeren te verkrijgen, is de volgende procedure

gevolgd. De jongeren werden eerst benaderd door hun directe begeleiders, met de

vraag of zij mee wilden werken aan het onderzoek. Hiertoe overhandigden deze

begeleiders een `toestemmingsbrief' aan de jongere, waarin de reden van het onder-

zoek kort werd omschreven en de jongere gevraagd werd zijn handtekening te zetten

indien hij akkoord ging met het interview en het onderzoeksteam toestemming gaf

zijn gegevens bij justitie in te zien. Indien de jeugdige jonger dan zestien jaar was,
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diende eveneens één van de ouders toestemming te verlenen. Had de jongere ,

volgens deze procedure te kennen gegeven mee te willen werken aan het onderzoek,

dan maakten de onderzoekers vervolgens via de begeleider van de jongere een

afspraak voor het interview.

Vijf van de jongeren verbleven op het moment van interviewen in een rijksinrich-

ting voor jongens, in afwachting van een veroordeling, dan wel in verband met

een opgelegde maatregel, namelijk Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ).

Twee andere jongeren waren ten tijde van het interview bezig met het verrichten

van een taakstraf. De laatste jongere ten slotte, verbleef in een huis van bewaring,

in afwachting van het dienen van zijn hoger beroep. Alle interviews zijn ter plekke

afgenomen. De interviews met de beide 'taakstraffers' vonden plaats bij de

verantwoordelijke Raad voor de kinderbescherming.

De interviews zijn gehouden aan de hand van een lijst met aandachtspunten,

die voor alle jongeren gelijk was. Zowel in de gesprekken als in de verslaglegging

is in principe aansluiting gezocht bij deze aandachtspunten. Dit neemt niet weg

dat ook relevante aanverwante onderwerpen aan bod konden komen en zijn

gekomen.

De aandachtspunten dienden als leidraad voor zowel interviewer als jongere. Het

was nadrukkelijk de bedoeling de jongere zo veel mogelijk zelf aan het woord te

laten, daarbij zo min mogelijk gestuurd door de interviewer. Deze laatste diende

er echter wel op te letten dat alle aandachtspunten aan bod kwamen (voor de lijst

met aandachtspunten, zie bijlage 3).

Aan de hand van de gegevens uit de interviews en de strafdossiers zijn casus-

beschrijvingen opgesteld die inzicht geven in de individuele geschiedenis van de

jongeren. De casusbeschrijvingen zijn te vinden in de kaders die door dit gehele

hoofdstuk zijn geweven en spreken voor zichzelf.35

Bij de interpretatie moeten twee kanttekeningen geplaatst worden. Het feit dat ruim

de helft van de geïnterviewde jongeren in een gesloten inrichting verblijft, geeft aan

dat het een relatief 'zware' groep betreft, die niet per se model hoeft te staan voor

'de' jeugdige geweldsdelinquent. Omdat bovendien slechts een zeer beperkt aantal

jongeren is geïnterviewd, is het niet verantwoord generaliserende uitspraken te

doen naar aanleiding van de hier beschikbare informatie. De casusbeschrijvingen

zijn veeleer bedoeld als een illustratie bij hetgeen in hoofdstuk 3 aan de orde is

gekomen, en als verdere steun voor hetgeen uit wetenschappelijk onderzoek blijkt,

namelijk dat geweldplegers vanaf hun vroegste jeugd hebben blootgestaan aan een

opeenstapeling van risicofactoren.

35 Om redenen van privacy zijn de namen van de jongeren gefingeerd.
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In de rest van dit hoofdstuk zullen we nagaan in hoeverre de door ons onderschei-

den hoofdgroepen van risicofactoren terug te vinden zijn in de casusbeschrijvingen.

Vervolgens zullen we aandacht besteden aan de wijze waarop de jongeren zelf hun

(delict)gedrag motiveren en uitleggen.

4.1 Risicofactoren

In hoofdstuk 3 is op basis van de literatuur geconcludeerd dat vier niveaus van

risicofactoren voor het plegen van (gewelds)delicten te onderscheiden zijn. Het

betreft risicofactoren op individueel niveau, risicofactoren op gezinsniveau,

risicofactoren op het niveau van school en leeftijdgenoten, en maatschappelijke

en culturele risicofactoren.

In de volgende paragrafen wordt nagegaan welke risicofactoren het meest op de

voorgrond treden wanneer de verschillende casussen naast elkaar worden gelegd.

4.1.1 Individueel niveau

Op individueel niveau komen in hoofdstuk 3 zowel genetische als biologische

risicofactoren aan de orde. Wat de genetische factoren betreft: we hebben alleen

jongens geïnterviewd. Het feit dat zij als jongen zijn geboren geldt als een risico-

factor. De overige genetische en veel van de biologische factoren zijn op basis van

informatie uit een interview en een strafdossier niet te onderkennen. Dat geldt in

het bijzonder voor specialistische factoren als genafwijkingen, biochemische en

psychofysiologische risicofactoren.

Daarentegen blijkt de invloed van alcohol en/of drugs in alle casussen een rol van

betekenis te spelen. Soms wordt deze factor zelfs door de jongere zelf aangevoerd

als 'verzachtende omstandigheid': '(...) bovendien was ik toen dronken, ik wist

niet precies wat ik deed, ik zag al die mensen om mij heen, ik was kwaad' (Erwin).

Gregory zegt: ' (...) omdat ik dronken was, deed ik aan berovingen en diefstallen;

dan is het makkelijk om actie te ondernemen'.

In alle casussen is sprake van (veelal bovenmatig) soft- en/of harddruggebruik

en/of alcoholgebruik. Bachir: 'Van 's morgens vroeg zat ik jointjes te roken, ik zat

helemaal stoned in de klas.' In enkele gevallen is er sprake van verslaving. Zo blijkt

uit het strafdossier van Dennis dat hij wekelijks 150 gulden nodig heeft om in zijn

behoefte aan harddrugs te voorzien.

Een andere risicofactor die in enkele casussen naar voren komt, betreft 'vroege

gedragsstoornissen'. Zoals eerder gezegd, is er de laatste tijd veel discussie over

de rol van het ADHD-syndroom bij het ontstaan van gedragsproblemen, die soms

leiden tot delinquent gedrag. In één casus is expliciet de diagnose ADHD gesteld. De

betreffende jongen, Dennis, vertoont al vanaf zijn peuterjaren gedragsproblemen

die kenmerkend zijn voor het ADHD-syndroom. Bij Freek is eveneens sprake van

gedragsproblemen die zich al van zeer jongs af aan manifesteren.
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Arnold

Arnold is de oudste van vier kinderen. Op

tienjarige leeftijd zijn z'n ouders gescheiden.

Arnold woont vervolgens bij zijn moeder, die

verslaafd is aan harddrugs. Er zijn weinig

regels; hij heeft veel vrijheid. Tussen zijn tien-

de en twaalfde jaar woont Arnold bij familie,

omdat zijn moeder is opgenomen in een

afkickcentrum. Arnold heeft eerst bij zijn oma

gewoond en is daarna naar zijn vader gegaan.

Bij deze laatste zijn de regels veel strenger

dan bij zijn moeder. Nadat zijn moeder is

afgekickt, zijn z'n ouders weer bij elkaar

gekomen.

Vanaf zijn twaalfde heeft Arnold naar eigen

zeggen problemen thuis. Zijn ouders hanteren

strenge regels en hij komt regelmatig met hen

in botsing. Hij komt in die tijd met vrienden in

aanraking, die drugs en pistolen verkopen en

belandt daardoor naar eigen zeggen vanaf zijn

dertiende in de criminaliteit. Hij gebruikt in die

tijd softdrugs en alcohol, maar ook geweld. Dit

doet hij om stoer te worden gevonden en voor

de kick. Met het geweld wil Arnold bereiken

dat iedereen respect voor hem heeft. Hij

draagt ook altijd een wapen bij zich, 'voor het

geval er iets gebeurde, een ruzie of zo'.

Door zijn ouders is de Riagg nog ingescha-

keld, maar daar heeft Arnold 'schijt aan'. De

Riagg adviseert een tijdelijke internaatsplaat-

sing; Arnold wil naar een pleeggezin. Voor

hier echter een definitieve beslissing over is

genomen, wordt Arnold opgepakt voor een

aantal zaken die allemaal betrekking hebben

op mishandeling en dreigen met zwaar

geweld. Zo zou hij onder meer iemand de

punt van een mes tegen het gezicht hebben

gedrukt, onder het uiten van bedreigingen.

Voorts worden in het strafdossier en/of door

Arnold onder meer de volgende zaken

genoemd.

- Arnold heeft iemand meermalen zonder

enige reden een harde klap gegeven,

waarbij hij tevens een stiletto toont en

een bedreiging uit. Aanleiding voor zijn
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gedrag zou een ruzie zijn tussen Arnold

en een vriend van het slachtoffer.

- Een jongen die een vlaggetje op z'n jas

heeft, wordt door Arnold gesommeerd

dit eraf te halen, onder het uiten van

bedreigingen.

- Op weg naar school wordt een slachtoffer

klemgereden door vijf jongens, waaronder

Arnold. Deze laatste slaat het slachtoffer

vervolgens zonder enige aanleiding in zijn

gezicht.

- Een ex-klasgenoot wordt door Arnold op-

gewacht wanneer hij naar huis wil fietsen.

Arnold houdt een mes in de handen en

vertelt het slachtoffer dat hij hem gaat

pakken, omdat hij in het verleden een

grote mond tegen hem heeft gehad. Ver-

volgens geeft hij het slachtoffer enkele

'knietjes' en uit hij bedreigingen.

- Een jongen krijgt tijdens een ruzie met

Arnold een mes tegen de keel gezet. Dit,

omdat het slachtoffer gezegd zou hebben

dat hij sterker is dan Arnold.

Bovenstaande delicten zijn niet de eerste die

Arnold heeft gepleegd. Hij vertelt in het inter-

view eerder met de politie in aanraking te zijn

geweest, wegens vernieling. Ten tijde van dat

delict is hij echter nog niet strafrechtelijk

vervolgbaar.

Uit het persoonlijkheidsonderzoek komt naar

voren dat de opvoedingssituatie van Arnold

wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van

wisselende opvoeders en opvoedingsstijlen

en door het ontbreken van structuur en basis-

veiligheid. Er is sprake van ernstige affectieve

en pedagogische verwaarlozing, hetgeen

geresulteerd heeft in een verstoorde emotio-

nele ontwikkeling. Arnold vertoont kenmerken

van een ontwikkeling naar een antisociale

persoonlijkheidsstoornis.

Voor de gepleegde delicten heeft de meer-

voudige kamer Arnold een PIJ-maatregel

opgelegd.



Achtergronden en meningen van daders

4.1.2 Risicofactoren op gezinsniveau
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In de casusbeschrijvingen zijn diverse risicofactoren op gezinsniveau te onder-

kennen. In een aantal gevallen is er sprake van pedagogische onmacht of

pedagogische verwaarlozing door de ouder(s). Het gaat dan om verwenning,

toegeeflijkheid, overbescherming, of een gebrek aan toezicht. Enkele jongeren

hebben te maken met een instabiele thuissituatie, waarin sprake is van wisselende

opvoedingssituaties, en als gevolg daarvan soms wisselende opvoedingsstijlen.

Zij wonen bijvoorbeeld eerst bij de moeder en vervolgens bij de vader, hebben te

maken met verschillende vaderfiguren, of worden gedeeltelijk opgevoed bij en door

familie. Hieraan liggen uiteenlopende oorzaken ten grondslag, zoals scheiding of

verbreking van de relatie door de ouder(s), het aangaan van nieuwe relaties door

de ouder(s); verslavingsproblematiek van een ouder, die daardoor tijdelijk niet meer

in staat is de kinderen op te voeden. In enkele gevallen heeft de jongere zo goed als

geen contact (meer) met de biologische vader.

Een andere risicofactor die op de voorgrond treedt, is de aanwezigheid van gezins-

leden met problemen. In bijna alle casussen is hier sprake van. In een aantal

gevallen gaat het om ouder(s), stiefouder of broer(s) die delinquent zijn (geweest).

Bachir zegt hierover: `In mijn familie hebben alle jongens vastgezeten, meestal in

verband met geweldpleging. (...) Geweld zit bij mij in het bloed.'

Behalve van delinquente ouders of gezinsleden is ook sprake van een ouder met een

kinderbeschermingsverleden, een drugsverslaafde moeder en een moeder die op

jeugdige (minderjarige) leeftijd zwanger was van de betrokken jongere.

In veel gevallen blijken de jongeren ook thuis problemen te hebben gegeven. Jimmy:

`Thuis had ik regelmatig ruzie met mijn ouders, ik was brutaal en onbeschoft

geworden.' In de dossiers van verscheidene jongeren wordt melding gemaakt van

gedragsproblemen of conflicten tussen ouder(s) en jongere, waarvoor de ouders

soms ook hulp hebben gezocht bij de Riagg, Algemeen Maatschappelijk Werk en

dergelijke. In enkele gevallen is de jongere onder toezicht gesteld.

4.1.3 School en leeftijdgenoten

Een aantal van de in hoofdstuk 3 genoemde risicofactoren op het gebied van school

en leeftijdgenoten is prominent aanwezig in de verschillende casussen. Praktisch

alle jongeren vertonen een gebrek aan schoolmotivatie. Een deel van hen spijbelt

dan ook regelmatig. Zoals Christiaan zegt: `Ik spijbelde toen heel veel, vooral met

vrienden die in een andere klas zaten. Ze waren van dezelfde leeftijd als ik. Waarom

gingen we spijbelen? Ja, omdat andere vrienden het ook deden, omdat ik stoer wilde

doen. Ik wilde laten zien dat ik niet bang was om te spijbelen. Ik had geen zin om

binnen te zitten en de andere vrienden ook niet.'

Bijna alle jongeren vertonen op school antisociaal gedrag als pesten, vechten,

agressief gedrag, stelen, ruziemaken met leraren of leerlingen, stoned in de klas
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Bachir

Bachir is op ongeveer vierjarige leeftijd naar

Nederland gekomen. Hij is de oudste zoon in

een gezin van vijf kinderen en wordt vertroe-

teld door zijn overbezorgde moeder. Geduren-

de de basisschoolperiode speelt Bachir veel

op straat en voetbalt met de kinderen uit de

buurt. In die tijd wordt Bachir veel gepest, de

kinderen vinden hem slap, bovendien is zijn

vader vastgezet wegens drugssmokkel toen

Bachir negen jaar oud was. Als reactie begint

Bachir zich stoer te gedragen en gaat tevens

op kickboksen.

Vanwege de detentie van zijn vader laat zijn

moeder zich van hem scheiden en Bachir

woont voornamelijk bij zijn moeder. Het gezin

leeft van de bijstand en woont in een achter-

standswijk waar niets te doen is. Bachir hangt

rond op straat of in coffeeshops. Hij spijbelt

veel, komt vaak te laat op school en haalt heel

lage cijfers. Bachir heeft op verschillende

scholen gezeten; verandering van school

hield verband met diefstal, een vechtpartij

en blijven zitten.

Hij is eerder met politie en justitie in aanraking

geweest wegens het rijden in een gestolen

auto, het stelen van een bromfiets, weer-

spannigheid en het opzettelijk niet voldoen

aan het bevel van een ambtenaar.

In de tijd van het plegen van het delict waar-

voor Bachir nu vastzit, gebruikt hij veel soft-

drugs en alcohol. Hij zegt dat hij agressief

wordt van blowen. De delicten waarvoor

Bachir is veroordeeld, zijn ook gepleegd

onder invloed van softdrugs. Op een zaterdag-

avond zet de vriendin van Bachir een punt

achter hun relatie. Bachir ontsteekt daarop

in woede, hij is ervan overtuigd dat ze een

nieuw vriendje heeft, hetgeen niet zo is. Hij

reageert zich meteen af op een jongen uit

de buurt door hem een paar harde klappen

te verkopen. De jongen vlucht. Bachir zegt

vervolgens tegen zijn vriendin: 'Zo gaan al

je vrienden eraan'.

Na het weekend komt Bachir, samen met een

vriend, naar de school van zijn ex-vriendin.

Bachir is ontzettend stoned na het roken

van drie stickies. Bij de school aangekomen

worden achtereenvolgens twee jongens door

Bachir en zijn vriend hard geschopt en gesla-

gen. Onder de woorden: 'ik maak je dood de

volgende keer' verwondt Bachir een van hen

met een mes in het gezicht. Beide slachtoffers

hebben in vroeger tijden gedurende een korte

periode verkering gehad met de ex-vriendin

van Bachir.

Het motief voor de daden komt niet uit het

proces-verbaal naar voren. Ook het persoon-

lijkheidsonderzoek vermeldt weinig over een

motief aangezien Bachir weigert daarover te

praten. Men heeft de indruk dat hij op intimi-

derende en dreigende wijze twee vroegere

vrienden van zijn vriendin een lesje wilde leren

nadat hij met haar in conflict is gekomen. Het

feit dat hij dat met een medeverdachte deed,

duidt op een vooropgezet plan.

Bachir zelf spreekt in het interview over één

slachtoffer. Hij zegt dat hij deze jongen met

zitten, enzovoort. Ook is er bij veel jongeren sprake van een of meer school-

wisselingen. Een niet te verwaarlozen deel hiervan betreft `gedwongen' wisselingen,

vanwege het feit dat de jongere van school is gestuurd. Bachir vertelt hierover: `Na

de basisschool heb ik de lts gevolgd, maar niet afgemaakt: na ongeveer zes maanden

werd ik wegens het slaan van een klasgenoot van school gestuurd. Zo ging het ook

bij de volgende school, waar ik na ongeveer zes maanden wegens geweld uitgetrapt

werd. Bij de volgende school ging het nog sneller: binnen een maand ben ik eruit

gegooid omdat ik ruzie met de leraar kreeg: ik mocht van hem geen sigaretten
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zijn vriendin ziet praten op het schoolplein en

dat hij ervan overtuigd is dat deze jongen zijn

vriendin heeft ingepikt. Bachir zou vervolgens

heel boos zijn geworden en is toen begonnen

met schoppen en slaan.

Bachir vindt het jammer dat hij dit heeft

gedaan, wanneer hij vrijkomt zal hij zijn vriend

zijn excuses aanbieden. Zelf noemt hij het

slachtoffer zijn vriend, terwijl het slachtoffer

in het proces-verbaal heeft verklaard Bachir

slechts van school te kennen.

Bachir zegt dat wanneer hij een ander dan zijn

vriend zou hebben gestoken, het hem niets

gedaan zou hebben, zelfs niet als die persoon

daarbij het leven zou hebben gelaten. Hij is

heel boos op zijn ex-vriendin. Hij zou de

delicten niet hebben gepleegd indien zij het

niet had uitgemaakt met hem. Het is haar

schuld dat hij nu vastzit: 'Ze heeft drie jaar

van mijn leven gepakt, dat ga ik rechtzetten.'

Bachir zegt dat hij is veranderd vanaf het

moment dat zijn vader is opgepakt: 'Toen is

mijn hele leven veranderd, niemand herkende

me meer, ik werd heel agressief'. Hij heeft het

moeilijk kunnen accepteren dat zijn vader,

tegen wie hij zo opkeek, in de gevangenis

heeft gezeten. Volgens het persoonlijkheids-

onderzoek heeft hij zijn vader gemist als

beschermer en steun. Bachir is gepreoccu-

peerd met zijn rol als weerloos slachtoffer in

zijn basisschoolperiode toen hij veel is gepest.

Hij gebruikt dat als rechtvaardiging voor zijn

agressief gedrag, wraak en geweld. Ten
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gevolge van pedagogische tekorten van zijn

ouders, verwenning en overbescherming, is

Bachir volgens het persoonlijkheidsonderzoek

egocentrisch geworden, hij is teveel gericht

op aandacht en wensvervulling. Hij is slecht

bestand tegen frustraties en tegenvallers.

Verder heeft hij onvoldoende impulsbeheersing

en onvoldoende vaardigheden om agressie en

boosheid te kanaliseren.

Hij heeft te weinig distantie ten opzichte van

zijn agressieve optreden en beschouwt het als

vanzelfsprekend. Er is nauwelijks sprake van

probleembesef of zelfkritiek. De oorzaken van

zijn gedragsproblemen plaatst hij grotendeels

buiten zichzelf. Medegevoel voor de slacht-

offers ontbreekt, evenals inhoudelijk spijt- of

schuldgevoel.

Gezien zijn agressieproblematiek en scheef-

groei in zijn persoonlijkheidsontwikkeling kan

(nog steeds volgens het persoonlijkheids-

onderzoek) worden gesteld dat er bij Bachir

tijdens het plegen van de feiten sprake was

van een zodanig gebrekkige ontwikkeling

van de geestesvermogens dat hij slechts in

verminderde mate in staat moet zijn geweest

de betekenis van de feiten te beseffen en

dienovereenkomstig zijn wil te bepalen. De

kans op recidive moet als duidelijk verhoogd

worden beschouwd.

Door de meervoudige kamer is Bachir een PIJ-

maatregel opgelegd, plus zes maanden jeugd-

detentie.

roken in de klas. Het kon mij niets schelen wat de leraar zei; ik wilde roken en dat

deed ik ook!'
Alle jongeren blijken een belangrijk deel van hun vrije tijd, of dit nou tijdens het

spijbelen is of daarbuiten, door te brengen met vrienden die eveneens antisociaal

gedrag vertonen. Veelal maken de jongeren deel uit van een min of meer vaste

groep. Dennis vertelt dat hij altijd met een groep oudere vrienden afsprak. Ze gingen

dan uit, naar houseparty's, hingen rond in coffeeshops of op straat, blowden en

dronken bier. Met deze groep is hij het inbrekerspad opgegaan en was hij ook
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betrokken bij vechtpartijen, meestal wanneer ze 's nachts van feesten terugkwamen.

Erwin vertelt: 'Wat we deden? Gewoon, in de straten blijven hangen ... andere

mensen bang maken. Meestal waren het jongens uit andere delen van de stad die

onze slachtoffers werden; we waren uit op ruziemaken. Bijvoorbeeld een keer zag ik

een jongen op een mooie fiets voorbijrijden, nou, ik wilde die fiets hebben, niet

stelen, gewoon afpakken,gewoon laten zien dat we de sterksten en besten van de

buurt waren. Verder deden we aan het plegen van straatroof en winkeldiefstal,

zomaar, uit verveling.'

Uit bijna alle casussen komt naar voren dat de jongeren zich bezighouden met

zogenaamde 'risicovolle vrijetijdsbesteding', zoals uit bovenstaande citaten ook

al blijkt. De jongeren hangen rond op straat, gebruiken alcohol en/of drugs en

drinken alcohol in groepsverband. Zoals Christiaan zegt: 'We gebruikten af en toe

een jointje (...) Soms werd er veel gerookt, ja ik rookte toen ook, ik nam XTC en soms

ook coke. Wat oudere vrienden kwamen naar ons met drugs en daar mochten we aan

meedoen. Zij mochten naar de coffeeshop gaan om stuff te kopen; ik mocht daar

niet naar binnen; ik dronk af en toe een pils.' Erwin vertelt: ' (...) Toen ging ik weer

met andere jongens de straat op, rondhangen: we gebruikten cannabis en vooral

alcohol, elke dag. Ik heb ook andere soorten drugs gebruikt zoals paddo's, crack,

een keer bruin gerookt, verder XTC, speed, alles.'

4.1.4 Maatschappelijke en culturele risicofactoren

Ook op maatschappelijk en cultureel gebied zijn in de casusbeschrijvingen enkele

risicofactoren nadrukkelijk aanwezig. Veel van de jongeren wonen in een sociaal

zwakke wijk of in een buurt waar weinig te doen is voor jongeren. Sommigen

verkeren in een omgeving waar onmaatschappelijk gedrag getolereerd of niet

ongewoon is. Dit geldt vooral voor de vriendengroepen waarin de jongeren verkeren,

maar ook voor de wijk waarin sommige jongeren wonen.

Bijna alle jongeren geven te kennen meestal een wapen bij zich te dragen. Een mes

op zak hebben wordt het meest genoemd, maar ook een pistool, ploertendoder,

fietsketting, boksbeugel en stroomstok worden soms als wapen meegedragen.

Christiaan vertelt hierover: 'Ik liep vaak met zo'n stok die je makkelijk kunt

schuiven. Het is geen steekwapen, maar je kunt er wel hard mee slaan. Ik heb hem

niet veel gebruikt, misschien één of twee keer.' Gregory zegt: 'Ik liep soms met een

pistool rond, dat ik via een oudere kennis had gekregen; meestal had ik messen bij

me. Een wapen dragen deed ik alleen voor mijn eigen veiligheid (...) Ik hou niet van

mensen steken; ik doe het alleen als het nodig is. Ik draag liever een mes dan een

pistool; zo'n wapen is te gevaarlijk'.

Ook de beschikbaarheid van alcohol is een risicofactor die op alle jongeren van

toepassing is. Zo vertelt Arnold dat hij 'af en toe wel veel' alcohol dronk. Dit deed

hij omdat zijn vrienden het ook deden en omdat het lekker was, 'voor het plezier':

'Ik heb het geleerd van mijn vrienden, niet als meeloper, maar ze boden het gewoon
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Christiaan

Christiaan is de jongste van drie kinderen. Hij

woont bij zijn ouders en heeft nooit problemen

met hen. Christiaan zit op voetbal en is lid van

een clubhuis waar hij zijn vrienden ontmoet.

Op school (vbo) gaat het echter niet zo goed.

Zonder dat zijn ouders het weten, spijbelt hij

veel, omdat zijn vrienden het ook doen. Hij

speelt dan computerspelletjes of hangt op

straat rond. Christiaan en zijn vrienden maken

de dienst uit in de buurt, waar overigens niet

veel te doen is, en uit verveling vernielen ze

dan wel eens wat. Christiaan zegt dat zijn

vriendengroep belangrijk voor hem is; het

zijn allemaal echte vrienden van elkaar en ze

doen ook alles voor elkaar. Christiaan voert

opdrachten uit om de groep te tonen dat zij

zijn vrienden zijn. Wanneer zijn beste vriend

hem vraagt een rolletje drop te stelen of een

brommer af te pakken, dan doet Christiaan dat

meteen: 'ik voelde me daardoor lekker, ik wist

dat ik daardoor goed had gescoord, ik kreeg

complimenten'. Naar eigen zeggen gebruikt hij

naast softdrugs ook wel eens XTC en speed.

