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Leeswijzer
Jeugdcriminaliteit in groepsverband staat de laatste jaren nicer en nicer in de belangstelling. Op basis van uitgebreid literatuuronderzoek, alsmede een nadere bestudering van
enkele jeugdgroepen heeft het Ministerie van Justitie een grootschalig onderzoek laten
verrichten naar aard en omvang van problematische jeugdgroepen in vijf middelgrote
gemeenten in Nederland.
Na een kort inleidend hoofdsnik 1 waarin de doelstellingen uiteen worden gezet, volgt in
hoglastuk 2 - voor de geinteresseerde lezer - een methodologische verantwoording van
dit onderzoek.
In de volgende twee hoofdstukken worden de ruim 110 jeugdgroepen nit deze vijf middelgrote steden geanalyseerd. In hoofdstuk
worden ze op basis van hun antisociaal en
crimineel gedrag ingedeeld in hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen.
In hoofdstuk 4 volgt een profielschets van ieder type. Ecn vergelijking wijst üit dat de
problematiek van hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen vooral bestaat nit het
verstoren van de openbare orde, terwfil de problematiek van criminele jeugdgroepen
vooral bestaat uit het plegen van criminele activiteiten. Het accent ligt bij de eerste twee
typen dus nicer op handhaving en bij laatstgenoemd type op opsporing.
Aansluitend zijn acht van dergelijke jeugdgroepen over een langere periode intensief
gevolgd. Hogfilstuk 5 beschrijft de criminele netwerken binnen dcze jeugdgroepen.
Daannee worden subgroepen binnen deze acht jeugdgroepen en criminele relaties met
andere jeugdgroepen (zogenaamde `kruispuntverdachten') betel. zichtbaar. In houldstuk 6
worth duidelijk welke groepsprocessen samenhangen met crimineel gedrag. In hoeverre
hangen criminele activiteiten samen met groepskenmerken zoals hechtheid, solidariteit,
rivaliteit, hierarchic, externe profilering en organisatiegraad en planning van criminele
activiteiten? Een en ander wordt geillustreerd met boeiende citaten van direct betrokkenen.
Op basis van de analyse van ruim 110 jeugdgroepen en de intensieve observatie van acht
daarvan wordt in hoofdsnik 7 duidelijk dat een klein aantal jeugdgroepen er nit springt.
We noemen dat straatbendes en jeugdbendes. Het zijn jeugdgroepen die zich kenmerken door een hechte, gesloten hierarchische groepsstructuur en een hoge organisatiegraad. Dat blijken tevens jeugdgroepen te zijn die (zeer) hoog scoren op criminaliteit.

Hoofdstuk 8 biedt de lezer een uitstekende mogelijkheid in korte tijd kennis te nemen
van de resultaten van dit onderzoek naar jeugdcriminaliteit in groepsverband. Naast een
korte samenvatting vindt u hierin puntsgewijs de 'high lights' (conclusies) van dit onderzoek en een korte beschrijving van mogelijke daaruit voortvloeiende beleidsaanbevelingen.
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1. Criminaliteit in groepsverband

1.1. jEUGDGROEPEN: SAMEN STERK?

Het is bekend dat veel criminaliteit in groepsverband plaatsvindt. De term groepscriminaliteit lijkt met name van toepassing op de criminaliteit gepleegd door jeugdigen. Reeds in
1993 merkt Schuyt op dat groepscriminaliteit een principieel kenmerk is van jeugddelinquentie. Tevens constateert Schuyt dat dit groepsgebeuren binnen de criminologie en
strafrechtspleging nog te veel als een ondergeschikt gegeven wordt beschouwd. Veel vormen van kleine criminaliteit (vandalisme, diefstal e.d.) vinden juist in groepsverband plaats.
Daarbij lijken de anonimiteit van de groep, de macht van de groep of de druk van de
groep op individuele groepsleden bepalend voor het wel of niet plegen van dergelijke
delicten.
In dat licht zou het voorkomen en het bestrijden van veel vormen van (kleine) criminaliteit wel eens primair kunnen liggen in een aanpak die dit groepsgebeuren in ogenschouw
neemt. Men zou zelfs kritisch kunnen bekij ken in hoeverre een reeks van tot nu toe
gehanteerde preventieve, maar vooral repressieve maatregelen - onbedoeld - criminaliteit
in groepsverband bevorderen.' De gevolgen manifesteren zich niet alleen in toename van
objectieve onveiligheid (stijging van criminaliteit en overlast), maar ook in een toename
van gevoelens van onveiligheid.
Dat het fenomeen groepscriminaliteit weinig aandacht heeft gekregen, is onder meer terug
te voeren op gebrek aan kennis over dit fenomeen en - wellicht daarmee samenhangend
- de beperkte strafrechtelijke mogelijkheden om deze specifieke vorm van crimineel
gedrag aan te pakken.
Op lokaal niveau kunnen gemeenten hun toevlucht nemen tot de zogenaamde gemeentelijke (nood-) verordeningen (samenscholingsverbod, et cetera.). Maar ook deze blijken
weinig effectief als het gaat om de aanpak van groepscriminaliteit (gericht op korte termij n-successen)
We kunnen dan ook concluderen dat crimineel gedrag (66k als dat plaatsvindt in groepsverband) en de strafrechtelijke reactie daarop nauwelijks rekening houdt met de groep.
'. In dat licht zou bijvoorbeeld de aanpak van voetbalvandalisme eens onder de loep genomen kunnen worden. Op grond van
door ons verricht onderzoek (Ferwerda et al., 1998) blijkt dat binnen de zogenaamde (harde kern' meerdere relatief los van
elkaar staande groepen van beperkte omvang zijn te onderscheiden met daarom been een grote groep `belangstellenden'.
Door allerlei rnaatregelen van voetbaklubs, politic en justitie blijkt dat juist daardoor in een aantal gevallen en de °riderhinge cohesie tussen deze verschillende groepen sterker wordt Cu reknttering van nieuwe leden aaninerkelijk sneller verloopt.
2 . Groepen rondhangende quidruchtige en/of provocerende' jongeren in de wijken en in de winkel- of uitgaanscentra vonnen
in de beleving van veel rnensen een bedreiging.
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Dit geldt zowel voor de sancties als de preventieve maatregelen. Voor een dee] is het
(strafrechtelijke) deficit te verklaren nit bet felt dat er weinig bekend is over de dynamiek
van groepscriminaliteit door jeugdigen.'
De gangbare thcorieen op sociologisch, sociaal-psychologisch en criminologisch terrein
geven weliswaar inzicht in de werking van groepsprocessen, de aard en sarnenstelling van
groepen, enzovoort, maar bieden onvoldoende wetenschappelijke basis om zinvolle nitspraken te kunnen doen over het verband tussen jeugdcriminaliteit en groepscriminaliteit
en dc daaruit voortvloeiende preventieve of repressieve (strafrechtelijke) mogelijkheden.
1.2. TERREINVE12KENNING
lndachtig het schrikbeeld van de Amerikaanse 'gangs' en de stijging - op een aantal terreinen - van de jeugdcriminaliteit is het wenselijk om gedetailleerde kennis te verkrijgen
over de aard en omvang van (criminele) jeugdgroepen in Nederland alsmede de mogelijkheden om dergelijke groepen al dan niet collectief aan te pakken. Deze aanpak zal
betrekking moeten hebben op het brede spectrum van handelingsmogelijkheden.
In eerste instantie is de meeste winst te behalen met een gerichte en op verschillende typen
jeugdgroepen toegcsneden preventieve aanpak.
In tweede instantie kan men denken aan het creeren of verder differentieren van relatief
lichte sanctievormen op groepsniveau (eveneens onderscheiden naar typen jeugdgroepen).
In derde instantie kan men denken
•
aan juridische mogelijkheden (bewijslast) om bij
zwaardere von-nen van criminaliteit in groepsvcrband zowel feitelijke dader(s) als de andere groepsleden (als indirccte rnededaders) aan te pakken.
Het Ministerie van Justitie heeft besloten tot cell gedetailleerd vervolgonderzoek, bestaande
uit twee onderdelen:
Kwantitatieve inventarisatie van problematische jeugdgroepen in een vijftal
steden bchorend tot dc G21, op basis van een aangepast meetinstrument, dat ontwikkeld is door Politic Haaglanden (afdeling Analyse en Research),
Kwalitatieve analyse van een achttal jeugdgroepen (met een verschillend karakter), waarbij met name een etnografische beschrijving van groepen wordt
gentaakt, met aandacht voor sociometrische structuur, groepsdynamische processen en mogelijke aangrijpingspunten voor de aanpak. Onderdeel hiervan vormt
een secundaire netwerkanalyse op bestaande politieregistraties (HKS).
Door dit grootschalige onderzoek naar problematische jeugdgroepen krijgen we beter
zicht op diverse typen van deze groepen (samenstelling, delictsprofiel ed.), alsmede de
(criminele) grocpsprocessen daarbinnen. Meer in het bijzonder is hiemiee ook een instrument nodig waarmee politiefunctionarissen op gezette tijden de aard en omvang van de
problematische jeugdgroepen in hun wijk in beeld kunnen brengen.

3

. DU geldt in mini/ere mate voor de zogenaamde 'gangs' waar tamelijk tied over bekend is. Dit fenomeen lijkt vooralsnog
een Amenkaanse aangelegenhcid te zijn. Niettentin spreekt men in Nederland ook over 'gangs' en yeagdbendes', die kentnerken vertonen van de Amerikaanse groepen. De 'gangs' zijn te besthouwen als de meest vergevorderde vorm van grog'scriminaliteit. Zie ander andere Van Gernert (1995) en Oostenvijk et al. (1995).
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1.3. DE POLITIE ALS SIGNALEERDER

Waarom periodiek problematische jeugdgroepen in beeld brengen? De gedachte hierachter is dat door periodiek en systematisch signaleren en registreren - op termijn - een
goed beeld ontstaat van de wijze waarop diverse jeugdgroepen zich ontwikkelen en in
hoeverre hierop geent beleid wel of geen effect sorteert. De door de regio Haaglanden
ontwikkelde methode om dergelijke jeugdgroepen in beeld te brengen is daarom in nauw
overleg met diverse deskundigen verder ontwikkeld en aangepast. Vervolgens is een vijftal politieregio's (landelijk verspreid) benaderd met het verzoek om in een middelgrote
gemeente in hun regio de problematische jeugdgroepen te inventariseren. Daarvoor zijn
alle wijkagenten of wijkteams ingeschakeld die in deze gemeente actief zijn. leder heeft
voor zijn wijk de jeugdgroepen die in meer of minder mate als probleemgroep kunnen
worden aangemerkt in beeld gebracht. 4 Voor iedere jeugdgroep is een uitgebreide vragenlijst ingevuld. Met het oog op het eerste 'target' (uittesten van het meetinstrument) is
gekozen voor een persoonlijke afname. Op die manier kan worden geregistreerd in hoeverre de beantwoording van diverse vragen redelijkerwijs mogelijk is en in hoeverre
invulling geschiedt op basis van harde, dan wel zachte gegevens. Bovendien is zowel vooraf als naderhand met de betreffende agenten van gedachten gewisseld over de zin en onzin
van registreren, hun visie op oorzaken van het ontstaan van dergelijke probleemgroepen
en vanzelfsprekend de aanpak die in hun ogen de meeste zoden aan de dijk zet.
1.4. EEN BETER INZICHT IN PROBLEMATISCHE JEUGDGROEPEN

Daarnaast willen we systematische kennis vergaren over omvang en aard van jeugdgroepen op lokaal niveau. En dat is geen overbodige luxe, zo blijkt uit de reacties van meewerkende agenten. Deze varieren van cynisch tot enthousiast. Cynisch omdat ze zich er
al jaren over verbazen dat niemand de moeite neemt dergelijke zaken goed op een rijtje
te zetten. De ervaring tot nu toe heeft hen geleerd dat lokaal jeugdbeleid pas gestalte krijgt
op het moment dat 'het water hen over de schoenen loopt'. Of zoals iemand het bondig
formuleerde: "Ze (lees: gemeente) zien pas de problemen met jeugd als ze erover struikelen." Anderen reageren enthousiast omdat ze in een systematische signalering een mogelijkheid zien om lokaal bestuurlijk aandacht te krijgen voor problematische jeugdgroepen
in hun wijk.
Het verbeteren van de kennispositie reikt echter verder. We zijn er niet met vaststellen Of
en hoeveel problematische jeugdgroepen we hebben. Er moet ook inzicht komen in het
functioneren van dergelijke groepen. Dat vereist onder meer kennis over een aantal zaken:
- groepsdynamische processen
- hierarchie binnen groepen
- stabiliteit van groepen (groepscohesie versus gesloten groepsstructuur)
- werven van groepsleden
- besluitvorming binnen de groep
- de rol van criminaliteit binnen diverse groepen

'. Het betreft vooral die groepen die `zichtbaar' zijn voor de agent.
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Dergelijke kennis bepaalt mede of, en in welk stadium dergelijke jeugdgroepen het best
kunnen worden aangepakt. In her verlengde daarvan wordt bekeken welke interventiestrategicen her incest geeigend zijn.
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2. Verantwoording van de onderzoeksmethoden

Het onderzoek is opgebouwd uit twee samenhangende onderdelen. Eerst zijn alle problematische
jeugdgroepen in een vifftal middelgrote gemeenten in Nederland in beeld gebracht. Aansluitend zijn
acht jeugdgroepen enige tijd intensiefgevolgd. Bovendien is bij een selectie van jongeren uit deze groepen gekeken welke politiele informatie beschikbaar is binnen de registratiesystemen van de politie
(HKS); dit met het doel inzicht te krygen in de mate waarin criminele activiteiten zich binnen of
buiten de jeugdgroepen afspelen.
2.1. INVENTARISATIE VAN JEUGDGROEPEN IN VIJF STEDEN :
OPZET EN UITVOERING
In overleg met de betrokken Ministeries van Justitie en BZK zijn de politieregio's van vijf
gemeenten, behorend tot de zogenaamde G21 5 , formeel benaderd met het verzoek hun
medewerking te verlenen.
In iedere politieregio wees de korpsleiding vervolgens een portefeuillehouder aan. In
overleg met deze portefeuillehouders zijn afspraken gemaakt met de verschillende wijkof gebiedsteams. Zo zijn in de vijf gemeenten 28 teams benaderd. Naast een korte, schriftelijke verldaring hebben alle wijkteams nog een mondelinge toelichting gekregen. Daarbij
gingen we vooral in op de essentiele rol die wijkagenten kunnen spelen bij het signaleren
van problematische jeugdgroepen en daarmee ook bij het bepalen van zowel interne
beleidsprioriteiten (binnen het politiekorps) als externe beleidsprioriteiten (voornamelijk
richting lokale overheid). Tevens is toegezegd dat iedere regio op verzoek een presentatie krijgt, waarbij de resultaten van deze inventarisatie worden belicht. Tot slot kregen alle
meewerkende agenten een aardige attentie.
Mede door deze zorgvuldige introductie is de medewerking optimaal. Alle betrokken
politiefunctionarissen hebben - yeelal meerdere - vragenlijsten ingevuld. In totaal hebben
46 politiefunctionarissen bij elkaar 123 problematische jeugdgroepen in beeld gebracht.
Bij het in beeld brengen van de diverse problematische jeugdgroepen, qua aard en
omvang, beginnen we niet op 'flu!'. De politie Haaglanden (afdeling Analyse en Research)
heeft een vragenlijst ontwikkeld die behoudens een aantal inhoudelijke aanpassingen ook
bij deze inventarisatie is gebruikt.
Op de volgende pagina volgt een schematisch overzicht.

5

. Er zijn 21 gemeenten met een inwoneraantal tussen de 50.000 en 200.000. Daaruit zijn vijfgemeenten geselecteerd.

13

B.M.W.A, Deice, &Ph. van Wijk, Hi]. Forwerda

2.1.1. Plus- en minpunten
De gekozen onderzocksopzet basecrden we op de veronderstelling dat wijkagenten goed
op de hoogte zijn van wat zich in hun verzorgingsgebied afspeelt. Of dat zo is, hangt af
van een reeks faccoren: bedrijfsmatige factoren, deskundigheid en ervaring en persoonlijke factoren.
Bednffsmatige factoren
In de eerstc plaats zien we dat bednffsmatige factoren een rol spelen in de infomiatiepositie
van de agenten. Vanuit het oogpunt van flexibiliteit en efficiency werken sommige korpsen met een roulatiesysteem. Dat impliceert dat agenten na een A twee jaar van wijk wisselen. Ofschoon over het algemeen wel de wijk `wordt overgedragen', is duidelijk dat de
kennis over jeugdgroepen hicr uit de tweede hand komt. Het blijkt dat in korpsen waar
een dergelijk systeem wordt gehanteerd nicer aanvullende informatic nodig is orn de problematische jeugdgroepen goed in beeld te brengen.
Invullen op groepsniveau
basisgegevens
gebiedsagent

justitiele
contacten
functie

opgepakt door politie

verzorgingsgebied

HALT-afdoening
veroordelinq justitie

aantal probl. jeuqdgroepen
datum registratie
betrouwbaarheid
score

sancties
groepsstructuur

kennispositie
gebiedsagent 6

qroepscohesie

basisgegevens
jeugdgroep

profilering van groep
(intern/extern)
(bij)naam jeugdgroep
locaties waar ze
rondhangen
herkomst gmepsleden

groepshierarchie
groepscompetitie/
rivaliteit
riskante
gewoonten

samenstellIng

alcohol/drugs/gokken/
wapens
wel/qeen wisselingen
aantal leden en verloop 7

criminaliteit

gemiddelde
leeftitl(range)

typering

aard / frequentie /
hoeveel jongeren
jeugdgroep

(leidende rol) etniciteit
zwerven
familierelaties
dagelijkse
bezigheden

open vragen
contact met jeugclqroep
contact met ouders
van jargggroep

onderwijsniveau

contact met instanties
over jeugdgroep

schoolgaan/ werkloos/
werkend

gewenste / gerealiseerde
aanpak

spijbelen/ school verlaten

14

classificeren naar type
jg
t dgroep

jeugdcriminaliteit in groepsverband ontrafeld

Daarnaast Iciezen sommige korpsen vanwege efficiency voor een strikte scheiding in verantwoordelijkheden. In het ene korps is de wijkagent in brede zin verantwoordelijk voor
de politiezorg in zijn wijk, in het andere korps is er een taakverdeling waarbij de wijkagent zich beperkt tot de zogenaamde zes-uurszaken. Dat wil zeggen dat het zwaardere
politiewerk (opsporing e.d.) in handen ligt van de recherche. Logisch gevolg is dat met
name problematische jeugdgroepen van een zwaarder kaliber zich aan het oog van de
betreffende wijkagent onttrekken. Ook dat is van invloed op de nauwkeurigheid van een
inventarisatie.
Bedrijfsmatige factoren dragen soms ook bij tot een optimalisering van de kennispositie
van de betrokken agenten. Uit efficiency-overwegingen werken sommige korpsen met
een zogenaamde `taakaccenthouder jeugd'. Deze fungeert voor collega's vaak als vraagbaak bij het in beeld brengen van de problematische jeugdgroepen. De indruk is dat deze
korpsen een voorsprong hebben bij de door ons uitgevoerde inventarisatie. Er blijkt vaak
meer gedetailleerde informatie over jeugdgroepen voorhanden. Hetzelfde geldt voor
korpsen waar op het niveau van basispolitiezorg een nauwe en vaak ook formeel gefiatteerde samenwerking met jeugdhulpverlening en breder jeugd- en jongerenwerk is.' Dit
komt de betrouwbaarheid van informatie ten goede.