Christiaan draagt een ploertendoder bij zich:

'ik heb hem niet veel gebruikt, misschien één
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of twee keer.

Christiaan is opgepakt wegens openlijke

geweldpleging. Volgens de informatie uit het

proces-verbaal was een groep jongeren uit op

'het pakken' van een bepaalde jongen. Deze

jongen is echter al naar huis zodat ze een

willekeurige andere jongen die voorbijkomt,

schoppen en slaan. Christiaan komt onder-

tussen ook ter plekke en geeft het slachtoffer

ook nog een paar schoppen.

Christiaan vertelt in het interview een iets

ander verhaal; volgens hem krijgt een vriend

een harde duw van een jongen. Daarop is

Christiaan heel boos geworden, hij nam het op

voor zijn vriend en heeft de jongen geschopt

en geslagen.

Van de officier van justitie moet Christiaan de

cursus Slachtoffer in Beeld volgen. Christiaan

zegt nu te kunnen begrijpen dat het incident

heel vervelend is geweest voor het slachtoffer,

maar hij kan niet zeggen dat hij het nooit meer

zal doen. Hij zal een vriend toch wel helpen,

tenzij deze iets heel stoms gaat uithalen, dan

bemoeit hij zich er niet mee.

aan.' Christiaan vertelt:'(...) Al was ik minderjarig, ik mocht zonder problemen naar

binnen [de disco in]. Ik liet oudere vrienden bier voor mij kopen, want van de man

achter de bar mocht ik geen bier hebben; hij zei tegen mij dat ik te klein was om bier

te krijgen.' Uit de casussen blijkt dat het geen probleem voor de jongeren is om aan

alcohol te komen en dat het alcoholgebruik zich niet in alle gevallen beperkt tot

uitgaansmomenten.

4.2 Mening van de jongeren

In de voorgaande paragrafen is gekeken welke risicofactoren naar voren komen uit

de casusbeschrijvingen van de jongeren. Deze risicofactoren geven een beeld van de

achtergronden van hun gewelddadige en delinquente gedrag. Daarnaast kunnen

echter ook verklaringen van de jongeren zelf omtrent hun handelen bijdragen aan

het verkrijgen van inzicht. Hoe staan de jongeren zelf tegenover zaken als 'wapen-

bezit', 'alcohol en druggebruik', 'pesten en gepest worden', 'invloed van de groep'

en 'schuldbesef'. In de interviews is op deze onderwerpen specifiek ingegaan.
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Hieronder volgt een verslag van wat de jongeren over deze onderwerpen hebben

gezegd.

4.2.1 Het dragen van een wapen
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Bijna alle geïnterviewde jongeren dragen vaak of altijd een wapen. Het gaat dan

onder meer om messen, pistolen, ploertendoders, stroomstokken en boksbeugels.

Het bij zich dragen van een wapen kan voortkomen uit gevoelens van angst en

onveiligheid. De meeste jongeren zeggen dan ook dat het dragen van een wapen

noodzakelijk is om hun eigen veiligheid te garanderen. Dennis vertelt dat veel

mensen in uitgaansgelegenheden een mes of ander wapen dragen, zodat hij voor

zijn eigen veiligheid ook altijd een mes op zak heeft. Naar zijn zeggen heeft hij

meerdere malen in uitgaansgelegenheden een pistool tegen zijn hoofd gehad. Freek

zegt dat hij altijd een pistool en soms een mes op zak heeft omdat er mensen naar

hem op zoek zijn.

Eigen veiligheid is ook de reden voor Gregory om meestal twee à drie messen en

soms een pistool bij zich te dragen. Vooral wanneer hij drugs gaat kopen in een

andere stad en zich dus op onbekend terrein bevindt: 'Misschien loopt daar iemand

die ruzie met mij zoekt, dan moet ik me kunnen verdedigen, zo dacht ik toen. Het

was niet mijn stad, niemand kon mij helpen als ik in de problemen kwam, dus ik

moest voor mezelf zorgen. In (...) doet niemand mij wat, daar ben ik veilig, daar heb

ik vrienden, daar ben ik bekend.'

Het dragen van een wapen als statussymbool wordt nauwelijks genoemd in de

interviews. Slechts één jongen (Arnold) die zegt al op dertienjarige leeftijd te zijn

begonnen met de verkoop en ruil van wapens, vermeldt dat de meeste jongens

in zijn omgeving wapens dragen, niet zozeer omdat het stoer is, maar'het was

wel leuk'.

Het dragen van een wapen brengt het gevaar van escalatie met zich mee. Dennis

beseft dat terdege: juist door het feit dat hij het mes bij zich had, heeft hij het wel

eens gebruikt.

4.3.2 Middelengebruik

In paragraaf 4.1 kwam het gebruik van alcohol en drugs al enigszins aan de orde.

Daaruit kwam naar voren dat alle geïnterviewde jongeren geregeld een of meer

middelen gebruiken. Soms is er sprake van verslaving: 'Ik gebruikte te veel drugs;

één keer kreeg ik f 700 van mijn vader; in een paar dagen was het geld op, alles

ging op aan drugs en alcohol' (Bachir). De invloed van de groep bij het gebruik van

middelen speelt geen geringe rol, zoals blijkt uit het verhaal van Arnold, die alcohol

en softdrugs gebruikte omdat zijn vrienden het deden en omdat het lekker was: 'Ik

heb het geleerd van mijn vrienden, niet als meeloper, maar ze boden het gewoon

aan.' Bachir ging tijdens schooltijd naar coffeeshops en was daar niet de enige: 'Ik
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ging naar coffeeshops en gebruikte veel cannabis (...) De helft van de school zat in

de coffeeshops (...).'

Jimmy gebruikte al XTC voordat hij de supportersgroep leerde kennen. Het gebruik

is alleen maar toegenomen sinds hij zich heeft aangesloten bij deze groep: 'Er werd

veel drugs gebruikt, meestal XTC, soms coke en speed (...) Ik deed eraan mee, ik zag

de anderen slikken en snuiven en dat wilde ik ook doen.'

De meeste jongens antwoorden met'omdat het lekker is' wanneer naar de reden

voor het gebruik wordt gevraagd. Dennis vertelt echter dat hij ook gebruikte om zijn

problemen te vergeten, wanneer hij zich 'klote' voelde.

Het verkrijgen van drugs is voor de jongeren geen probleem. Wanneer iemand

te jong is om softdrugs te kunnen kopen, zorgen anderen voor de aanvoer: 'Wat

oudere vrienden kwamen naar ons met drugs en we mochten daaraan meedoen.

Zij mochten naar de coffeeshop om stuff te kopen' (Christiaan). In de disco die hij

regelmatig bezoekt, kan hij wel zelf aan XTC en speed komen.

Sommige jongeren beseffen dat het gebruik van middelen invloed heeft op hun

gedrag: 'Ik denk dat ik door het gebruik van drugs een beetje agressief werd'

(Christiaan). Dat drugs en alcohol ook een rol spelen in de gepleegde delicten

blijkt uit de volgende citaten:

'(...) en begon hem in zijn gezicht te steken. Ik was stoned en dronken.' (Bachir)

'Ik begon te schoppen en te duwen. Ik had een fles Martini op.' (Erwin)

'Omdat ik dronken was, deed ik aan berovingen en diefstallen, dan is het

gemakkelijker om actie te ondernemen.' (Gregory)

Volgens Dennis komt het gebruik van geweld steeds vaker voor: 'Ik denk dat er meer

geweld wordt gebruikt. Dat komt door alle drugs die overal te krijgen is en omdat

mensen veel drinken.'

4.2.3 Pesten, gepest worden en discriminatie

Sommigen van de geïnterviewde jongeren geven aan dat ze vroeger op school

zelf gepest hebben. Zoals Arnold, die met de meerderheid uit zijn klas niet kon

opschieten; hij ging zijn klasgenoten pesten, 'ze voor schut zetten'. Zelf werd hij

niet gepest: 'dat durfden ze niet'. Hij noemt zijn houding naar de klas bazig en

agressief. Bij Arnold zien we dat hij op latere leeftijd de baas in de buurt wilde

worden; hij wilde bereiken dat iedereen respect voor hem had en dat hij het voor

het zeggen had.

Dennis zegt dat hij vroeger nooit gepest is en als ze dat al deden, ging hij meteen

slaan en schelden: 'Het is meestal zo dat als je je laat pesten, je altijd de lul bent.'

Hij zegt dat hij zelf wel heeft gepest, maar niet veel. Hij richtte zijn gepest nooit

op één en dezelfde persoon, maar pestte juist wanneer iemand zich zwak opstelde.

'Ik denk omdat het leuk was als iemand zich zwak opstelde.'

Andere geïnterviewden werden juist gepest, zoals Bachir die het'pispaaltje' van de

buurt werd omdat hij niet sterk was en omdat zijn vader opgepakt was. 'Iedereen
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Dennis

Dennis is achttien jaar en opgegroeid in een

klein gereformeerd dorp. Hij heeft een drie

jaar oudere broer die werkt. Moeder is huis-

vrouw en vader is voor zijn werk veel weg en

alleen in de weekenden thuis.

Tot zijn tweede levensjaar is er niets aan de

hand, daarna ontstaan er problemen rondom

Dennis. Hij is onrustig, druk, overactief en

moet veel aandacht hebben. Daarbij ziet hij

geen gevaar.

Dennis heeft de lagere school goed doorlopen,

ondanks terugkerende gedragsproblemen. De

echte problemen beginnen op de middelbare

school; zijn gedragsproblemen nemen in ernst

toe, waardoor het op de mavo niet goed gaat.

Dennis is agressief in de klas, vooral naar

vrouwelijke leerkrachten toe. Hij pest kleinere

kinderen en treitert en bedreigt iedereen die

hem dwarszit. Ook steelt hij spullen.

Dennis heeft op vier verschillende middelbare

scholen gezeten, vertelt hij in het interview, en

vooral op de laatste twee heeft hij veel gespij-

beld. Hij heeft op dat moment geen zin in

school en hangt veel liever rond in coffee-

shops met zijn vriendengroep, die uit oudere

vrienden bestaat. Ze blowen en drinken bier

en gaan veel naar de grote steden omdat er

weinig te doen is in het dorp. Met deze groep

is Dennis naar eigen zeggen het inbrekerspad

opgegaan en raakt hij betrokken bij vecht-

partijen. Hij draagt ook altijd een mes op zak

voor zijn eigen veiligheid.

In de tijd voor het delict gebruikt Dennis elke

dag harddrugs. In het strafdossier wordt ver-

meld dat hij j 150 per week nodig had om

in zijn behoefte aan harddrugs (speed, amfe-

taminen, XTC) te voorzien. Sommige van de

harddrugs maken hem agressief: buiten en na

bezoek aan de discotheek vecht hij vaak met

willekeurige mensen. Ook rookt Dennis fre-

quent softdrugs; daar wordt hij rustig van.

Op zijn veertiende is Dennis tevens

gokverslaafd. Hij gaat steeds meer stelen om

aan geld te komen en steelt ook veel geld van

zijn ouders. Zijn moeder haalt hem weg bij de

gokautomaten, daarbij geholpen door de

politie.

Het laatste jaar voor zijn delict is Dennis vaak

agressief naar zijn moeder toe: hij scheidt

haar uit (ook in het openbaar), bedreigt haar

dagelijks en zegt wekelijks dat hij haar dood

zal maken. Thuis moet alles op slot en als hij

ergens op aangesproken wordt, blijft hij

nadien nachten weg.

ging me pesten en beuken, het was niet leuk.' Hij is gaan kickboksen om op een

gegeven moment zijn belagers een lesje te kunnen leren. Naar eigen zeggen was hij

daarna niet meer bang voor ze. Erwin voelde zich door zijn klasgenootjes gediscri-

mineerd: 'Ik voelde me gediscrimineerd omdat ik geen brommer had en geen Nikes

droeg; daarom was ik toen kwaad, boos op die jongens, ik wilde ze een lesje leren

(...) Ze wilden niet met mij spelen of wat dan ook; ik had het niet makkelijk; ze

dachten dat ze de baas waren, met hun scooters en hun mooie kleren; ik ging ruzie

zoeken met hen. In die tijd was ook de mode om zo'n Nederlandse vlag op je groene

jas te dragen, dat maakte me nog meer gekker en boos. Ik heb een keer juist daarom

op het station een jongen geslagen (...) Ik voelde me buitengesloten, ik had het

gevoel dat ik er niet bij hoorde, ik voelde me geïsoleerd en gediscrimineerd; ik was

kwaad op alles en iedereen.'
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Dennis heeft reeds verschillende politiecontac-

ten. Zo heeft hij een Halt-afdoening gekregen

voor het stelen van een aantal kratten. Er is

proces-verbaal opgemaakt nadat hij graffiti

gespoten had; dit vergrijp is afgedaan met een

onderhoud met de officier van Justitie. Tevens

heeft hij geld gestolen van zijn ouders en

brommers en scooters gestolen en verkocht.

Het delict waarvoor Dennis nu is veroordeeld,

betreft een ruzie met zijn moeder over geld.

Dennis zou meer geld hebben opgenomen

dan de afspraak was. Als zijn moeder daar iets

van zegt, ontstaat er een ruzie, waarbij Dennis

zijn moeder in een wurggreep neemt en haar

keel dichtdrukt. Onderwijl bedreigt hij haar

met de dood. Vervolgens laat Dennis plotseling

los en loopt weg. Enige tijd later bedreigt hij

ook de door moeder ingeroepen familieleden

en zijn broer. Deze houden hem met geweld

vast, tot de inmiddels gebelde politie is

gearriveerd.

In het interview zegt Dennis erg van zijn daad

te zijn geschrokken en ontzettende spijt te

hebben, veel meer dan wanneer hij hetzelfde

bij een totaal vreemde zou hebben gedaan. Hij
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denkt dat hij een dergelijk delict niet nog eens

zou plegen, tenzij iemand aan zijn familie of

vrienden zou komen; dan zou het best nog

eens kunnen gebeuren.

Uit het psychologisch onderzoek wordt Dennis

getypeerd als een jongen met een ADHD-

stoornis en een gedragsstoornis, met een anti-

sociale persoonlijkheidsstoornis in wording.

Zijn voorgeschiedenis wordt karakteristiek

genoemd voor de ontwikkeling van een

ADHD-kind.

In de onderzoeksverslagen wordt onder andere

gesteld dat Dennis niet in staat is om om te

gaan met spanningen; er is weinig invoelings-

vermogen en nauwelijks zelfinzicht. Dennis

heeft een laag zelfbeeld; hij wil graag populair

en ouder overkomen en is daardoor beïnvloed-

baar en conformeert zich makkelijk aan

oudere criminele vrienden. Zijn gewetens-

ontwikkeling is beperkt. Er is sprake van een

gebrekkige en ziekelijke ontwikkeling van de

geestesvermogens.

De meervoudige kamer legt Dennis voor

bovengenoemd delict een PIJ-maatregel op.

Freek voelde zich gediscrimineerd omdat hij uit het'kamp' kwam. Hij vertelt

dat (voornamelijk) de meesters hem de schuld gaven wanneer er iets was gebeurd.

Hij voelde zich gediscrimineerd door de leerlingen en de meesters en kon daar

heel boos om worden. 'Ik deed dat toch ook niet bij anderen, dus moeten zij

het ook niet bij mij doen.' Hij had vaak ruzie met andere leerlingen, wat meestal

leidde tot vechten. Hij kreeg van dat alles genoeg en is toen gewoon met school

gestopt.

Jimmy geeft aan dat hij geen aansluiting kon vinden bij zijn klasgenoten en zegt dat

hij vroeger veel gepest is. Hij werd regelmatig opgewacht door twee of drie (steeds

dezelfde) klasgenoten die hem in elkaar sloegen en treiterden: 'Ik ben klein van

postuur en dat is vaak de aanleiding geweest van al die pesterijen op school. In

het begin vond ik het niet zo erg, maar later werd het me te veel: ik begon boos en

agressief te worden.' Hij vermoedt dat het feit dat hij gemakkelijk in contact kwam

met meisjes ook een reden voor het pesten kon zijn geweest.
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4.2.4 De betekenis en invloed van de groep
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De betekenis van de groep

De jongeren hechten veel waarde aan hun vriendengroep. De meeste groepen

zien elkaar regelmatig, soms zelfs dagelijks. Zij treffen elkaar op schoolpleinen, in

winkelcentra, gaan gezamenlijk uit, hangen rond op straat of in coffeeshops.

Het merendeel van de geïnterviewde jongeren heeft het delict ook in groepsverband

gepleegd. Sommigen van hen noemen zich de leider van een groep, andere jongens

zijn aan te merken als meelopers. De jongeren willen ergens bij horen en willen

zichzelf bewijzen. Christiaan zegt dat hij spijbelde omdat zijn vrienden het deden

en hij wilde laten zien dat hij niet bang was. Hij zegt het volgende: 'Mijn groep was

heel groot, ongeveer vijftig jongeren, meestal blanke kinderen. Binnen deze groep

had je kleinere groepjes, in een van deze kleine groepjes zat ik. We waren echt

vrienden met elkaar; ik deed alles voor een vriend, nu zou ik het ook doen. Als er

problemen waren, dan was ik meteen bereid om een vriend te helpen, bijvoorbeeld

bij vechtpartijen tegen een andere groep jongeren uit een andere buurt of van

een andere school; ik stond altijd klaar om mijn vrienden te helpen en zij deden

hetzelfde voor mij (...) Gewoon dingen doen die ze aan mij vroegen, om ze te laten

zien dat ze mijn vrienden waren; ik deed het gewoon.. Als hij vroeg aan mij van:

'ga naar die winkel en neem een rolletje drop, of ga die fiets halen, of neem even

die brommer van die jongen af', dan deed ik het gewoon, meteen. Ik voelde me

daardoor lekker; ik wist dat ik daardoor goed had gescoord; ik kreeg complimenten,

weet je. Ik loop nooit weg, je moet altijd voor een vriend klaarstaan, nooit weglopen.

Een vriend betekent veel voor mij.'

Gregory zegt over zijn vriendengroep: 'Ik hoor bij deze groep, ze zijn mijn vrienden.

Bijvoorbeeld als ze besloten hebben iemand te beroven en deze persoon moeilijk

gaat doen, dan moeten we allemaal ingrijpen, als het nodig is messen gebruiken of

pistolen, het maakt niets uit.'

Jimmy zocht op een gegeven moment aansluiting bij de groep voetbalsupporters:

'De meeste van hen waren geen lieverdjes, ik wilde erbij horen, ik deed mijn best om

geaccepteerd te worden.' Niet alleen het bij de groep horen, ook de gezamenlijke

acties die de groep ondernam, waren aantrekkelijk voor Jimmy: 'Vechtpartijen tegen

de andere relschoppers en tegen de politie, slopen en vernielingen door de stad

aanrichten. Dit heeft allemaal veel indruk op mij gemaakt. Ik voelde me aange-

trokken, ik kan niet precies zeggen hoe het werkt, je krijgt er een kick van.'

Verveling en geldingsdrang

Uit de verhalen van de jongeren blijkt dat zij gezamenlijk delicten plegen omdat

zij zich vervelen, maar ook geldingsdrang en de dienst willen uitmaken in een

buurt spelen een rol: 'Als de kermis in de stad kwam, dan waren wij de baas daar.

Wij maakten de dienst uit (...) We durfden alles, we waren niet bang, we deden

wat we wilden.'; of: 'In onze buurt maakten wij de dienst uit. Het is een gewone
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Erwin

Erwin is in Nederland geboren en heeft

één oudere zus. Op zijn tweede is hij naar

Suriname verhuisd, waar het gezin in het

oorlogsgeweld terechtkwam. Erwin heeft hier

nog (angstige) herinneringen aan. Erwin's

ouders zijn indertijd uit elkaar gegaan en hij

is samen met zijn moeder en zus terug naar

Nederland gegaan.

Het gezin woont in Nederland in een buurt

met veel allochtonen, waar weinig te doen is

voor jongeren. De lagere school doorloopt hij

- voor zover bekend - zonder problemen,

evenals de eerste vier jaar van de middelbare

school (vwo).

Op school voelt Erwin zich gediscrimineerd

omdat hij niet zulke mooie kleding heeft als de

rest van zijn klasgenoten. Hij gaat spijbelen en

hangt met een groep vrienden op straat rond.

Ze zijn uit op ruzie en willen laten zien dat ze

de sterksten en besten van de buurt zijn. 'Uit

verveling' plegen ze winkeldiefstallen en roof-

overvallen. Op een gegeven moment wordt

Erwin samen met een andere jongen gekozen

tot de 'boss' van de groep, die bestaat uit zes

tot acht jongeren. Vanaf dat moment hebben

ze het samen voor het zeggen en geven ze de

groepsleden soms opdrachten zoals: 'geef die

voorbijganger een schop'. Ze doen alles uit

verveling en voor de lol; het maakt hen niet

uit welke gevolgen het zou kunnen hebben.

Erwin is inmiddels gestopt met school,

gebruikt elke dag softdrugs en alcohol en

ook vaak harddrugs.

Uit het strafdossier blijkt dat Erwin vooraf-

gaand aan zijn huidige veroordeling al voor

verschillende delicten met politie en justitie in

aanraking is geweest. Zo is hij op twaalfjarige

leeftijd naar Halt gestuurd, vanwege het

bekladden van een bushokje. Enkele jaren

later volgen veroordelingen wegens diefstal

met geweld in vereniging, openlijke geweld-

pleging en straatroof (waaronder tasjesroof).

Het delict waarvoor Erwin nu is veroordeeld,

betreft een incident in de metro. Erwin heeft
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zijn kaart niet afgestempeld, omdat die ver-

kreukeld is. Een controleur wil vervolgens een

bekeuring uitschrijven. Terwijl de controleur

hiermee bezig is, stopt de metro op de plaats

van Erwins bestemming. Hij wil uitstappen,

maar wordt door de controleur tegengehou-

den. Vrienden van Erwin gaan zich er ook

mee bemoeien en er ontstaat een vechtpartij,

waarbij Erwin een vrouwelijke controleur een

kopstoot geeft en haar tracht te schoppen. Pas

met het arriveren van de politie krijgt men de

situatie onder controle.

In het interview zegt Erwin dat hij op dat

moment een fles sterke drank achter de kiezen

had. Hij zegt geen spijt te hebben: 'Het is haar

eigen schuld dat ik haar een kopstoot heb

gegeven, toch?! Zij schopte mij heel hard.

Bovendien was ik dronken, ik wist niet precies

wat ik deed.'

Uit het persoonlijkheidsonderzoek komen

onder meer de volgende gegevens naar voren.

Tegen een achtergrond van wisselende en

gespannen opvoedingssituaties zou Erwin

onvoldoende rust en continuïteit hebben

gekend om veilige en sterke hechtingsbanden

met zijn ouders te ontwikkelen. Op grond

hiervan lijkt er sprake te zijn van een

gebrekkige ontwikkeling.

Erwin bagatelliseert zijn delicten en neemt een

slachtofferrol aan. Hij komt naar voren als een

zeer beïnvloedbare jongen met een weinig

verinnerlijkt normen- en waardestelsel. Indien

de omstandigheden van Erwin niet veranderen,

is de kans op recidive groot.

Voor het huidige delict (waarbij overigens

twee eerder gepleegde vermogensdelicten

zijn gevoegd) is Erwin door de kinderrechter

veroordeeld tot jeugddetentie, waarvan een

deel voorwaardelijk, met als bijkomende

maatregel zich gedurende de proeftijd te

gedragen naar de voorschriften van de

jeugdreclassering, hetgeen voor Erwin
mede inhoudt: het volgen van de Kwartaal-

kursus.
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saaie buurt met weinig plaatsen om te spelen. Er was te weinig te doen voor ons,

dus we moesten rondhangen en zoeken naar leuke dingen die we konden doen'

(Bachir).

Erwin zegt hierover: 'Gewoon, in de straten van de stad blijven hangen, andere

mensen bang maken; meestal waren jongens uit andere delen van de stad ons

slachtoffer. We waren uit op ruzie (...) gewoon laten zien dat we de sterksten en

de besten van de buurt waren. Verder deden we aan het plegen van straatroof

en winkeldiefstal, zomaar uit verveling (...) Vaak hingen we rond het station,

daar gebeurde altijd wat. (...) we deden het voor de lol, uit verveling weet je, om

indruk te maken op andere mensen, op andere groepen, op de meisjes (...) Iedereen

kent ons; als er werd gevochten, dan waren wij het. Als we iets wilden doen, dan

deden we het gewoon; het maakte ons niet uit wat de gevolgen waren, we deden

het gewoon.'

Het wordt niet duidelijk of de supportersgroep de delicten pleegt uit verveling.

Binnen de groep bevinden zich bijvoorbeeld leden die werken en een gewoon leven

hebben, 'sommige zijn afgestudeerd en hebben een goed salaris'. De behoefte aan

geldingsdrang van deze groep komt echter wel onmiskenbaar naar voren. Het gaat

erom zo veel mogelijk schade aan te richten, zich te bewijzen ten opzichte van

andere supportersgroepen, en veel aandacht te krijgen in de media. 'Het heeft met

rellen te maken; wat heel anders is dan ruziemaken. Slopen is een kick, net als

vechten tegen relschoppers van een andere club (...) De bedoeling was, als we daar

waren aangekomen, zo veel mogelijk te slopen, en vooral vechten tegen de andere

relschoppers. We wisten dat we opgewacht werden, men was bang voor ons; dat gaf

een extra kick. De media hadden al veel over ons geschreven en gezegd.'

Geweldsdelicten in groepsverband

Enkele jongeren vertellen over het geweld dat zij in groepsverband plegen, en over

de manier waarop zij elkaar beïnvloeden. Arnold vertelt dat hij eerder geweld

gebruikt wanneer hij met anderen is: 'Dan word je sneller beïnvloed; ga je stoer

doen, anderen uit de groep opjutten voor je vrienden en voor de meisjes.', en

Christiaan merkt het volgende op: 'Nee, nooit alleen, altijd met vrienden, anders

doe je die dingen niet.' Gregory zegt over de redenen van het geweld dat zijn

vriendengroep gebruikt: 'Jongens willen zichzelf bewijzen, ze willen aan de meisjes

en aan iedereen laten zien dat ze stoer zijn, dat ze allerlei dingen durven te doen;

vechten hoort daar ook bij.' Ook binnen de supportersgroep oefenen de leden een

grote invloed op elkaar uit. Binnen de groep moet men zichzelf bewijzen en zo veel

mogelijk aanzien verwerven: 'Aanzien speelt hierbij een grote rol en dat brengt

voldoening.' Jimmy zegt in het proces-verbaal ter terechtzitting dat het plegen van

geweldsdelicten geen onbelangrijke rol speelt in het verkrijgen van aanzien. Daar-

naast blijkt dat, alvorens de supportersgroep gezamenlijk actie onderneemt, er een

groepsproces van opruiing ontstaat: 'Als we in actie moeten komen, dan begint er

een soort hysterie door de groep te komen, je gaat elkaar opfokken.' Dat was ook
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Freek

Freek is de oudste van vijf kinderen. Ten tijde

van het delict woont hij thuis, met zijn moeder,

stiefvader, broertjes en zusjes. Zijn echte vader

heeft hij één keer ontmoet; afgezien van deze

ontmoeting is er nooit contact (geweest).

Tot zijn kleutertijd heeft Freek in een woon-

wagenkamp gewoond. Daarna is het gezin

verhuisd naar een 'gewoon' huis in een volks-

buurt. Zowel de biologische vader als de

moeder zouden een justitieel verleden hebben

(in het interview heeft Freek het alleen over

zijn vader). Ook heeft de moeder een kinder-

beschermingsverleden.

Freek is van klein kind af aan een druk en

overbeweeglijk jongetje. Ook is hij onhandig

en heeft hij al op peuterleeftijd last van

driftbuien.

Zowel op school (een school voor zeer moeilijk

opvoedbare kinderen: zmok) als thuis vertoont

hij zeer moeilijk te hanteren gedrag. Thuis gaat

Freek zijn eigen gang en houdt zich onvol-

doende aan afspraken en regels. Op tienjarige

leeftijd is hij van school gestuurd. Vervolgens

zit hij twee jaar (tot aan zijn detentie) thuis;

dat wil zeggen, hij verblijft de hele dag op

straat. In deze periode heeft het gezin op

vrijwillige basis steun van het Algemeen

Maatschappelijk Werk gekregen. Vervolgens

is een ondertoezichtstelling uitgesproken.

Op twaalfjarige leeftijd begint Freek met

blowen. Vervolgens gaat hij ook harddrugs

gebruiken (coke, XTC, LSD, speed) en krijgt

hij omgang met zeer criminele vrienden. De

laatste jaren voor zijn detentie verkeert Freek

in een sociaal zwakke jongerengroep uit de

buurt, waar iedereen drugs gebruikt. Freek

drinkt tevens veel alcohol.

Uit verschillende persoonlijkheidsonderzoeken

komt Freek naar voren als een jongen met

een antisociale persoonlijkheidsstoornis (in

wording). Er is sprake van een geretardeerde

sociaal-emotionele ontwikkeling, een gestoor
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de impulsregulatie en een defecte agressie-

regulatie. Ook is er slechts een beperkte

gewetensfunctie. Naast pedagogische

verwaarlozing liggen hieraan constitutionele

factoren ten grondslag. De afwezigheid van

de biologische vader heeft bij Freek geleid tot

een gevoel van achtergesteld zijn.

Freek is veroordeeld voor twee overvallen op

pompstations waarbij geweld gebruikt is, dan

wel gedreigd is met geweld. (Deze overvallen

heeft hij gepleegd tijdens een proefverlof

uit een jeugdinrichting.) Daarnaast heeft

hij betalingen verricht met vals geld. De

overvallen zou hij gepleegd hebben omdat

hij een forse geldschuld had staan vanwege

een verkeerd afgelopen drugstransactie. De

schuldeiser had bedreigingen geuit als hij

niet zou betalen.

Voor bovenstaande delicten heeft Freek door

de meervoudige kamer een PIJ-maatregel

opgelegd gekregen.

Ten aanzien van de delicten vertoont Freek

volgens de rapportages geen werkelijke

betrokkenheid bij de slachtoffers. Er is geen

spijtbetuiging en de schuld voor de wandaden

wordt bij de ander gelegd.

Deze delicten zijn niet de eerste waarvoor hij

in aanraking is gekomen met politie en justitie.

Op vijf à zes-jarige leeftijd zou hij al opgepakt

zijn voor diefstal en naar het politiebureau zijn

gebracht. Daarna zijn de vergrijpen doorge-

gaan. Vanaf zijn twaalfde jaar zijn er contacten

met politie en justitie, in verband met onder

andere (volgens informatie uit het strafdossier

en het interview) inbraak, mishandeling,

bedreiging, diefstal, vernielzucht, ripdeals*,

uitgifte vals geld, vuurwapenbezit en vuur-

wapenhandel, drugsbezit en drugshandel.

Sinds zijn twaalfde heeft hij naar eigen zeggen

al 72 maanden gezeten en voorafgaand aan

de huidige veroordeling heeft hij reeds vele

jeugdinrichtingen van binnen gezien.

Ripdeal: oplichting tussen dealers, gebruikers en/of tussenpersonen onderling.
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ten tijde van het delict waarvoor hij nu is veroordeeld: 'Iedereen maakte elkaar gek.

Ik heb mij ook gek laten maken en ben achter de meute aangerend.'

Het gebruik van geweld was gewoon voor Freek die zijn eigen, bende heeft opgericht:

'Dat is de cultuur'. Hij zegt dat het voor hem geen verschil maakt of hij alleen is of in

een groep: 'Dat is voor mij hetzelfde, ik ben niet bang aangelegd.'

Het voor elkaar opkomen wanneer er ruzie is, speelt ook een rol in de groepen:

'omdat je elkaar helpt wanneer een van je vrienden ruzie heeft' (Dennis), of: 'Je

loopt niet weg , je blijft vechten, je laat je maten niet in de steek' (Gregory). Gregory

laat met het volgende citaat zien dat de groepsdruk hoog is waar het gaat om het

plegen van delicten: 'Als een jongen in de groep een idee had, dan moest je daar wel

aan meedoen.' Ook binnen de supportersgroep van Jimmy is de druk vanuit de

groep om deel te nemen aan de vecht- en slooppartijen groot. Over het motief om

mee te gaan naar de vechtpartij zegt Jimmy in het proces-verbaal het volgende: 'Ik

ben meer meegegaan om erbij te zijn en later geen verwijten te krijgen dat ik niet

meeging.' Verder zegt hij over de groepsdruk: 'En als je eenmaal binnen deze groep

komt, dan is het moeilijk om eruit te komen.'

Regels en leiders

De meeste jongeren vinden dat hun vriendengroep niet aan te merken is als een

bende. We zien wel dat enkele groepen een of meer leiders hebben en dat er

bepaalde regels heersen: 'Je moet van elkaars meisje afblijven en er mag nooit

gepraat worden als je door de politie gepakt bent' (Arnold).

Erwin zegt het volgende: 'In het begin deed ik wat de anderen ook deden, maar later

werd ik, samen met nog een vriend, tijdens een meeting in een coffeeshop gekozen

als 'the boss' van de groep.(...) In mijn groep (6-8 jongeren) was ik, samen met nog

een andere jongen, degene die het voor het zeggen had. Bijvoorbeeld we zagen een

voorbijganger voor een winkel staan, dan zei ik tegen een van "mijn" jongens: ga

naar die vent en geef hem een schop, hij deed het gewoon. We hebben een soort

vergadering gehad over wie het hoofd van onze groep moest worden, ik was als

eerste gekozen, als tweede werd de andere jongen gekozen. Ik werd gekozen omdat

ik de slimste van de groep was en de andere omdat die de sterkste was.'

Freek zegt dat zijn bendeleden niet dezelfde kledingstukken dragen: 'Het ging

gewoon om drugs dealen en geld verdienen, en niet om dat soort onzin.' Wel

heersten er bepaalde regels in de groep: elkaar niet verraden, elkaar altijd steunen

en ieder bevel dat je wordt gegeven, moet je opvolgen. Freek beschouwt zijn

vriendengroep niet als een soort familie, 'het was gewoon een manier om geld

te verdienen'.

De regels die binnen de supportersgroep heersen, komen niet duidelijk naar voren

uit het interview met Jimmy. Er blijkt alleen dat verslaving aan drugs niet wordt

getolereerd: 'Er wordt veelvuldig drugs gebruikt, maar junkies zijn bij ons niet

welkom.' Ook over leiders wordt weinig gezegd. Duidelijk is dat de groep leiders
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kent: 'Vooral de leiders doen hun best om de tegenstanders uit te dagen door hen

te provoceren', maar ook meelopers: 'Veel van deze knapen zijn zo makkelijk te

beïnvloeden, ze zijn meelopers.'

4.2.5 Schuldbesef
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Aan alle acht jongeren zijn vragen gesteld met betrekking tot hun schuldbesef.

Sommigen zeggen spijt te hebben van hun daden. Zo zegt Jimmy: 'Ik heb een

enorme spijt van wat ik heb gedaan; niet alleen van het delict, maar ook ten

opzichte van mijn ouders en mijn vriendin. Bovendien loop ik nu het risico mijn

baan kwijt te raken.' Gregory: 'Van de berovingen weet ik dat het niet goed is, dat het

niet mag gebeuren. Ik was dronken, ik wist niet goed wat ik deed (...) ik kan deze

slachtoffers niet geestelijk of lichamelijk helpen. Ik wou wel tegen ze zeggen dat ik

spijt heb van wat ik heb gedaan; ik weet zelf niet hoe schuldig ik ben.' Daarentegen

merkt Erwin op: 'Spijt heb ik niet; het is gebeurd (...) ik weet dat het niet correct is,

maar spijt heb ik niet; dat is anders als je iemand doodschiet, daar zou ik later spijt

van kunnen hebben.'

Of er al dan niet sprake is van spijtgevoelens, lijkt mede afhankelijk te zijn van de

persoon van het slachtoffer. Is het slachtoffer familie of een'vriend', dan wordt

aanmerkelijk meer spijt betuigd: 'Ik heb een vriend gestoken, ja! Als het een ander

was geweest, dan had het me niets gedaan, al had ik hem vermoord (...) Ik vind het

jammer dat ik hem zo heb geslagen en gestoken' (Bachir). Dennis zegt dat hij

minder spijt zou hebben gehad als hij het delict bij iemand anders (dan zijn

familielid) had gepleegd; 'dat is nog niet goed, maar dat had ik wel beter

kunnen doen'.

Van inlevingsvermogen naar de slachtoffers toe is ondanks sommige spijtbetui-

gingen, weinig te merken. Zo geeft Arnold te kennen dat hij 'schijt' heeft aan de

gevolgen voor de slachtoffers. Christiaan zegt: 'Nee, het is niet leuk voor het

slachtoffer, dat weet ik, maar ze moeten je niet boos maken.'

Zoals uit dit laatste citaat ook al blijkt, plaatsen veel van de jongeren de verant-
woordelijkheid voor hun daden (gedeeltelijk) buiten zichzelf. Ze delen zichzelf als

het ware de slachtofferrol toe. Dat zij het slachtoffer iets hebben aangedaan, is

volgens hun redenering veelal de schuld van externe factoren als dronkenschap:

'Ik was dronken, ik wist niet goed wat ik deed' (Gregory), of van het slachtoffer zelf:

had die maar niet zus of zo moeten doen. Zoals Erwin toelicht: '(...) ja, het is haar

eigen schuld dat ik haar een kopstoot heb gegeven, toch?! Zij schopte mij heel hard.'

Freek vindt dat zijn slachtoffer stom is geweest om hem aan te vallen (waarna Freek

hem met een mes stak): 'hij is gewoon een sukkel'. Op de vraag hoe dit slachtoffer

het delict ervaren moet hebben, zegt Freek dat hem dat'niet zoveel uitmaakt', en

'misschien heeft hij nu geleerd dat hij dat [namelijk zijn belager aanvallen] de

volgende keer niet moet doen, want misschien schiet de volgende hem wel

overhoop.'
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Gregory

Gregory is vijftien jaar en woont met zijn

moeder en jongere halfzusje in een achter-

standswijk in een grote stad. Zijn moeder is

nog niet meerderjarig wanneer Gregory wordt

geboren en woont bij haar moeder. Samen

dragen zij zorg voor de opvoeding van Gre-

gory. Wanneer hij drie jaar is, krijgt moeder

een nieuwe vriend; deze man is een vader-

figuur voor Gregory. Met zijn biologische vader

heeft Gregory praktisch geen contact. Met

haar nieuwe vriend heeft moeder een dochter
gekregen. Later is deze relatie verbroken;

Gregory beschouwt de man echter nog steeds

als zijn vader. Deze zit overigens ten tijde van

het interview een straf uit. Waarvoor is

onbekend.

Moeder en Gregory hebben lange tijd bij oma

gewoond en oma is altijd deel blijven nemen

aan de opvoeding. De band tussen oma en

Gregory is hecht.

Moeder heeft zich altijd zeer beschermend

opgesteld naar Gregory. Zij heeft sinds de

bevalling van haar tweede kind lichamelijke

klachten, waardoor Gregory veel bij oma

verkeert. Hier is de opvoeding wat losser en

krijgt Gregory meer vrijheid.

Wanneer Gregory twaalf jaar oud is, verandert

zijn gedrag. Hij houdt zich niet aan de regels

en dit geeft problemen met moeder. Na

dergelijke ruzies met zijn moeder gaat Gregory

altijd naar oma, waar hij een eigen kamer

heeft en soms wel weken blijft.

Op de middelbare school gaat het eveneens

niet goed. Gregory maakt veel problemen en

wordt uiteindelijk van school gestuurd. Op zijn

huidige school komt hij weer regelmatig in de

problemen, doordat hij zich overal mee

bemoeit en erg fel kan reageren.

In het interview vertelt Gregory dat hij steeds

meer is gaan spijbelen, omdat het op school

zo saai is. Hij hangt veel rond op straat met

zijn vriendengroep en uit verveling gaan ze

spannende dingen doen, zoals jongens weg-

jagen uit 'hun' buurt, of een vechtpartij in een

winkel uitlokken om vervolgens spullen uit de

winkel mee te nemen. Het gaat hen volgens

Gregory niet alleen om het geld, maar ook om

de kick, de spanning. Zijn groep is de baas

van de wijk en er wordt regelmatig gevochten

tegen groepen uit andere wijken. De groeps-

leden komen altijd voor elkaar op: 'Je laat je

maten niet in de steek.'

Gregory vertelt dat hij voor zijn eigen veilig-

In de meerderheid van de gevallen is er geen contact geweest tussen de jongere en

het slachtoffer. Christiaan heeft zijn slachtoffer een kaartje gestuurd: 'Mijn advocaat

zei tegen mij dat dat wel een goed idee van mij was.' Erwin zegt: 'Nee, met de slacht-

offers heb ik geen contact gezocht, waarom zou ik? Die jongen heeft toch zijn

walkman teruggekregen?' In die gevallen waar het slachtoffer een vriend betrof, zijn

sommige jongeren wel van plan het nog'goed te maken'. Zo zegt Bachir: 'Als ik vrij

ben, dan ga ik met hem praten en mijn excuses aanbieden.'

Wanneer aan de jongeren gevraagd wordt of ze het terecht vinden dat ze straf

opgelegd hebben gekregen, antwoorden ze overwegend bevestigend. Tegelijkertijd

laat een deel van de jongeren ook blijken de opgelegde straf te zwaar te vinden.

Het gepleegde delict wordt gebagatelliseerd of er worden kromme redeneringen

aangevoerd: 'Het is logisch dat ik gestraft wordt, maar het is wel heel lang voor de

paar dingen [negen zaken!] die ik heb gedaan' (Arnold). Erwin zegt: 'De straf op zich

vind ik niet zo erg, dat hoort erbij; terecht dat ik werd gestraft. Alleen vind ik dat die



Achtergronden en meningen van daders

heid wapens op zak heeft, meestal een aantal

messen, soms een pistool. Hij gebruikt

bijnanooit drugs, wel alcohol. Dit laatste blijkt

overigens niet uit de informatie uit het

strafdossier.

Vanwege de problemen met Gregory heeft

moeder vlak voor de detentie een afspraak met

de Riagg gemaakt, om hierover te praten.

Ten tijde van het interview verblijft Gregory in

de opvangafdeling van een jeugdinrichting, in

afwachting van zijn straf. Uit het strafdossier,

dat na zijn veroordeling is ingezien, blijkt dat

hij wordt gedagvaard voor een aantal dief-

stallen, in vereniging gepleegd, tasjesroof en

weerspannigheid. Alle delicten zijn in groeps-

verband gepleegd. Uit de processen-verbaal

wordt duidelijk dat Gregory vooral een 'mee-

loper' is. Hij moet 'op de uitkijk' staan, de 'deur

openhouden' en dergelijke.

Uit het vonnis door de meervoudige kamer

blijkt dat hij van een aantal feiten wordt

vrijgesproken, waaronder het geweldsdelict

(tasjesroof). Wel wordt hij veroordeeld voor

twee diefstallen, in vereniging gepleegd. In het

ene geval betreft het diefstal van een tas van

een treinreiziger. Gregory moet hierbij tussen

de treindeuren gaan staan (om te voorkomen
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dat die dicht zouden gaan en de trein weg

zou rijden), terwijl enkele andere jongens

de trein in zijn gegaan, en de tas hebben

meegenomen van een passagier die in een

verder lege coupé zit. Het andere feit betreft

winkeldiefstal.

Ten tijde van zijn huidige zaak staan er

nog twee andere zaken (winkeldiefstal en

opzetheling) open. Voor de winkeldiefstal is

Gregory in een eerder stadium naar Bureau

Halt verwezen. Omdat hij zich niet aan de

afspraken heeft gehouden, is deze zaak alsnog

doorgestuurd naar het om. Beide openstaande

zaken zijn bij de huidige uitgangszaak

gevoegd.

Gregory wordt op grond van beide feiten

veroordeeld tot vier maanden jeugddetentie

waarvan één maand voorwaardelijk. Als

bijzondere voorwaarde dient hij zich onder

toezicht te stellen van de jeugdreclassering.

Over zijn daden zegt Gregory tijdens het

interview: 'Ik weet dat het niet goed is. Ik was

dronken, ik wist niet goed wat ik deed, ik liep

met de jongens mee (...) Ik wou wel tegen de

slachtoffers zeggen dat ik spijt heb van wat ik

heb gedaan'

rechter gemeen is geweest om mij harder te straffen dan die andere twee jongens; in

de metro had ik wel een mes in mijn zak, maar ik heb hem niet gebruikt.' En zoals

Christiaan opmerkt: 'Ik vind het terecht dat ik werd gestraft, alleen 28 uur is veel.

Maar de cursus Slachtoffer in Beeld vind ik wel goed; je ziet hoe een slachtoffer zich

voelt, je leert dingen en zo.' Ten slotte zegt Jimmy over zijn opgelegde straf: 'Wat ik

heb gedaan, valt niet goed te praten. Ik was in een rare toestand geraakt, ik werd

door anderen opgejaagd en opgefokt. Ik ben schuldig, akkoord, dat is zo, maar ik

dacht dat ik daar niet alleen was, ik was niet de enige met een [dergelijk wapen].

Nu moet ik als voorbeeld worden gestraft.'

Op de vraag of ze zo'n delict nog eens zouden plegen, antwoordt de meerderheid

ontkennend, zij het dat vaak enig voorbehoud wordt ingebouwd. Zo zegt Gregory:

'Als ik nu zie dat sommige van mijn vrienden iets "shittigs" willen doen, dan loop ik

weg. Dan zeg ik tegen ze dat ik naar mijn vriendin moet of zo, maar ik weet niet of

er nooit meer gekke dingen kunnen gebeuren.' Familie of vrienden zijn ook in dit
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opzicht een onderscheidende factor: komt iemand aan hen, dan zou dat reden zijn

om eventueel toch weer een geweldsdelict te plegen. Dennis antwoordt bijvoorbeeld

op de vraag of hij een dergelijk delict nog eens zou plegen dat hij 'nooit "nooit"'

zegt. Wanneer mensen aan zijn familie of vrienden zouden komen, dan weet hij het

niet, maar zolang mensen dat niet doen, denkt hij niet dat het nog eens gebeurt.

Christiaan zegt: 'Ik denk dat wat ik gedaan heb, nog een keer zou kunnen gebeuren,

maar dan alleen als ik mijn vrienden moet helpen. Toch denk ik dat het nu een

beetje anders dan vroeger is geworden.' Daarnaast is er Arnold die zegt dat hij niet

nog eens zélf zulke delicten zal plegen: 'Dan laat ik het anderen voor me opknap-

pen.' In principe 'wil hij echter geen criminaliteit meer, (...) alleen als het nodig is'.

Hij licht toe dat dit laatste het geval zou zijn als bijvoorbeeld iemand zijn zusjes iets

zou aandoen.

4.3 Samenvattende conclusie

Op basis van de in dit hoofdstuk gepresenteerde bevindingen kunnen een aantal

conclusies worden getrokken. Hierbij moet in het achterhoofd worden gehouden

dat deze conclusies gebaseerd zijn op de gegevens van slechts acht jongeren. Een

aantal dat groot genoeg is om een beeld te krijgen van jongeren die geweldsdelicten

plegen, maar dat tegelijk te klein is om generaliserende uitspraken te kunnen doen

met betrekking tot de totale groep van jeugdige geweldplegers.

Allereerst blijkt dat uit de casusbeschrijvingen vele risicofactoren gedestilleerd

kunnen worden. Wanneer gekeken wordt naar de risicofactoren uit hoofdstuk 3, dan

kan geconcludeerd worden dat de jongeren allen zijn blootgesteld (geweest) aan een

of meer van deze factoren, op elk van de onderscheiden vier niveaus. Dit gegeven

kan als een onderbouwing van de theorie uit hoofdstuk 3 beschouwd worden. Bij

bijna alle jongeren heeft zich vanaf hun vroegste jeugd een opeenstapeling van

risicofactoren voorgedaan. Veel voorkomende risicofactoren zijn middelengebruik,

gezinsleden met problemen, gebrek aan schoolmotivatie, risicovolle vrijetijds-

besteding, omgang met vrienden die antisociaal gedrag vertonen, en wapenbezit.

Vooral de 'omgang met vrienden die antisociaal gedrag vertonen' lijkt een factor

te zijn die in de gaten moet worden gehouden. Uit de interviews met de jeugdigen

blijkt dat zij veel belang hechten aan hun vriendengroep en dat deze een belangrijke

rol speelt in hun leven. Veel jongeren sluiten zich aan bij een groep om ergens bij te

horen en aanzien te verwerven. Een groep biedt jongeren de mogelijkheid om status

en respect te verkrijgen, zowel naar de buitenwereld toe, alsook binnen de eigen

groep. Om aanzien en respect te verkrijgen, is het belangrijk stoer gedrag te

vertonen en worden in sommige groepen delicten gepleegd of vechtpartijen

aangegaan met andere groepen. De jongeren binnen een groep hebben een sterke

invloed op elkaar en de groepsdruk is groot. Zowel deze groepsdruk als het streven
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Jimmy

Jimmy is een 21-jarige jongen die als baby is

geadopteerd door zijn Nederlandse ouders. Hij

heeft een oudere zus. Naar eigen zeggen heeft

hij thuis als kind geen problemen gehad.

Op de lagere school kan Jimmy geen aanslui-

ting bij zijn klasgenoten vinden en wordt vaak

gepest. Dit heeft volgens Jimmy te maken met

zijn achtergrond en zijn uiterlijk: hij is klein

van stuk. Jimmy reageert hierop met boosheid

en agressie en luistert slecht op school. Op de

middelbare school gaat het eveneens niet

goed, en uiteindelijk wordt Jimmy in zijn

tweede jaar van school gestuurd. Vervolgens

heeft hij een lbo-diploma gehaald. Na een

niet-afgemaakte mbo-opleiding is Jimmy

gaan werken.

Jimmy heeft in zijn jeugd actief gesport. Door

een brommerongeluk op zeventienjarige

leeftijd is hij hiermee gestopt. Volgens een

rapportage in het strafdossier is na dit ongeluk

'alles veranderd'. Jimmy komt via kennissen in

housedisco's en daardoor in de 'gabberscene'.

Hij gaat elk weekend uit en doet alles om erbij

te horen. Er worden veel drugs gebruikt en

ook Jimmy doet daar een jaar lang flink aan

mee. Hij is echter gestopt toen hij er een keer

erg ziek van is geworden.

Tijdens een zomervakantie heeft Jimmy een

jongen leren kennen, die een fervent voetbal-

supporter is. Met hem bezoekt Jimmy alle

thuiswedstrijden van hun favoriete club. Hier-

door leert hij 'de groep' kennen, waarin, naar

zijn zeggen, vooral relschoppers een grote rol

spelen: 'Er zaten jongens tussen die liever

sloopwerk verrichtten dan dat ze naar het

voetbal keken: Jimmy voelt zich hiertoe

aangetrokken: 'Slopen is een kick, net als

vechten tegen relschoppers van een andere

club: Volgens Jimmy bestaat de groep uit vele

soorten jongeren (werklozen, studenten, crimi-

nelen, werkenden) en 'als je er eenmaal inzit,
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dan is het moeilijk om eruit te komen. Aanzien

speelt een grote rol en dat geeft voldoening.'

Voorafgaand aan zijn huidige veroordeling is

Jimmy reeds enkele keren met de politie in

contact geweest. Op zijn vijftiende heeft hij

een vermaning gekregen wegens winkeldief-

stal en op zijn achttiende is een vechtpartij

door middel van een transactie afgedaan. Ook

is hij tijdens voetbalrellen een keer door de

ME opgepakt. In zijn familie is niemand verder

ooit in aanraking met justitie geweest.