Deskundigheid en ervaring
In de tweede plaats zien we dat deskundigheid en ervaring een rol kunnen spelen in de kennis over jeugdgroepen. Is men in staat om contact te leggen met dergelijke groepen?
Globaal zien we drie `categorieen wijkagenten':
De eerste categorie heeft regelmatig contact met de jongeren. ' Het contact vindt op straat
plaats en bestaat in de meeste gevallen uit het aanknopen van een praatje. We hebben de
indruk dat in dergelijke gevallen het initiatief van de agenten uitgaat. Ze willen voeling
houden met de jongeren (kennen en gekend worden), maar ook eventuele ontwikkelingen binnen de groep in de gaten houden, zoals: Wie zitten er in de groep en wie zijn de
nieuwelingen? Het contact heeft dan primair een sociale, preventieve en signalerende functie. Of zoals een agent die `zijn' wijk kent als zijn broekzak het samenvat: "Ik probeer in
gesprek te komen met de groep. Ze moeten mij kennen en vooral weten dat ik ze ken."
Daarmee zijn deze politiemensen in feite een soort straathoekwerker. 1 °
Vanzelfsprekend hebben wijkagenten ook contacten met jeugdgroepen naar aanleiding
van incidenten, meldingen, klachten van omwonenden en strafbare feiten. In die gevallen
heeft het contact primair een repressief en/of reactief karakter." In sommige gevallen volstaat een `corrigerend gesprekje', zoals een van de agenten het duidt; soms wordt er proces-verbaal opgemaakt. De aanpak lijkt sterk bepaald door het karakter van de diender. De
een probeert het met zachte hand, onderhandelend en pratend: "Ik zoek ze bewust op,
‘. Om enig zicht te krugen op de kennispositie van de betreffende gebiedsagent zijn enkele vragen gesteld over de periode waarin hij/zij werkzaam is in het betreffende verzorgingsgebied, of het betreffende korps wel/niet werkt met een taakaccenthouder jettgd' (veelal een goede informatiebron), hoe lang de betreffende jeugdgroep bestaat en hoe lang en goed ('van
naam') men de jeugdgroep kent (zie ook paragraaf 2.1.2.).
Uitgesplitst naar jongens versus meisjes en vaste kern versus wisselende aanhang eromheen.
g. Interessant is dat in korpsen waar dit geen officiele beleidslijn is, deze samentverking ook plaatsvindt op het persoonlijk
initiatief van 'de werkvloer zelf
9 . Relatief veel van hen geven aan dat ze contacten hebben met de jeugdgroepen, soms meerdere malen per week.
Ofwel wijkagent nieuwe stijl.
". Uiteraard kan hiervan ook een preventief effect uitgaan.
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maak een praatje en stuur ze eventucel weg. Tijdens icdcre avonddienst sprcek ik jongeren aan. Ook als ze geen overlast veroorzaken, is het kennen en gekend worden." De
ander hceft minder consideratie en treedt wat sneller op: "Het is bij inij een keer waarschuwen en dan basta. Het lijken grote jongens, maar als ze hier op bet bureau zittcn, zijn
het kleine kereItjes. Behalve die Marokkancn, daar heb ik gcen contact mee. Dat lukt ook
niet."
Een tweede categoric heeft alleen contacten met jeugdgroepen als er iets aan de hand is
of als ze tijdens het surveilleren ongeregeldheden constateren. Het contact is als incidenteel en ad hoc te karaktcriseren. Ofschoon zij sommige (beruchte) groepsleden wel bij
naam kennen, kennen zij de meeste groepsleden alleen maar van gczicht. "Ik oefen tijdens
elke dienst controle uit," aldus een agent, "bijvoorbeeld op grond van de Opiumwet."
Ecn andere agent omschrijft het contact met de groep als volgt: "Surveillance, aanspreken, aanhouden, proces-verbaal". Soms stelt een groep geen prijs op contact met de politic. Interessant is dat hierbij meerdere malcn onderscheid wordt gemaakt tussen de harde
kern, die gcen enkel contact wil, en de overige leden die daar geen of in ieder geval minder moeite nice hebben.
Een derde categoric heeft geen of zecr weinig contact met groepen. Daarvoor wordt een
scala aan argumenten aangevoerd. Gebrek aan tijd scoort hoog. Overigens niet ten
onrechte als men zich realiseert dat de wijkagent in `preventielancE vrij wild is. Iedcreen
wag hem aanschicten. 12 Dat wordt indirect al duidelijk als geinventariseerd wordt met
hoeveel instanties ze contacten onderhouden. Een meer praktische reden is er als men nog
maar kort in dienst is en zodocnde nog geen inzicht in de groep(en) heeft. Ook wisselende diensttijden of combi-banen worden genocrnd. Een andere reden is dat groepen `Met
te traceren zijn. "Ze zijn onzichtbaar, het gebeurt in de anonimiteit," aldus een wijkagent.
Tenslotte speelt hierbij ook de vraag hoelang een groep bestaat. "Verse groepen staan nog
niet op het aandachtspuntenlijstje," zoals cell agent het formuleert. En dat is exact het
euvel. Problematische jeugdgroepen worden pas gesignaleerd als de problemen duidelijk
zichtbaar worden voor derdcn, door overlast, hinder of slachtofferschap. We komen daar
later nog op terug (scholingstraject).
Persomduke factoren

hi de derde plaats zien we dat persomthfre factoren (arbeidssatisfactie en ervaren werkdruk)
een rol kunnen spelen in de kcnnis over jcugdgroepen. Draagvlak voor uitvoering van
dergelijk werk (signaleren van probletnatische jeugdgroepen) is essenticel. In cell beperkt
aantal gevallen is de bereidheid mee te werken aan dcze inventarisatie van problematische
jeugdgroepen gering.
Daarbij speelt stcrk mee dat medewerking 'is verordonneerd van bovenar. 13 Een rweede
persoonlijke factor die een rol speelt bij het wet of Met conscientieus invcntariseren van de
u. De meesten wijkagenten lie/then veel execute contacten of maken deel nit van tee/al meerdere netwerken. De indruk bestaat
dat bier sprake is van een doorgesthoten overlegrultuur. Op allerlei fronten wordt overleg gevoerd en er lijkt weinig swing
aanwezig te zijn in dergelijke exteme conies -ten.
Gennge arbeidssatisfactie en rename ten opzichte van bet management zijn redenets am dergelijke verzoeken am medewerkisw nick of met de nod* weerstand te honoreren. De indmk a dat hierdoor de informant van twee agenten en dearvan in Seder geval due jengdgrocpcn kwalitatief onvoldoende is. By de statistische analyse zijn den vragenlijsten op
strele)grondetz van 5nissings' en (inconsistenties' alsnog emit gehaald.
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problematische jeugdgroepen in hun wijk heeft te maken met de hoeveelheid tijd die dit
kost. De discussie spitst zich hierbij toe op twee elementen: de lengte van de vragenlijst en
het definieren van problematische jeugdgroepen." Het is duidelijk dat het uiteindelijke
meetinstrument bij landelijke toepassing aanmerkelijk korter moet worden.

2.1.2. De balans opgemaakt
Op verschillende manieren is bij dit onderzoek gecontroleerd in hoeverre de door de
agenten geleverde informatie over problematische jeugdgroepen voldoende betrouwbaar
en accuraat is.
In de eerste plaats hebben we gekeken hoe lang men de jeugdgroep kent (in relatie tot de
periode dat de jeugdgroep bestaat) en of men enkele of meerdere groepsleden persoonlijk
kent. Ruim veertig procent heeft de maximale score (kent de jeugdgroep bijna even lang
als ze bestaat en kent meerdere groepsleden persoonlijk). Bij dertig procent is de parate
kennis over de door hen gesignaleerde jeugdgroepen beperkter, in die zin dat ze via anderen informatie over de jeugdgroep hebben moeten inwinnen (ze kennen de jeugdgroep
zelf pas kort) en ook geen groepsleden persoonlijk (bij naam) kennen. De resterende dertig procent zit hier tussen in. Men kent de jeugdgroep in ieder geval enige tijd en heeft al
wat contacten gelegd met individuele leden.
Vervolgens is gekeken hoe de agenten die aan deze inventarisatie meewerken - in het bijzonder deze laatste groep - deze ontbrekende informatie proberen te verzamelen. Veelal roept
men daarbij de hulp in van collega's of - in mindere mate - jeugd- en jongerenwerkers.
Meer concreet hebben we gevraagd naar het aantal keren dat er over het delictsgedrag van de
jeugdgroepen overleg is gevoerd en/of extra informatie is ingewonnen. Een derde deel
baseert zich voornamelijk op eigen kennis. Het betreft dan praktisch altijd agenten die de
jeugdgroepen goed kennen. De rest heeft elders extra informatie ingewonnen. Bij ongeveer
eenderde van de problematische jeugdgroepen is overleg geweest met collega's en in bijna
de helft van de gevallen baseert men zich ook op gegevens uit BPS, HKS of Multipol.
Uiteindelijk beoordelen we van circa 8 % van de jeugdgroepen de geleverde informatie
als onvoldoende. Bij een deel hiervan zien we dat er relatief vaak naar de antwoordmogelijkheid `onbekend' wordt gegrepen of kritiek wordt geleverd op de vragen casu quo
het niveau van de vragen ('te gedetailleerd% kun je beter aan randgroepwerkers vragen', `ik heb een veel te grote wijk om alle groepen fatsoenlijk te kunnen begeleiden',
Jeugd is niet mijn enige prioriteit' et cetera.).
Bij een ander deel zien we duidelijke inconsistenties in de antwoordpatronen.
Deze komt met name naar voren als de omvang van de daadwerkelijk gepleegde criminaliteit volstrekt niet overeenkomt met de typering die de agent aan de groep geeft. In
totaal zijn tien jeugdgroepen in de verdere analyse buiten beschouwing gelaten.
Uiteindelijk zijn hiermee 113 problematische jeugdgroepen, in beeld gebracht door 41
politiefunctionarissen, geschikt bevonden voor nadere analyse.

". De door ons op basis van buitenlandse literatuur gehanteerde groepsgrootte van drie of nicer wordt onwerkbaar geacht. Een
problematische jeugdgroep wordt - zo blijkt - primair bepaald aan de hand van het probleemgedrag. In de praktijk is de
omvang van dergelijke groepen tussen de 4 a 5 en circa 75. Het merendeel van de groepen heeft echter een omvang van
tussen de 10 en 30.
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Wat betreft deze eerste kwantitatieve inventarisatie kan de conclusie daarrnee zijn dat het
materiaal in praktisch alle gevallen de toets der kritiek kan doorstaan." In die gevallen waar
medewerking aan dezc inventarisatie aanvankelijk enige scepsis ontmoet, slaat dat al heel
snel om in enthousiasme. Of zoals een agent na eel) middag inventariseren opmerkt: "Het
is zeer leerzaam orn eens op deze systematische manier naar de probleemgroepen in mijn
wijk te kijkcn. lk rcaliseer me ook dat er zaken zijn waar ik beter op moet letten."
2.2. ACHT JEUGDGROEPEN GEOBSERVEERD: OPZET EN UITVOERING
Als twecdc onderdeel is cell achttal jcugdgroepen geselecteerd. Selectie vond plaats op
basis van probleemgedrag. De exacte wijze waarop dcze acht problematische jeugdgrocpen zijn geselecteerd, komt later aan de orde.
Oni in contact te komen met deze groepen is gebruik gemaakt van intertnediairs. Dat
werkt - zo lecrt de ervaring - buitengewoon efficient en draagt bij tot de betrouwbaarheid van geleverde infonnatie. Intennediairs zijn in verschillendc stadia ingeschakeld.
AWorens uitgebreid onderzoek te doen binnen deze geselecteerde jeugdgroepen maakten
we met lokale crvaringsdeskundigen yen eerste globale scan van de betreffende groep
(omvang, samenstelling, leiders, locatie, et cetera). Daarbij is vooral gebruik gemaakt van
personen die vanuit hun werk contact hebben met deze jeugdgroepen. Jeugdgrocpen met
een wat lichtere problematiek hebben vaak contact met randgroepjongerenwerk of bezoeken regelmatig jongerencentra. Bovendien zit het merendeel van deze jongeren nog op
school.
Jcugdgroepen waarbinnen zich ook zwaardere vonnen van criminaliteit afspelen, blijken
over het algemeen goed bekend bij politic. Via de politic kan hierover dus de nodige
infonnatie worden gekregen.
Deze intemiediairs zijn ook ingeschakeld bij het leggen en het onderhouden van contacten met
de betreffende jeugdgroepen." Randgroepjongerenwerkers, maar ook menscn uit het
reguliere jeugdwerk trekken regelmatig met deze groepen op. Als zodanig kunnen ze de
onderzoekers goed introduceren.
Die rol vervult - opvallend genoeg - de politic bij de emstig eriminele jeugdgroepen. Ze zijn
vaak goed op de hoogte van de criminele antecedenten van groepsleden en kennen de jongeren bij naam. Op voonvaarde dat informatie strikt vertrouwelnk wordt behandeld, blijken
ook de meeste jongeren nit deze jeugdg,roepen wel bereid tot medewerking. Overigens is
bier een oude `wetmatigheid' zichtbaar: de meeste jongeren zijn trots op hun crirninele activiteiten en hun aandeel daarin steken ze dan ook niet onder stoelen of banken.
In cell beperkt aantal gevallen is gebruik gemaakt van personen die anders dan vanuit hun
werk contacten met dew jongeren onderhouden zoals familieleden van jongeren (met
name cell moeder die status en respect afdwong van de gehelc groep), een horeca-exploitint, eigenaren van snackbars en een sportschoolhouder (zogenaarnde infonnele intermediairs).

". Met then verstande dat de politic primair de bran is van de infonnatie. Wij kwalyteeren die als voldoende, omdat bet kwan-

titatieve ondazoek vooral bedoeld ison; ern bald te krijgen van groepen en nia zozeer on het fenomern groepariminaliteit allr finesses te dootgronden. Daanwor is het kwalitatieve deel van het onderzak mar geschikt.
1 ^. In het leader van mite onderzorken tinder vorthalvandalen en Marokkaatzse groepen is net een dergelijke werkwifze SWres grborkt.
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Vervolgens zijn vijf onderzoekers op basis van de verkregen informatie over deze groepen
en na bemiddeling van jeugd- en jongerenwerkers of politic contacten gaan leggen met
de groep(sleden). Deze onderzoekers hebben ruime ervaring met (participerend) observeren en interviewen.
Daarbij kozen we voor een getrapt onderzoeksmodel, bestaande uit participerende observaties en - aanvullend - het verzamelen van extra informatie over individuele groepsleden.
Deze aanvullende informatie bestaat uit individuele afname van een zogenaamde leefgebiedenvragenlijst', enkele individuele interviews met groepsleden en een check welke
politiele inforrnatie over die betreffende jongere beschikbaar is binnen de registratiesystemen van de politic (HKS, soms aangevuld met BPS).

Participerende observaties
Van de acht geselecteerde groepen zijn er uiteindelijk zes waarmee de onderzoekers geruime tijd intensief hebben opgetrokken. Met een groep is weliswaar ruim contact geweest,
maar het betrof een groep die niet tot nauwelijks valt te observeren. Hun onderlinge contact bestaat uit het graffiti spuiten. Bij deze groep is apart of gezamenlijk met de groepsleden gesproken. Een groep is niet benaderd. In overleg met de opdrachtgever (en na interne afweging) is besloten dat dit te veel risico's met zich zou meebrengen. Om toch aan de
oorspronkelijk bedoelde acht groepen te komen is besloten contact te zoeken met een
nieuwe groep (Girl Power).
Voor aanvullende informatie van individuele groepsleden zijn circa 63 jongeren benaderd.
Bijna alle jongeren hebben de leefgebieden-vragenlijst ingevuld. De jongeren die geen
vragenlijst hebben ingevuld, zijn geInterviewd. Een vijfde van de vragenlijsten blijkt echter gebrekkig ingevuld (te veel `missings'). Uiteindelijk zijn de gegevens van viervijfde van
de benaderde jongeren bruikbaar.
Participerende observaties geven inzicht in groepsprocessen. Is er sprake van een duidelijke
structuur, leiderschap, onderlinge competitie, et cetera? Groepsprocessen worden daarbij
steeds in de context van crimineel gedrag beschouwd. Er is met andere woorden gekeken
hoe bij het plegen van delicten of antisociaal gedrag de groepsleden zich onderling tot
elkaar verhouden.'' Deels gaat het daarbij om informatie uit de tweede hand (groepsleden
vertellen er over), deels om informatie uit de eerste hand (de onderzoekers zijn er zelf
getuige van). De waarnemingen van de onderzoekers zijn direct na de observatie op schrift
gesteld.
Een meer gestructureerd onderdeel hiervan is onder andere het in beeld brengen van de
sociometrische structuur van deze acht jeugdgroepen.th Een selectie van groepsleden is gevraagd
om aan te geven wie (op naamniveau) tot de groep behoort (uitgesplitst naar de verschillende niveaus binnen de jeugdgroepen), welke positie men in de groep inneemt, of er sprake is van duidelijk leiderschap en wie als leider(s) te typeren zijn, et cetera. 1Door de diverse groepsleden dit onafhankelijk van elkaar te laten doen, krijgen we zowel zicht op de
structuur van de groep (groepsstructuur) als op de hechtheid van de groep (groepscohesie).' 9
". De onderzoekers dienen zich daarbij te houden aan een (intern) onderzoeksprotocol, met daarin de gcdragsregels waaraan
de onderzoekers zich dienen te houden.
IS Met deze werkwijze hebben we in het kader van diverse onderzoeken (Beke & Kleiman, 1993; Ferwerda et al., 1998;
Van Wijk et al., 1998) mime ervaring opgedaan.
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Ken niet onbelangrijk bijkomcnd voordeel van participerendc observatie over een langere periode is, dat hiermee ook gernakkelijker contact kan worden gelegdmwt groepsleden
voor de onderstaande activiteiten en dat daannee ook de kwaliteit en de betrouwbaarheid
van de verkregen gegevens worden verhoogd.

Afname letfgebiedenvragenlyst (tv.o. de `Standaard Enquete Daders)
Vervolgens hebben we uit iedere jeugdgroep een aantal groepsleden geselecteerd. Dar
aantal varicert per groep. In bet ene geval betrcft het 'maar' vier leden van een groep, in
het andcre geval betreft het zeventien leden van een jeugdgroep. Dezc jongeren is
gevraagd een vragenlijst in te vullen. Daarin wordt - naast hun persoonlijkc achtergronden - ook gevraagd naar bun positie binnen de betreffende jeugdgroep (lidmaatschap,
tijdsbesteding, beoordeling van dc groep, mogelijke deelname aan andere groepen et cetera.). Het op deze wijze verzamelde materiaal is nadrukkelijk bedoeld als ondersteuning en
verdieping bij de kwalitaticve beschrijving van de betreffende jeugdgroep."