Het delict waarvoor Jimmy thans vastzit, houdt

verband met een treffen van twee voetbal-

supportersgroepen, voorafgaand aan een

competitiewedstrijd. Jimmy is in hoger beroep

veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier

jaar wegens het medeplegen van doodslag, het

medeplegen van poging tot doodslag en het

openlijk met verenigde krachten geweld

plegen tegen personen.

Het delict heeft volgens Jimmy een stempel

op zijn persoon gedrukt. Hij vindt dat wat

hij gedaan heeft niet goed te praten valt,

maar heeft wel het idee dat hij 'als voorbeeld'

voor de rest van de relschoppers wordt

gestraft.

Hij zou in de toekomst graag willen helpen

het voetbalvandalisme te bestrijden door

bijvoorbeeld het geven van voorlichting op

scholen en in jeugdcentra. 'Ik zou daar

misschien een rol kunnen spelen door mijn

verhaal als voorbeeld te gebruiken. Jongeren

kijken gefascineerd naar de daden van andere

jongeren. Mijn verhaal zou meer invloed op

mijn leeftijdgenoten hebben dan hetzelfde

verhaal van een maatschappelijk werker die

over het algemeen geen grote impact op de

jongeren heeft.'
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om aanzien en respect te verkrijgen, lijken niet te verwaarlozen aspecten te zijn bij

het plegen van (gewelds)delicten. Bijna alle geïnterviewde jongeren hebben hun

delicten in groepsverband gepleegd. Enkelen zeggen zelfs dat zij nooit alléén een

(gewelds)delict zouden plegen.

De invloed van de groep is dus aanzienlijk. Dit geldt ook ten aanzien van middelen-

gebruik, dat veelal in groepsverband plaatsvindt of in ieder geval gestimuleerd wordt

onder invloed van de groep. Het blijkt voor de jongeren niet moeilijk te zijn om aan

alcohol of drugs te komen; wanneer een jongere op grond van zijn leeftijd niet in

staat is deze middelen te kopen, krijgt hij ze wel via zijn oudere vrienden. Verschil-

lende jongeren hebben hun delict onder invloed van alcohol en/of drugs gepleegd.

Het lijkt voor deze acht jongens doodnormaal te zijn om een wapen op zak te

hebben. De voornaamste reden die zij hiervoor aanvoeren, is hun eigen veiligheid.

Ingeval ze bedreigd worden met een wapen, moeten zij in staat zijn zichzelf te

verdedigen, vinden ze. Sommige jongens geven expliciet aan een dergelijke situatie

heel reëel te achten.

Voor het verklaren van hun gedrag verwijzen de jongeren zelf slechts in beperkte

mate naar bovengenoemde risicofactoren. Zij voeren ook andere redenen aan. Zo

blijkt uit de interviews dat, naast de eerder besproken geldingsdrang, ook'verveling'

een belangrijke reden is om (gewelds)delicten te plegen. In de interviews geven de

jongeren aan dat het hun vaak ontbreekt aan een goede vrijetijdsbesteding. Ze

zeggen veelvuldig dat ze zich vervelen, helemaal niets te doen hebben en dat de

buurt waarin zij wonen, saai is en weinig voorzieningen heeft voor jongeren. Het

gevolg is dat de jongeren in groepen rondhangen op straat of in coffeeshops en uit

verveling (gewelds)delicten plegen.

Hiernaast leggen sommige jongeren een verband tussen hun gewelddadige gedrag

en het feit dat ze vroeger gepest of gediscrimineerd werden. Naar eigen zeggen

resulteerde het pesten of de discriminatie bij hen in boosheid en agressie, vecht-

partijen met belagers of het voornemen om wraak te nemen.

Uit de interviews valt ten slotte op te maken dat een aantal jongeren weinig berouw

toont over de gepleegde daden en dat de meesten zich evenmin veel bekommeren

om de gevolgen voor de slachtoffers. Sommige jongeren zijn geneigd de verant-

woordelijkheid voor hun daden (gedeeltelijk) buiten zichzelf te plaatsen (alcohol

of drugs als boosdoener) of zichzelf in een slachtofferrol te manoeuvreren. Hun

werkelijke aandeel wordt aldus gebagatelliseerd. Zolang de jongeren in hun eigen

ogen gegronde redenen kunnen aanvoeren voor de geweldpleging, lijken zij geweld

niet te veroordelen en sluit een aantal van hen niet uit opnieuw een geweldsdelict

te zullen plegen.
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Sleutelfiguren aan het woord

In de maanden april en mei 1998 werden gesprekken gevoerd met negen 'sleutel-

figuren': mensen die in hun werk veel te maken hebben met jongeren - jongeren van

wie sommigen (of velen, afhankelijk van het beroep dat de ondervraagde uitoefent)

wel eens fysiek geweld gebruiken of gebruikt hebben. Niet alle sleutelfiguren zijn op

grond van hun opleiding specifiek deskundig als het gaat om kennis over de achter-

gronden van geweld; zij moeten vooral worden gezien als ervaringsdeskundigen. Er

is naar gestreefd om in dit (kleine) aantal personen niet alleen de sociale omgevin-

gen waarin opgroeiende jongeren zoal verkeren, vertegenwoordigd te doen zijn,

maar ook de diverse schakels uit de strafrechts- en hulpverleningsketen.

De `alledaagse' theorie van deze sleutelfiguren wordt in dit hoofdstuk als het ware

getoetst aan de cijfers van hoofdstuk 2 en de wetenschappelijke theorie zoals

gepresenteerd in hoofdstuk 3. Vooral waar het gaat om hun ideeën met betrekking

tot een eventuele recente toename van het geweld van jeugdigen, wordt gekeken in

hoeverre deze aansluiten bij de in hoofdstuk 2 en 3 gepresenteerde cijfers respec-

tievelijk risicofactoren.

Om te beginnen geven we een korte impressie van de geïnterviewde personen en/of

hun functies.

- Een directeur van de afdeling Kort Middelbaar Beroepsonderwijs (kmbo),

onderdeel van een scholengemeenschap in een middelgrote stad in de randstad.

De jongeren die hier onderwijs volgen, variëren in leeftijd van 16 tot en met 22

jaar. Hun vooropleiding is in het algemeen laag tot zeer laag. Veel leerlingen

presteren slecht, soms doordat zij moeilijk kunnen leren, maar vaak ook ten

gevolge van externe factoren.

- Een gedragsdeskundige, werkzaam bij het Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg

(ABJ) te Leiden. Hij is ontwikkelingspsycholoog en sociaal-pedagoog. Is ruim elf

jaar werkzaam bij het AB): eerst als onderzoeker, vervolgens als hoofd. De laatste

zes jaar fungeert hij tevens als cotirdinator strafzaken. Het ABJ houdt zich bezig

met opvoedingsproblemen en richt zich op jongeren die met justitie in aan-

raking zijn gekomen. Naast diagnostiek vindt er behandeling plaats van incest-

daders (op verplichte basis) en van jeugdige zedendelinquenten.

- Een politieman (inspecteur van politie) te Amsterdam, projectleider van het

`tienerteam'. Alle jeugdige delinquenten (tot 18 jaar) uit het district Amsterdam

komen terecht bij dit tienerteam. De hele repressieve afhandeling van hun

strafzaak vindt hier plaats, en wel door middel van een persoonsgerichte

aanpak. Het tienerteam werkt samen met vele hulpverlenende instanties zoals

Halt, Nieuwe Perspectieven, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de kinderbescher-

ming, en incidenteel ook met Marokkaanse instanties voor hulpverlening.
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Een jongerenwerker, 2,5 jaar geleden begonnen bij een jongerencentrum te

Leiden. Zijn taak is het begeleiden en ondersteunen van de vrijwilligers die er

werken, het contact leggen met de bezoekers van het centrum en - met enkelen

van hen - het kweken van een vertrouwensband. Verder organiseert hij veel

sportactiviteiten. De meeste binnenkomende jongeren bevinden zich in de

leeftijdsgroep van 15 tot en met 18 jaar. Er zijn veel verschillende etniciteiten

(Surinaams, Antilliaans, Marokkaans, Nederlands) en ook is er een redelijk grote

groep allochtone meisjes (voornamelijk Surinaams en Antilliaans). De meesten

komen uit de onder- tot middenklasse.

Een kinderrechter. Zij is al meer dan twaalf jaar als kinderrechter werkzaam in

het arrondissement Amsterdam. Naast strafzaken behandelt een kinderrechter

meestal ook civiele zaken.

Een kinder- en jeugdpsychiater, werkzaam bij de Districtspsychiatrische Dienst

te Amsterdam. Als zodanig is hij belast met het coordineren van voorlichtings-

rapportages over jeugdigen ten behoeve van de rechtbank. Tevens is hij

consulent bij de Raad voor de kinderbescherming te Amsterdam. Is sinds

1988 werkzaam in de forensische psychiatrie. In het recente verleden was hij

gedurende vier jaar als consulent verbonden aan een gesloten inrichting voor

jeugdigen. Ook werkte hij als districtspsychiater in verschillende gevangenissen

en huizen van bewaring met meerderjarigen.

Een officier van justitie, sinds januari 1997 werkzaam in het arrondissement

Utrecht; daarvoor in Rotterdam. In totaal is zij ongeveer 3,5 jaar jeugdofficier,

althans heeft zij jeugd als taakaccent. Het is gebruikelijk dat jeugdofficieren ook

`gewone' strafzaken doen. De officier benadrukt dat zij veel minder jongeren aan

zich voorbij ziet trekken dan bijoorbeeld. een kinderrechter. Die ziet sowieso alle

ots'ers (onder toezicht gestelden), en ziet daar dus al een heel groot stuk van de

jeugdproblematiek.

Een rector van een College voor mavo, havo en vwo te Hilversum. Doceerde

in het verleden Engels en Nederlands. Sinds 1994 is hij rector van deze school

met 1.000 à 1.100 leerlingen. Was eerder waarnemend rector te Almere op een

school voor ivbo, vbo, mavo, havo, vwo en gymnasium; alles onder één dak.

Deze school begon ooit met 140 leerlingen maar telde er bij zijn vertrek in

1994 zo'n 1.900.

Een straathoekwerker te Den Haag. Weliswaar is hij al sinds een jaar werkzaam

als voogd bij een voogdij-instelling voor alleenstaande minderjarige asielzoekers

(ama's), maar voordien werkte hij bijna zes jaar lang als straathoekwerker. Ook

nu nog verkeert hij veel in dat circuit, en helpt bijvoorbeeld mee in een

Surinaamse stichting.

De onderwerpen die werden aangesneden, waren in principe bij iedere onder-

vraagde gelijk. De gesprekken werden echter toegespitst op bepaalde aspecten van

geweldscriminaliteit onder jongeren, al naar gelang het vakgebied en de specifieke
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kennis van de betrokkene. De meningen van de sleutelfiguren zijn uiteraard

gekleurd door hun persoonlijke ervaringen, en hun uitspraken kunnen niet zonder

meer worden gegeneraliseerd. De interviews werden gehouden aan de hand van een

beknopte lijst met aandachtspunten (voor een voorbeeld zie bijlage 4).

5.1 De aard van het geweld

Voor het krijgen van een algemene indruk van de agressie of het geweld dat

kenmerkend is voor (sommige) opgroeiende jongeren, kunnen we het beste afgaan

op indrukken van degenen die werkzaam zijn in het onderwijs en in het reguliere

jeugdwerk. We komen dan terecht bij de jongerenwerker en de straathoekwerker,

bij de rector en de directeur.

De jongerenwerker beaamt dat er in het jongerencentrum wel eens gewelddadig

gedrag wordt vertoond. Ook de straathoekwerker maakt wel mee dat de jongeren

waarmee hij werkt, geweld gebruiken; zij doen dit vooral in groepsverband. Het

soort geweld dat individueel plaatsvindt, is meestal verbaal. De rector heeft in zijn

loopbaan diverse uitingen van geweld meegemaakt, zij het incidenteel. Volgens hem

is dat onvermijdelijk, omdat alles wat er in de maatschappij gebeurt, ook gebeurt in

het middelbaar onderwijs; wat dat betreft vormt de school een weerspiegeling van

de maatschappij. De aard en omvang van het geweld op een school hebben volgens

de rector alles te maken met de samenstelling van de bevolking en de plek waar de

school staat. Zo is bijvoorbeeld de sociale problematiek van een stad als Hilversum

een andere dan die van Almere. Daar waar de onderkant van de samenleving in zijn

vele typeringen samenkomt en de kansen steeds minder groot worden, neemt de

kans op gewelddadige uitingen onvermijdelijk toe. Fysiek geweld komt men het

meest tegen in de lagere vormen van onderwijs. Toch is het niet zo dat er in de

hogere vormen geen agressie voorkomt; die neemt echter een andere vorm aan. De

directeur van het kmbo heeft veel te maken met jongeren uit 'de onderkant van de

samenleving'. Veel van zijn leerlingen zitten in moeilijke situaties, zoeken steun bij

anderen en vinden die vaak buiten op straat. Daar kunnen ze positief maar ook

negatief beïnvloed worden; vaak pakt het verkeerd uit.

5.2 Motieven en achtergronden

5.2.1 Motieven/beweegredenen

Wat beweegt jongeren om geweld te plegen? De sleutelfiguren noemen een aantal

motieven, die we nu - in willekeurige volgorde - opnoemen.

- Verveling (directeur).

- Gebrek aan mogelijkheden om agressie op een'gezonde' manier te uiten, zoals

bijvoorbeeld door middel van sportbeoefening (directeur en politieman).
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Materieel gewin; behoefte aan geld (directeur, kinderrechter en rector), behoefte

aan merkkleding (gedragsdeskundige).

Zelfbevestiging, statusverhoging en/of het opbouwen van een reputatie

(directeur en straathoekwerker).

Frustratie (gedragsdeskundige).

Erbij willen horen, behoefte aan aandacht en belangstelling (directeur en

kinderrechter). De directeur spreekt in dit verband van 'compensatiedrang'.

Zich niet op een andere manier kunnen manifesteren dan alleen door middel

van geweld (officier van justitie en rector).

De motieven/beweegredenen voor het plegen van geweld vormen als het ware

de verbindende schakel tussen de blootstelling aan risicofactoren enerzijds en het

(later of veel later) plegen van geweld anderzijds. Dit lijkt zowel op te gaan voor de

rationele motieven die daders hebben, als voor de onbewuste drijfveren die leiden

tot de meer impulsieve vormen van geweld. Zo kan 'verveling' wellicht worden

verklaard uit het feit dat de prikkeldrempel van een jongere dermate hoog is, dat

er heel wat moet gebeuren, wil hij zich niet vervelen. En zo lijkt bijvoorbeeld een

extreme behoefte aan aandacht te kunnen worden verklaard uit een gemis aan liefde

en zorg in de omgeving waarin iemand is opgegroeid.

5.2.2 Achtergronden/oorzaken

Aan de meeste sleutelfiguren is doelbewust - ter vermijding van een te sugges-

tieve vraagstelling - niet rechtstreeks gevraagd naar eventuele risicofactoren die

aan gewelddadig gedrag ten grondslag zouden kunnen liggen. Een uitzondering

is echter gemaakt voor de invloed van (groepen) leeftijdgenoten, wapenbezit,

middelengebruik plus gokken, en gepest of gediscrimineerd worden. Zie hierover

de paragrafen 5.5 tot en met 5.8. Des te overtuigender is het daarom dat de onder-

vraagden toch eigener beweging ook met tal van andere risicofactoren (die in

hoofdstuk 3 de revue passeerden) op de proppen kwamen. Twee van hen bena-

drukken dat het meestal gaat om een samenspel van diverse factoren.

De gedragsdeskundige: 'Geweld moet multicausaal verklaard worden. Daardoor is

het ook erg moeilijk om echt oorzaken te vinden.'

De psychiater: 'In het algemeen kun je stellen dat er altijd sprake is van een combi-

natie van factoren die tot agressie leidt. Zij grijpen vaak in elkaar en versterken

elkaar. Dus het beschouwen van afzonderlijke factoren is wat dat betreft lastig.'

Zowel hier als later, bij de bespreking van de mogelijke oorzaken van de toename

(paragraaf 5.3.3), zullen we de vier categorieën van risicofactoren afgaan en bezien

waar hetgeen de sleutelfiguren te berde brengen, in dit stramien kan worden

ondergebracht.
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Individuele factoren

De politieman denkt dat in sommige gevallen genetische factoren een rol spelen,

zoals bij zwakzinnigheid of bij psychische stoornissen die je bij latere tbs-

klanten ziet.

De gedragsdeskundige verwijst in verband met biologische aspecten naar

kinderen met ADHD en naar kinderen die bij de geboorte last van zuurstofgebrek

hadden.

Vier van de sleutelfiguren wijzen erop dat ook aspecten van de persoonlijkheid

meespelen. Drie sleutelfiguren merken op dat zij in hun omgeving zien dat

mondige jongeren die zich goed kunnen uitdrukken, minder snel tot geweld

overgaan. De rector: 'Als je minder mogelijkheden hebt om je woede te kanali-

seren, ja, dan wordt het fysiek. Dus dat betekent in de praktijk, dat er binnen

het ivbo en het vbo meer gevochten wordt dan in het havo/vwo.'

De kinderrechter verwijst naar een geringe intelligentie: wat sommige jongeren

aan intelligentie missen, compenseren ze volgens haar met geweld, om zich

waar te maken.

Gezinsfactoren

De directeur merkt aan sommige kinderen duidelijk dat zij thuis te weinig

persoonlijke aandacht krijgen. Hij merkt dat als zo'n leerling wel eens bij hem

op de kamer zit en daar wel vertrouwen en aandacht krijgt.

Vijf van de negen sleutelfiguren noemen gebrek aan toezicht van de ouders

en/of een gebrekkige disciplinering van hun kinderen als een belangrijke

oorzaak van geweld (directeur, politieman, kinderrechter, psychiater en

rector). Vooral de politieman benadrukt het gewicht van deze factor. Heel

veel kinderen weten volgens hem niet wat regels zijn. De politieman: 'De

moeilijkheid is vervolgens dat de politie of een andere instantie de regels

moet handhaven. Maar op het moment dat een kind nooit geleerd heeft wat

een regel is, dan overtreedt het kind die in zijn eigen ogen ook niet.' Verder

wijst hij erop, dat sommige jonge kinderen geen regelmaat aanleren. Kinderen

uit groep 3 van de basisschool zijn 's avonds om half tien à tien uur nog op

straat, gaan dus te laat naar bed en zijn de volgende ochtend niet voldoende

uitgerust om leerstof op te nemen. Zo krijgen zij een achterstand, met weer

alle gevolgen van dien. Volgens de psychiater blijkt uit de diagnostiek van zijn

cliënten dat ouders vaak moeite hebben/hadden met het bieden van structuur

en met het stellen van grenzen.

Het is opmerkelijk hoe vaak er in verband met toezicht en discipline door de

geïnterviewden verwezen wordt naar allochtone gezinnen. Volgens de politie-

man kunnen allochtone kinderen vaak niet voldoen aan de hooggespannen

verwachtingen van hun ouders omdat die niet in staat zijn hen de daarvoor

vereiste morele steun te bieden. De politieman: 'Er zijn veel jongeren die dan

door het ijs zakken en hun heil buitenshuis zoeken. (...) De ouders van deze
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jongeren komen niet op ouderavonden. Op het gebied van opvoeding léggen zij

veel verantwoordelijkheid bij de school en niet bij zichzelf.' In de ogen van de

psychiater zijn het vooral allochtone jongens (uit Suriname, de Antillen en

Marokko) die thuis niet voldoende in de gaten gehouden worden, die moeite

hebben zich conform de regels te gedragen. De rector denkt dat in sommige

gevallen de verhouding binnen Marokkaanse gezinnen tussen de vader en de

kinderen zodanig is, dat de vader niet voldoende overwicht heeft.

Twee sleutelfiguren wijzen op de funeste gevolgen van geweld dat ouders zelf

gebruiken.

Aan de invloed die problemen van gezinsleden kunnen hebben, wordt gerefe-

reerd door de politieman en de rector. De politieman noemt de problemen die

zich kunnen voordoen in gezinnen met aan drank of drugs verslaafde ouders.

Ook als in een familie de vaders al één, twee generaties werkloos zijn, dan heeft

die omstandigheid ook invloed, aldus zowel de kinderrechter als de rector.

Ten slotte wordt verwezen naar de instabiele of conflictueuze thuissituatie. Hier-

naar verwijzen twee sleutelfiguren. Volgens de directeur maken kinderen uit

eenoudergezinnen veel spanningen en teleurstellingen mee, en wanneer ze uit

hun evenwicht raken, raken ze ook goed uit hun evenwicht. Ook de politieman

noemt de eenoudergezinnen; verder de hele grote gezinnen, gezinnen met oude

ouders, en gezinnen waar weinig contact onderling is.

School en leeftijdgenoten

- De scholing van veel allochtone jongeren is beperkt (psychiater).

- Gepest worden op school wordt door diverse sleutelfiguren genoemd als oorzaak

voor latere problemen. Zie hierover verder paragraaf 5.8.

Andere oorzaken van geweld die gelegen zouden kunnen zijn in de school zelf, zijn

in de gesprekken niet aan de orde gekomen. Wel is met de directeur en de rector

uitvoerig gesproken over eventuele maatregelen die ter voorkoming en bestrijding

van geweld in en de rond school genomen zouden kunnen worden. Hierover meer in

paragraaf 5.9. De invloed van leeftijdgenoten is ondergebracht bij de bespreking van

groepsaspecten (paragraaf 5.5).

Maatschappelijke en culturele factoren

Blootstelling aan geweld via de media wordt genoemd door de

gedragsdeskundige. Het zien van geweld heeft naar zijn mening een slechte

invloed, juist op kinderen die er toch al gevoelig voor zijn.

Zes van de negen sleutelfiguren verwijzen naar de problemen die allochtone

ouders en hun kinderen ondervinden in Nederlandse samenleving. Culturele

verschillen spelen een rol, maar zwaarder weegt het gebrek aan toekomst-

perspectief. De officier: `Het kan mijzelf ook overkomen, dat wil ik absoluut niet

uitsluiten. Maar ik denk wel dat een jongere die zich verder gewoon machteloos

voelt, geen perspectief heeft, ook al overhoop ligt met zijn eigen culturele
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achtergrond; zich nergens thuisvoelt, dat die makkelijker tot geweld komt dan

een jongere die zelfvertrouwen heeft, een opleiding heeft, een goede achter-

grond heeft, die toekomstperspectief heeft. Voor mij is dat eigenlijk wel heel

vanzelfsprekend.' Ook voor de kinderrechter is het ontbreken van perspectief

een begrijpelijke verklaring voor gewelddadig gedrag.

5.3 Toename

5.3.1 Ja of nee

De sleutelfiguren zijn unaniem van mening dat er de laatste jaren sprake is van

een toename van geweldscriminaliteit onder jeugdigen. Enkelen van hen haasten

zich echter deze waarneming weer te relativeren. De rector meent dat het geweld

van jongeren iets van alle tijden is. De rector: 'Toen ik jong was, woonde ik in

Delft. En wij hadden een plek in de stad waar op zaterdagavond alle jongeren

op buikschuivers [bromfietsen met doorlopend zadel] bij elkaar kwamen, en

dan kwam het hele Westland naar Delft, er werd gedronken, en dan werd er

ook gevochten.'

Volgens de officier van justitie wisselt het nogal in de tijd. Dat is ook de indruk van

de jongerenwerker en de straathoekwerker, die beiden een golfbeweging menen te

zien. Volgens de straathoekwerker lijkt het daarbij echter wel alsof het geweld bij

iedere volgende golf weer wat in hevigheid toeneemt.

De kinderrechter ziet al met al ook een toename van het geweld, maar het valt haar

vaak op hoezeer zich dit'in plukken' voordoet. Een bepaald soort geweld lijkt een

tijdje in de mode te zijn, waarna je er weer twee jaar niets van hoort. Als voorbeeld

noemt ze de criminaliteit van meisjes. Een paar jaar geleden zag zij een paar

groepen criminele meisjes vlak na elkaar, en daarna niet een meer. Een ander

voorbeeld betreft groepsverkrachtingen door Surinaamse jongens. Ook die zijn een

hele tijd in de mode geweest, maar toen weer verdwenen. Zo is het eveneens gegaan

met de gabbers, die een jaar of drie geleden vaak in groepen, onder de invloed van

XTC, straatterreur uitoefenden; die zie je nu niet meer. En zo is er op het ogenblik

een golf van overvallen op supermarkten.

Overigens wijst de kinderrechter in dit verband ook op het effect van het oppakken

van bepaalde groepen geweldplegers. Als zo'n groep voor een aantal jaren vastzit, is

het weer een tijdje rustig.

Verschillende sleutelfiguren zijn van mening dat de toename voor een deel slechts

een schijnbare is. De politieman en de jongerenwerker wijzen erop dat de media

de laatste jaren veel meer aandacht zijn gaan schenken aan het onderwerp. In de

berichtgeving worden de zaken naar hun mening vaak enorm opgeklopt. Ook in de

stigmatisering van buurten spelen volgens de politieman de media een negatieve
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rol. Die kan zelfs leiden tot een escalatie van geweld, doordat jongeren die daar

wonen, gaan denken dat ze ook mee moeten doen.

Een andere factor die tot een schijnbare toename leidt, is volgens de politieman het

feit dat er tegenwoordig eerder dan vroeger aangifte wordt gedaan. Ook is er meer

aandacht dan voorheen voor de zogeheten twaalf-minners (zowel bij justitie zelf als

in de media). En daar komt bij dat de politie meer contacten is gaan onderhouden

met scholen.

Ook de officier van justitie noemt enkele omstandigheden die mogelijk de toename

groter doen lijken dan deze in feite is. Zij noemt als voorbeeld de omstandigheid

dat het 0m enige tijd geleden bepaalde strafzaken nog niet zelf mocht afdoen: 'Als

officier moest je dan wel dagvaarden omdat je anders je termijnen liet verlopen.

Bovendien zijn er onlangs nieuwe requireer-richtlijnen voor minderjarigen

gekomen. Die hebben geleid tot hogere straffen. Uit het feit dat er zwaarder

gestraft wordt, zou je kunnen concluderen dat dus de criminaliteit ernstiger is

geworden. Het kan echter ook te maken hebben met het langzaam maar zeker

invoeren van die richtlijnen.'

5.3.2 Toename in welke opzichten?

Als er dus een toename is, waar is die dan voornamelijk in gelegen? Ook deze vraag

werd uiteraard aan de sleutelfiguren voorgelegd. De volgende waarnemingen

kwamen uit de bus.

- Wat betreft het soort geweld: het wordt meer instrumenteel (gedragsdeskun-

dige), er is een toename van zedendelicten (gedragsdeskundige, psychiater),

er is een toename van berovingen (gedragsdeskundige, kinderrechter) en van

openlijke geweldpleging (politieman, kinderrechter). Voor de gedragsdeskundige

staat beroving op ' 1 met stip'. Er is ook een toename van verbaal geweld (politie,

directeur, rector). Volgens de jongerenwerker echter is het met het verbale

geweld altijd al erg geweest.

- Er komen steeds meer jonge daders bij (politieman, kinderrechter).

- Er is een (toegenomen) oververtegenwoordiging van Marokkaanse en

Antilliaanse daders (gedragsdeskundige).

- Er is meer groepsgeweld. Deze indruk leeft bij alle sleutelfiguren. Volgens de

gedragsdeskundige heeft deze toename wellicht te maken met het feit dat naar

verhouding veel gewelddadige jongeren uit andere culturen komen, waar het

meer gebruikelijk is om in groepsverband op te trekken. Er zijn echter ook

vaak'gemengde' groepen, bestaande uit allochtone en autochtone jongeren.

Volgens de gedragsdeskundige neemt ook de bendevorming toe (de politieman

ontkent dit), evenals de banden met de georganiseerde misdaad. De officier en

de straathoekwerker hebben de indruk dat de groepen de laatste tijd groter

worden. Over groepsaspecten zie verder paragraaf 5.5.
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Er komen wat meer meisjes die geweld plegen (psychiater, straathoekwerker).

In de ogen van de straathoekwerker is het verschijnsel meisjesgroepen zeker

toegenomen; soms sluiten zij zich aan bij jongensgroepen.

De ernst van het geweld neemt toe (politieman, psychiater). De psychiater ziet

een toename van de zwaardere vormen van geweld, zoals moord en doodslag,

zedenzaken, diefstal met (zwaarder wordend) geweld.

Het geweld is toegenomen in die zin dat het tegenwoordig vaker'zinloos' is

(kinderrechter) en 'om een stompzinnige reden' (politieman). De geringste

aanleiding doet soms de vlam al in de pan slaan, en vijf gulden is genoeg om te

steken. De kinderrechter: 'En als je iemand geld wilt afpakken, oké, maar dan

hoef je toch niet na te steken, als je het al hebt? Dat ontzettende grenzeloze

geweld ...'

Er is een toename van geweld rond drugsgebruik en drugshandel (jongeren-

werker).

5.3.3 Mogelijke oorzaken van de toename

Individuele factoren

In verband met de toename van geweld is hiernaar door geen van de gespreks-

partners verwezen.

Gezinsfactoren

- Er zijn - in het algemeen - meer 'losgeslagen' gezinnen (psychiater).

- Het aantal echtscheidingen [met alle risico's van dien] neemt nog steeds toe,

ook bij allochtonen (directeur).

Naast deze beide factoren die inderdaad naar een toename als gevolg van verande-

ringen op gezinsniveau verwijzen, worden als oorzaken van de toename nog enkele

factoren genoemd waarbij het in feite veeleer gaat om een maatschappelijke en

culturele factor, namelijk de aanwezigheid van steeds meer allochtone c.q.

risicodragende gezinnen in ons land. Men bedoelt kennelijk niet zozeer te zeggen

dat binnen (allochtone) gezinnen de risicofactoren zijn toegenomen, als wel te

willen toelichten welke factoren het zijn die bepaalde allochtone gezinnen tot

risicogezinnen maken.

- Vooral allochtone ouders oefenen weinig toezicht uit op hun kinderen; vaak

weten ze niet waar ze zijn (politieman, kinderrechter).

- Antilliaanse moeders moeten vaak hun kind alleen opvoeden (gedrags-

deskundige).
- Marokkaanse gezinnen zijn vaak erg groot, waardoor er ook minder mogelijk-

heden zijn voor toezicht en controle (gedragsdeskundige).

- In Marokkaanse gezinnen is agressief gedrag van de vader een geaccepteerd

verschijnsel; de zonen nemen hier onwillekeurig een voorbeeld aan (gedrags-

deskundige).
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School en leeftijdgenoten

Er is sprake van een toenemend middelengebruik (vooral amfetaminen, XTC,

hasj); dit leidt soms tot geweld (psychiater).

Steeds meer jeugdigen komen in aanraking komen met geweld (psychiater). De

psychiater verwijst in dit verband naar de'zwarte scholen'. De psychiater: 'Als je

een heleboel jongeren bij elkaar zet die duidelijk minder kansen hebben, als je

dus kortom meer frustratie samenbrengt, is dat ook faciliterend voor geweld.'

Maatschappelijke en culturele factoren

De beperkte vooruitzichten en het ontbreken van toekomstperspectief, in het

bijzonder voor (steeds meer) allochtone jongeren (vrijwel alle sleutelfiguren).

Een verzakelijking en verharding van de maatschappij (gedragsdeskundige).

De samenleving wordt steeds meer geïndividualiseerd (gedragsdeskundige,

psychiater, directeur) en gejuridiseerd (psychiater). Dit leidt tot egocentrisme

en gewetenloosheid. Bij allochtone jongeren zou de individualisering leiden tot

een gebrek aan sociale vaardigheden (gedragsdeskundige, psychiater).

Normverschuiving: minder wederzijdse acceptatie en minder respect voor de

medemens (directeur, politieman, psychiater, rector)

Afname van sociale cohesie (psychiater). Er zijn bijvoorbeeld steeds minder

clubs waarmee jongeren zich nog nauw verbonden voelen. De psychiater:

'Sportclubs gaan teloor en zijn niet meer het sociaal cement dat ze vroeger

waren.'

Het feit dat er van jongeren steeds meer gevraagd wordt: ze moeten zich als het

ware steeds harder en toffer gedragen, om niet voor mietje te worden uitgemaakt

(straathoekwerker).

(Steeds meer) allochtone gezinnen (vooral grote Marokkaanse gezinnen) hebben

te kampen met een krappe behuizing (gedragsdeskundige).

Toegenomen tolerantie van geweld door de samenleving (directeur).

De geringer geworden pakkans; hierdoor krijgen de jongeren het idee dat ze

gewoon door kunnen gaan (straathoekwerker). De gedragsdeskundige vindt

dat justitie vaak wat laks en traag reageert.

Wapenbezit. Vier van de negen sleutelfiguren zijn van mening dat dit de

afgelopen tien jaar sterk is toegenomen (zie verder 5.7).

Gewijzigde invloed van de media. Er is, zegt de psychiater, in toenemende

mate sprake van een soort identificatie met geweld die teweeggebracht wordt

vanuit de media. Daarin spelen veel agressieve items, evenals in de muziek

(gangsterrap) en door de groepsvorming die erbij hoort, ontstaat een agressieve

groepsidentificatie; dit zijn dingen die de afgelopen tien jaar enorm zijn

veranderd. Ook de straathoekwerker noemt de grote invloed van muziek,

films en televisieprogramma's (vooal de 'reality-tv).
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5.4 Kenmerken van daders

115

De psychiater weet een aantal kenmerken te noemen, waaraan volgens hem veel

jeugdige geweldplegers voldoen: naar zijn mening zijn het meestal jongeren die

weinig rekening houden met anderen en die op veel van hun levensgebieden dis-

functioneren; er is sprake van betrekkelijk lage intelligentieniveaus in combinatie

met een scholingsachterstand; er is relatief veel middelengebruik; veel van deze

jongeren zijn 'los' van thuis en brengen het grootste deel van hun tijd op straat

door; er zijn relatief veel psychiatrische stoornissen. Volgens de directeur bestaat

er niet echt een bepaald 'type' geweldpleger. De jongerenwerker en de straathoek-

werker beamen dat het vaak jongeren met problemen zijn die tot gewelddaden

komen, maar zij kennen ook heel keurige jongens die opeens een uitspatting

begaan. Eenzelfde opvatting huldigt de kinderrechter: 'Ik zie ook keurige studenten

die zich laveloos zuipen, die vervolgens ook ruzie zoeken op straat en een vecht-

partij veroorzaken.'

De officier van justitie heeft al evenmin een duidelijk beeld van 'de typische geweld-

pleger': 'En wat mij iedere keer weer opvalt, dat is als je ze een half jaar later [d.w.z.

na de voorgeleiding] op de zitting ziet, dan zijn ze vaak aardig, leuk, dan denk je

van potverdrie, waarom is het nou zo misgegaan met deze knul. En dan ben ik echt

verbijsterd dat die jongen zoiets vreselijks heeft gedaan, een woninginbraak, geweld,

een overval.'

Na enig doorvragen blijken de sleutelfiguren de jeugdige geweldplegers toch wel

op bepaalde noemers te kunnen indelen. De gedragsdeskundige ziet een duidelijk

verschil tussen wat hij noemt de 'alleenplegers' en de 'groepsplegers'. Het zijn

verschillende factoren die bij elk van beide categorieën tot gewelddaden leiden.

Bij alleenplegers zijn het overwegend persoonlijkheidsvariabelen (neurotische

problematiek, 'borderliners'), terwijl het bij groepsplegers meer de sociale

achtergrondvariabelen zijn die leiden tot gedragsstoornissen, c.q. een antisociale

ontwikkeling.

De gedragsdeskundige: 'De alleenplegers hebben vaak een veel gecompliceerder

persoonlijkheidsbeeld dan groepsplegers. Een alleenpleger moet bij het plegen

van een geweldsdelict al veel meer drempels overwonnen hebben. Als alleenpleger

moetje zoveel remmingen (angst e.d.) overwinnen, datje daarom al "gekker" moet

zijn om dat te kunnen doen. Je ziet daar heel veel jongeren die het op veel gebieden

niet redden.'

Ook tussen geweldsdelinquenten en zedendelinquenten ziet de gedragsdeskundige

verschillen in persoonskenmerken. Geweldsdelinquenten zijn vaker afkomstig uit de

lagere economische klassen; geweldscriminaliteit is meer leeftijdsgebonden want als

jongeren een jaar of twintig zijn, houden ze er meestal weer mee op. Zedendelin-

quenten daarentegen zie je door alle lagen van de bévolking heen en ook in de

oudere leeftijdsgroepen. De gemiddelde zedendelinquent is een neuroot: de gepeste



Hoofdstuk 5 116

jongere, die je overal kunt tegenkomen. Het heeft niet zoveel te maken met gebrek

aan toezicht of een gebrek aan normbesef, maar de individuele frustratie is zo groot.

We vroegen de sleutelfiguren of zij het idee hebben dat veel verschillende jongeren

(wel eens) gewelddadig zijn, of dat het steeds eenzelfde vaste kern is die verant-

woordelijk is voor een groot deel van (de toename van) de geweldsdelicten. Alleen

de jongerenwerker ontkent dat er een vaste kern bestaat; het zijn volgens hem elke

keer weer anderen. Alle overige sleutelfiguren menen wel een vaste kern te zien. In

de ogen van enkelen lijkt de vaste kern de laatste jaren groter/breder te worden.

De straathoekwerker: 'Het grootste deel van de jongeren haalt wel eens iets uit, maar

de harde kern doet dat regelmatig; gebruikt hierbij ook eerder wapens en doet ook

eerder iets individueel. Bij de harde kern is geweld een essentieel levensonderdeel,

het is "normaal"; men houdt er rekening mee dat er ieder moment iets kan gebeu-

ren. Dit soort jongens kan zich dan ook bijna niet ontspannen.'
Volgens de kinderrechter komt er steeds weer nieuwe aanwas uit dezelfde kring:

jonge jongens die in de voetsporen van hun vader of grote broer treden. Dit doet

zich volgens haar vooral voor in grote, veelal Marokkaanse gezinnen.
De kinderrechter: 'Kansarme vaders, vader nooit gewerkt, ja [dan denk je als kind]

waar zou je je voor inspannen, waarom zou je naar school gaan? Dat patroon zet

zich door.'

5.5 Groepsaspecten

In paragraaf 5.3.1 werd opgemerkt dat alle sleutelfiguren de indruk hebben dat het

groepsgeweld van jongeren de laatste jaren toeneemt. Vervolgens werd in paragraaf

5.3.3 beschreven hoe die toename volgens de sleutelfiguren mogelijk te verklaren

valt en dat volgens de psychiater en de straathoekwerker de media hieraan in

belangrijke mate debet zijn.

Alle sleutelfiguren zeggen dat geweld in groepsverband op zich geen nieuw

verschijnsel is. Geweldscriminaliteit van jeugdigen is zelfs altijd al voornamelijk

groepscriminaliteit geweest, zo benadrukken zeven van de negen sleutelfiguren.

De kinderrechter: 'Ik word pas goed schichtig als ik een jongen krijg die in zijn

eentje een delict pleegt.'

Volgens de officier zijn ze altijd minstens met zijn tweeën. Jongeren in de puberteit

zoeken het groepsverband omdat ze zich - op zoek naar een eigen identiteit -

eigenlijk heel onzeker voelen, en omdat ze bang zijn er niet bij te horen, aldus de

straathoekwerker. Volgens hem heeft dit ook positieve kanten: 'De groep biedt

veiligheid, en dat geeft weer een vorm van zekerheid. Die zekerheid geeft de

jongeren geloof in zichzelf.'

Dat sommige jongeren in groepsverband overgaan tot gewelddadigheden, heeft

volgens de gedragsdeskundige te maken met het gevoel in een underdogpositie te
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verkeren. Juist die jongeren zullen extra gemotiveerd zijn om geweld te gebruiken

aangezien zij meer dan anderen het idee hebben dat zij zichzelf moeten bewijzen.

De noemer waaronder groepsvorming tot stand komt, kan verschillen. De rector

vertelt dat die noemer een bepaalde buurt kan zijn, de wijk waar men woont; ook

groepsvorming op grond van etniciteit komt veel voor, en soms gaat het om scholen

tegen elkaar.

5.6 Wapenbezit

Beschikbaarheid van wapens

Op grond van de indrukken der sleutelfiguren is het moeilijk in te schatten op welke

schaal zich onder jeugdigen wapenbezit voordoet. Een complicatie is dat er nogal

eens met wapens wordt gedreigd, zonder dat de dader in werkelijkheid een wapen

bij zich heeft. De kinderrechter en de officier geven daar voorbeelden van. Volgens

de kinderrechter worden er ook veel 'peppers' gebruikt.

Over de soorten wapens waar jongeren zoal over beschikken, bestaat iets meer

duidelijkheid. Het zijn vooral messen (waaronder vlindermessen, stiletto's), maar

ook wel pistolen en traangas. In het jongerencentrum treft de jongerenwerker af en

toe een boksbeugel of een ploertendoder aan. Nieuw is de zogeheten laserpen; de

directeur heeft er op zijn school inmiddels twee van in beslag genomen. Overigens

komt wapenbezit op hun scholen zelden voor, zeggen zowel de directeur als de

rector. Er is voldoende sociale controle.

De directeur licht toe: 'De sociale controle in een school is heel groot en juist de

excessieve dingen zijn heel snel bekend. Er is altijd wel een leerling die dit soort

dingen doorspeelt naar een docent.'
De psychiater wijst op de gemakkelijke verkrijgbaarheid van steekwapens. Stiletto's

en vlindermessen zijn vaak'gekocht op de hoek'. Maar ook vuurwapens zijn volgens

de gedragsdeskundige en de straathoekwerker makkelijk te krijgen. De straathoek-

werker hoort jongeren wel eens over wapens praten; hoe je er aan kunt komen en

waar ze te koop zijn. De handel in vuurwapens is volgens hem zeer levendig. Zowel

hij als de kinderrechter veronderstellen dat veel wapens uit België afkomstig zijn.

Trends

De directeur noch de rector hebben op hun school een toename in wapenbezit

opgemerkt. Toch lijkt de jeugd in het algemeen over steeds meer en ook meer

soorten wapens te beschikken. Vier van de negen sleutelfiguren zijn hier heel stellig

over. De gedragsdeskundige ziet een enorme toename in het bezit van messen en

(nep)pistolen. Volgens hem is het wapenbezit vooral een grote-stadsprobleem. De

politieman ziet de laatste tijd veel traangas, allerlei soorten messen, soms een lucht-

drukpistool of een gaspistool. De psychiater neemt eenzelfde ontwikkeling waar.

Steeds meer jeugdigen hebben volgens hem een wapen: messen scoren hoog en ook
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het bezit van traangas neemt toe; echte pistolen zie je alleen bij de hardliners. Kwam

de straathoekwerker tien jaar geleden nog wel eens een knuppel tegen, de laatste

tijd zijn het vooral steek- en vuurwapens. Volgens de politieman en de straathoek-

werker zit de toename voor een deel in het feit dat kinderen op steeds jongere

leeftijd een wapen gaan dragen.

Wie en waarom

De jongste leeftijd waarop (sommige) kinderen een wapen dragen, is naar schatting

ongeveer 10 à 11 jaar; de behoefte aan een wapen ontstaat bij deze kinderen

wanneer zij hun eigen buurt gaan verlaten en andere delen van de stad verkennen

(jongerenwerker). De meeste jongeren die wapens dragen, beginnen daarmee vanaf

ongeveer 12 jaar (voortgezet onderwijs); daarvoor (op de basisschool) zijn het meer

incidenten, zeggen drie van de negen geïnterviewden. Vuurwapens worden volgens

de gedragsdeskundige vooral gedragen door de wat oudere jongens (boven de 15);

dit heeft ook met financiële middelen en met hun contacten te maken.

De drie voornaamste redenen om een wapen bij zich te hebben, zijn volgens de

sleutelfiguren de volgende.

1 Gevoelens van angst en onveiligheid (genoemd door bijna alle sleutelfiguren).

De meeste jongeren hebben niet zozeer de intentie om het wapen daadwerkelijk

te gebruiken, maar ze nemen het mee 'voor het geval dat'. Zij willen zich kunnen

verdedigen als dat nodig mocht zijn. De gedragsdeskundige denkt dat de

gevoelens van onveiligheid onder meer een gevolg zijn van de schaalvergroting

in het voortgezet onderwijs. Deze zou geleid hebben tot een afname van de

sociale controle. Zoals we echter zagen in paragraaf 5.6.1, maken de directeur

en de rector zich op dit punt geen zorgen.

2 Zich status verschaffen door stoer te doen, machogedrag (ook deze reden wordt

door de meeste sleutelfiguren opgegeven). Volgens de directeur gaat het om het

uitoefenen van macht over een ander. Ook het intimideren van anderen speelt

een rol.

Zowel in verband met de eerste als met de tweede reden wijzen enkele sleutel-

figuren op de gevaren van escalatie. Er is sprake van een wisselwerking: als je

eenmaal een wapen hebt, zul je het ook gaan gebruiken. En dan is er ook nog de

categorie jongeren die een wapen welbewust aanschaft met het oogmerk het te

gaan gebruiken.

3 Een zuiver instrumenteel oogpunt (genoemd door vier sleutelfiguren). Volgens

de jongerenwerker is deze categorie klein; de gedragsdeskundige spreekt van

'minder dan tien procent'. Jongeren die een echt pistool hebben, zijn volgens de

psychiater naar verhouding vaak betrokken bij misdrijven 'met voorbedachten

rade'. Ook de politieman gaat ervan uit dat het bezit van zwaarder geschut wijst

op misdadige voornemens.
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5.7 Alcohol, drugs en gokken
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Alcohol en drugs

De kinderrechter en de officier van justitie merken op dat alcohol en drugs bij hun

cliënten een minder prominente rol spelen dan in de iets hogere leeftijdscatego-

rieën. Jongeren vanaf een jaar of twaalf beginnen wel al te drinken en te blowen,

maar aan overmatig alcoholgebruik en het gebruik van harddrugs zijn ze in de regel

nog niet toe.

In een groep wordt het ontremmende effect van alcohol, zo zegt de gedrags-

deskundige, nog eens extra versterkt doordat anderen in de groep ook gedronken

hebben, en men elkaar aanmoedigt om steeds verder te gaan. Met bepaalde typen

drugs is dit volgens hem ook het geval; met name bij speed en XTC.

De gedragsdeskundige: 'Jongeren kunnen helemaal doordraaien en weten na een

paar nachten niet slapen, soms van voren niet meer wat ze van achteren doen. Die

zijn echt knettergek op zo'n moment.'

Het experimenteren met allerlei soorten middelen is volgens de straathoekwerker bij

de jeugd zeer populair. Enkele sleutelfiguren wijzen erop dat softdrugs eerder een

kalmerend dan een ontremmend effect hebben. Maar overmatig hasjgebruik kan

volgens de psychiater wel het ontstaan van psychosen en realiteitsproblemen in de

hand werken. Volgens de jongerenwerker kunnen harddrugs hetzelfde effect hebben

als alcohol, met dit verschil dat de gebruiker soms veel langer agressief blijft.

Gecombineerd gebruik

In de afgelopen tien jaar is het multigebruik toegenomen, zegt de straathoekwerker.

Alles moet steeds sneller, lekkerder, harder. De straathoekwerker: De jongeren van

tegenwoordig willen 'out' gaan, 'uit hun dak' gaan. In de ogen van de psychiater

speelt alcohol weliswaar een rol in geweldsdelicten, maar veel belangrijker noemt

hij de werking van speed, amfetamine of XTC in combinatie met alcoholgebruik.

Alcohol ontremt, maar hoeft niet per se tot geweld te leiden. Amfetamine daaren-

tegen heeft invloed op de dopaminestofwisseling en leidt tot hyperactiviteit,

paranoia en agressie; dat wordt in de ogen van de psychiater te veel miskend. De

jongerenwerker noemt de combinatie van alcohol met rohypnol zeer gevaarlijk.

Hij heeft jongeren helemaal 'door het lint' zien gaan door deze combinatie.

Gokschulden

De ervaringen met gokgedrag van jongeren lopen bij de sleutelfiguren enigszins

uiteen. Volgens drie van hen zijn gokschulden nauwelijks een bepalende factor voor

het plegen van geweld (politieman, psychiater en jongerenwerker). Maar vier

anderen komen ze toch wel regelmatig tegen (gedragsdeskundige, kinderrechter,

officier en straathoekwerker). Vooral Marokkaanse jongeren gokken nogal, is de

ervaring van de kinderrechter. De officier komt ook wel jongeren met 'gewone'

schulden tegen.
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De behoefte aan geld neemt sowieso toe omdat de jongeren bang zijn dat ze iets

missen als ze ergens niet bij zijn; gokken is populair omdat het een bepaald soort

spanning geeft (straathoekwerker). Gokschulden kunnen leiden tot instrumenteel

geweld. Jongeren met gokschulden zijn vaak ten einde raad, en het kan om

ontzettend veel geld gaan.

5.8 . Pesten en discriminatie

Pesten en gepest worden

Pesten speelt een rol bij het ontstaan van geweld, maar is volgens de psychiater

meestal niet de hoofdoorzaak. Jongeren die moeite hebben met hun sociale

contacten, zoals bijvoorbeeld jongeren met autisme-achtige stoornissen, kunnen

soms wel agressief reageren wanneer ze worden gepest. Pesten is waarschijnlijk

vooral iets dat zich voordoet onder jonge kinderen, denkt de jongerenwerker. Bij

de wat oudere jongeren waar hij zelf mee werkt, speelt het niet meer zo. Volgens de

directeur echter wordt er ook in het middelbaar onderwijs veel gepest; pesten kan

de vorm aannemen van schelden, buitensluiten, spullen verstoppen enzovoort. Het

schelden richt zich vaak op het uiterlijk, de kleding, iemands ouders. Niet alleen op

school wordt er gepest; er gebeurt ook veel buiten de lessen om. Jongeren die veel

pesten, zijn volgens de politieman vaak degenen die later ook weer'de nare dingen'

gaan doen.

Zoals beschreven in paragraaf 5.4 ziet de gedragsdeskundige onder de zedendelin-

quenten die hij behandelt, naar verhouding vaak jongeren die als kind gepest zijn.

In hun geval zijn niet zijzelf maar ook anderen (als het delict al niet een dodelijke

afloop heeft) daar mogelijk een leven lang slachtoffer van.

Discriminatie

De meeste sleutelfiguren denken dat discriminatie mee kan spelen bij het ontstaan

van geweld. Discriminatie speelt in de beleving van veel jongeren een rol in de

geweldsdelicten, maar dit zit gecompliceerd in elkaar, en moet gezien worden in

relatie tot andere factoren die tot geweld kunnen leiden (psychiater).

Wat de officier nog wel eens tegenkomt, zijn racistische opmerkingen die vervolgens

tot fysiek geweld leiden. Dit kan zowel impulsief als bewust gecontroleerd geweld

zijn. Om een voorbeeld te geven van dat laatste, vertelt zij over een voorval waarbij

twee studenten iets hadden geroepen naar twee Marokkaanse jongens: 'Wat er

precies gezegd is, wordt niet helemaal duidelijk, maar die Marokkaanse jongens

vatten dat dus op als een ernstige belediging. Die gaan naar huis, halen vriendjes

op, gaan dan vervolgens die studenten in mekaar slaan. Die gaan ze echt weer

opzoeken.'

De straathoekwerker vertelt over de spanningen tussen allochtone jongeren en

de zogeheten gabbers. Gabbers hadden enige tijd de naam dat zij racistische

ideeën koesterden. Dit leidde ertoe dat groepen jongeren gabbers gingen
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aanpakken; zo ontstonden er veel spanningen, vooral tussen Marokkaanse jongens

en gabbers.