HKS- analyse
Van alle 63 personen is tenslotte politiele informatie opgevraagd. Daarbij tekenen we aan
dat het bier gaat om informatie over criminele activiteiten over meerdere jaren, terwijI de
referentie-/onderzocksperiode van de inventarisatie zich bcperkt tot het afgelopen jaar.
Het opvragen van deze gegevens is een tijdrovende zaak. Twee factoren spelen daarbij een
rol:
Toegang tot politiele documcntatie verloopt kings meerdere, veelal verschillende schijven.
In het ene korps komen we via de unitchef of de districtschcf tcrecht bij de Infodesk van
de betreffende politiercgio. In een ander korps loopt dat via dc taakaccenthouder jeugd.
We hebben ons daarbij in principe gericht op het politiele reg,istratiesysteem HKS. Bij de
jeugdgroepen met voornamelijk of uitsluitend lichter probleemgedrag hebben we - voor
zover mogclijk - aanvullende informatie getrokken uit BPS." Reden is dat met name voor
de jeugdgroepen met wat lichtere problematiek de groepsleden 'nog niet zijn doorgedrongen' tot het HKS systeem. Ze komen daarentegen wet voor in het BPS, waarin ook
de licbtere overtredingen worden geregistreerd. De bencffende jongeren zijn daar op
naam en geboortedatum ingevoerd ('eerste run). Daarmee kan gekeken worden of en hoe
vaak ze in de afgelopen jaren in aanraking zijn geweest met justitie." Ook is vastgelegd
voor welke delicten ze geboekt staan en met 'vie zc die delicten pleegden (mededaders)."
Vervolgens zijn de op deze wijze verkregen `mededaders' in een tweede 'run' ingevoerd en
zijn dezelfdc gcgevens verzameld.

". Dewelijke socionietrische analyses green een imikatie vow open- of geslotertheid van de groep, groepswhesie, groepshierarchic ed.
20 . Dat is inherent aan de wijze waarop de jongeren voor die tweede onderdeel zijn geselecteerd (geen representatieve steekproef
van groepsleden). Bovendien is het aantal per groep te genng am Her statistische analyses op nit me voeren.
HKS staat voor Herkenningssysteem en BPS swat poor het Bednifsprowssensysteem. In laatstgenocmde npistratiesysteem
warden alle dagelijkse
zaken ingevoerd. Daarhij lean oak gezocht warden op naam. Het HKS is cell registratiesystem waarin persoonsgrgevens van verdachten in warden oneslagen.
". Er lean meestal tot een per/ode van yip- jaar warden teruggegaan.
2 t. Strike genomen gems de analyses inzieht in mededaderschap (wie heeft met ung on stralbaarfrit geplerqd?) en nice zozeer
in groepstthninaliteit.
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De op deze wijze verkregen politiele informatie dient eveneens ter ondersteuning en toetsing van de participerende observaties. Ze draagt bij aan inzicht in de toedracht van de criminele contacten. Spelen die zich af binnen min of meer gesloten structuren", of shoppen
een of meerdere groepsleden ook buiten de groep?" Bovendien kan ook bekeken worden
of het criminaliteitspatroon van de groep (soorten delicten waaraan de betreffende jeugdgroep zich grosso modo schuldig maakt) afwijkt van het individuele criminaliteitspatroon
van een of meerdere leden."
In onderstaand overzicht geven we dat schematisch weer.
observatie / afname op groepsniveau

afname op individueel niveau

observatie
groepsdynamiek

leefgebieden

groepscohesie

gezin/onderwijs/
werk

profilering van de
groep(intern/extern)

gezondheid/
levensstip

groepshierarchie

financien

groepscompetitie
en rivaliteit

Peergroup/
netwerk

observatie modus
operandi

sociale
contacten
planning, uitvoering,
afwikkeling delict

vrijetijdsbesteding

afname
sociometrische
structuur

screening
groepsproces

invullen sociometrische structuur groep

Criminele
antecedenten

Politiele documentatie

politie-/ justitie
contacten
criminaliteitspatronen
en criminele netwerken

Standaard
Enquete Dader

". In dat geval zijn er veel dwarsverbanden tussen de jongeren onderling.
26 .

Het betreft dan een van de leden die oak actief is binnen andere criminele verbanden.

26 .

Een tot twee leden houden zich buiten de groep met andere soorten delicten bezig.
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2.2.1. Plus- en minpunten
Participerende observatie en de verzameling van aanyullende gegevens bij ccn dee] van de
jcugdgrocp bicden de mogelijkheid inzicht te krijgen in dynamische ontwikkelingcn.
Daannee is het cc') waardevolle onderzoeksmethode. In hoeverre de aldus gegencreerdc
gcgevens ook als representatief kunnen worden beschouwd, is moeilijker te beantwoorden. Om die reden wordt de kwalitatieve onderzoeksmethode au aanvulling op de kwantitatieve inventarisatic beschouwd.
Niet iedere jcugdgrocp is even tocgankelijk. fen klein deel van de jeugdgroepen probeert
anninele activiteiten af te schennett voor de buitenwereld. Op deze wijze beogen de groepsleden de pakkans te minimaliseren. Het betreft vooral jeugdgrocpen die zich schuldig waken
aan nicer ernstige vormen van criminaliteit. hen ander dee! van dit soon jeugdgroepen blijkt
echter volstrekt geen moeite te hebben met de 'inkijk' in hun criminele handelen. Het
betreft clan voornarnelijk jeugdgroepen die extern status ontlenen aan hun criminele activiteiten. Deze jeugdgroepen profileren zich juist als criminclen die te slim zijn om gepakt te
warden. En als ze gepakt worden, verhoogt dat - na terugkeer - ook nog eens hun status in
de groep. IDeze groepen zijn vaak zichtbaar aanwezig met hun (door criminaliteit verkregen)
rijkdom, die ze demonstreren met grote auto's, hoge uitgaven aan uitgaan en gokken, dure
kleding en veel sieraden. In die gevallen kunnen we spreken van 'showing off gedrag.
Ook etniciteit (en tan!) legt bcperkingen op aan de participerende observatie en daaraan
gekoppelde affiamen van vragenffisten. Met name groepen waarvan alle of het merendeel
der leden een andere etnische achtergrond heeft fin dit geval met name een jeugdgroep
die we aanduiden met dc naam Tektos) en waarbij sprake is van een min of nicer homogene etnische samenstelling, blijken tainclijk gesloten en minder toegankelijk voor de
onderzoekers. Dat vertaalt zich overigens ook in de wijze waarop de leefgebieden-vragenlijst is afgenomen. Een deel van due jongeren beheerst de Nederlandse taal onvoldoende ow de vragenlijst zorgvuldig in tc vullen.
Oak de dune can de contacten speck een belangrijke rol. De praktijk leert dat participerende observatie als onderzocksmethode vooral geduld en tijd vraagt. Bij somrnige groepen
hebben onderzoekers Cr een tot twee maanden over gedaan om tot de groep te warden
toegelaten. Maar het gcduld wordt veclal beloond. Het eerste contact - bestaande uit een
informed praatje van twee minute') - grocit nit tot gezamenlijk gaan stappen tot in de
vroege ochtend." Bij andere grocpcti verloopt de contactlegging ammerkelijk socpeler.
Na een of twee contacten wordt men volledig geaccepteerd.
Het kiezen van het juiste tildstip en de Mist': locatie voor een eerste contact met de groep
is als essentiele factor onvoldoendc onderkend. Veel jeugdgroepen blijken niet altijd of
zelfs geen vaste stek te hebben waar zc op vaste tijdstippen rondhangen. Gevolg is dat
onderzoekers rneerdere malen tevergecfs locatics bczochten. Bij een groep die zich vooral bezighoudt met graffiti is volwaardig 'rechercliewerk' verricht eq. zijn onorthodoxe
methoden gebruikt am in contact te kornen met de groepsleden.'"
Oak mogelfike risico's voor de onderzoekers zijn een punt van aandacht. leder onderdeel
". Het bedi order andere beset-end dat daze veldfase aanmerkelijk is uitgehreid.
". Op diverse plaatsen tvaar bun 'tag' is gesignaleerd sift, bfiefies met telejbonnummers opgehangen met het verzork cm
tact met ons te sect-en om over him creatieve werk te :wateu en met It toezegging van
zijn bekrudefiguren nit de greitiwereld benaderd net het verzoek it bemiddelen.
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van participerende observatie dient met voldoende waarborgen te zijn omgeven waar het
mogelijk slachtofferschap van de onderzoekers betreft. De belangrijkste waarborgen hebben we als volgt ingebouwd:
-

Vanzelfsprekend zijn op de vier jeugdgroepen van een zwaarder kaliber onderzoekers uit ons eigen team gezet, mensen met een staat van dienst op dit terrein.
Er wordt altijd in koppels van twee geopereerd.
De politic en de veldcoordinatrice weten beiden exact waar en wanneer de onderzoekers in het veld zijn.

Er zijn twee beslismomenten waarop beeindiging van de participerende observatie kan
plaatsvinden. Allereerst kan de onderzoeker op ieder moment besluiten te stoppen (bijvoorbeeld in geval van bedreiging of molest) en ten tweede wegen we ook tij dens de
periodieke intervisiemomenten af of de observaties voldoende veilig zijn. Beide varianten
zijn voorgekomen. In een geval betrof het (poging) tot mishandeling van een onderzoeker. Bij deze groep zijn de observaties tijdelijk gestopt. De betreffende onderzoeker oordeelde het verantwoord op een later tijdstip de observaties weer te hervatten. In een ander
geval besloten we tijdens de intervisie dat benadering van een zwaar criminele jeugdgroep
te veel risico's met zich mee zou brengen."

2.2.2. De balans opgemaakt
Participerende observatie (aangevuld met sociale en politiele informatie van een select aantal individuele groepsleden 30) is als onderzoeksmethode een aanvulling op en een verdieping van de (kwantitatieve) inventarisatie van problematische jeugdgroepenin de vijf
steden. In dat opzicht voldoet het materiaal ruimschoots. De observaties en het daarnaast
verzamelde materiaal bij individuele groepsleden blijken in het merendeel van de gevallen goed aan te sluiten bij het beeld dat uit deze inventarisatie voortkomt. Kritische kanttekeningen betreffen vooral de verzameling van het aanvullend materiaal bij een select
aantal groepsleden en de representativiteit van de verkregen informatie.
De eerste kanttekening is dat in een beperkt aantal gevallen de leefgebiedenvragenlijst niet
of gebrekkig is ingevuld. 3 ' Met een verkorte versie, of een persoonlijke mondelinge afname" was meer informatie boven tafel gekomen.
Een tweede kanttekening betreft de kwaliteit van politiele documentatie. Het HKS registreert alleen strafrechtelijke feiten die bij de politie bekend zijn geworden. Een deel blijft
derhalve buiten beeld. Dit geldt eveneens voor het antisociale gedrag, dat in bepaalde
gevallen niet als strafbaar wordt aangemerkt (bijvoorbeeld rondhangen). Een substantieel
deel van het probleemgedrag van deze jeugdgroepen blijft daarmee buiten beeld.

". Mee speelt dat ook de politic zelf zeer terughoudend is in het benaderen van de groep.
". Op basis van de leefgebiedenvragenlyst en aanvullende politiele informatie.
Uiteindelijk is aanvullende informatie opgevraagd bij 63 jongeren. By zes daarvan is de leefgebiedenvragenlyst in globalere termen afgenomen door middel van een interview. De resterende 57 hebben min of meer zelfstandlg een leefgebiedenvragenlyst
ingevuld. Daarvan zijn er uiteindelijk 11 gewogen en te litht bevonden (qebrekkt:g ingevuld en dus maar beperkt bruikbaar).
". Eventueel door iemand met dezelfde achtergrond en taal.

23

11.M.W.A. Bake, A.Ph. van Wijk, H.B. Ferwerda

Bovendien blijkt niet ieder district op eenvoudige wijze een koppeling te kunnen leggen
met mededaders. Dergelijke infonnatic is nodig om vast te stellen welke criminele netwerken actief zijn binnen jeugdgroepen en hoe die zich mogelijkerwijs vertakken naar
andere jeugdgroepen. Waar het op deze wijze verkregen politiele materiaal wel volledig
is, blijkt dat de geschetste criminele netwerken goed passen in het beeld dat uit de kwantitaticve fase naar voren komt en aansluiten op het beeld dat uit de participerende observatic naar voren komt. In het afsluitende hoofdstuk geven we overigens suggesties voor
de wijzc waarop politiele documentatie het niveau van illustratie kan verruilen voor het
nivean van onderbouwing.
De derde kanttekening is dat de toegang tot dcrgelijke inforrnatie gebonden is aan strikte
regels. Dat impliceert onder meer dat voor dergelijk onderzoek . formed toestemming van
het Ministerie van Justitie noodzakelijk is. Van betekenis is het al eerder genoemdc ontbreken van koppelingen binnen de systemen.
TensIone speck, zoals eerder aangestipt, als vicrde kanttekening dat met name de lichtere groepen nagenoeg niet in HKS voorkomen. Daarom is voor die groepen in tweede
instantie besloten ook nog informatie te trekken uit BPS. Ook dit vergt vanzelfsprekend
de nodige tijd. Niettemin zijn we Cr in geslaagd van de verschillende personen c.q. jeugdgrocpen de noodzakehjIce politiCle infonnatie boven tafel te krijgen. In onderstaand overzicht geven we dat kort weer.
Groep

Girl Power
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X
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3. Classificatie van problematische jeugdgroepen

3.1. TYPEN PROBLEMATISCHE JEUGDGR.OEPEN

Op basis van eerder onderzoek door de politie Haaglanden (Afdeling Analyse & Research)
beschikken we over een eerste globaal onderscheid tussen jeugdgroepen op grond van de
problemen die ze veroorzaken. Er wordt daarbij uitgegaan van drie typen jeugdgroepen
met oplopend probleemgedrag.
Allereerst zijn er de hinderlijke jeugdgroepen, bestaande uit jongeren die wat in de buurt
rondhangen, af en toe luidruchtig aanwezig zijn en zich niet zoveel aantrekken van de
omgeving. Soms loopt het uit de hand en zijn er ldeine schermutselingen maar dat is snel
in de kiem gesmoord en vaak ook meer toeval dan gepland. Ook maken ze zich incidenteel schuldig aan kleine vernielingen. Dit soort groepen is over het algemeen nog voldoende `autoriteitsgevoelig' en kan worden aangesproken op dergelijk gedrag.
Overlastgevende jeugdgroepen zijn wat nadrukkelijker aanwezig. Ze kunnen af en toe provocerend optreden, vallen omstanders wel eens lastig (uitschelden of zelfs intimideren), vernielen regelmatig allerlei zaken en laten zich veel minder gelegen liggen aan andere mensen. Ze zijn ook minder goed te corrigeren. Ook de lichtere vornien van criminaliteit
waar ze zich aan schuldig maken, plegen ze doelbewuster en ze zijn ook meer bezig om
te zorgen dat ze niet gepakt worden.
En dan zijn er tenslotte nog criminele jeugdgroepen, die bestaan (in ieder geval gedeeltelijk)
uit jongeren die behoorlijk op het criminele pad terechtkomen. Ze zijn al vaker met de
politie in aanraking gekomen. Kenmerkend voor dergelijke groepen is dat ze meer en
meer criminaliteit plegen voor het financiele gewin (ze verdienen er geld nice). De feiten
zijn ook ernstiger. Ze schrikken ook niet terug voor het gebruik van geweld.
De onderverdeling in drie typen problematische jeugdgroepen vormt een goede basis om
na te gaan welke groepsdynamische processen er in deze groepen spelen en wat de relatie
is met het criminele gedrag.
3.2. HOE WORDT HET TYPE PROBLEMATISCHE JEUGDGROEP VASTG.ESTELD?

Het type problematische jeugdgroep hebben we binnen dit onderzoek op twee manieren
vastgesteld. Enerzijds hebben we de betrokken agenten gevraagd hun eigen jeugdgroepen
te typeren ('subjectieve classificatie). Anderzijds hebben we bekeken of we de jeugdgroepen
konden typeren aan de hand van de ernst van de problematiek (` objectieve classificatier
De subjectieve classificatie is de meest eenvoudige. Nadat de agenten een korte karakte-
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risering van de drie voornoemde typen jeugdgroepen voorgeschotcld hebben gekregen, is
hen gevraagd de jeugdgroepen in te delen in eel) van dezc typcn. Vervolgens is gevraagd
of ze - als tweede stap - die groep binnen een bepaald type kunnen classificeren van licht
tot zwaar. De gedachtengang daarachter is dat de indeling in hinderlijke grocpcn, overlastgegevende groepen en criminele groepen de eerste stap is. Maar binnen bijvoorbeeld
hinderlijke groepcn is nog wel een onderscheid te maken tussen licht en zwaar. Hetzclfde
geldt voor beide andere typen. Nadrukkelijk gaat het hier om een subjecticf oordeel van
de agent over `zijn/haar' groepen. Het spreekt voor zich dat hierop in sommige gevallen
wel wat af te dingen valt. Vandaar dat Cr naar rnanieren is gezocht om de grocpcn ook op
een meer objectieve wijze in te delen. Enerzijds kunnen we hiennee het oordeel van de
politiefunctionaris bcter in perspectief plaatsen, anderzijds komt dit dc onderlinge consistentie en vergelijkbaarheid van de kwalificaties ten goede.
De objectievc classificatie is gebaseerd op de mate van crimineel en antisociaal gedrag."
Van icderc groep is bekend aan welke vormen van crimineel en ancisociaal gedrag ze zich
schuldig maakt. Het probleem daarbij is dat nict allc vorrnen van crimineel gedrag even
ernstig zijn en derhalve niet in gelijke mate hoeven bij te dragen aan het wel of niet problematisch zijn van cen jeugdgroep. Is bijvoorbeeld een jeugdgroep die naast allerlei vormen van hinderlijk gedrag ook kleine inbraken pleegt even problematisch als een jeugdgroep die zich naast hinderlijk gedrag schuldig maakt aan handel in soft drugs en kleine
vernielingen?
3.3. BETALEN VAN OE `ERNSTSCORE“
De ernstscore worth in verschillende stappen vastgesteld. Iedere vorm van crimineel
gedrag krijgt cell gewicht of score. We noemen dit de specificke ernstscore". Hoe zwaarder het delict, des te hoger het gcwicht of de score. Vervolgens kunnen Ale scores of
gewichten van de criminele activiteiten waaraan een jeugdgroep zich schuldig maakt worden opgeteld tot een score, waarrnee deze vergeleken kan warden met artdere jeugdgrocpen. We noemen dit de while ernstscore. Hoe hoger deze score, des te problematischer de
j eugdgroep.

3.3.1. Stap 1: groeperen van de delicten
Er zijn circa 60 specifieke vonnen van criminaliteit en/of antisociaal gedrag die een
gewicht of score moeten krijgen. Ten behoeve van de overzichtelijkheid zijn deze 60
dclicten ecrst gegroepeerd. Dat gebeurt in twee fasen. Ecrst zijn alle delicten onder bredere algemene delictscategorieen geplaatst (zoals bijvoorbeeld hinderlijk gedrag, vermogensdelicten, gewcids- en levensdelicten). Deze hoofdcategorieen zijn echter nog te grof

Ter onderscheiding van de subjectieve indeling wordt het woord objectief gebnilkt. Duidelijk is dat her bier nog steeds goat
'in de infinmatie zoals verstrekt door de agenten; het blijft al met al softe informatie. Hierbij meet warden aangetekend doe
in geval de agenten zelf niet over voldoende infamlatie beschikte, aanvullende informant' heelt opgevraagd bij colicga's of in het politiesysteem hecft gekeken. Die laatste geldt des re meer als her goat em criminele groepen, waar de whkagent wellicht minder zicht op heeft dan op de groepen in zhn eigen wyk.
" Bij deze laatste categoric moet vooral gedacht warden aan gedraqingen die maatschappelijk met getolewerd eq. geaccepteerd
warden, moor Hier direct strafbaar zijn. Diverse vonnen van hinderlijk (rondhangen, pnwoceren e.d.) en excessief gedrag
(openbare dronkenschap ed.) vallen hieronder.
Deze is - zoals we hieronder zullen zien - opgebottwd lit twee subscores.