In verband met discriminatie op scholen merkt de rector op dat het veel uitmaakt

hoe groot het percentage allochtonen op een school is. In Almere, waar hij eerder

(waarnemend) rector was, was dertig tot veertig procent van de leerlingen alloch-

toon. Het pesten had daar meer een etnische component dan op de school in

Hilversum. Overigens denkt hij dat het met discriminatie op scholen niet zo'n

vaart loopt, dat het een kwestie van een aantal generaties is en dat dan het

probleem van discriminatie zich vanzelf oplost.

5.9 Maatregelen en oplossingen

Zoals bekend, kan men op verschillende niveaus proberen, geweldpleging door

jeugdigen te bestrijden en te voorkomen. De hier te onderscheiden niveaus komen

- evenals in de voorgaande hoofdstukken - overeen met de verschillende leef-

werelden waarin het opgroeiende kind achtereenvolgens terechtkomt: het gezin,

de school, de samenleving in bredere zin. Ook nu het gaat om mogelijkheden voor

repressie en preventie, zullen we deze niveaus weer langsgaan en kijken wat voor

ideeën onze sleutelfiguren hierover ventileren.36

5.9.1 Repressie

Repressie van geweld op scholen

Zowel de directeur als de rector proberen de problemen met geweld zo veel

mogelijk zelf op te lossen. De directeur is goed op de hoogte van hetgeen de

jongeren op zijn school uithalen, hij hoort veel via de conciërge die veel met

hen praat. En de jongeren weten ook dat hij als directeur het meeste wel te weten

komt. Soms spreekt hij zo'n jongere zeer hard toe. Hij probeert de jongeren altijd

te helpen in het kader van hun studie en is er niet op uit om hen te pakken. De

jongeren kunnen op die momenten heel open zijn en zo heeft de school enkele

leerlingen ook weer op het rechte pad geholpen. Vechtpartijen worden niet

getolereerd. Er wordt meteen ingegrepen en de jongeren krijgen een sanctie

(extra uren) of worden voor (on)bepaalde tijd geschorst. De ouders worden

opgeroepen en er worden afspraken gemaakt.

Bij de rector op school is een speciaal consultatieteam, waarvan eventueel ook

een politieman deel kan uitmaken, maar dat in beginsel zonder politie-interventie

de problemen oplost. En zes of zeven van de tien keer lukt dat ook.

36 Mogelijkheden voor repressie binnen het gezin, dat wil zeggen zonder tussenkomst van buitenaf,

kwamen in de gesprekken niet aan de orde.
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Als leerlingen het werkelijk te bont maken, kunnen ze van school worden gestuurd.

Dit gebeurt volgens de directeur zeker wanneer iemand voor de tweede keer

betrokken is bij een vechtpartij. De rector stuurt alleen leerlingen van school als zij

ondanks herhaalde waarschuwingen hun gedrag niet verbeteren: Als ik iedereen

meteen buiten de deur zou zetten, dan zou het circuit dat toch al bestaat van

leerlingen die niet naar school gaan omdat zij niet hanteerbaar zijn, omdat ze

niet willen passen binnen het systeem, nog vele malen groter zijn.'

Maar bij sommige leerlingen is er echt geen andere keus. In overleg met de ouders

probeert de rector hen op een andere school onder dak te krijgen. Dit heeft volgens

hem ook een'platte kant' omdat iedere school bij wet verplicht is om ten behoeve

van leerplichtige leerlingen voor een andere school te zorgen. De keerzijde is dat

hijzelf ook wel eens leerlingen aanneemt die zich op een andere school onmogelijk

hebben gemaakt. Over de achtergrond van zo'n jongen vertelt hij niet altijd alles aan

de leerkrachten. Soms wordt er met de leerling een duidelijke afspraak gemaakt over

zijn gedrag. Wanneer leerlingen ernstige delicten plegen, is inschakeling van de

politie onvermijdelijk. Dit beamen directeur en rector beiden.

De directeur is zelf contactpersoon: alles wat met politie en justitie te maken heeft,

komt direct bij hem en hij houdt dit alles zo veel mogelijk onder een dekmantel. Hij

wil niet dat zijn school de naam krijgt dat er bijvoorbeeld tien procent criminelen op

zitten. Hij heeft afgesproken met de politie dat, wanneer hij belt, deze binnen een

paar minuten ter plekke is. De agenten komen niet in uniform omdat dat alleen

maar sensatie op school teweegbrengt, en dat wil hij liever vermijden. Daarnaast

heeft hij de afspraak met de politie dat deze altijd bij hem mag binnenlopen als ze

vragen hebben. Hij verstrekt ook informatie wanneer de politie iets wil weten in

verband met een diefstal of andere akkefietjes. Maar ook dat moet tussen de school

en de politie blijven; er moet geen ophef over worden gemaakt. Er zitten momenteel

drie leerlingen in de gevangenis. De directeur probeert het contact met hen te

onderhouden en probeert ze na hun straf weer terug te laten komen.

Ook de rector heeft regelmatig contact met de politie. Zijn voornaamste doel daarbij

is, ervoor te zorgen dat een leerling als het even kan niet een strafrechtelijk traject

hoeft af te leggen. In dat kader juicht hij ook de Halt-activiteiten zeer toe; bovendien

vindt hij het prettige daarvan dat er dan nog andere mensen zijn die zich druk

maken over de situatie en die daarin kunnen helpen.

De directeur weet dat bepaalde jongeren zich (alleen) buiten schooltijd schuldig

maken aan geweldsdelicten, maar hij neemt daar geen maatregelen tegen. Hij vindt

dat hij dat moet scheiden: zolang de jongere zich binnen de school correct gedraagt,

wordt hij met rust gelaten. De school is immers een leerinstituut waar leerlingen een

opleiding volgen om hun diploma te halen. Pas als de leerling binnen de school

onaangepast gedrag vertoont, neemt hij maatregelen. Hij acht zich niet de aange-

wezen persoon om in te grijpen in dingen die buiten school gebeuren, en vindt dat

een taak voor politie en justitie. Ook de rector neemt alleen de verantwoordelijkheid

voor wat er binnen de gemeenschap van de school gebeurt. Daar gelden bepaalde
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regels voor hoe je met elkaar omgaat, en die regels worden gehandhaafd, ook ten

aanzien van de docenten.
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Repressie van geweld in de samenleving: de taak van politie en justitie

De politieman bepleit een aanpak in de geest van het rapport van de commissie-Van

Montfrans: 'vroegtijdig, snel en consequent'. Vooral aan een snel optreden hecht hij

veel waarde. Hij onderscheidt twee groepen jongeren, met elk een eigen reactie op

het uitblijven van een snel optreden. De ene groep jongeren denkt'ik hoor toch

niets', en gaat gewoon door met het plegen van delicten. De andere groep is wel

geschrokken van het contact met de politie, maar door het lange uitblijven van een

definitieve reactie gaat het effect verloren. Het voordeel van snelrecht is volgens de

politieman dat de jongere waarschijnlijk eerder stopt met het plegen van geweld; er

kan namelijk meteen nadat hij voor de rechter is geweest, een maatregel worden

genomen. Ook kan de jongere eerder een nieuwe start maken doordat hem niet

nog geruime tijd een straf boven het hoofd hangt.

De politieman is er voorstander van, de ouders van jeugdige geweldplegers iets meer

bij de tenuitvoerlegging van (taak) straffen te betrekken in die zin, dat zij mee con-

troleren of hun kind het werk of de cursus tot een goed einde brengt.

Ook ten aanzien van kinderen onder de twaalf jaar heeft de politieman enkele

suggesties. Hij vertelt dat men in Amsterdam binnenkort een mutatie (vermelding

in het dagrapport van de politie) zal gaan maken van elke situatie waarbij een

'twaalf-minner' betrokken is. Dit omdat een kind dat op zijn twaalfde wordt

vervolgd, voordien al wel twintig berovingen kan hebben gepleegd. Volgens de

politieman is het belangrijk dat de rechter daar zicht op heeft en daar wat mee

kan doen.

Door de psychiater wordt gewezen op het belang van een goede samenwerking

tussen de bij jeugdig geweld betrokken instanties. In de stad waar hij werkt, is een

samenwerkingsproject in voorbereiding waarbij de Districtspsyiatrische Dienst en

de Raad voor de kinderbescherming fungeren als'as'. De bedoeling is te komen tot

kwaliteitsverbetering van de rapportages en tot een betere afstemming met de

officier en de kinderrechter.

De officier van justitie is ervan overtuigd dat straffen helpt, ook bij recidivisten. Om

effectief te zijn, moet de straf bij voorkeur zo snel mogelijk worden opgelegd. Een

belangrijke functie van straffen is dat er grenzen worden gesteld. Door te straffen

kan justitie mede het gezag van de ouders ondersteunen. Want volgens de officier

hebben ouders het vaak heel moeilijk met het handhaven van het gezag over hun

kind. Het is haar overigens opgevallen dat allochtone jongeren op een andere

manier omgaan met autoriteit dan zijzelf altijd gewend geweest is. Vaak blijven ze

langdurig ontkennen en zijn ze heel boos als ze straf krijgen. De officier vindt dit

moeilijk na te voelen. Zij zou daarom willen meedenken bij het verzinnen van

nieuwe strafmodaliteiten, juist met het oog op allochtonen.



Hoofdstuk 5

5.9.2 Preventie
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Preventie van geweld binnen. het gezin

De politieman benadrukt hoe belangrijk het is dat jonge kinderen leren zich aan

bepaalde regels te houden, en ook dat er in hun leven een zekere orde en regelmaat

moet heersen. Sommige (allochtone) ouders van jeugdige geweldsdelinquenten

verstaan onder opvoeden alleen maar het toedienen van lijfstraffen, nadat zij hun

kind van het politiebureau hebben opgehaald. In de ogen van de politieman is het

ook van belang dat ouders het goede voorbeeld geven, en dat zij hun kinderen laten

zien dat ze best iets kunnen presteren en bereiken, maar dat ze daar wel wat voor

moeten doen.

De rector zegt - weliswaar met enige schroom - dat hij in de uitoefening van zijn

beroep heel veel ouders tegenkomt, die van opvoeding niet zoveel kaas hebben

gegeten. En dat daardoor dingen scheefgroeien. Deze constatering leidde tot de

vraag, of er in sommige gezinnen niet beter van overheidswege preventief kan

worden ingegrepen; een onderwerp dat ook met de politieman en de kinderrechter

werd aangesneden. Sommige ouders van delinquente kinderen zouden van de

politieman best wat meer onder druk gezet mogen worden om hun kind een betere

opvoeding te geven. Naar zijn mening kan men in bepaalde situaties van tevoren

zeggen dat er ingegrepen moet worden, bijvoorbeeld bij kinderen met verslaafde

ouders of ouders met een alcoholprobleem: die kinderen hebben geen veilige

thuishaven.

Deze zienswijze leidt tot de vraag of er al mag worden ingegrepen in de privé-sfeer

nog voordat er sprake is van regelovertredend gedrag. De rector en de kinderrechter

zijn daar absoluut geen voorstander van. De rector: 'Ik vind het heel lastig om

ergens binnen te stappen en te zeggen van: nou, ik heb es een optelsom gemaakt,

en ik denk dat u maar es met mij moet praten.'

De kinderrechter schetst hoe je met een handige aanpak ook een heel eind, zo niet

verder, kunt komen. Zo zouden er in bepaalde achterstandswijken groepen van

allochtone moeders gevormd kunnen worden, waar misschien ook Nederlandse

moeders bij zitten, en waar bijvoorbeeld vriendinnen elkaar meenemen. En al

leren ze daar maar Nederlands, dan worden ze in wezen al niet meer zo door

hun kinderen in de maling genomen, aldus de kinderrechter. Het hangt er sterk

van af hoe je voor deze moeders'de smaak maakt'. Als je begint ze aan te wijzen

als achterstandsmoeder of als risicomoeder, dan stigmatiseer je bij voorbaat.

Preventieprojecten moeten daarom ook niet vanuit justitie worden opgezet, maar

vanuit VWS. En als er al problemen zijn, dat meent de kinderrechter dat er zo veel

mogelijk via het civiele recht naar oplossingen moet worden gezocht. Momenteel

grijpt men volgens haar veel te snel naar het strafrecht.
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De rol van scholen bij de preventie van geweld

Directeur en rector doen beiden aan techno-preventie. Zo mag op hun scholen geen

alcohol worden gedronken. Wel op feesten, maar die worden elders gehouden. De

school van de directeur heeft net de aanzet van het project 'Veilige school' achter

de rug. De leiding erkent dat er een aantal problemen zijn waarmee men preventief

aan de slag zou moeten gaan, bijvoorbeeld hoe docenten het best kunnen reageren

op ongehoorzame leerlingen. In het project kwam ook naar voren dat een school

zodanig overzichtelijk ingericht moet zijn dat leerlingen niet in de verleiding komen

om gekke dingen te doen; geen donkere hoekjes bijvoorbeeld. De rector is veel

minder enthousiast over het concept van de 'Veilige school'. Hij vindt het expliciet

streven naar veiligheid een fout uitgangspunt.Veiligheid moet gewoon de norm zijn:

een vanzelfsprekende zaak.

Aan de rector werd gevraagd of hij het nuttig zou vinden als er van tijd tot tijd een

geuniformeerde politieman in de school aanwezig was. De rector denkt dat dat heel

goed zou kunnen werken, maar vraagt zich af of die agent inderdaad in uniform zou

moeten rondlopen. Liever denkt hij aan een buurtagent die op de school koffie komt

drinken, waarvan de kinderen weten dat het de buurtagent is, en waarvan men ook

weet dat als er wat gebeurt, hij degene is die komt. En dan moet het in de praktijk

niet zo zijn dat één agent zoveel wijken krijgt dat hij uiteindelijk geen tijd heeft om

langs te komen (maar dat is. een kwestie van geld).

Een ander punt dat (alleen) met de rector werd besproken, is de grootschaligheid

van scholen voor middelbaar onderwijs. Die is volgens de rector niet per definitie

slecht; het hangt af van hoe je een school organiseert. Als je er maar voor zorgt dat

er kleinere eenheden ontstaan doordat dezelfde docenten aan dezelfde leerlingen

lesgeven, een aantal jaren na elkaar. De rector: 'Het is voor mij een logische

samenhang. Als je doet aan schaalvergroting, moet je tegelijkertijd aan schaal-

verkleining doen.'

Met directeur en rector werd gesproken over wat zij zien als de taak van hun school

(c.q. van scholen in het algemeen) in het voorkomen van geweld. Tegenwoordig

wordt, volgens de directeur, van scholen gevraagd dat zij steeds meer maatschappe-

lijke taken (waaronder een stukje opvoeding) op zich nemen. Persoonlijk staat de

directeur daar ook achter, maar hij vindt wel dat een school daar dan ook de

financiële middelen voor moet krijgen. Dat wordt dan een school'met een plus'.

Zo'n school moet zorgen voor langere openingstijden, extra opvang, een kantine of

soos waar de leerlingen kunnen kaarten en een conciërge die toezicht houdt. Zelf

heeft hij de jongeren liever tot zes uur op school dan dat ze op straat zwerven. Hij

vertelt dat zijn school voor 22 uur per week - op eigen kosten - een maatschappelijk

werkster in dienst heeft genomen. Deze onderhoudt contacten met hulpverlenings-

instanties om zo de leerlingen in het juiste spoor te houden. Ook heeft zij contact

met de sociale diensten om te bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de leer-
lingen om studiefinanciering en dergelijke te krijgen. De school heeft zo iemand

aangenomen omdat men als onderwijsinstituut niet is uitgerust om met allerlei
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maatschappelijke instellingen om te gaan. Toch vindt de directeur dat heel

belangrijk: er is gewoon een grote groep leerlingen die met justitie en met
hulpverleningsinstanties in aanraking komt.

Ook volgens de rector moet een school zich niet uitsluitend richten op kennis-

overdracht, maar bij voorkeur haar rol breder definiëren. Hij gaat echter niet zo ver

dat hij zich verantwoordelijk acht voor het gedrag van leerlingen buiten de school.

De politieman schrikt soms van de grote monden die jongeren op school geven en

ziet ook dat leerkrachten er niet altijd wat aan kunnen doen; toch moeten zij dat

blijven proberen. Sommige kinderen zijn een paar keer blijven zitten en hebben

al op vele scholen gezeten. In die gevallen zou er volgens de politieman meer

betrokkenheid moeten zijn bij de kinderen en meer overleg tussen docenten,

ouders en hulpverlening.

Gecompliceerd is soms de omgang met allochtone leerlingen. De directeur heeft

gemerkt dat je tegen Marokkaanse jongens heel zwart-wit moet zijn, heel duidelijk.

De leerlingen zijn ontzettend gevoelig voor sociale controle, regels en de conse-

quente naleving daarvan. In Marokko is de school meer een verlengde van het gezin,

heel streng; als er op school wat fout gaat, wordt er meteen gerapporteerd aan de

ouders. De directeur krijgt ook regelmatig vaders op bezoek die - zonder medeweten

van hun kind - komen vragen hoe hun kind het doet op school en of hij niet spijbelt.

Deze vaders zeggen soms dat als hun kind niet goed zijn best doet, de docent hem

maar klappen moet geven. Op het gebied van opvoeding leggen zij veel verant-

woordelijkheid bij de school. Veel allochtone jongeren houden zich niet aan regels

en komen afspraken niet na. Buitenshuis willen ze geen gezagsverhoudingen

accepteren, aldus de directeur. De rector vindt het vaak moeilijk om vat te krijgen

op Marokkaanse jongeren. Hij denkt dat dit komt doordat hij Marokkaanse mensen

onvoldoende kent om zich in hen te kunnen verplaatsen. Als het gaat om het

signaleren van problemen bij leerlingen thuis, denkt hij dat basisscholen tot meer

in staat zijn dan middelbare scholen. Op basisscholen is veel meer contact met

ouders, al was het alleen maar omdat zij hun kind nog halen en brengen. Ook voor

een wijkgerichte aanpak van problemen vormen basisscholen, buurtgebonden als
ze vaak zijn, een betere ingang.

Preventie in bredere zin

Vooral met de kinderrechter en de rector werd over dit aspect verder doorgesproken,

en in wat mindere mate ook met de directeur en de politieman.

De kinderrechter gaat nader in op de preventieve taak van justitie. Zij benadrukt dat

naarmate justitie minder tools heeft om in te grijpen, en naarmate het langer duurt

voordat men echt iets kan doen, de criminaliteit van jeugdigen steeds agressiever en

steeds bedreigender wordt. Zij heeft het gevoel dat de politiek het ontzettend laat

afweten in mogelijkheden die er zijn op het gebied van preventie. Zo zijn er in

jeugdinrichtingen vaak geen mogelijkheden om kinderen daar via het civiele recht te

plaatsen, en sommige collega's grijpen dan maar naar een strafrechtelijke maatregel
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om eerder een plaatsing voor elkaar te krijgen. Het gevolg is dat ots-pupillen

(kandidaten voor plaatsing op grond van een ondertoezichtstelling) steeds langer

rondlopen, en een jaar of langer op een wachtlijst komen. En dat zijn vaak ook

bedreigde kinderen waar zij het voor haar ogen mis mee ziet gaan.

Of een samenleving slaagt in haar streven naar preventie, is volgens de rector

afhankelijk van hoeveel zij daarin wil investeren, en hoe realistisch zij het probleem

wil benaderen. Hij betreurt het wel eens dat vaak niet doorgeredeneerd wordt naar

wat de maatschappelijke kosten zijn van bepaalde hervormingen. Soms gaat daarbij

heel veel kennis en know how verloren.

Verder vindt de rector dat de politiek nogal eens de neiging heeft om bij oplossingen

voor problemen zoals geweldscriminaliteit van jongeren, teveel van het onderwijs te

verwachten: 'Het onderwijs kan een rol spelen, maar niet de rol die men ons vaak

toedicht. Wij hebben wel invloed, maar veel minder dan wel eens gedacht wordt.

Wat ze moeten doen is het breder benaderen, en dat betekent dus dat je ook naar

andere maatschappelijke verschijnselen kijkt. Sportvelden, in iedere buurt iets

kunnen doen, kinderopvang ...'

De directeur denkt dat de samenbindende functie van scholen in de loop der tijd is

verminderd: 'Er moet een bepaalde binding zijn; jongeren willen ergens bij horen.

Als school kun je daar best een belangrijke rol in spelen. Jongeren vinden het leuk

om op een school te zitten die een goed imago heeft. Je moet hun competitiedrang

in een positieve richting kanaliseren door middel van sport, cultuurwedstrijden

(opstel, beste gedicht). Vroeger had de school die functie wat meer; in de loop der

jaren is dat afgenomen.'

Evenals de rector vindt de directeur dat jongeren naast school in hun vrije tijd

genoeg te doen moeten hebben, dan kunnen ze ook geen kattenkwaad uithalen.

Buurthuizen alleen vindt hij niet genoeg, die zijn te vrijblijvend. Ook volgens de

politieman bestaat er meer risico tot het plegen van geweld bij de jongeren die geen

ontspanningsmogelijkheden (sport, cursussen) naast school of werk hebben. Vaak

zijn die mogelijkheden er trouwens wel, maar dan lijken de mensen het geld er niet

voor over te hebben. Ondertussen lopen hun kinderen wel rond in de duurste merk-

kleding, merkt de agent cynisch op. Maatschappelijke instanties hebben volgens

hem een signalerende taak in het voorkomen van geweld.

De politieman: 'Neem het consultatiebureau: daar kan men op een bepaald moment

constateren dat een kind van drie jaar alleen nog maar Turks of Marokkaans spreekt.

Dat kind gaat met een gigantische achterstand naar de lagere school, blijft een of

twee keer zitten en is op een gegeven moment in groep 4 of 5 de big boss omdat hij

ouder en groter is. Zo'n kind gaat dan anderen afpersen: jij geeft mij morgen een

kwartje of een snoepje, anders sla ik je in elkaar. Het gebeurt best veel, cijfers zijn er

niet maar je hoort het gewoon op school.'

Maatschappelijke instanties hebben niet alleen ieder voor zich een signalerende

taak, het is bovendien zeer gewenst dat zij nauw met elkaar samenwerken. Uiteen-

lopende instanties pikken volgens de politieman veel dingen op, maar dat wordt nog
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steeds niet samengebracht. Het Cliënt-volgsysteem (CVS) zal een goed hulpmiddel

zijn om hierin verbetering te brengen. Men kan dan vaker vroegtijdig ingrijpen om

op die manier veel geweld later te voorkomen.

Ook de rector ziet veel in het bundelen van krachten. Zelf heeft hij in Almere in een

werkgroep gezeten genaamd'Uitvallende leerlingen'. In die werkgroep zaten de

leerplichtambtenaren, de scholen, mensen vanuit het jongerenwerk, huisvesting,

justitie. Door de werkgroep werd geprobeerd om het afglijden van jongeren te voor-

komen. Er werden concrete leerlingen besproken. Een school bracht een leerling in,

of de leerplichtambtenaar, en dan werd er gekeken hoe men met elkaar een situatie

kon creëren om een jongere te helpen. Dat betekende soms dat er een huis moest

worden geregeld, of een uitkering. Die mensen zaten daar in die werkgroep bij

elkaar, en vormden samen één 'loket'. Een groot voordeel was in de ogen van de

rector ook dat de lijnen heel kort waren, want iedereen moest meteen in zijn eigen

organisatie de dingen gaan regelen. Bovendien hield de werkgroep bij, hoe het

vervolgens met de jongere in kwestie ging. Het was vooral de leerplichtambtenaar

die daar een heel belangrijke rol in speelde, ook naar de ouders toe.

5.10 Samenvattende conclusie

De negen sleutelfiguren waarmee werd gesproken, moeten hier vooral worden

gezien als ervaringsdeskundigen, hoewel sommigen van hen ook professioneel

deskundig zijn op het gebied van agressie en geweld. Jongeren hebben volgens

de sleutelfiguren uiteenlopende, zowel bewuste als onbewuste motieven voor het

gebruiken van geweld. Bij het verwijzen naar mogelijke risicofactoren die aanleiding

kunnen geven tot (later) geweldsgebruik slaan de gedragsdeskundige en de psychia-

ter de spijker op zijn kop door te stellen dat geweld altijd multicausaal verklaard

moet worden. Dit bleek immers ook uit hoofdstuk 3.

In overeenstemming met de resultaten van hoofdstuk 2 is de waarneming dat er de

laatste jaren inderdaad sprake is van een toename van geweld onder jongeren, een

toename die zich min of meer schoksgewijs voordoet maar die al met al een

stijgende lijn vertoont. Enkele van de vertekenende factoren waarvoor sommige

ondervraagden waarschuwen, zijn ook ter sprake gekomen in paragraaf 2.4.

De sleutelfiguren zijn vrijwel unaniem van mening dat de toename van geweld voor

een deel is toe te schrijven aan een toename van groepsgeweld. Dit is een uitkomst

die niet door de cijfers van hoofdstuk 2 kan worden gestaafd, eenvoudigweg door

het ontbreken van betrouwbare informatie over de groepsaspecten van jongeren-

geweld. Hoewel het hier meningen betreft en geen feiten, geeft het door de grote

eensgezindheid onder de ondervraagden toch te denken. Weliswaar is men van

mening dat geweldscriminaliteit van jeugdigen altijd al vooral groepscriminaliteit is

geweest, maar - zo lijkt het - de laatste tijd komen er meer van die groepen, zijn ze

groter dan voorheen en worden ze (nog) gewelddadiger.
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Waren bij het noemen van mogelijke oorzaken van geweld door jeugdigen (zoals

beschreven in paragraaf 5.2.2) de gezinsfactoren verreweg in de meerderheid, waar

het gaat om mogelijke verklaringen voor de recente toename, worden door de

sleutelfiguren vooral maatschappelijke en culturele factoren aangedragen.

Gelet op de kenmerken van individuele daders valt op enkele plaatsen op dat ver-

schillende typen van delinquenten ook inderdaad aan verschillende (combinaties

van) risicofactoren zijn blootgesteld geweest. Dit stemt overeen met de aan het

einde van hoofdstuk 3 verwoorde veronderstelling over een dergelijke samenhang,

een veronderstelling die overigens nog nader wetenschappelijk onderzocht dient

te worden.

Wat betreft repressie en preventie ten slotte overheerst bij de sleutelfiguren de

opvatting dat vroegtijdig ingrijpen veel geweld kan voorkomen.

Overigens voelen de beide in het onderwijs werkzame sleutelfiguren zich niet

verantwoordelijk voor het gedrag van leerlingen buiten de school. Ook vinden zij

dat de samenleving niet teveel mag verwachten van de school als opvoeder. De

school wil zich wel inzetten voor de preventie van geweld, maar dan moeten daar

de nodige financiële middelen tegenover staan.

Verschillende ondervraagden benadrukken dat de samenleving als geheel meer

moet investeren in het voorkomen van geweld. Het is daarbij volgens hen van groot

belang dat de diverse instanties die met jeugdigen te maken hebben, nauwer met

elkaar gaan samenwerken en dat ook ouders daarbij betrokken worden.
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6.1 Terugblik

Gekomen aan het einde van dit rapport keren we nog eenmaal terug naar de drie

oorspronkelijke onderzoeksvragen.

De eerste vraag had betrekking op de ontwikkeling van de geweldscriminaliteit

onder jeugdigen sinds 1985. In hoofdstuk 2 is deze ontwikkeling vanuit verschil-

lende invalshoeken geschetst. Daarbij is ruim aandacht besteed aan factoren die

mogelijk de officiële cijfers hebben vertekend. Na alle gegevensbronnen zorgvuldig

te hebben geanalyseerd concluderen wij dat er inderdaad sprake is van een

toename, maar dat deze kleiner is dan het cijfermateriaal suggereert.

De tweede vraag was die naar de achtergronden van geweldscriminaliteit onder

jongeren. In onze literatuurstudie zijn we uitgegaan van een levensloopmodel;

dit betreft een model waarin (gedeelten van) diverse bestaande criminologische

theorieën kunnen worden ingepast in een (ontwikkelings)psychologisch kader. De

aandacht is daarbij in concreto gericht op de (vele) risicofactoren waaraan kinderen

in de opeenvolgende fasen van hun leven kunnen worden blootgesteld. Op deze

manier is getracht een integraal beeld te schetsen van wat er in elke levensfase zoal

goed of fout kan gaan, en hoe deze risico's zich in de loop van een leven kunnen

opstapelen.

We gingen uit van de veronderstelling dat bepaalde combinaties en/of een bepaalde

volgorde van blootstelling aan risicofactoren zouden kunnen leiden tot verschillen-

de soorten van geweld of typen van geweldplegers. Deze veronderstelling bleek door

de literatuur in grote lijnen te worden bevestigd, hoewel meer onderzoek gewenst is

met betrekking tot de specifieke gevolgen van bepaalde stapelingen en/of patronen

van risicofactoren voor in de puberteit en adolescentie te plegen geweld.

Ondersteuning voor en illustratie bij hetgeen uit de literatuurstudie naar voren

kwam, is gezocht door middel van interviews met sleutelfiguren (ervaringsdeskun-

digen) en met jeugdige plegers van geweldsdelicten zelf; bovendien werden van deze

(acht) daders de strafdossiers nader geanalyseerd. De bevindingen uit de literatuur

over de achtergronden van geweldscriminaliteit worden royaal gesteund door dit

aanvullende materiaal.

Een antwoord op de derde vraag, die naar het verklaren van de toename van het

jeugdgeweld, is daarmee echter nog niet gegeven. Over mogelijke verklaringen voor

de geconstateerde toename kan slechts in speculatieve termen worden gesproken.
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In de nu volgende paragraaf zullen we ons daaraan voorzichtig wagen, en weer de

vier inmiddels bekende niveaus afgaan.

6.2 Mogelijke verklaringen voor de toename van jeugdgeweld

Dat de toename voor een deel zou zijn toe te schrijven aan de werking van

genetische of biologische risicofactoren, lijkt geen voor de hand liggende gedachte.

Toch willen we nog even herinneren aan de in paragraaf 3.3.2 geciteerde opmerking

van Landy en Peters (1992) dat een toenemend aantal prematuur geboren kinderen

blijft overleven. Bij deze kinderen is regelmatig sprake van ernstige congenitale

afwijkingen en daaruit voortvloeiende gedragsstoornissen. Mogelijk leiden die

stoornissen in sommige gevallen later in het leven tot gewelddadig gedrag. De

invloed hiervan op de ontwikkeling van de totale geweldscriminaliteit zal echter

marginaal zijn.

Anders is dat waarschijnlijk gesteld met risicofactoren die zich op het gezinsniveau

doen gelden. Vooral de factoren genoemd onder het kopje 'instabiele of conflictu-

euze thuissituatie' (paragraaf 3.4.5) geven te denken. Steeds meer kinderen worden

door één ouder opgevoed; het aantal minderjarigen van wie de ouders gaan

scheiden, neemt nog steeds toe.37 Ouders van allochtone afkomst en hun in

Nederland opgroeiende kinderen communiceren soms moeizaam met elkaar.38

Ten aanzien van geweld op scholen spreekt de argumentatie van Toby (1995) ons

aan. Aan het eind van paragraaf 3.5 werd opgemerkt dat Toby gebrek aan orde en

discipline op (Amerikaanse) scholen als de grootste veroorzaker van dit geweld ziet,

en dat we op dit onderwerp nog terug zouden komen. Toby stelt twee ontwikkelin-

gen verantwoordelijk voor de verzwakte school-orde. In de eerste plaats zijn steeds

meer leerlingen zich minder van schoolregels gaan aantrekken. Hiermee gepaard

gaat volgens Toby een tweede trend: die van het afbrokkelende sociale en culturele

overwicht van volwassenen (leraren, ander schoolpersoneel) over de leerlingen.

Vooral in grote scholen doet dit fenomeen zich volgens hem voor. Als gevolg van de

grootschaligheid zijn deze scholen niet langer ingebed in de lokale gemeenschap, en

voelen ouders zich minder bij de school betrokken.

Overigens vrezen wij dat op het niveau van 'school en leeftijdgenoten' de risico-

factoren die zich voordoen buiten de school minstens zo veel gewicht in de schaal

37 Eind jaren tachtig schommelde in ons land het aantal minderjarige kinderen wier ouders gingen

scheiden, rond de 25.000 per jaar. In de loop van de jaren negentig werden dit er tegen de 30.000 per

jaar (CBS; Maandstatistiek van de bevolking, juli 1993 resp. november 1997). Uit de statistieken is helaas

niet af te lezen of de gemiddelde leeftijd van deze kinderen in de loop der jaren gewijzigd is.

38 Begin 1998 omschreef een groep moslimstudenten in Amsterdam zichzelf als 'ouderloze' generatie

(Volkskrant, 13 januari 1998).
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leggen bij het verklaren van het toenemende jeugdgeweld. We denken dan vooral

aan het uitgaansgedrag van jongeren, de daarmee gepaard gaande alcoholcon-

sumptie en het zo in zwang geraakte gecombineerde gebruik van alcohol en drugs,

waarvoor ook de sleutelfiguren waarschuwden (paragraaf 5.7.3).

Dit brengt ons bij de maatschappelijke en culturele factoren, onder welke noemer

(in paragraaf 3.6.5) de beschikbaarheid van alcohol nog eens als afzonderlijke

risicofactor werd opgevoerd.

Voorts moet nog worden gewezen op de (veelvuldige) blootstelling aan media-

geweld. In paragraaf 3.6.6 werd beschreven dat juist kinderen in probleemgezinnen

veel naar de televisie kijken. Mogelijk hebben zij zelfs een televisie op hun eigen

kamer, en hebben de ouders geen idee waar ze zoal naartoe zappen. Kleuters van

nu kunnen vanaf vroeg in de ochtend kiezen uit tientallen kanalen - of eventueel

een videoband - met spannende actiefilms. Zij zullen pedagogisch verantwoorde

programma's dan al gauw te saai vinden. Mogelijk wordt het helemaal funest,

wanneer risicojongeren daarnaast nog eens veelvuldig gewelddadige spellen

gaan spelen op de computer. Immers, in deze spellen wordt het geweld beloond,

stilzwijgend goedgekeurd én dient de speler zich volledig te identificeren met

de gewelddadige figuur die hij speelt; stuk voor stuk agressiebevorderende

factoren.

Waar we ten slotte in verband met de maatschappelijke en culturele factoren op

willen wijzen, is de situatie waarin veel allochtone jongeren verkeren. Ook de

sleutelfiguren vonden dit een belangrijk punt. Zoals beschreven in paragraaf

3.7.2 bleek uit onderzoek van Beke en Ferwerda (1997) dat allochtonen meer dan

Nederlanders te maken hebben (gehad) met vroege risicofactoren. Deze observatie

geeft aanleiding om te denken dat voor allochtone kinderen de kans groter is dat zij

op het slechte pad raken, en ook dat voor allochtone geweldplegers de prognose

met betrekking tot een terugkeer naar het rechte pad relatief ongunstig is. Naarmate

er meer van deze recidiverende geweldplegers in de samenleving aanwezig zijn, zal

dit doorwerken in de totale cijfers over de omvang en ontwikkeling van de gewelds-

criminaliteit.

Ter afsluiting willen we opmerken dat veel `risico' lijkt te zijn gelegen in de

afwezigheid van vertrouwenwekkende en gerespecteerde gezagsfiguren in de

respectievelijke omgevingen waarin het opgroeiende kind verkeert. Niet alleen in

gezinnen en op scholen maar ook elders, in het publieke domein, is er in de loop der

tijd op diverse plaatsten een gezagsvacuum ontstaan, in die zin dat het ontbreekt

aan personen die respect afdwingen. Juist opgroeiende jeugdigen echter hebben

behoefte aan volwassen rolmodellen, personen die ontzag inboezemen maar tevens

menselijke warmte bieden (het gevoel ergens bij te horen). Des te meer zal het

ontbreken daarvan als een gemis worden ervaren, naarmate aan die behoefte eerder

in het leven van een jongere minder was voldaan. Het gevaar bestaat dat dergelijke
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jongeren hun heil bij elkaar zoeken, uit eigen kring een lèider kiezen en er als groep

(of bende) een eigen, afwijkend normenstelsel op na gaan houden waarin geweld

niet wordt geschuwd.

6.3 Beleidsaanbevelingen

Een beleidsaanbeveling die vooraf dient te gaan aan alle andere, betreft de regi-

stratie van (gewelds)delicten door de politie. Zolang deze niet optimaal geschiedt,

zal iedere poging om een betrouwbaar en objectief beeld te geven van de omvang

en ontwikkeling van de criminaliteit blijven steken op het niveau van voorzichtige

(of roekeloze) uitspraken en globale indicaties. Dit is een onbevredigende situatie:

goed beleid en goed beleidsgericht onderzoek verdienen een meer solide basis.

Natuurlijk zal het niet zo zijn dat alle vertekendende factoren kunnen worden

weggenomen. Maar het minste dat men doen, kan is toch wel te streven naar

volledigheid en uniformiteit in de registratie van (kenmerken van) verdachten en

delicten. Wanneer de door de politie gehanteerde registratiesystemen meer aan deze

eigenschappen zouden voldoen, zouden op basis daarvan ook betrouwbaardere

landelijke overzichten kunnen worden gegenereerd.39

Wil men de geweldscriminaliteit van jeugdigen bestrijden en voorkomen, dan is

het dus een eerste vereiste dat gegevens over omvang en ontwikkeling zo compleet

en betrouwbaar mogelijk worden gemaakt. Inzicht in de achtergronden van het

fenomeen is een volgend vereiste; een andere manier om de bijl aan de wortel van

`het kwaad' te leggen, is er niet.

Onderzoek betreffende de achtergronden werd tot nu toe vooral verricht vanuit

een sociologisch perspectief. Binnen dit perspectief fixeert de aandacht zich op

maatschappelijke en culturele factoren die mogelijk een (verderfelijke) invloed

uitoefenen op de opgroeiende jeugd. De vraag waarom sommige kinderen wel en

andere niet tot gewelddadig gedrag komen, kan vanuit deze benadering echter niet

worden beantwoord. Naar onze overtuiging is het vruchtbaarder, het vraagstuk te

benaderen vanuit het in dit rapport gepresenteerde levensloopperspectief. Vanuit dit

perspectief kan in beeld worden gebracht hoe geërfde en individuele eigenschappen

werken als een filter waardoor de gezinsfactoren hun invloed doen gelden; hoe

vervolgens het gezin werkt als een filter waardoor de maatschappelijke en culturele

factoren hun invloed doen gelden, enzovoort. Hoewel in deze benadering de

individuele ontwikkeling van kinderen en jongeren centraal staat, betekent dat

39 Naast het in hoofdstuk 2 genoemde HKS-systeem is bij de meeste politieregio's het zogeheten

Besturings Proces Systeem (BPS) in gebruik. Hierin worden per incident alle stappen van het straf-

proces, tot aan een eventuele doorverwijzing naar het OM, in de computer ingevoerd. De afdeling SIBa

van het WODC brengt momenteel aan de hand van HKS-bestanden uit alle politieregio's de ontwikkeling

van de (gewelds)criminaliteit voor heel Nederland in kaart.
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geenszins dat ook de aanpak van hun geweldscriminaliteit zich alleen op het

individuele niveau zou dienen af te spelen. Pogingen tot gedragsbeïnvloeding ten

goede zijn uiteraard gewenst op elk van de onderscheiden niveaus. Deze moeten

zowel gericht zijn op de repressie van agressie en geweld als op de preventie ervan.

Voor de repressie van geweldscriminaliteit zijn politie en justitie de eerst aange-

wezen instanties. De pakkans is echter gering: van de 'zwaardere' daders wordt

op twaalfjarige leeftijd slechts een op de tien gepakt en op zeventienjarige leeftijd

een op de vijf (Nijboer, 1997). Maar ook ten aanzien van gepakte daders zal de

invloed vaak slechts marginaal kunnen zijn, omdat er in veel gevallen al een (te)

lange voorgeschiedenis van blootstelling aan risicofactoren is. Vaak zijn deze

daders al 'ver heen'. De in het kader van dit onderzoek geïnterviewde jongens

vormen daarvan sprekende voorbeelden. Bij sommigen van hen laat het schuld-

besef te wensen over, anderen achten het niet uitgesloten dat zij in de nabije

toekomst opnieuw een geweldsdelict zullen plegen. Gedragsbeïnvloeding door

middel van strafrechtelijk ingrijpen is bovendien moeilijk, hoewel gezegd moet

worden dat hoe jonger de dader is, hoe groter nog de kans op een duurzame

resocialisatie (Bol, 1995).

Repressief optreden is overigens niet voorbehouden aan politie en justitie. Zolang

het gedrag zich afspeelt onder de 'justitiële' drempel, ligt er vooral een taak voor

ouders en andere opvoeders, waaronder we toch ook leerkrachten willen rekenen.

Wat betreft reacties door de school wijst Nijboer (1997) op de cruciale betekenis

van de manier waarop een (middelbare) school omgaat met leerlingen die over de

schreef gaan. Als de reactie tot gevolg heeft dat de relatie tussen leerling en school

blijvend verstoord raakt, is er geen ruimte meer voor herstel en kan er geen nieuwe

start worden gemaakt. Daarom moeten volgens Nijboer slechts in uiterste nood

straffen gegeven worden met niet meer ongedaan te maken negatieve gevolgen,

zoals bijvoorbeeld verwijdering van school.

Veel meer dan van repressie valt er te verwachten van preventie. Het recept lijkt zo

simpel: neem zo veel mogelijk risicofactoren weg vanaf zo laag mogelijke leeftijd

en de (gewelds)criminaliteit zal afnemen. Dit is eenvoudiger gezegd dan gedaan.

Toch kan met behulp van deze slogan de richting worden aangegeven waarheen

het met de preventiepogingen zou moeten gaan. Algemene beleidsmaatregelen op

macroniveau zijn zeer welkom maar zullen slechts een marginaal effect sorteren

wanneer niet eerst of tevens iets wordt ondernomen op het individuele, het gezins-,

c.q. het schoolniveau.

Preventie van geweld op een strikt individueel (genetisch, biologisch) niveau is

moeilijk en vaak ook ethisch ongewenst. Genetische manipulatie is thans geen

serieuze optie. Toch moeten we niet uitsluiten dat men hier in de toekomst nog

eens anders over gaat denken, bijvoorbeeld als er meer bekend is over bepaalde
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gen-afwijkingen die tot ernstig agressief gedrag leiden, zoals de afwijking die

genoemd werd in paragraaf 3.3.1. Wanneer dergelijk ingrijpen binnen ethisch

zuivere grenzen geschiedt, zal dit wellicht te verdedigen zijn. Ook het manipuleren

van biosociale factoren vergt een ethische toets, maar zal maatschappelijk gezien

op minder weerstanden stuiten. Te denken valt in dit kader bijvoorbeeld aan het

vroegtijdig behandelen van kinderen die lijden aan het ADHD-syndroom.

Preventief ingrijpen op gezinsniveau is momenteel in jeugdbeschermings- en

justitiekring onderwerp van levendige discussie. Dit is vooral te danken aan de

voorstellen van Junger-Tas (1996b en 1997). Ook op dit gezinsniveau heeft men

nog te maken met een ethisch aspect, met de vraag namelijk in hoeverre men van

overheidswege mag interveniëren in gezinnen waar in strafrechtelijke zin (nog) niets

aan de hand is. In de discussie over dit onderwerp mengen wij ons hier verder niet.

Vaststaat hoe dan ook dat het geven van opvoedingsondersteuning aan gezinnen

met hoge concentraties risicofactoren volgens de uitkomsten van ons onderzoek in

belangrijke mate kan bijdragen aan het voorkomen van geweldscriminaliteit. In het

zogeheten CRIEM-rapport (CRIEM staat voor 'criminaliteit in relatie tot de integratie

van etnische minderheden'), geeft het (toenmalige) kabinet aan hoe zij zich een

preventieve aanpak van marginaliseringsprocessen onder jongeren uit etnische

minderheidsgroepen voorstelt (Criminaliteit ..., 1997). Ten aanzien van allochtone

jongeren stelt het kabinet drie beleidssporen voor. Het derde spoor betreft de

voorschoolse jeugd; het kabinet heeft een aanpak voor ogen waarbij de betrokken-

heid van ouders een belangrijke rol speelt.40 Het spoor is erop gericht om zo veel

mogelijk te voorkomen dat er een nieuwe generatie opgroeit die al met een slechte

uitgangspositie aan de basisschool begint en daardoor tot de risicogroep van de

toekomst behoort.41 Verder wordt onder meer genoemd de noodzaak van een

betere taal- en cognitieve ontwikkeling, hetgeen ons brengt bij preventie op het

schoolniveau.

Het kabinet speelt in het CRIEM-rapport met de gedachte, de leerplicht te verlagen

tot de leeftijd van vier jaar 'omdat in de praktijk blijkt dat vooral kinderen uit

minderheidsgroepen gemiddeld een half jaar later naar school gaan dan hun

autochtone leeftijdgenootjes'. Het valt naar onze mening zeer te betwijfelen of met

een dergelijke verlaging ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen

(allochtoon en autochtoon) zal zijn gediend. Maar afgezien van deze bedenking

40 Een opsomming van de voornemens in het kader van dit spoor wordt gegeven op pagina 38 van het

CRIEM-rapport.

41 Terecht wordt nadrukkelijk gesteld dat niet pas met dit derde spoor begonnen moet worden nadat

de andere twee sporen (hieronder te bespreken) zijn geoperationaliseerd. Het zou meer in overeen-

stemming met de bevindingen van ons onderzoek zijn geweest, als dit spoor het eerste spoor (in plaats

van het derde) was genoemd.
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menen we dat in het algemeen de beste kansen voor preventie via het onderwijs

meer nog zijn gelegen in het basisonderwijs dan in het voortgezet onderwijs. Het

voorkomen van spijbelen en van pestgedrag juist op dit niveau zal ontsporingen

op latere leeftijd kunnen helpen voorkomen. We missen dit element in het CRIEM-

rapport.

Aan het einde van hoofdstuk 3 wezen we op een voorstel van Fros (1995) om bij

wijze van proef op middelbare scholen `schoolassistenten' aan te stellen. Mocht

dit effectief blijken te zijn, dan kan permanente invoering worden overwogen.

Daarnaast kan ook worden gedacht aan een actiever mentorschap van leraren op

middelbare scholen. In dit verband willen we ook nog eens herinneren aan wat de

rector van een middelbare school zei over grootschaligheid: deze is niet per definitie

slecht, mits de school maar zodanig is ingericht dat er gewerkt wordt in kleine

eenheden waarin leerkrachten en leerlingen elkaar goed kennen (zie paragraaf

5.9.2). Het tweede beleidsspoor dat in het CRIEM-rapport wordt voorgesteld, richt

zich op het voorkomen van spijbelgedrag en voortijdig schoolverlaten in het

voortgezet onderwijs. Er wordt op gewezen dat de problematiek van voortijdig

(ongediplomeerd) schoolverlaten bij jongeren uit etnische minderheidsgroepen

omvangrijker is dan bij autochtone jongeren.42

Het hoeft geen nader betoog dat het ook op een breed maatschappelijk niveau zaak

is, de blootstelling aan risicofactoren terug te dringen. Belangrijk is onder meer het

ontmoedigen van overmatig alcoholgebruik, het opzetten van activiteiten waardoor

de behoefte van jongeren om zichzelf te bewijzen in positieve banen wordt geleid,

het bieden van meer perspectieven aan allochtone jongeren, enzovoort.

De voorkeur verdient bij dit alles een aanpak waarin diverse preventie-activiteiten

op elk van de reeds beschreven niveaus tegelijkertijd en in samenhang met elkaar

worden ontplooid. In verschillende publicaties is voor een dergelijke integrale

aanpak gepleit, en ook van concrete stappen in deze - goede - richting zijn al

diverse voorbeelden te geven.
Schuyt (1995a en b) gaat na in welke fasen (hij spreekt van `schakels') van de

opvoeding en het volwassen worden, welke instanties het meest aangewezen zijn

om actie te ondernemen. Zo ontstaat een geschakelde verantwoordelijkheid waarin

per schakel specifieke instanties kunnen worden aangewezen. Schuyt onderscheidt

de volgende schakels: de primaire gezinssituatie, de relatie tussen school en gezin,

de schoolsituatie, de naschoolse situatie, de uitval uit school, de situatie tussen

school en werk, de beroepsvoorbereiding, de situatie op het werk en de situatie

waarin jongeren al met politie of justitie in aanraking gekomen zijn. Voor elke

42 Een opsomming van de voornemens in het kader van dit beleidsspoor wordt gegeven op pagina 37 van

het rapport.
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situatie verwijst hij naar groepen en instellingen die hier (meer) verantwoordelijk-

heid zouden kunnen nemen.

Wat betreft de laatste door Schuyt beschreven situatie, die van jongeren met politie-

of justitiecontacten, benadrukt het kabinet in het CRIEM-rapport dat (juist) ten

aanzien van allochtone jongeren de afstemming van repressief en preventief beleid

van groot belang is. Dit eerste beleidsspoor heeft overigens ook betrekking op

jongeren die 'de dans met justitie' nog net zijn ontsprongen. Volgens het rapport

moet er ten aanzien van deze groep een landelijke aanpak worden ontwikkeld

'gericht op een sluitende, individuele en gestructureerde benadering'. Dan volgt een

serie eisen waaraan volgens het kabinet de aanpak zal moeten voldoen.43 Met de

term 'sluitend' wordt hier bedoeld dat tal van instanties op het gebied van welzijn,

onderwijs, arbeidsmarkt-toeleiding, politie en justitie de handen ineenslaan,

teneinde deze jongeren 'programma's op maat' te kunnen aanbieden. Sluitend zou

naar onze mening het beleid ook moeten zijn in die zin dat de genoemde instanties

de jongeren telkens een slag voor zijn, door hen op tijd de nodige - de primaire

opvoeders aanvullende of vervangende - gezagsfiguren te bieden die niet alleen

hun gezag doen gelden, maar die tevens respect afdwingen.

In verschillende steden worden inmiddels initiatieven in de richting van een

integrale aanpak ontplooid, bijvoorbeeld in de stad Leeuwarden (Nee! Tegen geweld,

1997). Ook van overheidswege zijn diverse integrale 'plannen van aanpak' gelan-

ceerd. Een notitie afkomstig van het ministerie van justitie werd in februari 1998

aangeboden aan de Eerste en de Tweede Kamer (Geweld op straat, 1998). Deze

notitie bevat een overzicht van maatregelen ter bestrijding en preventie van geweld

op straat. Gepleit wordt voor een 'breed, samenhangend en wijkgericht opvoedings-

ondersteunend beleid'.44 Ten slotte noemen we de voorstellen van de strategiegroep

Veiligheidsbeleid M, een interdepartementale werkgroep die op grond van een

strategische verkenning met betrekking tot fysiek geweld in het publieke domein

een aantal suggesties doet voor een effectieve preventieve aanpak. Dat Nederland

een betrekkelijk laag niveau van geweldscriminaliteit heeft, is volgens de groep te

danken aan de aanwezigheid van een infrastructuur van basisvoorzieningen. Zij

pleit ervoor, deze infrastructuur te koesteren en waar nodig te moderniseren. Voor

de langere termijn vraagt de strategiegroep vooral aandacht voor versterking van

de stedelijke economie, een integraal jeugd- en onderwijsbeleid, integratie en

participatie van etnische minderheden en een wijkaanpak met betrekking tot

veiligheid.

43 Zie pagina 35 van het rapport.

44 Diverse politiemensen plaatsten op een door de Vrije Universiteit georganiseerd symposium kritische

kanttekeningen bij deze plannen; zij zouden te weinig aansluiten bij het reguliere beleid (Lamboo,

1998).
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Al deze acties en plannen zullen nog aan kracht winnen, naarmate de uitvoerders

meer doordrongen raken van het besef dat op termijn het rendement het grootst zal

zijn als de inspanningen zich in eerste instantie richten op het wegnemen van vroeg

in het leven optredende risicofactoren.