26

Jeugdcriminaliteit in grocpsverband ontrafeld

Onder vermogensdelicten bijvoorbeeld, vallen delicten die in ernst oplopen van een inbraak
in een kelderbox of berging tot een overval of (poging tot) afpersing. Om die reden is vervolgens - waar nodig - hierbinnen nog een onderscheid gemaakt tussen zogenaamde zware
en lichte delicten. We krijgen daarmee een categorie `vermogensdelicten licht' en een categorie `vermogensdelicten zwaar', maar ook een categorie 'drugs licht' en drugs zwaar'."
Dat levert een lijst op met delictscategorieen (waarvan sommigen uiteen vallen in twee subcategorieen, namelijk 'Eche en `zwaar') en daarbij horende delicten. Hierbij een overzicht:

Delictscategorieen

Specifieke delicten

Openbaar gezag

Bestaat uit: wederspannigheid, belemmeren openbaar
gezag, niet opvolgen van ambtelijk bevel

Hinderlijk gedrag

Bestaat uit: rondhanggedrag, openbare dronkenschap,
geluidsoverlast, provoceren, treiteren, zwart/grijs rijden,
discriminatie, openlijke geweldpleging tegen goederen
(vernielingen)

Vermogensdelicten licht

Bestaat uit: winkeldiefstal, (brom)fietsen/scooterdiefstal, diefstal van/uit auto, inbraak in bedrijf,
berging, kantine, scholen en heling

Vermogensdelicten zwaar

Bestaat uit: inbraak in woning, rippen, afpersing,
straatroof, overvallen

Drugs licht

Bestaat uit: bezit drugs (gebruikershoeveelheden)

Drugs zwaar

Bestaat uit: handel drugs

Zeden zwaar

Bestaat uit: aanranding, verkrachting

Verkeer licht

Bestaat uit: snelheidsovertredingen

Verkeer zwaar

Bestaat uit: rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed,
joy-riding

Geweld/levensdelicten licht

Bestaat uit: bedreiging/intimidatie, openlijke geweldpleging, eenvoudige mishandeling

Geweld/levensdelicten zwaar

Bestaat uit: zware mishandeling, (poging tot) doodslag,
(poging tot) moord

3.3.2. Stap 2: Gewicht toekennen aan delictscategorieen
Vervolgens is een lijst met de bovengenoemde elf delictscategorieen voorgelegd aan een
groep van twintig politiefunctionarissen." Ze moesten daarbij iedere delictscategorie naar
eigen oordeel en in onderlinge vergelijking twee rapportcijfers geven, oplopend van 1 tot en
met 10. Een rapportcijfer voor de hoogte van de strafmaat en een rapportcijfer voor de
mate waarin ze menen dat de delicten die vallen onder deze delictcategorie gevolgen hebben voor het gachtoffer.
". Daarbij gaan we nit van de door het ministerie van Justitie gehanteerde lijst eq. notitie m.b.t. `eenheid van begrip'.
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Hoe zwaar moet in uw ogen de straf
zijn voor dat delict/misdrijf?
Hoe ernstig zijn in uw ogen de gevolgen
voor het erbij betrokken slachtoffer?
subscore 1 (per delictscategorie)

Het gcmiddelde van de twee rapportcijfers weerspiegelt het oordeel van de politiefunctionarissen over de relaticve zwaarte van de elf delictscategorieen.
3.3.3. Stap 3: Gewicht toekennen aan specifieke delicten

Als tweede stap is binnen iedere delictscategorie gekeken naar de emst van de verschillende daaronder vallende specifieke delicten. Neem als voorbeeld de delictscategoric 'vermogensdelicten zwaar'. Daaronder vallen inbraken in woningen, ripdeals", afpersing,
straatroof en overvallen. We mogen verwachten dat woninginbraak minder ernstig beoordeeld worth als een straatroof of een overval.
Twintig andere politiefunctionarissen hebben op dezelfde wijze als hierboven alle specificke delicten binnen de diverse delictscategorieen beoordceld. Concreet impliceert dat
bijvoorbceld een beoordeling" van alle acht specifieke delicten die vallen onder de noel-11er `hinderlijk gedrag', of de elf specifieke delicten die vallen onder de noemer 'vennogensdelicten categoric fiche enz.
Ook zij moesten daarbij leder specifiek delict naar eigen oordeel en in onderlinge vergelijking
twee rapportcijfers geven, oplopend van 1 tot en met 10. Ben rapportcijfer voor de hoogte van de strafinaat en een voor de mate waarin ze menen dat het betreffende delict gevolgen heeft voor het slachtoffer.
Hoe zwaar moet in uw ogen de straf
zijn voor dat delict/misdrijf?
Hoe ernstig zijn in uw ogen de gevolgen
voor het erbij betrokken slachtoffer?
subscore 2 (per specifiek delict)

Het gemiddelde van de twee rapportcijfers wcerspiegelt het oordeel van de politiefunctionarissen over de relatieve zwaarte van de specifieke delicten binnen een bepaalde
delictscategorie.

Cespreid over Nederland en gespreid over fincties.
Bij ripdeals bebben we te maken met aiminelen die elkaar betoken. Her decor is vaak ('moor nice noodzakelijketur(p) de
drugsmene waar by een dnwstransartie een der pariljen de ander probeert te beroven.
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3.3.4. Stap 4: Berekening specifieke en totale ernstscore
Op deze wijze kunnen we aan ieder delict een waarde toekennen. Deze bestaat eruit dat
de ernstscore van ieder delict wordt vermenigvuldigd met de ernstscore van `zijn delictscategorie'. 4° We noemen dit de specifieke ernstscore, waarmee alle delicten onderling vergelijkbaar zijn.
Nu is het mogelijk voor iedere jeugdgroep vast te stellen hoe problematisch deze is.
Daarvoor worden de op deze manier berekende ernstscores van alle delicten en/of overtredingen waar die betreffende jeugdgroep zich aan schuldig maakt, opgeteld. 4 ' We noemen dit de totale ernstscore, waarmee alle jeugdgroepen onderling vergelijkbaar zijn.
3.4. PROBLEMATISCHE JEUGDGROEPEN GECLASSIFICEERD

Nu is het mogelijk de jeugdgroepen in te delen naar de ernst van de problematiek. De
vraag is nu bij welke ernstscore men een jeugdgroep het label `hinderlijk' opplakt, bij
welke ernstscore `overlastgevend' en bij welke `crimineel'.
Daarbij kunnen we op twee manieren de grenzen trelcken. We kunnen bekijken waar de
betrokken agenten de grens hebben getrokken. Maar we kunnen ook bekijken of het verloop van de ernstscore over alle onderzochte jeugdgroepen een redelijke indicatie geeft
over mogelijke grenzen. De cesuur wordt dan bepaald op basis van duidelijke veranderingen in de ernstscore. In onderstaande tabel staat het verloop van de ernstscore.
Tabel 3.1. Gemiddelde ernstscore per type jeugdgroep (van licht tot zwaar)

hinderlijk

typering

crimineel

overlastgevend

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

243

247

276

345

488

467

479

775

1067

924

901

1500

emst score

Doelbewust zijn de jeugdgroepen in dit onderzoek op beide manieren getypeerd.
Daarmee hebben we namelijk de mogelijkheid om de ('subjectieve') typering van de
agenten te vergelijken met de ('objectieve') typering die berust op de gepleegde criminaliteit en overlast." Deze vergelijking levert drie resultaten op.
In de eerste plaats blijkt bij het overgrote deel van de jeugdgroepen sprake van een goede
match tussen de gepleegde criminaliteit en overlast enerzijds en de typering van de groep
anderzijds. Slechts tien jeugdgroepen springen er op dit punt uit. Veelal komt dat er op

". Gevraagd wordt steeds binnen een delictscategorie alle daarbinnen genoetnde delicten een ciffer te geven van 1 tot en met 10
(1 = volstrekt niet ernstig Um 10 = zeer ernstig). Daarmee worth duidelijk hoe zwaar een bepaald delict weegt binnen
zijn eigen delictscategorie. Of - als voorbeeld - hoe zwaar 'openbare dronkenschap' of 'provoceren/treiteren' in onderlinge
vergelijking tvorden beoordeeld binnen de delictscategorie 'hinderlijk gedrag'.
4 °. Ernstscore 1 wordt vennenigvuldigd ,net ernstscore 2.
". Bij `vaak' wordt een dubbele score genomen.
". De begrippen `subjectief en 'objectief' zijn in deze context overigens niet geheel onafhankelijk van elkaar. Thiene wordt op twee
manieren aan agenten gevraagd hun jeugdgroepen te typeren. In dat opzicht vonnt de inventarisatie van daadwerkelijk gepleegde criminaliteit en overlast door jeugdgroepen een soort check op, of correctie van de aIgemene typering zoals die worth gegeven.
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neer dat de grocp aanmerkelijk ernstiger worth ingcschat dan op grond van de geplcegde
criminaliteit mag worden venvacht. Bij zeven groepen blijkt dat de vragenlijsten ook op
andere punten inconsistent zijn ('missings', slordig ingevuld, gebrek aan kennis over de
groep, desinteresse bij de betreffende agent). I3eze grocpen zijn - zoals aangegeven in
paragraaf 2.1.2. - vcrwijderd. Bij de overige drie vragenlijsten doet zich een ander probleem voor. De discrepantie wordt bier veroorzaakt doordat bij de betrokken agent het
vermoeden leeft dat de groep veel nicer op zijn kcrfstok heeft, maar dat hiervoor onvoldoende/geen bewijzcn zijn. Dat probeert hij tot uitdrukking te brengen in ecn veel
zwaardere rypering."

In de tweede plants blijken Cr slcchts verschuivingen zichtbaar in de grensgebieden. De agent
plaatst dc jeugdgroep bijvoorbeeld in de hoogste categoric van hinderlijk, terwijI deze op
basis van de (objectieve) ernstscore net binnen dc overlastgevende valt (of andersom).
Hetzelfdc doet zich voor in het grensgebied tussen overlastgevende jeugdgroepen en criminele jeugdgroepen.
In de derde plaats blijkt op basis van deze vergelijking dat de cesuur tusscn hinderlijke en
ovcrlastgevende jeugdgroepen aan de , tnc kant en crimincle jeugdgroepen aan de andere
kant helder valt te trekken. Dat is minder het geval tussen hinderlijke jeugdgroepen enerzijds en overlastgevende jeugdgroepen anderzijds. Hier lijkt eerder sprake van een geleidelijke overgang. We komen daar in een later stadium nog op terug.
In onderstaand overzicht geven we de indeling casu quo typering van problematische
jeugdgroepcn weer zoals die cruit ziet volgens dc subjectieve beoordeling van de agent en
de objectieve ernstscore. Uitgangspunt voor onze verdere analyse is de indcling op basis
van de objecticve ernstscore.
Tabel 3.2. Aantal jeugdgroepen naar typen op basis van ernstscore (objectief) en
op basis van classificatie door agent (subjectief).
Objectieve beoordeling
Subjectieve beoordeling

hinderlijk overlastgevend crimineel

&Acid

hinderlijk

33

10

overlastgevend

11

32

4

47

9

14

23

51

18

113

crimineel
totaal

44

43

Op basis van dcze analyse kunnen we de omvang van dc drie typen problematische jeugdgroepen vaststellen. Van de 113 jeugdgroepen die zijn gesignaleerd is het grootste deel (44
jeugdgroepen) te kwalificeren als 4 hinderlijk% 51 als overlastgevend en 18 als `crimineel' "

". Dit gcaeven wordt mergenomen in de definitieve vormgeving van her nwetinstrument. Bij de analyse van de ernstscore
dear drie vragenlysten riles meegenomen; hij de verdere dataverwerking we!.
". De cove casino/ is daarhij gelevd bij 400 en de accede cesuur bij 850.
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4. Problematische jeugdgroepen nader onderzocht

Aan de wijkagenten is gevraagd voor iedere problematische jeugdgroep in hun verzorgingsgebied een
serie vragen te beantwoorden. De bedoeling is om hiermee een impressie te krtjgen van het aantal en
het soort problematische jeugdgroepen in middelgrote gemeenten in Nederland. Daarbij hebben we
tegelijkertijd getracht zoveel mogelijk inhoudelijk te weten te komen over dergelijke jeugdgroepen.
Uiteindelijk doel is een beeld schetsen van hinderlijke jeugdgroepen, overlastgevende jeugdgroepen en
criminele jeugdgroepen.

4.1. EEN AMBITIEUZE OPZET
Bewust kozen we daarbij voor een vrij ambitieuze opzet. Dat wil zeggen dat we er primair
van uitgaan dat bij deze inventarisatie zo veel mogelijk relevante gegevens over jeugdgroepen boven tafel moeten komen. Daarmee is in een aantal gevallen duidelijk overvraagd.
De gedetailleerdheid van sornmige vragen, de voor agenten son -is volstrekt verrassende
wijze waarop hen kenmerken van deze jeugdgroepen worden gevraagd, heeft in een aantal gevallen geleid tot onvolledige antwoorden. Dat is vanzelfsprekend jammer, maar we
hebben dat ook ingecalculeerd.
De bedoeling is immers dat de agent langzamerhand gaat fungeren als signaleerder. Dat
moet gaandeweg geleerd worden. We verwachten dat bepaalde vragen waar men nu niet
direct een antwoord op heeft, bij een volgende afname klakkeloos worden ingevuld, eenvoudigweg omdat men er beter op gaat letten.
Dat betekent dat we ons niet in alle gevallen op alle 113 problematische jeugdgroepen
kunnen baseren. Er vallen bij bepaalde vragen groepen weg omdat agenten het antwoord
schuldig blijven," maar in het overgrote deel van de onderwerpen is het mogelijk om een
goede beschrijving te geven.
4.2 WELKE ONDERWERPEN KOMEN AAN DE ORDE?
De drie problematische jeugdgroepen worden beschreven op een drietal thema's. Allereerst
geven we een algemeen profiel van de drie typen. Gedacht moet worden aan de groepssamenstelling," etniciteit en bezigheden van de groep. Vervolgens gaan we in op het criminaliteitsprojiel van de drie typen." We besteden aandacht aan riskante gewoonten, delictsgedrag,
wapenbezit en -gebruik en mogelijke politiele contacten. Vervolgens staan we stil bij de
". In die gevallen waar dit fors is, wordt dat aangegeven.
". Onder andere de totale omvang, verhouding vaste kern - penjerie en jongens - meisjes, wel/niet zwerven, farnilierelaties
binnen de groep ed.
4 '. Voor zover dat al niet aan de orde is gekomen in hoofdstuk 3.
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actieradius van de groepen en geven we een schets van de wijkcn waaruit de grocpen komen.
We sluiten dit hoofdstuk af door de betrokken wijkagenten aan het woord te laten. Wat
is him persoonlijke visie op dergelijkc jeugdgroepen en welke aanpak staan ze voor?
4.3 ALGEMEEN PROFIEL

De omvang van de 113 jeugdgroepen varieert sterk. Er zijn kleine groepjcs van vier tot vijf
jongeren en enorme groepen van meer dan 70 jongcren. Het overgrotc deel zit tussen de
10 en 20 leden. Als we kijken naar de omvang van jeugdgroepen gerelatecrd aan hun probleemgedrag, clan blijken hinderlijke jeugdgroepen en overlastgevende jeugdgroepen over
het algemecn kleiner qua ornvang. Ze scoren vooral in de lagere regionen (minder clan 10
leden en tussen de 10 en 20 leden). Criminele groepen blijken - wellicht in tegenstelling
tot hetgeen men verwacht - vaak een bredere samenstelling te hebben. Dat komt hier tot
liking in de omvang, maar zal later ook op andere terreinen nog zichtbaar worden. Een
OP de drie criminele groepen heeft zelfs een omvang van meer dan 30 jongeren."
Tabel 4.1. Gemiddelde omvang naar typen jeugdgroepen. In procenten
type jeugdgroep

gemiddelde omvang

hinderlijk

overlastgevend

crimineel

16

17

31

Hoe zit het met de leefiljdsrange van de jeugdgroepen? Zijn het groepjes in de leeftijdsrange
van 14 tot 16 jaar of zijn de groepsleden aanmerkelijk ouder? En hoe is de sprciding binnen de diverse typen jeugdgroepen? Twee tendenzen - vallend onder de noemer 'open
deuren' - nemen we waar. Op de eerste plaats zien we dat de mannelijke groepslcden iets
ouder zijn clan vrouwelijke groepsleden." Op de tweede plaats zien we dat naarmate de
ernst van de problematiek toeneemt, ook de leeftijd toeneemt." In criminele jeugdgroepen zitten met andere woorden jongeren die ouder zijn dan de jongeren in overlastgevende en hinderlijke groepen."
Daarnaast signaleren we twee lijnen die wat minder vanzelfsprekend zijn. In de eerste
plaats blijkt dat de startleeftijd bij alle drie de groepen (voor zowel meisjes als jongens)
ongeveer gelijk ligt." TerwijI de verwachting is dat de aanvangsleeftijd enigszins zou oplopen (bij criminele jeugdgroepen wat oudcr). In de tweede plaats geldt dat naarmate de
delicten ernstiger worden, de spreiding van de leeftijd tussen de oudste en jongste leden

a. Uit het grootsehalrge dark number onderzoek kornt eveneens naar so 'en dat de groepsomvang grater is naarrnate het am emstiger &Muncie jongeren gaat Wenverda, 2000).
". Opvallend is ook dat by alle drie rpm groepen em n k-/tine minderheid (circa 20 %) vronwelijlee groepsleden is (zone! behorend WI de vaste kern (nicer hi) de twee lichtere jeugelgroepen) als de wisselende aanhang daaromheen.
". Die komt overecn met andere onderzoeksbevindingen (Fenverda, 2000).
". De gemiddeIde leeftijdsrange verdeeld naar geslaeht: hinderlijke jeugdgroepetz (jongens 13.7 jaar tot 19 jaar; meisjes 13 tot
16.5 jaar), overlastgevende jeugdgroepen (jongens 13.5 tot 19.8 jaar; meisjes 13.5 tot 17.4 jaar) en eriminele jeugdgroepen (fongens 13.1 tot 20.7 jaar; meisjes 13.7 tot 17.8 jaar).
".In het onderzoek van Fenvercia (2000) ligt de gemiddelde letftijd van het jongste lid rand de 14 jaar.
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toeneemt." Dit kan tevens het `gevaar' van de criminele jeugdgroepen betekenen: er is een
kweekvijver voor jong aanstormend talent. De oudere groepsleden fungeren dan als rolmodel en ervaringsdeskundige. Op de laatste bevinding gaan we wat uitgebreider in. Daartoe
hebben we een onderverdeling gemaakt waarbij de leeftijd van de individuele groepsleden
is gekoppeld aan de leeftijdsspreiding. Op grond daarvan is gekeken naar de leeftijdsopbouw
van de drie typen jeugdgroepen. Het beeld dat hieruit naar voren komt is interessant. Bij
een vergelijlcing tussen de diverse jeugdgroepen geldt ten eerste dat groepsleden van hinderlijke jeugdgroepen jonger zijn en ten tweede dat er een geringe spreiding in leeftijden
is. Bij criminele groepen is er een grote spreiding in leeftijd (tussen de 12 en 25 jaar).
Jeugdgroepen zijn vanzelfsprekend niet statisch. Er komen nieuwe jongeren bij en er verdwijnen ook weer jongeren. Er zijn jongeren die veel intensiever met andere leden uit de
groep optrekken dan anderen. We onderscheiden daarom vaak bij jeugdgroepen een vaste
kern en een wisselende aanhang, ofwel jongeren die zijn te kwalificeren als meelopers. Bij
deze inventarisatie is gevraagd om de omvang van zowel de vaste kern als de wisselende
aanhang daaromheen aan te geven. De vaste kernen van hinderlijke jeugdgroepen en
overlastgevende groepen hebben gemiddeld eenzelfde omvang."
Het grote verschil zit hem in de wisselende aanhang daaromheen. Bij overlastgevende
groepen is die gemiddeld anderhalf keer zo groot."
Criminele groepen hebben een grotere vaste kern (gemiddeld 19 jongeren) en een redelijk forse groep `rneelopers' (11 a 12).
Wat betreft de etniciteit of afkomst van de typen groepen is allereerst bekeken of groepen
uitsluitend bestaan uit buitenlandse of Nederlandse jongeren of dat er sprake is van een
mix." We geven dat weer voor de groepen waarvan dat bekend is."
Tabel 4.2 Etnische achtergrond naar type groep. In procenten
(en absolute aantallen)
Buitenlandse
afkomst

Nederlands

Combinatie

Hinderlijk

25.0 % (2)

45.2 % (14)

38.7 % (12)

Overlastgevend

37.5 % (3)

38.7 % (12)

45.2 % (14)

Crimineel

37.5 % (3)

16.1 % (5)

16.1 % (5)

100% (8)

100 % (31)

100% (31)

totaal

Bijna de helft van de problematische jeugdgroepen is multicultureel samengesteld.
Jeugdgroepen die geheel en al een niet-Nederlandse samenstelling hebben, zijn gemiddeld

". Zie ook Ferwerda (2000).
". Bestaat gemiddeld uit tien leden (waarvan het merendeel jongens).
". Respectievelijk een gemiddelde omvang van 4 (hinderlyke jeugdgroepen) en 8 (overlastgevende jeugdgroepen).
". Een en ander is vastgesteld op basis van huidskleur.
". Van 43 groepen zijn geen gegevens.
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het meest problematisch, gevolgd door jcugdgroepen die zijn samengesteld uit een mix
van Nederlandse jongeren en jongeren met andere etnische achtergronden. Dit rijtje
wordt gesloten door jeugdgroepen met een volledig Nederlandse samenstclling. We geven
dat hieronder weer door middel van de gemiddelde ernstscore.
Tabel 4.3 Ernstscore naar etnische achtergrond.