Summary

Young and violent

Violent crime among juveniles in the Netherlands - trends and causes

In this study on juvenile violence in the Netherlands, the following three aspects

have been examined:

- The development of physical violence among juveniles (ages 12-18) since 1985.

- A state-of-the-art survey of international literature.

- Possible explanations of the recent increase in violence.

The main objective of the research project was to further analyse available data and

not so much to reveal new facts. The second goal was to broaden our knowledge

about the background of aggressive and violent behaviour among juveniles.

Regarding the first aspect a description is given of the type and number of violent

crimes committed by juveniles. This outline is based on regional and national police

data and on self-report data in the period 1985 through 1996. The various data

sources show increases for the same types of offending: assault, armed robbery and

threat. Because comparable patterns emerge from various data sources the trends

observed are considered true. There is, however, reason to believe that the actual

increase is smaller than the figures initially appear to suggest. Over ten factors can

be pointed out that might have influenced the crime levels found, both in positive

and in negative ways. Moreover, these factors may have interacted with one another.

As for the second issue, a comprehensive literature review was conducted. This part

of the study used a life course perspective, in which (parts of) various criminological

theories may be combined. The model states that the earlier in the life of an

individual things go wrong, the more this will affect further development of the

child. 'Developmental' criminology aims at understanding how developments

evolve from each other. Thus, attention is focused on the risk and protective factors

to which children are exposed during the course of their Jives. Four levels are being

distinguished: the individual, the family, the level of school and peers, and the

social and cultural level. We suggest that certain combinations of, or sequences of

exposure to, risk factors are related to different types of violence or types of

offenders. In the available literature no distinct patterns were found. It is generally

agreed, however, that 'early starters' often remain violent for many years whereas

violent behaviour in 'late starters' usually is of a temporary nature. Early starters

have been exposed to (many) risk factors early in life; the 'influence of peers' is the
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main factor which averts late starters from the right path. The literature review

yields several suggestions for further research.

In search of further confirmation of the life course perspective, interviews were

conducted with both convicted juveniles and'significant actors' in the field of

(violent) juveniles. Since these interviews were limited in number, the results

cannot be generalised but will serve as an illustration. Eight boys were interviewed,

aged 14 to 20 years, who were all involved in serious violent offences. In addition,

the police and judicial records of these boys were analysed. Based on these two

sources eight case histories were created. Together they confirm the idea that

exposure to many risk factors early in life leads to an virtually irreversible situation

during adolescence. Nine 'significant actors' were interviewed: among them school

directors, social workers, a policeman and a judge. Some observed that violence

always requires a multicausal explanation. All agree that in recent years there has

been an increase in juvenile violence, especially group violence.

We can only speculate on an explanation for the increase of juvenile violence in

the Netherlands. The influence of individual factors is probably marginal. Family

factors, however, may have played a crucial role. Compared to some decades ago,

more children seem to grow up in an unstable home environment. In schools,

lack of order and discipline might be an important cause of increased violence.

Furthermore, social and cultural factors may have contributed to the increase in

juvenile violence. The availability of alcohol and drugs is one of them. Exposure to

violence in the media and in computer games are also mentioned. Special attention

is given to the situation in which many children of ethnic minorities grow up. In

terms of risk factors, they form a vulnerable group. Starting with educational

problems at home, family communication often will be deficient; this might

ultimately result in poor school performance, unemployment, and lack of

commitment to society. When these juveniles seek one another's company,

group formation is a matter of course, and some of them are likely to end up

with a violent life style.

Policy recommendations

The first recommendation concerns the registration of violent offences by the

police. As long as this is not improved it will not be possible to reliably estimate

the nature and development of violence in society. Thus, a solid basis for adequate
policy is missing.

Further recommendations concern the repression and prevention of juvenile violent

crime. Regarding repression, the police and the judiciary are the most obvious

authorities to take action. Unfortunately, the chance of getting caught is small and

influencing behaviour through judicial intervention has proven difficult. Our

literature review suggests that prevention offers more of a perspective. Preventive

attempts should be made concerning each of the levels mentioned above. At the

family level, early intervention by means of family programmes and educational
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support to families with high concentrations of risk factors is recommended. Ethnic

parents and children deserve special attention. Regarding school, it is suggested to

experiment with so-called 'school assistants' who can help to maintain order, and to

organise schools in such a way as to operate in small units in which everyone knows

each other. Truancy should be firmly dealt with and early dropping-out should be

avoided. On a wider societal level it is important to discourage alcohol and drug use,

to develop activities which allow juveniles to positively express their need to prove

themselves, and to offer more perspectives to ethnic juveniles.

The effect will be optimal only if all these actions are implemented at the same time

and in a coherent manner. Various experts and working groups in the Netherlands

have already argued for such an integral approach. In our study, strong support was

found for the thought that the efforts will be more effective if priority is given to

reducing risk factors that appear early in life.
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Bijlage 2

Tabellen en figuren

Tabellen 1 tot en met 6 bevatten HKS-gegevens uit de regio Haaglanden voor de jaren

1992 tot en met 1996. Om een selectie te kunnen maken op leeftijd (12- t/m 17-jarigen)

betreft het hier alleen de processen-verbaal met bekende daders. Na selectie op leeftijd is

een selectie gemaakt op geweldsdelicten volgens de definitie van het CBS.

Tabel 1: Door minderjarigen gepleegde delicten, uitgesplitst naar wel of geen

geweldsmisdrijf (regio Haaglanden, 1992-1996)

aard misdrijf 1992 1993 1994 1995 1996

aantal % aantal % aantal % aantal % aantal %

geweldsmisdrijf 122 18 145 19 183 21 279 29 262 19

ander delict 553 82 580 81 671 79 691 71 1.118 81

totaal 675 100 725 100 854 100 970 100 1.380 100

Bron: HKS Haaglanden

Tabel 2: Aantal geweldsmisdrijven door minderjarigen, uitgesplitst naar type per jaar

(regio Haaglanden, 1992-1996)

geweldsmisdrijf 1992 1993 1994 1995 1996

aantal % aantal % aantal % aantal 0/o aantal %

diefstal met geweld

en afpersing 54 44,3 80 55,2 93 50,8 149 53,4 121 46,2

mishandeling 43 35,2 40 27,6 61 33,3 69 24,7 77 29,4

bedreiging 7 5,7 8 5,5 11 6,0 23 8,2 24 9,2

seksuele misdrijven 9 7,4 2 1,4 9 4,9 20 7,2 12 4,6

levensmisdrijven 9 7,4 15 10,3 9 4,9 18 6,5 28 10,7

totaal 122 100 145 100 183 100 279 100 262 100

Bron: HKS Haaglanden
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Tabel 3: Aantal geweldsmisdrijven door minderjarigen per 100.000 minderjarigen in die

regio, uitgesplitst naar type per jaar (regio Haaglanden, 1992-1996)

geweldsmisdrijf

diefstal met geweld en afpersing

mishandeling

bedreiging

seksuele misdrijven

levensmisdrijven

aantal 12- t/m 17-jarige daders van

geweldsmisdrijven per 100.000

aantal 12- t/m 17-jarigen in de regio

op 1 januari van het volgende jaar

1992 1993 1994 1995 1996

93 135 156 247 199

74 68 103 115 126

12 14 18 38 39

15 3 15 33 20

15 25 15 30 46

209 245 308 463 430

58.363 59.172 59.475 60.208 60.909

Bron: HKS Haaglanden; bevolkingsaantallen: CBS

Tabel 4: Aantal geweldsmisdrijven gepleegd door minderjarigen, aantal minderjarige

daders en percentage meervoudige minderjarige daders van geweldsmisdrijven

per jaar (regio Haaglanden, 1992-1996)

1992 1993 1994 1995 1996 1992 t/m 1996

aantal geweldsmisdrijven 122 145 183 279 262 991

aantal daders van geweldsmisdrijven 107 126 157 242 236 750

percentage meervoudige daders van

geweldsmisdrijven 12% 14% 12% 13% 8% 20%

Bron: HKS Haaglanden

Tabel 5: Leeftijdsverdeling van de minderjarige daders over de geweldsmisdrijven

gepleegd door minderjarigen per jaar (regio Haaglanden, 1992-1996)

leeftijdsklasse 1992 1993 1994 1995 1996

aantal Wo aantal % aantal % aantal % aantal Wo

12-14 jaar 10 8,2 23 15,9 30 16,4 49 17,6 41 15,6

15-17 jaar 112 91,2 122 84,1 153 83,6 230 82,4 221 84,4

totaal 122 100 145 100 183 100 279 100 262 100

Bron: HKS Haaglanden



Tabellen en figuren 159

Tabel 6: Geweldsmisdrijven naar type per leeftijdsgroep ((regio Haaglanden, 1992-1996)

geweldsmisdrijf leeftijdsgroep totaal

12-14 jaar 15-17 jaar

aantal % aantal Wo aantal %

diefstal,met geweld en afpersing 73 48 424 51 497 50

mishandeling 41 27 249 30 290 29

bedreiging 14 9 59 7 73 7

seksuele misdrijven 17 11 35 4 52 6

levensmisdrijven 8 5 71 8 79 8

totaal 153 100 838 100 991 100

Bron: HKS Haaglanden

Tabel 7: Gehoorde minderjarige verdachten per misdrijfcategorie, per jaar, in absolute

aantallen (Nederland, 1985-1996)

misdrijf 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

vermogensmisdrijven 32.931 30.970 28.421 26.565 25.397 25.255 25.950 26.491 23.386 23.367 24.062 28.028

geweld* 3.076 3.401 3.205 3.224 3.370 3.505 3.975 4.736 4.589 5.321 6.482 7.927

vernieling en orde 9.250 9.801 9.591 9.142 9.011 8.214 8.231 8.529 7.770 8.564 9.133 12.969

overig"" 1.292 1.528 1.464 1.507 1.611 1.347 1.556 1.610 1.368 1.402 1.701 2.039

Totaal 46.549 45.703 42.681 40.438 39.389 38.321 39.712 41.366 37.113 38.654 41.378 50.962

inclusief seksueel geweld

onder andere Wegenverkeerswet, Opiumwet, Wet wapens en munitie

Bron: CBS-politiestatistiek

Tabel 8: Gehoorde minderjarige verdachten per misdrijfcategorie, per jaar, in %

(Nederland, 1985-1996)

misdrijf 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

vermogensmisdrijven 70,7 67,8 66,6 65,7 64,5 65,9 65,3 64 63 60,5 58,2 55

geweld" 6,6 7,4 7,5 8 8,6 9,1 10 11,4 12,4 13,8 15,7 15,6

vernieling en orde 19,9 21,4 22,5 22,6 22,9 21,4 20,7 20,6 20,9 22,2 22,1 25,4

overig'" 2,8 3,3 3,4 3,7 4,1 3,5 3,9 3,9 3,7 3,6 4,1 4

totaal 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

incl.usief seksueel geweld

onder andere Wegenverkeerswet, Opiumwet, Wet wapens en munitie

Bron: CBS-politiestatistiek
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Tabel 9: Gehoorde minderjarige verdachten per type geweldsmisdrijf, per jaar, in absolute

aantallen (Nederland, 1985-1996)

geweldsmisdrijf 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

mishandeling 1.631 1.614 1.621 1.532 1.535 1.587 1.757 2.102 1.934 2.389 2.799 3.731

diefstal met geweld 555 729 679 727 821 953 1.156 1.222 1.278 1.352 1.721 1.930

afpersing 120 130 139 130 172 182 197 364 233 257 340 341

bedreiging 242 300 325 341 329 329 326 435 427 591 712 897

dood en letsel

door schuld 23 36 19 10 21 40 86 16 20 42 38 32

seksuele misdrijven 409 468 331 391 378 311 296 396 413 455 584 650

doodslag en moord poging/

abortus en suïcide 88 97 77 83 88 90 138 188 246 209 258 303

doodslag en moord

voltooid 8 27 14 10 26 13 19 13 38 26 30 43

totaal 3.076 3.401 3.205 3.224 3.370 3.505 3.975 4.736 4.589 5.321 6.482 7.927

Bron: CBS-politiestatistiek

Tabel 10: Slachtofferschap (Nederland, 1993, 1995 en 1997)

delict slachtofferpercentage* in Nederland in:

1993 1995 1997

beroving zonder geweld 4,1 4,7 4,0

beroving met geweld 0,5 0,4 0,3

bedreiging met geweld 4,4 4,7 4,9

mishandeling 0,9 0,8 1,0

Eén of meer keer slachtoffer.

Bron: Politiemonitor Bevolking, meting 1997 (steekproef: personen van 15 jaar en ouder uit de Nederlandse

bevolking)

Tabel 11: Angstgevoelens (Nederland, 1993, 1995 en 1997)

dreiging percentage 'komt vaak voor':

1993 1995 1997

bedreiging 2,3 2,8 2,7

lastigvallen op straat 3,6 3,8 3,2

geweldsdelicten 4,2 4,7 4,6

Bron: Politiemonitor Bevolking, meting 1997 (steekproef: personen van 15 jaar en ouder uit de Nederlandse

bevolking)

Tabel 12: Overlast van groepen jongeren (Nederland, 1993, 1995 en 1997)

overlast van groepen jongeren

percentage 'komt vaak voor':

1993 1995

9,1 10,2

1997

11,9

Bron: Politiemonitor Bevolking, meting 1997 (steekproef: personen van 15 jaar en ouder uit de Nederlandse b

evolking)
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Tabel 13: Gehoorde minderjarigen per categorie geweldsmisdrijven, per jaar, per 100.000

minderjarigen (Nederland, 1985-1996)

geweldsmisdrijf

mishandeling

diefstal met geweld

en afpersing

bedreiging

dood en letsel

door schuld

seksuele misdrijven

levensmisdrijven'

totaal"

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

114 116 120 120 126 137 156 190 176 217 256 342

47 62 61 67 82 98 120 144 138 146 188 208

17 22 24 27 27 28 29 39 39 54 65 82

2 3 1 1 2 3 8 1 2 4 3 3

29 34 25 31 31 27 26 36 38 41 53 59

7 9 7 7 9 9 14 18 26 21 26 32

214 244 238 252 277 302 354 429 418 484 592 726

Onder levensmisdrijven vallen hier 'doodslag en moord: voltooid', 'doodslag en moord: poging' en 'hulp bij

zelfdoding en abortus'. De cijfers betreffende de laatste categorie zijn pas sinds 1991 apart beschikbaar; voor

die tijd werden zij vervat in de eerste twee categorieën. Om de gegevens over de jaren heen zo goed mogelijk

vergelijkbaar te houden zijn de cijfers inzake 'hulp bij zelfdoding en abortus' voor alle weergegeven jaren

onder de noemer levensmisdrijven opgenomen. Tussen 1991 en 1996 gaat het per jaar om respectievelijk 2, 1,

4, 4, 4 en 4 minderjarige verdachten per 100.000 minderjarigen.

Door afrondingen kan het totaalcijfer per jaar afwijken van de som der individuele misdrijfcategorieën in

datzelfde jaar.

Bron: CBS-politiestatistiek

Tabel 14: Gehoorde jongens per type geweldsmisdrijf, per jaar, in absolute aantallen

(Nederland, 1985-1996)

geweldsmisdrijf 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

mishandeling 1.479 1.478 1.452 1.379 1.346 1.414 1.565 1.831 1.685 2.066 2.320 3.100

diefstal met geweld 517 683 652 688 792 907 1.108 1.148 1.195 1.282 1.602 1.814

afpersing 118 117 131 122 161 182 189 332 227 237 316 320

bedreiging 224 285 314 317 316 311 310 403 394 542 653 793

dood en letsel

door schuld 19 25 13 6 7 13 . 30 10 8 26 ' 6 17

seksuele misdrijven 399 467 317 372 372 302 286 385 400 441 553 621

doodslag en moord poging/

abortus en suïcide 80 91 68 78 82 87 127 170 221 193 226 269

doodslag en moord

voltooid 8 24 12 9 20 10 17 13 36 26 23 38

totaal 2.844 3.170 2.959 2.971 3.096 3.226 3.632 4.292 4.166 4.813 5.699 6.972

Bron: CBS-politiestatistiek
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Tabel 15: Gehoorde meisjes per type geweldsmisdrijf, per jaar, in absolute aantallen

(Nederland, 1985-1996)

162

geweldsmisdrijf 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

mishandeling 152 136 169 153 189 173 192 271 249 323 479 631

diefstal met geweld 38 46 27 39 29 46 48 74 83 70 119 116

afpersing 2 13 8 8 11 0 8 32 6 20 24 21

bedreiging 18 15 11 24 13 18 16 32 33 49 59 104

dood en letsel

door schuld 4 11 6 4 14 27 56 6 12 16 32 15

seksuele misdrijven 10 1 14 19 6 9 10 11 13 14 31 29

doodslag en moord poging/

abortus en suïcide 8 6 9 5 6 3 11 18 25 16 32 34

doodslag en moord

voltooid 0 3 2 1 6 3 2 0 2 0 7 5

totaal 232 231 246 253 274 279 343 444 423 508 783 955

Bron: CBS-politiestatistiek

Tabel 16: Gehoorde jongens per categorie geweldsmisdrijven, per jaar, per 100.000 jongens

(Nederland, 1985-1996)

geweldsmisdrijf 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

mishandeling 202 208 211 211 217 238 272 324 300 367 414 555

diefstal met geweld

en afpersing 87 112 114 124 153 183 226 262 253 270 343 382

bedreiging 31 40 46 49 51 52 54 71 70 96 117 142

dood en letsel

door schuld 3 4 2 1 1 2 5 2 1 5 1 3

seksuele misdrijven 54 66 46 57 60 51 50 68 71 78 99 111

levensmisdrijven' 12 16 12 13 16 16 25 32 46 39 44 55

totaal* 388 445 430 455 498 543 631 759 741 856 1.018 1.248

zie voetnoten bij tabel 13

Bron: CBS-politiestatistiek

Tabel 17: Gehoorde meisjes per categorie geweldsmisdrijven, per jaar, per 100.000 meisjes

(Nederland, 1985-1996)

geweldsmisdrijf

mishandeling

diefstal met geweld

en afpersing

bedreiging

dood en letsel

door schuld

seksuele misdrijven

levensmisdrijven

totaal

1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

22 20 26 24 32 30 35 50 46 60 90 118

6 9 5 8 7 8 10 20 17 17 27 26

3 2 2 4 2 3 3 6 6 9 11 19

1 2 1 1 2 5 10 1 2 3 6 3

1 0 2 3 1 2 2 2 2 3 6 5

1 1 2 1 2 1 2 3 5 3 7 7

33 34 37 40 46 49 63 82 79 95 146 179

zie voetnoten bij tabel 13

Bron: CBS-politiestatistiek
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Figuur 1: Ontwikkeling van het aantal inzake geweldsmisdrijven gehoorde jongens per

100.000 jongens (1985-1996)
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Figuur 2: Ontwikkeling van het aantal inzake geweldsmisdrijven gehoorde meisjes per

100.000 meisjes (1985-1996)
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Topic-lijst interviews jeugdigen

Achtergrond van de jongere ten tijde van het delict

Leeftijd

Etnische achtergrond

- Ben je in Nederland geboren?

- Zo nee: waar dan geboren en wanneer naar Nederland gekomen?

- Zo ja, waar zijn je ouders geboren?

Dagbesteding

- School: Welke opleiding(en)? Hoe gaat het op school? Ooit van school gestuurd?

Waarom? Hoe vond je dat? Spijbelen?

- Hoe was/is je houding op school t.o.v. klasgenoten? (bijvoorbeeld: weinig contact,

sociaal, bazig)

- Hoe was/is je houding t.o.v. de leerkrachten? (bijvoorbeeld brutaal, sociaal, stil)

- Ben je ooit wel eens gepest/geslagen/bedreigd? Hoe voelde je je na afloop?

- Pest je wel eens andere kinderen of heb je vroeger wel eens andere kinderen gepest?

Zo ja, waarom?

- Werk: Wat voor werk? Bevalt het? Hoe lang werk je daar al? Hoeveel uur per week?

- Geen: Wat doe je overdag?

Buurt

- In wat voor soort buurt woon je?

Gezin

- Gezinssamenstelling?

- Welke plaats in het gezin (oudste, jongste etc.)?

- Gezinssituatie

- Hoe is de band met eventuele broertjes/zusjes?

- Hoe is de band met je vader/moeder/verzorger(s) omschrijven?

- Problemen thuis? Kun je daar wat meer over vertellen?

- Heb je altijd thuis gewoond of heb je ook een tijdje ergens anders gewoond

(tehuis/oom, tante/pleeggezin)? En geldt hetzelfde voor je broertjes/zusjes?

- Hebben je broertjes/zusjes problemen?

- Heb jij of hebben wellicht je broertjes/zusjes een gezinsvoogd?

- Indien de deur uit: eventueel een relatie (gehad)/samenwonen?



Bijlage 3

Vrijetijdsbesteding

- Wat doe je in je vrije tijd? (Hobby's, bijbaan, lid van een vereniging, buurthuis,

uitgaan, veel op straat, tv-kijken (welk soort films? geweldfilms?), computerspellen

(wat voor computerspellen?))

- Doe je aan sport/Heb je aan sport gedaan? Welke?

166

Vriendenclub

- Heb je veel vrienden/vriendinnen?

- Waar ken je deze vrienden van (school, buurthuis etc.)?

- Gebruiken jouw vrienden/vriendinnen ook wel eens geweld of bedreigen ze wel eens

iemand met geweld? Wat vind je daarvan?

Gebruik je eerder geweld als je samen bent met anderen? Zo ja, waar zou dat aan

liggen?

Vormen jullie een groep? Hebben jullie dezelfde kledingstukken? Zo ja, welke? Zo ja,

is er een leider? Zijn er bepaalde regels? Zijn er wel eens conflicten? Hoe lossen jullie

die op? Betekent de groep veel voor je (bijvoorbeeld wanneer je deze vergelijkt met

thuis)?

Persoonlijke kenmerken/levenswijze

Wat ben je voor iemand? (opgewekt, somber etc.) Probeer jezelf eens te beschrijven.

Wat vind je positief aan jezelf? Wat vind je negatief aan jezelf?

Vind je jezelf ongeduldig? Word je snel boos? Vaak agressief?

Gok je?

Gebruik je drank? Zo ja: Wanneer en waarom? (Om je lekker te voelen?)

Gebruik je drugs? Zo ja: Wanneer en waarom? (Om je lekker te voelen?)

Draag je wel eens een wapen? Zo ja, waarom?

Het delict en de afdoening

- Je hebt ....... gepleegd, kun je daar iets meer over vertellen?

- Wat was de aanleiding?

- Wat wilde je bereiken met het geweld? Waarom heb je gedreigd met geweld en/of

geweld gebruikt?

- Delict alleen gepleegd of in een groep?

- Was er drank en/of drugs in het spel?

- Vind je het terecht dat je geweld hebt gebruikt/hebt gedreigd met geweld?

- Spijt?

- Heb je enig idee welke gevolgen het delict voor slachtoffer(s) heeft gehad?

- Heb je contact gehad met slachtoffer(s)?

- Welke straf heb je nu opgelegd gekregen? Ben je het eens met die straf?

- Zou zoiets (zo'n soort delict) nog wel eens kunnen gebeuren?



Topic-lijst interviews jeugdigen

Justitieel verleden

- Eerdere politie- en justitiecontacten?

- Op welke leeftijd het eerste contact?

- Welke delicten hebben tot eerdere politie- en justitiecontacten geleid?

(Ook geweldsdelicten?)

- Ben jij de enige van je familie die in aanraking is gekomen met politie- en justitie?
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Bijlage 4

Topic-lijst interviews sleutelfiguren

Voorbeeld: Interview met een kinderrechter

Achtergrondgegevens

- Hoe lang bent u kinderrechter?

Geweld

- Hoe heeft het gebruik van geweld of het dreigen met geweld door jongeren zich in de

afgelopen tien jaar ontwikkeld?

- Toegenomen: Hoe komt u tot deze conclusie, waaraan merkt u dat? Kunt u dat

staven aan de hand van cijfers? Heeft u een idee van de oorzaak van de toename

van het geweld?

- Toegenomen: Welk soort geweldsdelicten is toegenomen?

- Gelijk gebleven of afgenomen: Hoe komt u tot deze conclusie? Heeft u een idee

waarom er vanuit verscheidene hoeken (wetenschap, media) geluiden worden

vernomen dat het geweld onder jongeren de laatste jaren wel toeneemt?

- Heeft u het idee dat de ernst van de geweldsdelicten in vergelijking met tien jaar

geleden is veranderd? Zo ja, in welk opzicht?

- Ernstiger: Heeft u enig idee waardoor dat wordt veroorzaakt?

- Ziet u verschil in het wapenbezit onder jongeren in vergelijking met tien jaar geleden

(bijv. toe- of afname, ander soort wapens; welke dan)? Vanaf welke leeftijd dragen

jongeren wapens? Wat voor een wapens dragen jongeren? Komt de (eventuele)

toename van het wapenbezit voort uit het op jongere leeftijd een wapen gaan dragen?

Waarom dragen de jongeren naar uw idee een wapen (bijv. alleen als statussymbool,
daadwerkelijk gebruik, zich veilig voelen)?

- Worden geweldsdelicten naar uw mening vaker in groepsverband of juist vaker alleen

gepleegd? Hoe was dat tien jaar geleden?

- Speelt alcohol een rol in de geweldsdelicten? Zo ja, welke rol?

- Spelen drugs een rol in de geweldsdelicten? Zo ja, welke rol?

- Spelen gokschulden een rol bij het plegen van geweldsdelicten? Zo ja, welke rol?

- Spelen discriminatie of gepest worden een rol in de geweldsdelicten? Zo ja, welke

rol?

- Heeft u het idee dat veel jongeren gewelddadig zijn of is juist een vaste harde kern

verantwoordelijk voor een groot deel van (de toename van) de geweldsdelicten ?

- Denkt u dat een bepaald type jongeren geweldsdelicten pleegt? Zo ja, kunt u die

beschrijven? Hebben zij een bepaalde achtergrond/kenmerken (etniciteit? zelf

slachtoffer van geweld)?
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