Etnische afkomst

(aantal groepen)

Gemiddelde ernst score

(8)

850

met gemixte samenstelling

(31)

550

met Nederlandse samenstelling

(31)

493

niet-Nederlandse samenstelling

In verhouding blijkt dat jeugdgroepen met een volledig niet-Nederlandse samenstelling
meer te vinden zijn onder de criminele jeugdgroepen. En voor rover ze als hinderlijk of
overlastgevend te bock staan, blijkt dat ze qua probleemgedrag in de bovenste regionen
scoren. Indirect blijkt dat ook al Hit de gemiddelde ernstscore.
Zijn Nederlandse jeugdgroepen daadwerkelijk ruimer vertegenwoordigd in de categoric
'hinderlijk' (en dus minder crimineel), of bestaat de neiging om hinderlijke jeugdgroepen
met volledig etnische samenstelling of gernixte samenstelling eerder in de categoric 'overlastgevend' te plaatsen?
En vanzelfsprekend kan een dergelijke vraag ook gesteld worden bij de gelegde cesuur tussen overlastgevende jcugdgroepen en criminele jeugdgroepen. Dc indruk bestaat dat bij
deze beoordeling van jeugdgroepen in beperkte mate sprake is van selectieve waameming.
Agenten leggen minder gemakkelijk contact met jeugdgroepen met een (gedeeltelijke of
yolledige) niet-Nederlandse samenstelling. Dit leidt Cr onder meer toe dat dergelijke groepen eerder als problematischer gezien worden (men krijgt er minder grip op).
Maar los van dcze vertekening lijkt de etnische samenstelling van de groep een belangrijk
aanknopingspunt bij de classificatie van jeugdgroepen naar de ernst van het probleemgedrag en vormen van probleemgcdrag. Jeugdgroepen waarvan de leden uitsluitend een
niet-Nederlandsc achtergrond hebben, blijken zich van andere grocpen it onderscheiden
op het gcbied van vermogens- en drugsdelicten (licht en zwaar)." Jeugdgroepen van
gemixte samenstelling komen op de tweede plaats.
Opvallend is nog dat jeugdgroepen van volledig Nederlandse samenstelling als derde in
dcze rij zich niet tot nauwelijks met drugshandel bezig houden.
Gezien deze resultaten lijkt nadcr onderzoek over dit thema uiterst relevant. Zijn Cr redenen aan it wijzen waarom er verschillen zijn in typen delicten die worden gepleegd en aansluitend - heeft dat ook ce maken met de vraag welke etniciteit een leidende rol speelt
binnen dergelijke jeugdgroepen?"
Vervolgens hebben we spccifiek ingezoomd op de oververtegenwoordiging van een
bepaalde etniciteit binnen een type groep. Bij de hinderlijke groepen is verreweg de
". Signifiranties respertievelijk op vennogens licht (.07), vermogens zwaar (.07), drugs licht (.03) en drugs zwaar (007).
". Voor de beantwoorditw van dergelijke lodgen leent die onderzoek zirit moat in beperkte mate. Het beperkte aantal groepen
buitrodandse samenstelling is me gering.
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belangrijkste etniciteit de Nederlandse, gevolgd door de Turkse en de Marokkaanse. 60 Bij
de overlastgevende groepen is de overheersende etniciteit weliswaar nog steeds de
Nederlandse, maar veel minder prominent (ruim de helft van de jongeren uit deze jeugdgroepen heeft de Nederlandse nationaliteit). Overlastgevende jeugdgroepen blijken opmerkelijk veel Marokkaanse jongeren in hun geledingen te tellen. In bijna &en op de vier
overlastgevende groepen nemen Marokkaanse jongeren een centrale positie
Op ruime afstand volgen de Turkse en Antilliaanse jongeren (beiden met 7%). Verder
blijkt het interessant als we de exacte samenstelling van criminele groepen belcijken.
Nederlandse jongeren zijn in criminele groepen goed vertegenwoordigd.' Ook bier zien
we dat in circa &en op de vier groepen Marokkaanse jongeren een centrale rol vervullen.
Maar daarnaast zien we dat ook Turkse jongeren en Antilliaanse jongeren binnen dit type
groep op de voorgrond treden."
Zijn er ook familierelaties tussen de groepsleden? Van de hinderlijke en overlastgevende
jeugdgroepen is er in iets minder dan een derde van de gevallen sprake van familierelaties
binnen de groep. Bij de criminele jeugdgroepen stijgt dit tot ruim over de helft (60 %).
Wellicht dat bier indirect een samenhang met etniciteit wordt gemeten. Uit onderzoek is
bekend dat allochtonen die zich schuldig maken aan ernstige vormen van (georganiseerde) criminaliteit veelal `gebruik maken' van familierelaties."
Op het gebied van dagelijkse bezigheden zien we dat hinderlijke groepen grotendeels bestaan
uit scholieren. Ruim acht op de tien is schoolgaand en de rest heeft werk. Bij de overlastgevende jeugdgroepen is dat niet veel anders met dien verstande dat bier meer jongeren zijn die niets om handen hebben. Op zich is dat een interessant gegeven. Er zijn geen
verschillen tussen beide typen groepen als het gaat om het percentage scholieren dat er
deel van uitmaakt. 65 Het verschil zit hem in het feit dat circa een op de negen jongeren
uit overlastgevende groepen werkloos is. Dat beeld wordt nog duidelijker bij criminele
jeugdgroepen. Ruim een op de vijfjongeren uit deze jeugdgroepen is werkloos. lets rninder dan een op de vijf heeft werk en de rest gaat nog naar school.
Over het opleidingsniveau van de jongeren, verdeeld over de drie typen groepen, is het volgende te zeggen. De jongeren uit hinderlijke jeugdgroepen zijn vertegenwoordigd in alle
onderwijsgeledingen, van hoog tot laag. Bij de overlastgevende jeugdgroepen ligt het
niveau al wat lager. Ruim twee derde komt niet verder dan het VBO/MAVO.
De criminele groepen scoren het laagst: een derde zit op het niveau van het basisonderwijs, ruim een kwart zit op het speciaal onderwijs, ruim 30% volgt VBO/MAVO niveau.
Leden van criminele groepen zitten totaal niet in de hogere regionen van het onderwijs."

". Respectievelijk 78 %, 9 % en 6 %•
". Exact 24 %.
". Exact 50%.
". Respectievelijk aandeel van Marokkaanse jongeren is 25 % en van Antilliaanse en Turkse jongeren ieder 12.5%.
64 . Zie onder meer Beke et al. (1998)
63 . In beide gevallen ongeveer tachtig procent (83% en 77%).
Uit een nadere analyse blijkt dat de groepen die uitsluitend uit buitenlandse jongeren bestaan op het VBO/MAVO zitten. Groepen met uitsluitend blanke jongeren zitten verspreid over de diverse ondenvijsgeledingen met een concentratie op
het MA VO/VBO. Gemengde groepen zitten in de lagere onderwijsregionen.
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Dit weinig rooskleurig beeld korm ook tot uiting in het spijbelgedrag en vroegtijdig schoolvertaten. De jongeren uit criminele jeugdgroepen die nog naar school gaan, spijbelen bijna
zonder uitzondering. Ook spijbelen ze veel vaker. Bijna eenderde spijbelt vaak, tegenover
dertien procent van de overlastgevende en drie procent van de hinderlijkc jcugdgroepen.
Daarnaast verlaat cen belangrijk deel van de leden van criminele jeugdgroepen zonder
diploma de school. De agenten zien vooral in criminele groepen veel voortijdige schoolverlaters. In dertig procent van de critninele groepen vormen zij een meerderheid.
Naarmate de ernst van dc jeugdgroep minder wordt, neemt ook het percentage schoolverlaters
4.4 CRIMINELE PROFIELEN: [EN EERSTE 1MPRESSIE
De indeling in drie typen jeugdgroepen is gebaseerd op de mate waarin leden van dergelijke jeugdgroepen zich schuldig maken aan criminaliteit en/of antisociaal of excessief
(hinderlijk) gedrag. In hoofdstuk drie is al ecil globaal delictsproficl geschetst van de drie
typen. Maar het is ook interessant om wat gedctailleerder te kijken naar het delictspatroon
van de dric typen jeugdgroepen.
Daarbij nmet helder worden of de drie typcn jeugdgroepen uitsluitend verschillen in de
ernst van de door hen gepleegde criminaliteit, of dat er sprake is van (volstrekt) andere criminaliteitspatronen.
Als daar zicht op is, clan bestaat wellicht de mogelijkheid jeugdgroepen sncl en eenvoudig te
typercn aan de hand van de door hen gepleegde delicten. We hebben daarom gekcken of en
in welke mate de verschillende jeugdgroepen zich schuldig waken aan elf vormen van criminaliteit, in emst oplopend van eenvoudig hinderlijk gedrag tot zware geweldsdelicten.'
Bovendien is bekeken of slechts cnkele leden van een groep (een of twee jongeren uit de
groep) zich aan de bctreffende dclicten schuldig maken of de meerderheid van de groep.
Op basis van de gegevens blijkt dat dit criterium (enkele leden van de grocp versus meerderheid van de grocp) primair samenhangt met het type delict en Met met het type groep.
Dat gegeven is conform de resultaten van twee recent uitgevoerde grootschalige surveyonderzoeken onder 5.000 jongeren." Ook daaruit blijkt dat er delicten zijn die bijna per
definitic met meerdere jongeren gezamenlijk worden gepleegd (groepsgeorienteerde
delicten) en delicten die praktisch altijd in kleiner verband of alleen worden gepleegd
(individueel georienteerde delicten). In de verdere analyse is dit onderscheid dan ook niet
expliciet incegenomen.

4.4.1 Hinderlijke jeugdgroepen
jongeren uit dit type groep zijn `gespecialiseerd' in hindcrlijk gedrag. Hun belangrijkste
bezigheden bestaan uit het bewust of onbewust veroorzaken van hinder en overlast voor
bun omgeving. Dat gebeurt gewoon op de straathoek, maar ook in het verkeer gedragen
zij zich niet naar behoren (overtreding van allerlei verkeersregels). Ze hangen in groepen
rend, provoceren omstanders, veroorzaken geluidsoverlast, gaan zich regelmatig te buiten

'. Ten beboeve van de vergelijkbaarbeid hebbetz we her delirtsprofiel argezet op ten schaal van 0 tot 100. De score 100 tvordt
behaald als elle delirten in een categoric "vaak" gepleegd warden.
". Benumb', Bottenberg en Beke, 1999.
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aan drank en drugs en plegen op zijn tijd lichte vernielingen. Een beperkt aantal jongeren
uit dergelijke groepen maakt zich soms schuldig aan (veelal lichte) gewelds- en (in mindere mate) vermogensdelicten. Ook bestaat binnen dergelijke groepen - in het verlengde
hiervan - een groeiende neiging om zich te verzetten tegen het openbaar gezag.
Dergelijke groepen proberen met andere woorden voorzichtig de grenzen uit die gezagsdragers stellen. Al met al een type dat nog redelijk binnen de grenzen van het hanteerbare opereert, maar waar - zij het mondjesmaat - wel wat `tekenen van venial' zichtbaar zijn.
Met name het plegen van lichte verkeersovertredingen en lichte gewelds- en vermogensdelicten in combinatie met een minder sterk ontzag voor gezagsdragers wijst hierop. In
onderstaande grafiek geven we het delictsprofiel van dit type jeugdgroep weer.

Criminaliteitsprofiel van hinderlijke jeugdgroepen
(op een schaal van 0 tot 100) N=44
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4.4.2 Overlastgevende jeugdgroepen
Het delictsprofiel van de eenenvijftig jeugdgroepen die als overlastgevend zijn gelabeld, is
aanmerkelijk alarmerender. In dat opzicht is de term overlastgevend enigszins eufemistisch.
Ook deze groep scoort hoog met diverse vormen van hinderlijk gedrag (ook in het verkeer). Maar ze lijken zich bewuster van hun positie, in die zin dat ze een duidelijke antisociale houding hebben en deze houding ook koesteren. Geweldpleging wordt absoluut
met geschuwd en niet in alle gevallen blijft dat bij de lichtere vornien. In dat opzicht
komen ze in feite dichter in de buurt van criminele jeugdgroepen dan van de hinderlijke
jeugdgroepen. Daar komt bij dat de confrontaties met het openbaar gezag vaker en ook
vergaander zijn dan bijvoorbeeld bij het voorgaande type jeugdgroep. Ook daarin blijkt
de antisociale houding.
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Binnen dergclijkc groepen zien we tenslotte ook tekenen die wijzen op een overgang van nog
min of nicer recreaticve of sociale vormen van criminaliteit naar calculerende en verwervende vormen van criminaliteit. De overgang naar professionaliteit dcrhalve. Mast drugsgebruik
worth Cr ook serieuzer gehandeld (waarschijnlijk veelal nog ter bekostiging van eigen gebruik)
en worden redelijk veel lichte en soms aware, vennogensdelicten gepleegd.

Criminaliteitsprofiel van overlastgevende jeugdgroepen
(op een schaal van 0 tot 100) N=51
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4.4.3 Criminele jeugdgroepen
Als hinderlijke jeugdgrocpen tot de eerste divisie behoren en overlastgevende groepen tot
de middenmoot in de eredivisie, clan behoren de criminele jeugdgroepen tot de top. Wat
daarbij opvalt, is dat er niet zozeer een versclmiving in criminaliteitsvormen optreedt,
maar cell vcrbreding. Criminele jeugdgroepen scoren met andere woordcn ook hoog met
allc vormen waar hinderlijke en overlastgevende groepen mee scoren (in feite spannen ze
ook met dcze criminaliteitsvonnen de kroon)."
Maar daarnaast zijn zwaardere criminaliteitsvormen verder uitgegroeid. Handel in drugs,
zwaardcre gcweldpleging en geweldpleging met diefstal (zwaarderc vennogensdelicten)
vormen onderdeel van hun repertoire. De indruk bestaat dat het bier om dclicten gaat
waarbij sprake is van een ander soort motieven en daarmee een andere wijze waarop delic". Interessant (soak dat deze jeugdgroepen zirh veel talker srluddig maken aan met name njden onder invloed. Deze jongens
besrilikken gezien bun leeftijd en °Midden (verkregen nit criminele bromic& over ern auto (statussymboolf Alcohol- en
dnIg.webruik hoon bovendien by hun life-style (zit bijvoorbeeld Hakkert et al., 1998). Reridive op dit terrein bij jonge
automobilistetz 2011 een indiratie kwinen zijn poor extra phallic aandarht(vroegtijdige signalering). In dat verband
een sir//acre aanpak van njden °rider invited bij deze letftijdscatrgorie ook interessant zijn.
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ten worden gepleegd. Criminaliteit vanwege het (financiele) gewin neemt de plaats in van
criminaliteit vanwege de kick of vanwege het aanzien." Dit komt - zo mogen we verwachten - ook tot uiting in de wijze waarop criminaliteit wordt gepleegd. Er is sprake van
een toenemende professionaliteit en het afwegen van risico's tegen pakkans. In onderstaand overzicht zetten we een en ander nog eens op een rijtje.

Criminaliteitsprofiel van criminele jeugdgroepen
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Vanzelfsprekend is voornoemde profielschets van deze drie typen jeugdgroepen niet meer dan
een eerste verkenning (en dan door de ogen van de wijkagent). Zo is het de vraag of het hinderlijk gedrag waaraan criminele jeugdgroepen zich schuldig maken van een andere orde is
dan het hinderlijk gedrag van overlastgevende of hinderlijke groepen. Is het alleen wat meer,
of heeft het een ander karakter? Criminele groepen hebben - zo lijkt het - andere motievee
bij het plegen van criminaliteit. Hoe verhoudt dat zich tot vormen van criminaliteit die weinig financieel gewin opleveren (waaronder bijvoorbeeld hinderlijk gedrag)?" Een andere
kwestie is of de groep als geheel zich schuldig maakt aan allerlei wangedrag of dat bepaalde
delen c.q. subgroepen dat vooral doen. Hiermee samenhangend is de vraag interessant welke
invloed die subgroep heeft op de rest van de groep. Deze vragen komen verderop in ons
onderzoek aan de orde. Maar daaraan voorafgaand zijn we geInteresseerd in mogelijke andere kenmerken waardoor deze typen jeugdgroepen (als totaal) zich van elkaar onderscheiden.

". Zie ook Beke en Kleiman, 1993.
''. En daarmee wellicht ook de wijze waarop crinfinaliteit wordt gepleegd.
". Veel risico's en weinig gewin.
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4.5 CRAMINELE PROFIELEN UITGELICHT

Zoals eerder opgemerkt, is hinderlijk gedrag een verzamelnaam voor allerlei gedragingen
die niet direct als strafbaar kunnen worden aangemerkt, maar die door hun excessieve
karakter wel voor de nodige hinder en overlast zorgen in de directe omgeving.
liondhangende jongeren hoeven op zich geen probleem te zijn, maar als het rondhangen
gepaard gaat met geluidsoverlast, lichte provocaties, openbare dronkenschap en zelfs kleine vernielingen, dan wekt dit al gauw de nodige irritatie. Dergelijk gedrag is geen exclusieve bezigheid van hinderlijke jeugdgroepen.
De overlastgevende en criminele jeugdgroepen staan absoluut hun mannetje op dit
terrein. Wellicht zou gczegd kunnen worden dat hinderlijk gedrag praktisch het enige
specialisme is van hinderlijke groepen, terwijl voor beide andere groepen ook andere
delictvormen gangbaar zijn geworden.
In het verlengde van dergelijk hinderlijk gedrag ligt het plegen van verkeersovertredingen.
Geinventariseerd is hoeveel groepen zich schuldig maken aan snelheidsovertredingen met
(opgevoerde) bromficts, scooters of auto's en rijden onder invloed. Daarnaast is ook gekeken of jongeren uit deze groepen wel cern een auto hebben `geleend' (gestolen) om wat
wee rond te rijden (joy-riding). Snelheidsovertredingen worden als relatief lichte verkeersovertreding door alle drie de groepen gepleegd. kijden onder invloed en zeker joyriding zijn typisch verkeersdelicten die als zwaarder moeten worden gekwalificeerd en
daarmee vooral zijn voorbehouden aan de criminele groepen.
Als bovenstaand zichtbaar gedrag als leidraad wordt genomen, is het duidelijk dat deze
groepen regelmatig tot de orde worden geroepen door de politie. We hebben gelinventariseerd in hoeverre deze groepen zich bier wat aan gelegen laten liggen. Drie overtredingen en/of delicten zijn daarbij aan de orde: niet opvolgen van een ambtelijk bevel, belemmeren van het openbaar gezag en - het nicest vergaand - wederspannigheid. Het niet
opvolgen van cen aanwijzing of bevel van de politic is bijvoorbeeld strafbaar. Als deze
jongeren bijvoorbeeld wordt gesommeerd zich te verwijderen van een bepaalde plaats, of
voor minder geluidsoverlast te zorgen en daaraan wordt geen gehoor gegeven, dan geldt
dat als het niet opvolgen van een ambtelijk bevel. Ms ze vervolgens de agent verhinderen
om zijn werk te doen, dan spreken we van belemmering in het uitoefenen van zijn functie. Vcrzetten ze zich vervolgens daadwerkelijk tegen de politic, clan is er sprake van
wederspannigheid.
Hinderlijke jeugdgroepen zijn nog redelijk 'autoriteitsgevoelig'. Als ze worden toegesproken, zijn ze nog tc corrigeren. Dat geldt niet voor de overlastgevende jeugdgroepen en de
crirninele jeugdgroepen. Ze opponeren al vrij openlijk tegen het wettelijk gezag. Aardig
is dat de overlastgevendc jeugdgroepen nog enigszins aarzelen als het gaat om concrcet
verzet tegen de openbare ordehandhavers. Jongeren uit criminele jeugdgroepen hebben
zelfs met deze drempel minder moeite.
Hinderlijke jeugdgroepen spelen nauwelijks een rol bij het plegen van lichtere vennogensdelicten. Winkeldiefstal en af en toe het lenen' van een Lets, daar blijft het bij.
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Het aandeel van beide andere jeugdgroepen in dit rijtje vermogensdelicten is interessanter. We zien dat criminele groepen op bijna alle fronten in deze delictscategorie actief zijn.
Ook de wat meer ernstige delicten zoals diefstal van en uit auto's, inbraak en diefstal van
scooters e.d. zijn bij hen `normale kost'.
Dat bier al duidelijk sprake is van een delictenpatroon met als motief financieel gewin,
wordt ook zichtbaar in hun activiteiten op het gebied van heling. Een groot deel van de
groepsleden uit dergelijke jeugdgroepen houdt zich hiermee bezig. Overlastgevende groepen vormen op het gebied van (lichte) vermogensdelicten een goede tweede. In dat
opzicht laten ze de jongeren uit hinderlijke groepen ver achter zich. We zien wel dat ook
hier nog `onzichtbare' drempels liggen tussen vermogensdelicten die meer, en vermogensdelicten die minder impact hebben. Diefstal uit een auto, winkeldiefstal, fietsendiefstal en - in mindere mate - (brom)fiets- en scooterdiefstal liggen in hun bereik; diefstal van
auto's en inbraak daarentegen wat minder. Voor vervolgonderzoek is het interessant om
eens nader te analyseren wat exact de grens bepaalt. Is dat de pakkans, de aangerichte schade, het ontbreken van de vaardigheden, het ontbreken van geeigende afzetkanalen? Ms we
hier de vinger achter kunnen krijgen, kunnen er tevens aanzetten komen voor een effectieve interventiestrategie.
Bij zware vermogensdelicten wordt het beeld aanmerkelijk overzichtelijker. Hinderlijke
jeugdgroepen laten zich hier niet mee in (afgezien van een incidentele woninginbreker).
Criminele groepen en een beperkt deel van de overlastgevende groepen maken zich
schuldig aan deze zware delicten.
Gebruik van en handel in drugs is eveneens een delictsvorm die aan de orde is gesteld.
Gebruiken deze groepen jongeren vaak drugs en wat voor drugs? Raken ze wellicht ook
verzeild in de handel? Het gebruik van soft drugs kunnen we al bijna niet nicer als criterium in dit rijtje opnemen. In bijna iedere groep - zo constateren de agenten - wordt
regelmatig geblowd. Voor gebruik van overige drugs zien we dat criminele jeugdgroepen
zich inlaten met alle soorten die er zijn (in aflopende volgorde: cocaine, XTC, speed en
heroine). Daarbij zien we dat het drugsgebruik de maatschappelijke cultuur van dit
moment volgt. Deze schrijft op dit moment vooral cocaine en XTC voor." Bij de handel in drugs blijven de hinderlijke jeugdgroepen volledig buiten beeld. Overlastgevende
groepen begeven zich mondjesmaat op dit terrein. Er wordt voornamelijk gehandeld ter
bekostiging van eigen gebruik, zo blijkt uit aanvullende informatie van agenten. Maar dat
neemt met weg dat er wel degelijk goed aan wordt verdiend, of zoals een agent het
opmerkte: "Als je dat een paar maanden doet, heb je in de gaten dat je er een fortuin mee
kan verdienen." Jongeren uit criminele groepen zijn daar al langer geleden achter gekomen. Ze begeven zich op grote schaal in de handel.
Geweldpleging kan in ernst oplopen van bedreiging/intimidatie, openlijke geweldpleging
(jegens personen), eenvoudige mishandeling ('de droge klap') tot zware mishandeling en
(poging tot) doodslag.

". Alhoewel het recente repressieve overheidsbeleid in dezen op niet al te lange termijn weer een verschuiving richting heroine
(en 'smack') zal gaan opleveren (Beke, Van der Ploeg, Ferwerda, 1999).
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In een belangrijk deel van de jeugdgrocpcn wordt gcweld gepleegd. Het is niet zozeer een
kwestie van wet of germ gcbruik van geweld, maar de mate van geweld die wordt
gebruikt. Aan bedreiging/intimidatie, openlijkc geweldpleging en ccnvoudige mishandeling maken veel jongeren uit dcze jeugdgroepen zich schuldig. Dat geldt zeker voor de
jongcren uit overlastgevende en crirninele groepen. Bij de zwaardere geweldsdelicten zetten criminele groepen iedereen op achterstand. Ook hier zien we weer dat Cr voor jongeren nit overlastgevende jeugdgrocpen een drernpel ligt tussen wat wel en niet toelaatbaar is.
Hoe is het gesteld met riskante gewoonten van de drie typen jeugdgroepen? Gevraagd is of
en hoeveel jongeren binnen de diverse jeugdgroepen regelmatig alcohol en/of drugs
gebruiken (onderverdeeld in soft drugs, XTC en overige hard drugs). Ook is gevraagd in
hoevent veel jongeren gokken.
Riskante gewoonten horen bij jeugd (het uitproberen van grenzen), riskante gewoonten
horen zo mogelijk nog nicer bij problematische jeugdgroepen. In dat opzicht gaat het eerder om de vraag naar de mate van excessiviteit, dan om het wel of niet voorkomen. Om
die reden beperken we ons in onderstaande tabel tot die jeugdgroepen waarvan het merentied van de jongeren zich hieraan schuldig maakt.
Er is cm samcnhang tussen crirnineel gedrag en riskante gewoonten. Criminele jeugdgroepen scoren met andere woorden het hoogst op dergelijke gewoonten en hinderlijke
jcugdgroepen het laagst, althans voor zover gesignaleerd door de politic. Ovcrlastgevende
groepen nemen bier wederom een middenpositie in. Om een indicatic te geven: de agenten signaleren dat ongeveer in een op de drie hinderlijke jcugdgroepen alcoholgebruik
heel normaal is (dat wil zeggen dat het merendeel van de jongcren in dergelijke jeugdgroepen drinkt). I3ij criminele jeugdgroepen is dat in nicer dan de helft van de gevallen
zo. Voor wat betrcft gebruik van 'overige hard drugs' is op basis van dit onderzoek weinig te zeggcn. Slccht van een (overlastgevende) jeugdgroep worth gemeld dater regelmatig hard drugs worden gebruikt.
We geven ter illustratie cen overzicht van de riskante gewoonten per type groep, voor
zover bekend.
Tabel 4.4 Riskante gewoonten naar type groep. In procenten
(en in absolute aantallen)
Jeugdgroepen waarvan
veel jongeren:

Hinderlijke
jeugdgroepen

overlastgevende
criminele
jeugdgroepen jeugdgroepen

alcohol gebruiken

34 %" (13)

44 % (20)

64% (9)

soft drugs gebruiken

21% (8)

50 % (24)

69% (11)

11% (4)

10% (1)

XTC gebruiken
hard drugs gebruiken "
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Een echte gokcultuur - in de zin dat veel jongeren uit een jeugdgroep regelmatig gokken
- zien we slechts bij criminele jeugdgroepen. Dat wil overigens niet zeggen dat gokken
bij de andere twee groepen een onbekend fenomeen is. Ook daar komt het voor, zij het
op beperkte schaal.
Een aanvullend aspect dat zeker moet worden onderzocht betreft de mate waarin riskante gewoonten van jongeren uit dit soort problematische jeugdgroepen zich onttrekken aan
het oog van de agenten." Temeer daar riskante gewoonten een goede indicatie lijken te
zijn voor het type jeugdgroep waarmee men te maken heeft.
Het criminaliteitsprofiel van de geInventariseerde jeugdgroepen wordt mede bepaald door
het bezit en gebruik van allerlei wapentuig. Allereerst is gevraagd of de agenten zicht hebben op het wapenbezit van de jeugdgroepen in hun wijk. Opvallend is dat de kennispositie van de agenten op dit punt zeer accuraat is, althans als we daarbij kunnen afgaan op
het aantal jeugdgroepen waarover ze uitsluitsel kunnen geven (over praktisch alle groepen
doen ze een uitspraak).
Dat in criminele groepen het dragen van wapens geen uitzondering is, zal niemand verbazen. In driekwart van deze groepen zijn wapens te vinden. Bij ruim de helft van deze
groepen zijn enkele groepsleden bewapend, bij drie van de achttien groepen is het wapenbezit wijd verbreid. Wat wellicht de aandachttrekt, is het feit dat de overlastgevende groepen weliswaar een middenpositie innemen, maar wel nicer naar criminele groepen neigen. Dat komt met name tot uiting in het bezit van steekwapens (in bijna de helft van de
gevallen worden die door agenten gesignaleerd) en - in mindere mate - spuitbusjes en dergelijke. Bezit is nog wat anders dan gebruik.
De agenten is ook gevraagd of ze zicht hebben op de mate waarin jongeren ook daadwerkelijk gebruik maken van dergelijke wapens. De agenten baseren zich hierbij op tamelijk zeldzame incidenten waar ze zelf weet van hebben, of op een sterk vermoeden.
Daaruit blijkt dat er incidenteel wel eens een wapen wordt gebruikt door een van de jongeren. In lijn met het voorgaande zien we dat vooral de overlastgevende groepen en de
criminele groepen bij dergelijke incidenten zijn betrokken.
Een schets van een criminaliteitsprofiel kan alleen volledig zijn als we ook kijken naar de
justitiele reactie. Worden jongeren uit deze jeugdgroepen aangehouden?

". Dat wil zeggen dat van bijna een op de drie hinderlijke jeugdgroepen veel jongeren alcohol gebruiken.
". Op basis van deze ene jeugdgroep is weinig te zeggen.
". Een mogelijke indicatie hiervoor zou kunnen zijn het aantal missing numbers. Voor ruim 55 jeugdgroepen is Met ingevuld of er wel of niet door veel of weinig jongeren worth gegokt.
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Tabel 4.5 Politiecontacten naar type groep. In procenten (en absolute aantallen)
leugdgroepen waarvan
jongeren zijn opgepakt:

Hinderlijke

Overlastgevende

Criminele

jeugdgroepen

jeugdgroepen

jeugdgroepen

42% "(18)

37% (19)

17% (3)

meerdere jongeren van
de groep opgepakt

28% (12)

57% (29)

83% (15)

geen jongeren opgepakt

26% (11)

2%

(1)

5% (2)

4%

(2)

e'en of twee jongeren van
de groep opgepakt

onbekend

-

(0)

De politic zit niet stil als we bovenstaand beeld bekijken. Het gedrag van groepsleden gceft
klaarblijkelijk voldoende aanleiding tot een wat verdergaande reactie. Van de hinderlijke
groepen heeft bijna driekwart al een 'afvaardiging op het politieburcau gehad'. Voor overlastgevende en crimincle groepen geldt dat ze bijna allemaal wel eens op het politiebureau
zijn geweest. Ook hicr is weer opvallend dat overlastgevende groepcn qua profiel dichter
tegcn de criminele jcugdgroep aanzitten clan tegen de hinderlijke groep."
De volgende vraag is of dit politiecontact beperkt is gebleven tot een vriendelijk gesprek,
of dat Cr een justitieel vervolg aan is gegeven in de vonn van cell HALT-afhandeling of
(ten veroordeling? En in dat laatste geval moeten we nagaan wat deze veroordeling precies inhoudt (bocce of (on)voorwaardelijke vrijheidsstraf).
Dat we bij het in beeld brengen van deze jeugdgroepen beleidsmatig een interessante categoric hebben, wordt clan bevestigd. Een groot deel van deze jeugdgroepen hceft met politic en/of justitic te maken gchad. En wederom blijkt dat de overlastgevende jeugdgroepen ook voor wat bctreft HALT-afhandelingen en veroordelingen een tussenpositie innemen. jongeren nit crirninele jeugdgroepen lopcn vaker tegen voorwaardelijke en onvoorwaardelijke gevangenisstraf aan. Op de voet gevolgd door overlastgevende jeugdgrocpen.
Als sluitstuk van deze beschrijving van jeugdgroepen is gekeken naar de wijze waarop de
samenstelling van de jeugdgroepen in de loop der tijd verandert. Is Cr sprake van veel wisselingen, of is er juist sprakc van een redelijk stabiele groep. Indirect werpt dit ook licht op
de mate waarin jongcren uit dergelijke groepen uitsluitend of grotendeels met elkaar
optrekken of ook nog buiten de groep actief zijn. We denken clan aan activiteiten in sportof verenigingsverband of andcrsoortige bezigheden zoals muziek maken, uitgaan met
andere jongeren enzovoorts.
Criminele groepen zijn - ondanks hun omvang - redelijk stabiel in sarnenstelling. In verhouding vinden er weinig wisselingen plaats. Hinderlijke en overlastgevende groepen
kennen wat meer wissclingen. De verschillen zijn echter beperkt." jongeren uit crimine". Dat tell zeggen dat er van bijna de helft van de Itinderlijke jetigikroepen (42 %)aen tot twee jongeren zijn opgepakt.
1 ". De verschillen zijn significant.
". lets minder dan zestig protein van hinderlijke en overlastgevende jeugdgrorpen is redelijk stable! tegen Nina tachrig prorent
van de criminele jeugdgroepen.
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le jeugdgroepen beperken hun contacten grotendeels tot de groepsgenoten. Ze hebben
weinig tot geen activiteiten buiten de groep. Bij overlastgevende groepen is dit fifty-fifty.
Jongeren uit hinderlijke groepen brengen in verhouding de meeste vrije tijd door buiten
de groep."
Meer gedetailleerd is gevraagd aan agenten om aan te geven hoeveel jongeren er jaarlijks
afhaken en/of bijkomen. Zicht op de aanwas of aficalving kan namelijk relevant zijn voor
een gedegen aanpak. Het streven is voor de diverse jeugdgroepen een soort aanwasscore te
ontwikkelen. Welke jeugdgroepen groeien in de loop der tijd, welke blijven stabiel (met
weinig wisselingen) en welke jeugdgroepen nemen af. Tenslotte is het ook mogelijk dat
jeugdgroepen qua omvang weliswaar gelijk blijven, maar zeer veel wisselingen kennen.
Helaas is het op basis van deze inventarisatie niet mogelijk hierover harde uitspraken te
doen. Dat heeft vooral te maken met het feit dat veel agenten niet in staat zijn om over
'hun' jeugdgroepen dergelijke gegevens te produceren. 8 '
4.6. ACTIERADIUS VAN DE DIVERSE JEUGDGROEPEN

Criminele jeugdgroepen hebben over het algemeen een grotere actieradius dan hinderlijke groepen. Zien we dat laatstgenoemde groepen zich voornamelijk ophouden in hun
eigen wijk, bij criminele groepen is al snel sprake van een actieradius die zich uitstrekt tot
het lokale, regionale en soms zelfs landelijke niveau.
Maar daarnaast zien we dat de mobiliteit van jeugdgroepen per gemeente aanzienlijk kan verschillen. Dat kan samenhangen met talloze factoren, zoals verplaatsing van een gedeelte van
de bewoners naar nieuwbouwwijken, de komst van asielzoekerscentra, de ligging van winkelcentra/uitgaanscentra, de locatie van scholen, omringende ldeinere dorpen waarvan de
jeugd naar de nabijgelegen `grote stad' trekt enzovoorts. De redenen van dergelijke verplaatsingen zijn interessant, maar interessanter is inzicht in de verplaatsingen zelf. Ze onderstrepen
namelijk dat de aanpak van dergelijke jeugdgroepen zich niet altijd kan beperken tot de schaal
van een wijk of buurt, wellicht met uitzondering van de lichte, hinderlijke groepen.
Om die reden is per gemeente bekeken in welke wijken van de vijf onderzochte steden onderscheiden naar sociaal-economisch niveau" - de diverse typen jeugdgroepen voorkomen. Vervolgens hebben we gekeken naar de herkomst van de leden van dergelijke jeugdgroepen. Zijn ze woonachtig in de betreffende wijk waar ze worden gesignaleerd, komen
ze uit andere delen van de stad of komen ze zelfs van buiten de stad (uit de regio)? En wat
geldt voor de herkomst, geldt ook voor de actieradius van dergelijke groepen.
In termen van herkomst en actieradius van problematische jeugdgroepen in de verschillende steden zijn er de nodige overeenkomsten. In de eerste plaats is duidelijk dat problematische jeugdgroepen wat vaker voorkomen in de sociaal-economisch zwakkere wijken
(of delen van die wijk); enkele groepen komen daarentegen uit de betere delen van de ste". Daarbij moet worden aangetekend dat agenten by krap de heft van de groepen onvoldoende zicht hebben op de vnjetijdsbesteding.
Ri. By de afname geven agenten regelmatig aan dat ze bier weinig tot geen zicht op hebben en hoogstens met een natte vinger
dergelijke gegevens 'airmen produceren.
". Deze score wordt bepaald door een viertal factoren: besteedbaar inkomen per huishouden, percentage werklozen, percentage
allochtonen en het percentage jongeren tussen de 15 en 19 jaar in een wijk. Het vaststellen van deze score is gebeurd op stadsniveatt.
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den. In de tweede plaats is cell belangrijk deel van de mobiliteit te herleiden tot bezoek
aan het centrum als `hart van de stad' met zijn concentraties van winkels en horeca. In de
derde plaats is Cr een relatie tussen actieradius en type jeugdgroep. Hinderlijke jeugdgroepen zijn vaker wijkgebonden, overlastgevende en crimincle jeugdgroepen stadsgebonden.
Daarmee beperken we ons vooralsnog tot de directc bevindingen op dit thema. Twee wat
algemenere 'discussicpunten' willen we nu al vast aanstippen. Her spreekt voor zich dat
deze gegevens ook relevantie hebben waar het uitwisseling van gegevens tussen agenten
onderling betreft. Her is daarnaast ook de mocite waard om de verdeling van wijken (de
wijzc waarop de gemeente is opgesplitst in gebieden waar een wijkagent werkzaam is) tc
leggen naast her voorkomen van problematische jeugdgroepen. En in het verlengde daarvan zou de zorg casu quo verantwoordelijkheid voor her centrum wellicht anders ingevuld kunnen worden. Len soort `combibaan' waarbij diverse wijkagentcn naast hun eigen
verzorgingsgebied in de weekends `ince verhuizen' naar het centrum?
4.7. DE AANPAK VAN JEUGDC;ROEPEN: DE WIJKAGENT AAN HET WOORD
De wijkagenten is tenslotte gevraagd of en hoe men problematische jeugdgroepcn diem
aan de pakken. Ze maken daarbij - zou blijkt uit dit onderzoek - slechts impliciet onderscheid naar typen jeugdgroepen en de ene agent doer dit duidelijker dan de ander.
In de ogen van de agenten veroorzaakt een deel van de hinderlijke jeugdgroepen nauwelijks overlast voor de buurt. Her werkelijke probleem is eerder de onverdraagzaamheid
van wijkbewoners ('alles is goed als her maar Met voor mijn deur is')."
Jeugdgroepen die aanwijsbaar voor de nodige overlast zorgen, worden op twee manieren
aangepakt.
Men probeert de overlast te beperken door dergelijke jeugdgroepen te verplaatsen (preventieve aanpak). Al dan niet in overleg met de jongeren wordt gezocht naar een betere
locatie. Dat wordt aangeduid met de term longeren-Ontinoctings-Plaatsen' (JOP's). Niet
alle geluiden hierover zijn even positiel Meerdere malen wordt opgemerkt dat de jeugd
zich niet laat bemoederen of niet in staat is dit zelf te beheren ('ze breken her sneller af
dan wij het hebben opgebouwd'). Sommigen zetten kanttekeningen bij deze aanpak. In
hun ogen wordt Cr niet zozeer geinvesteerd in de integratie van deze jongcren in de buurt,
maar in her wegstoppen van dezc jongeren. In dat licht zou de afkorting JOP wellicht
beter kunnen staan voor tiongeren-ophang-plekken'."
Verder worden ook regelmatig pogingen ondernomen orn ouders te betrekken bij cen
aanpak van de overlast. Met wisselend succes. Sommige ouders zijn cooperatief en voelen
zich nadrukkelijk verantwoordelijk. Vanuit deze hock komt ook vaak de vraag naar
ondersteuning. Ze weten vaak zelf niet hoe ze hun kinderen kunnen corrigcren. Anderen
houden hun kinderen de hand boven het hoofd (die hebben nooit icts gedaan') en werken Met nice. In uitzonderlijke gevallen worden wijkagenten of klagendc bewoners zelfs
bedreigd en gehitimideerd door gezinnen of families waarrnee contact is opgenomen.

Dit is covens aandcwhtspunt 'oar ern to ontwikkelen traded deskrindtglteidsbevordering gericht op effectieve signalering in
aanpak van problematische jeugdgroepon (zie hoofdstuk 8).
". Dr gekte op fit terrain worth wel geillustreerd door her plan eon mobiele rondhangplek to cram: op 50 meter van de lutidigc rondhanolek.
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Daarnaast Iciest een relatief forse groep agenten voor een repressieve aanpak. Grootschalige
aanhoudingen, afsluiting van locaties waar de jeugdgroepen normaliter rondhangen,
samenscholingsverboden e.d. zijn in hun ogen effectiever. De groep valt hiermee uit
elkaar of zit voor langere tijd achter de tralies. Ook die mening deelt niet iedereen. Men
signaleert risico's in termen van: `Bij een repressieve aanpak wordt de criminaliteit
onzichtbaarder.' Of: 'De meeste acties geven reacties als vernieling, bedreiging enzovoort.'
En: Tlatsurveilleren heeft een korte termijn-effect.'
Kunnen we de huidige aanpak van problematische jeugdgroepen van een rapportcijfer
voorzien? Voor wat betreft de inspanningen en het enthousiasme pakt dat niet slecht uit.
De aanpak van problematische jeugdgroepen wordt - uitzonderingen daargelaten - wel
degelijk als een serieuze taak gezien. De kwaliteit kan evenwel op een aantal punten nog
aanzienlijk verbeterd worden. Dat blijkt al uit voorgaande beschrijving van de huidige
aanpak. Het overgrote deel van de reeds ondernomen acties heeft slechts betreklcing op
het rondhanggedrag van groepen jongeren. Daarmee is slechts een zeer beperkt deel van
het probleemgedrag van dergelijke jeugdgroepen doelwit. Nog sterker geformuleerd: het
lijkt er op dat men zich voornamelijk met hinderlijke jeugdgroepen bezighoudt en dan
nog met een bepaald aspect daarvan (rondhanggedrag met daarmee gepaard gaande hinder en overlast voor de omgeving).
Kortom, we kunnen concluderen dat de behoefte aan een gedegen aanpak van dergelijke jeugdgroepen duidelijk aanwezig is, maar dat de deskundigheid om te komen tot een
integrale aanpak van alle drie de typen jeugdgroepen nog ontbreekt.
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5. Acht problematische jeugdgroepen onder de loep

In de voorgaande hoofdstukken zijn problematische jeugdgroepen vooral op een kwantitatieve wijze
in kaart gebracht. Deze beschrtjving heeft een aantal vragen opgeroepen met betrekking tot groepsdynamische processen. Een belangrijke vraag is die naar de invloed van de groep op het veroorzaken van
hinder, overlast en het plegen van strafbare feiten. De constatering dat veel antisociaal en crimineel
gedrag in groepsverband plaatsvindt, zegt immers nog weinig over de groepen en de individuele jongeren die daar deel van uitmaken.
In de komende twee hoofdstukken gaan we nader in op het exploratieve en kwalitatieve onderzoek
onder acht problematische jeugdgroepen. In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk wordt een en ander
gezegd over de selectie van de groepen. Daarna volgt een paragraaf over participerende observatie onder
de groepen. We besluiten met een projiel van de acht problematische jeugdgroepen.
5.1. SELECTIE VAN ACHT JEUGDGR.OEPEN

Op basis van het criminaliteitspatroon zijn de jeugdgroepen uit de vijf gemeenten verdeeld
in hinderlijk, overlastgevend en crimineel. Voor dit kwalitatieve onderzoek willen we uit de geinventariseerde 44 hinderlijke groepen, 51 overlastgevende en 18 criminele groepen acht
jeugdgroepen selecteren om nader te bestuderen. Deze selectie is in vier stappen gerealiseerd.
Eerste stap
Allereerst zijn op basis van de ernstscore 24 jeugdgroepen, verdeeld over de drie typen,
geselecteerd. Binnen hun eigen type scoren ze het laagst en het hoogst." Dat leverde een
lijst op van:
• Acht hinderlijke groepen;
• Zes overlastgevende groepen;
• Tien criminele groepen.
Tweedc stap
Vervolgens is het crimineel profiel van ieder van deze geselecteerde jeugdgroepen afgezet
tegen het gemiddelde criminele profiel van het betreffende type. Ingeval daarbij storende
afwijkingen zijn geconstateerd, is besloten deze groepen uit te sluiten. Deze nadere screening leidt er toe dat twee groepen afvallen:
". De ernstscores van deze jeugdgroepen liggen dusdanig dicht bij elkaar dat ze in principe allemaal in aamnerking zouden
kunnen komen.
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•
•

an hinderlijke jeugdgroep die - in vergelijking met de andere jeugdg-roepen
binnen dit type - relatief hoog scoort op handel in diverse soorten drugs.
Een overlastgevende jeugdgroep die zich - in tegenstelling tot de andere
jeugdgroepen binnen dit type - schuldig maakt aan diverse zedendelicten.

Derde stall
Vervolgens is bij de resterendc jeugdgroepen uit deze selectie meer praktisch bekeken wat
zoal bekend is over deze groepen. Om succesvol tot dergclijke groepen toegang te krijgen, is het noodzakelijk dat er zicht is op een aantal zaken. Allereerst is vereist dat mowlijke risico's die de onderzoekers lopen bij het benaderen van de betreffende jeugdgroep
(bedreiging, intimidatie of geweld) volstrekt helder zijn. Duidelijkheid over mogelijke
locaties waar ze zich veclal ophouden en enig zicht op 'vie wel en niet tot de vaste kern
behoort, is een tweede vereiste. De praktijk wijst uit dat dit de snelheid van de cerste succesvolle contactlegging aanmerkelijk bevordert. Als derde is vereist dat Cr intemwdiairs
zijn die dc onderzoekers introduccren in de groep.
Daarom is bij de betrokken agenten gevraagd om nadere informatie over deze tweeentwintig jeugdgroepen. Naast de agenten bcnaderden we voor het overgrow deel van de
geselecteerde groepcn ook een of nicer jeugdwerkers die eventueel als intermediair wilden fungeren.'
Twee jeugdgroepen (cell hinderlijke en cen overlastgevendc) vallen af omdat de betrokken agenten inmiddels denken dat de groep nit elkaar is gevallen en/of zich verplaatst
heeft. Twee crimincle groepen vallen af vanwege de risico's. Een van deze groepen valt
ook leden van het recherchcteam prive lastig (intimidatie en bedreiging). De andcr is
ondenvem van eel, groot opsporingsonderzoek met als risico dat de onderzoeksactivitciten interfereren met de activiteiten van de recherche.
Vierde stap
Er blijven dus achttien jeugdgroepen over waarvan:
• Zes hinderlijke jeugdgrocpen;
• Vier overlastgevende jeugdgroepen;
• Acht criminele jeugdgrocpen.
Hiervan zijn Cr tenslotte op basis van ernstscore (steeds de laagste en de hoogste ernstscore binnen bet betreffende type), spreiding naar type jeugdgrocp en spreiding naar regio
acht jeugdgroepen geselecteerd. In het overzicht op pagina 51 staan de jeugdgroepen alsinede het type waartoe ze behoren. Omwille van de toegezegde anonimiteit zijn de
namen, locatics, en andere feitelijkheden veranderd.

". Her gebrnik mato van verschillende intemwdiairstorganisaties liven helangthke informatie over een ve in op. Zo Can de
politic reek! het een en antler vertellen over cventuele antecedenten van groepsleden, tenvijl een jeugdwerker nogal rens zicht
hetft op de achtergtonden (gezin, school, vhie tijd). Bride infonnatiebronnen thollen elkaar aan.
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naam groep"

categorie

Girl Power

hinderlijk

The Blasters

hinderlijk

Colours

overlastgevend

Le Garage

overlastgevend

Sneakers

overlastgevend

Tektos

crimineel

Go Between

crimineel

Zwarte Stip

crimineel

5.2. PARTICIPERENDE OBSERVATIE IN BEELD G.EBR.ACHT

5.2.1 Girl Power

Om met de Girl Power groep in contact te komen, riepen we de hulp in van een jongerenwerkster van een buurthuis, waar de leden van de groep regelmatig komen. Tijdens de
ontmoeting met haar blijkt wat de beste manier is om de leden te ontmoeten: de onderzoekster zal de meidenavond in het buurtcentrurn bezoeken. Aangeraden wordt om in
eerste instantie op de achtergrond te blijven tijdens de avond. Tegen het einde van de
avond zal de jongerenwerkster de onderzoekster voorzichtig aan de leden van de groep
voorstellen.
Na deze avond bezoekt de onderzoekster de meidenavonden over een periode van anderhalve maand een aantal malen. Langzamerhand groeit hiermee het contact. Dat leidt er
onder meer toe dat ook enkele malen wordt afgesproken op andere tijdstippen en andere
locaties. Zo hebben de Girl Power-leden de onderzoekster eenmaal per Gets hun wijk
laten zien, met name de locaties waar ze vaak rondhangen en/of waar ze rottigheid uithalen. Ook is de onderzoekster aanwezig bij de contacten die deze groep onderhoudt met
twee andere jongerengroepen (allochtone meisjes en een jongensgroep).
Hoewel het contact met de groepsleden nooit echt soepel verloopt, worden de leden na
verloop van tijd wel iets opener naar de onderzoekster en komen zij de gemaakte afspraken goed na. Al met al is er na een tien- tot twaalftal contacten een redelijke vertrouwensrelatie opgebouwd met de meiden en kan er open gesproken worden over hun criminele gedrag.
5.2.2 The Blasters

De onderzoekers zijn in eerste instantie een aantal malen vergeefs op zoek gegaan naar de
leden van The Blasters. Op de lokatie waar zij gewoonlijk rondhangen, worden ze niet
aangetroffen. Het eerste daadwerkelijke contact met The Blasters is vervolgens gelegd
door een gebiedsagent. Deze heeft een van de leden telefonisch benaderd en gevraagd om
medewerking. Na zijn instemming wordt afgesproken dat de onderzoekers zelf contact
met hem zouden opnemen om verdere afspraken te maken. Hierop volgt een afspraak met
hem en enkele andere leden in een snackbar nabij hun hangplek. Deze eerste ontmoeting
verloopt zeer soepel. De onderzoekers ontmoeten de . leden daarna over een periode van
". Omtville van de anonimiten zijn de namen van de groepen gefingeerd.

51

B.M.W.A. Mike, APli, van Wijk, H.B. Fenverda

vier wcken nog acht tot negen keer als totalc groep.

5.2.3 Colours
In eerste instantie zijn de onderzoekers een aantaI malen naar de locatie gegaan waarvan
bekend is dat de groepsleden daar graffiti schrijvcn. Helaas troffen ze geen leden van de
grocp daar aan. Duidelijk is dat deze groep voornamelijk buiten het gezichtsveld blijft
(gcen vaste `rondhangplekken'). Vervolgens is als tweedc poging op diverse graffitilokaties
een oproep geplaatst om contact te zoeken met de onderzoekers. Dat leidt tot telefonisch
contact en een afspraak. Dat levert voldoende infonnatie op over de groep. Afgesproken
wordt om elkaar nogmaals te ontmoeten. De bard -fel-Me jongere zegt toe er dan voor te
zorgen dat ook zijn vrienden aanwezig zullen zijn. De vervolgafspraak gaat evenwel niet
door. Om toch met de g,rocp in contact te kunnen treden is uiteindelijk de gebiedsagcnt
ingeschakeld die deze groep in de cerste fase van het onderzoek heeft genoemd. Hij hceft
vervolgcns de leden persoonlijk benaderd voor rnedewerking aan het onderzoek en - na
toestemming - de onderzockcrs de namen eta adressen van cell aantal leden van de groep
gegeven. Dat is precies het duwtjc gcweest dat nog nodig is. Ze vragen de onderzoekers
nogmaals telefonisch contact met hen te zoeken. Wederom wordt afgesproken elkaar in
een café te ontinocten. Dit verloopt zonder problemen. Op deze afspraak volgen nog dric
volgende afsprakcn. Het benaderen van deze grocp hceft een forse tijdsinvestering gekost.
R,uim anderhalf tot twee maanden van deels vergeefse pogingen resultcren uiteindelijk in
het contact. In een tijdsbestek van circa dric weken is vier keer met (delen van de) groep
gesproken.

5.2.4 Le Garage
Via een jongercnwerker zijn de onderzoekers met de groepsleden in contact gekomen. In
eerste instantie hebben zc elkaar circa tien avonden op de hangplek van de jongeren ontlama. Her contact vcrloopt soepel. Als laatstc scssie hebben de onderzoekers met de jongeren in her buurthuis afgesproken. In her tijdsbestck van circa vier tot vijf weken is met
dew groep opgetrokken en is de groep in kaart gebracht.

5.2.5 Sneakers
Uit cen gcsprek met de gebiedsagent uit wiens wijk deze grocp komt, blijkt dat ook deze
groep bet beste via een jongerenwcrkster benaderd kan worden. Samen met haar is de groep
voor de eerste keer op de hangplek opgezocht. Het contact is socpel verlopen (de jongens
hebben zich zelfs keurig voorgcsteld). Ook de volgende kcren dat de onderzoekers hen
heeft opgezocht, is her contact zonder probleem verlopen. Dc onderzoekers zijn over ecn
periode van vier weken regelmatig met de groep opgetrokken en hebben ook deelgenomen
aan hun activiteiten (bijvoorbeeld ecta voetbalavond met de groep). Het contact met de
grocp is afgesloten met een groepssessie waarin ook de vragenlijsten zijn ingevuld.

52

Jeugdcriminaliteit in groepsverband ontrafeld

5.2.6 Zwarte stip
De groep is een aantal keren op de hangplek geobserveerd en ontmoet. Via de buurtwerker, die eerst zelf de groep benaderd heeft, is het eerste contact met de groepsleden gelegd.
Na enkele ontmoetingen, die overigens in een goede en open sfeer plaatsvinden, is een
uitgebreide groepssessie gehouden. Tijdens deze sessie zijn de vragenlijsten ingevuld. Ook
zijn de onderzoekers met de leden van de groep ergens in Nederland gaan stappen. Dit
biedt een uitgelezen mogelijkheid om de jongeren uit deze groep in een ongedwongen
setting te observeren. De observatieperiode vindt gespreid plaats over een periode van
twee maanden.

5.2.7 Tektos
Ook deze groep, die hoofdzakelijk uit Antillianen bestaat, is over een langere periode (zes
tot zeven weken) een aantal malen op verschillende locaties en tijden geobserveerd.
Gezien het type groep, de grootte van de groep en de locatie waar de groep zich ophoudt,
verloopt dat de ene keer succesvoller dan de andere. Het contact met de groep is in eerste instantie gelegd via een jeugdwerkster. Een specialist van de politic heeft de onderzoekers ook het nodige over de groep verteld. Na de observaties heeft de jeugdwerkster
een afspraak voor een groepssessie met de groep gemaakt. De opkomst is groot. In totaal
komen vijfentwintig leden opdagen. Interessant is dat het hier in feite twee subgroepen
betreft, namelijk de jongere.en oudere leden.

5.2.8 Go Between
Dit is de moeilijkste groep om mee in contact te komen. Twee onderzoekers hebben hier
ruim twee maanden lang veel tijd en energie in gestoken. Het betreft een groep drugsrunners van allochtone afkomst, die in het gebied rondom het centrum van een van de
steden hun voornamelijk buitenlandse klandizie voorzien van verdovende middelen.
Gezien het feit dat het om allochtone jongeren in casu Marokkanen gaat, die zeer wantrouwig ten opzichte van (blanke) buitenstaanders staan, is het zeer moeilijk om in contact met hen te komen." Ook de activiteiten waar zij zich mee bezighouden, zorgen
ervoor dat zij niet erg open staan voor benadering door de onderzoekers. De onderzoekers hebben de groep een aantal keren geobserveerd, de ene keer met en de andere keer
zonder de medewerking van het overlastteam. Daarnaast is een aantal interviews gehouden met verschillende medewerkers van het overlastteam en met een aantal individuele
runners (na berniddeling van het overlastteam).
5.3. EEN PROFIEL VAN PROBLEMATISCHE JEUGDGROEPEN

Doordat sommige groepen wel toegankelijk zijn voor de onderzoekers en andere daarentegen een zeer gesloten karakter hebben, is de verzamelde informatie per groep nogal
verschillend, zowel qua hoeveelheid als kwaliteit. De mogelijkheden om de groepen
onderling te vergelijken, is hierdoor op sommige onderdelen beperkt. Voor een belang-

". Mede op aanraden van de politic is ervoor gekozen om seen gebrvik te maken van een allochtone casu quo Marokkaanse
onderzoeker, omdat jongeren bier zeer wantrouwig tegenover (kunnen) staan en daarom niets zullen vertellen (verschillen
op het gebied van godsdienst, politieke overuu:ging enzovoort). `Ze willen praten of niet,', zo vatte een sleuteliuformant het
samen. Overigens werkt een Marokkaanse onderzoeker/intermediair vaak wel bij volwassenen.
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rijk dee] kan bij het beschrijven van de groepsprofielen cchter ook gebruik worden
gemaakt van door dc groepsleden ingevulde vragenlijsten." 1 Maar ook aanvullende interviews met slentelinformanten (wijkagenten, jeugd- en jongerenwerkers, buurtbewoners
en eigenaars van snackbars en/of cafés) leveren stukjes van de legpuzzel. Al met al is op
deze wijze een redelijk beeld te schetsen van de jeugdgroepen.

5.3.1 Girl Power
Girl Power wordt gevormd door cell vaste kern van vier meiden die rond de 13 jaar zijn
en nit een sociaal zeer zwakke volksbuurt komen, ook wel De Klip genoemd.' Ze wonen
daar bun hele leven al en willen - als het aan hen ligt - Cr altijd blijvcn wonen. Het is een
hechte en gesloten buurt; iedereen kent elkaar en men komt :Hs dat nodig is ook voor
elkaar op. De onderlinge solidariteit komt ook tot uiting in de wijze waarop de groepsleden 'bun buurt en familie' beschennen. Als ieniand een negatievc opmerking maakt over
hun familie, dan `slaan zc crop los,' zoals de nwiden zelf zeggen. Praten helpt nice. Len
andere liking van onderlinge solidariteit is bet jaarlijkse buintieest, waaraan icdcreen meedoet. Als buitenstaander kom je niocilijk binned. Het wantrouwen is groot. Voor een deel
is dat te verklaren doordat iederecn van elkaar bet doen en laten kent, met name als het
om illegale activiteiten gaat. In de buurt is Cr een levendige ['andel in gestolen goederen,
illegalc tech van weed c.d. Waarom zou je elkaar nice helpen, iedcreen doet het toch?'
Dat is cell redenering die eventuele gewetensbezwaren inoet bezweren. Op de keeper
beschouwd is het cen kwestie van wij (de echte bewoners van De Klip) en zij (de rijken
en kakkcrs die dure huizen in de nieuwbouwwijk naast deze Iniurt lawn bouwen en
natuurlijk de politic).
De gezinnen waaruit de meiden komen, zijn aan te merken als 'multiproblem' families,
hetgeen onder meer blijkt nit het drank- en drugsgcbmik van sommige ouders. 91 Het
komt ook voor dat vader de kinderen en/of moedcr hardhandig aanpakt. Voor de meiden is bet cchter inormaal dat de handen soms ecn beetje los zitten; zc hebben nooit
anders gezien. Sterker nog, als het nodig is, nemen ze het voor Iwo ouders op, althans dat
geven de meiden zelf aan. Toen elm van de meiden erachter kwam dat vader een rclatie
onderhield met cell andere vrouw, heeft zij samen met dc andere drie meiden de ruiten
bij de vrouw in kwestic ingegooid en 'hoer' op het huis geschreven.
Opvallend is dat het kleine gezinnen zijn. Als vader en moeder werken, betreft dat laaggeschoold werk. Er is in de gezinnen geen geldgebrek, decls vanwege de opbrengsten nit
zwart wcrk. De meiden doen regelmatig leukc dingen met de ouders. Ze vinden de sfeer
thuis goed en kunnen goed met de ouders opschieten. Als ze ergens mee zitten, kunnen
dc mciden daar goed mct de ouders over praten.
". Hierby mote cordon opgemerkt dat sornomge jongerrn de vragenlysten niet of ;lief volledig hebben ingevuld. Daamaast
spent het element van de sociaal wenselyke antwoorden con rd. Van eon groep was byvoorbeeld by de onderzoekers bekend
dat die wet criminaliten pleegde, terwiji dat zeer mondjesmaat in de vragenlysten is terug to vinden.
". Vrywel alto gegevens komen van de vier widen on hebben betrekking op henzey: Ze vormen.dim oak de kern van de
groep. Op incidentele basis hebben re wel contact met andere jongeren/groepen (comm groep allodnone meisjes on eon groep
Nededandse pogo's), maar de groep Girl Power bestaat in feite slechts Hit dere vier widen met daarontheen cat losse
aanhang.
Ahhans yokel's do visie van de an tours De meiden rain eon dewelyke kwalificatie niet gam gebnilken. Dit merhanisme is oak herkenbaar by andere groepetz. De infinmatie die de jongeren zeirgeven over byvoorbeeld het gezin wordt over
het &gement rooskleunger voorgesteld dan het in werkelijk is.
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Drie van de vier meiden zitten nog op school en volgen een opleiding voor kapster en
schoonheidsspecialiste. Een van hen zit op een school voor moeilijk lerende kinderen. Dit
gegeven wordt benadrukt door de andere meiden, kennelijk om te laten blijken dat ze
erop neerlcijken. Op de huidige opleiding zijn ze niet blijven zitten, op de basisschool wel.
De meiden spijbelen af en toe. Ze vinden het leuk om naar school te gaan, maar kunnen
soms niet goed opschieten met de leraren ('ze moeten mij altijd hebben'). Als de meiden
vragen hebben, is er altijd iemand in hun buurt die ze daarbij kan helpen. Over het algemeen kunnen ze goed meekomen op school en ze doen soms meer - zeggen ze - dan strikt
noodzakelijk is. Wel vervelen ze zich tijdens de les.
Af en toe roken ze een sigaret en ze drinken soms alcohol. Van gokken en drugsgebruik
is naar eigen zeggen geen sprake. Andere informanten hebben echter het stellige vermoeden dat ze softdrugs gebruiken of ermee experimenteren, maar dat houden de meiden
verborgen.
Ze krijgen allemaal zakgeld en zeggen daar goed van rond te kunnen komen; hun besteedbare inkomen per maand is maximaal 500 gulden en ze werken er niet voor.
De vrijetijdsbesteding van de meiden ligt vooral op het gebied van naar muziek luisteren,
tv-kijken, bij vrienden thuiszitten en uitgaan. Een boek of de krant lezen, doen ze zelden.
Dat geldt ook voor het rondhangen in coffeeshops en gokhallen. Op straat hangen
behoort natuurlijk tot de vaste activiteiten en dat doen ze altijd in elkaars gezelschap. Over
het aantal vrienden hebben ze niet te klagen: ze hebben er naar eigen zeggen genoeg.
Voor een deel zijn die vrienden te vinden in de periferie van de groep Girl Power. De
totale groep bestaat uit zo'n tien jongeren van gemengde etnische achtergrond. De vier
meiden vormen de vaste kern en zijn van Nederlandse origine. Ze geven aan dat ze een
aantal echte vrienden hebben binnen de groep, maar ook daarbuiten. Maar de vriendschap
onder de vier meiden gaat voor alles. Ze kennen elkaar al sinds hun vierde en zijn sinds
die tijd onafscheidelijk." Ze staan alle vier op elke jeugdfoto. Volgens de meiden is niemand in Girl Power aan te merken als leider.
Redenen om bij de groep te horen zijn volgens de meiden de gezelligheid, toeval (wonen
in dezelfde straat), zelfde etnische achtergrond/familie en de bescherming van de groep.
Volgens hen is het niet moeilijk om bij de groep te horen. Iemand hoeft niets te doen,
alleen maar erbij komen staan of geintroduceerd worden door een groepslid, mar ze
moeten geen grote mond hebben ('niet te bijdehand doen') en het moet iemand zijn
waarmee je kunt lachen. De meiden brengen nagenoeg alle dagen van de week met de
groep dan wel met elkaar door, wat een bepaalde hechtheid suggereert die niet snel verwacht wordt bij hinderlijke groepen. Toch is binnen de groep niet alles koek en ei. In een
periode van drie maanden zijn er regelmatig onderlinge ruzies, waarbij groepsleden weglopen of zelfs met elkaar vechten. De indruk is dat het vooral de andere groepsleden zijn
en niet de meiden zelf. Niettemin zeggen de meiden dat er in de groep bijna nooit dingen gebeuren die ze te ver vinden gaan. De keren dat het wel gebeurt, bijvoorbeeld `hele
erge ruzie maken', zeggen de meiden niets of kijken toe. Soms zeggen ze tegen de groepsleden dat ze te ver gaan. De groepsleden steunen elkaar - ondanks alles - door dik en dun.
Bijvoorbeeld wanneer een aantal leden, waaronder drie meiden, in het zwembad wordt
". In tegenstelling tot de bevindingen uit het kwantitatieve deel lijkt deze hinderlyke groep tamelijk gesloten'.
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lastig gcvallen door een andere groep jongeren. Dc keer daarop vragen ze een aantal oudere groepsleden (jongens) nice °In hen te 'beschermen'.
De groepsleden ontmoeten elkaar op school, bij vrienden thuis, op straat of in het buurthuis. Soms spreken ze ergens af of halen elkaar thuis op, soms zien ze elkaar op een vaste
pick in de wijk (speeltuintje). Het is een groep die zich niet te buiten gaat aan riskante
gewoonten. Een aantal groepsleden uit de periferie spijbelt regelmatig, speelt op gokkasten of gebruikt softdrugs. Ook het plegen van criminaliteit behoort daartoe, waarover later
nicer. Een van de groepsleden heeft wegens een steekpartij in de gevangenis gezeten.
Uit de antwoorden van de meiden blijkt dat ze het belangrijk vinden om bij de groep te
horen. Ze zien zichzelf als groep en denken dat de omgeving hen ook als groep ziet. De
groep is als hinderlijk gecategoriseerd. De meiden vinden daarentegen dat hun groep niet
zo lastig (vocCe de omgeving) is. Ook hun perceptie van de wijze waarop anderen (school,
politic, ouders) hun groep waarderen ncigt naar `niet zo lastig'. Dit laatste is anders als het
ont buurtbewoners gaat, die de groep wel als ervaren.
De meiden maken zich schuldig aan (Icleine) criminaliteit. Ze schelden soms iemand uit
vanwege een andere huidskleur of rocpen schunnige woordcn, pakken zomaar meisjes
vast en vernielen soms andermans spullen, waarvoor ze een Halt-straf hebben gekregen.
Een cnkele kcer gaat het ont diefstal van een (lets of geld pikken uit de kleedkamer. Slcchts
een van de meiden geeft toe rond te hangen in de wijk en bewoners te treiteren of bang
te maken. Een van de meisjes uit de vaste kern van de groep heeft onlangs een meisje binlien de groep met een baksteen op het hoofd geslagen. Het gevolg was een zevental hechtingen. Van dit incident is door de school en het slachtoffer aangifte gedaan. De aanleiding was gelegen in de relatiesfeer.
Op basis van de opgevraagde politiegegevens is ook een beeld te construeren van Girl
Power. In het bijzonder gaat het om de betrokkenheid van de (groeps)leden bij de antisociale en criminele gedragingen. We verwijzen naar de criminele organisatiestructuur op
pagina 57.
In het schema valt een aantal zaken op. In de eerste plaats is de mate waarin de groepsleden antisociaal en crimineel gcdrag vertonen groter dan uit de andere informatie (vragenlijsten) blijkt. Hierbij moet nog worden opgemerkt dat het om politie-inforrnatie gaat. In
werkelijkheid zal het plaatje er vermoedelijk anders (erger) uitzien, omdat ecu groot deel
van het antisociale gedrag niet bij de politic bekend is of gemeld wordt. In de twecde
plaats is de kerngroep van de vier meiden ook in het schema terug te vinden, echter met
dit verschil dat ze niet altijd gezatnenlijk optrcdcn: Het meisje dat als leider van de groep
wordt aangemerkt (Stefanie) overtreedt met cen ander lid (Shirley) nogal eens de wet,
terwfil de andere twee leden (Sizette en Lindsy) slechts bij enkele gedragingen betrokken
zijn. De vier vriendinnen vortnen weliswaar de kern van de groep, maar niet als het om
criminaliteit gaat. In de derde plaats - en ter onderstreping van het voorgaande - zijn
sommigc meiden betrokken bij anderc incidenten met andcre (rand)leden uit dc groep.
Zo hebben de meiden bijvoorbeeld met cen paar jongens en meisjes het dak van het
buurthuis vernield. Degencn die daarbij betrokken zijn, hebben op hun beurt weer met
andere jongeren strafbare feiten geplecgd, waaronder het vernielen van 20 fietsen.
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Ofschoon de inciden van Girl Power daar niets nice van doen hebben, is het aannenielijk dat zc de daders kennen. Tot slot valt op dat de grocp Girl Power een stuk groter is clan de inciden zelf aangeven en deel uitmaakt van een breder (crimineel) netwerk
van jongeren.

5.3.2 The Blasters
De groep The Blasters telt ongeveer 20 Nederlandse jongens en meisjes in de leeftijd van
rond de 16 jaar. Af en toe staan Cr oudere jongens bij. Ze staan vrijwel iedere avond vanaf
half negen op een pleintje bij hen in de buurt. Het is een typische forensenwijk: rijfieshuilen, nefies onderhouden, maar met weinig faciliteiten voor de jeugd. Net pleintje ligt
tussen de woonhuizen, met alle overlast van dien.
De leden van The Blastee rs woncn allemaal bij (een van) hun ouders. De gezinsgrootte is
relatief klein; de meeste jongeren hebben e'en broer of zus. Opvallend is dat zowel de
vaders als de moeders werken. ten van de vaders is bijvoorbeeld stratenmaker, ecn andere vader is zelfstandig ondernemer. Een moeder wcrkt als verpleegster, een andere als
secretaresse. In de gezinnen heerst dan ook geen geldgebrck. Een aantal vaders is (meermalen) in aanraking gekomen met politie/justitie. Over het algemeen vinden de jongeren
de sfeer in het gezin goed. Uitzonderingen daargelaten vinden de jongeren dat ze nit een
warm en gezellig gezin komen. De ouders hebben geen/weinig ruzie en de jongeren kunnen goed met hen opschieten, wat onder nicer blijkt uit het gegeven dat ze bijvoorbeeld
met vader voetballen of met mocder winkelen.'"
Het grootste deel van de jongeren zit nog op school. Veelal betreft dat vbo/lbo/mavo.
Het merendeel doorloopt zonder te blijven zitten de scholen. Uit het gegeven dat een deel
aangeeft nook tc spijbelen, kan worden afgeleid dat ze serieuze leerlingen/scholieren zijn.
Ofschoon een deel van de jongeren aangeeft dat ze het niet lcuk vindt op school, nict zo
goed kan opschieten met de leraren en zich tijdens de les nogal eens verveelt, kunnen ze
toch goed meekomen. Met vragen over het huiswerk kunnen de jongeren altijd bij
icmand terecht.
Een aantal jongeren, met name de ouderen, heeft laaggeschoold werk, bijvoorbeeld in de
bouw als sjouwer. Degenen die nog op school zitten, zouden niets liever doen dan zo snel
mogelijk een baan zoeken. Het maakt niet zoveel nit wat voor werk, als het maar veel
geld oplevert. Sonunigen cornbineren school met een bijbaantje. Over het arbeidsethos
van de werkenden kan gediscussieerd worden. Aan de ene kant vinden ze bijvoorbeeld
dat ze Semand zijn' als ze werken en dat werken best leuk is. Aan de andere kant zouden
ze !tin gaan werken als ze evenveel konden krfigen met een uitkering. De balans slaat
waarschfinlijk toch door naar de positicve kant, al was het alleen maw - vanwege het geld.
De jongeren van The Blasters hebben financicel niets te klagen. Bron van inkornsten is
zakgeld, loon nit arbeid of cen combinatie van beide. Ze kunnen goed rondkomen en
hebben geen schulden.

De ebcen waanuaning van de jongeren van hun gezin kan gekleurd zijn in tension van dat bet tawnier words voorgesteld
dan dat bet in tverkelijkheid is. Eon zelfde pat roon is oak bij Girl Power or zieta
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Over hun gezondheid/levensstijl zijn niet alle jongeren even positief. Son -unigen vinden hun
gezondheid namelijk `matig'. Hoe dat komt is niet duidelijk. Wel duidelijk is dat ze vrijwel
allemaal (fors) roken. Ook het alcoholgebruik, met name in de weekenden, is niet gering.
De hoogste score is 40 glazen. Daarentegen gebruiken ze niet of nauwelijks softdrugs, laat
staan harddrugs. Opvallend is hun gokgedrag: een deel van de groep gokt frequent op gokkasten. Sommigen doen dat dagelijks. Het gaat dan om de wat oudere jongens die financieel
redelijk wat te besteden hebben. Het verlies kan oplopen tot een paar honderd gulden. De
niet-gokkers laten zich laatdunkend uit over deze praktij ken. le bent stom als je zoveel geld
vergokt,' zeggen ze. Maar dat wordt nooit rechtstreeks tegen de gokkers gezegd.
Het vrijetijdspatroon vertoont geen eigenaardigheden. De jongeren gaan vaak uit, sporten, luisteren naar muziek of kijken tv. Uiteraard hoort daar ook rondhangen op straat met
vrienden bij. In een coffeeshop zitten of criminaliteit plegen, doen ze naar eigen zeggen
zelden tot nooit.
Zoals gezegd, bestaat The Blasters uit ongeveer 20 jongeren, voor het merendeel jongens.
Dit is min of nicer de vaste kern. Daaromheen hangen nog zo'n 20 jongeren met een
gevarieerde etnische achtergrond. Uitgezonderd een jongere die zegt dat &en persoon binnen de groep de leider is, zeggen de leden dat van leiderschap geen sprake is." Beslissingen
worden democratisch genomen.
De jongeren van de vaste kern brengen veel tijd in de groep door. Door de week is dat
zo'n 20 uur, in het weekend ook 20 uur. Ze gaan dus veel met elkaar om, maar dat wil
nog niet zeggen dat ze allemaal vrienden van elkaar zijn. De jongeren uit de vaste kern
geven aan dat ze binnen The Blasters maar een paar echte vrienden hebben. Ook hebben ze vrienden buiten de groep.
Belangrijke redenen om bij de groep te horen zijn de gezelligheid, de bescherming die de
groep biedt, het tegengaan van de verveling en de spanning en sensatie. Voor een buitenstaander is het niet moeilijk om bij de groep te gaan horen: je moet er gewoon bij komen
staan of met een vriend meekomen; men moet met je kunnen lachen, maar je mag geen
grote mond hebben.
The Blasters maakt net als Girl Power een hechie indruk." De jongeren trekken altijd met
elkaar op en steunen elkaar 'door dik en dun'. Desondanks is het verloop erg groot; regelmatig komen er nieuwe jongeren bij of verlaten leden de groep, meestal als ze vat ouder
worden en niet nicer bij die lonkies' willen staan.
De jongeren ontmoeten elkaar vooral bij vrienden thuis, in een café of disco en op straat.
lets afspreken hoeft niet, want ze staan altijd op het pleintje, behalve in het weekend als
ze uitgaan. Ze vinden het belangrijk om bij de groep te horen en zijn van mening dat ook
de omgeving hen als groep beschouwt. Ze zijn zich ervan bewust dat de groep voor anderen lastig kan zijn. Vooral de buurtbewoners ervaren de groep als zeer lastig. Ze denken
daarentegen dat de school en hun ouders hen helemaal niet lastig vinden. Zelf vinden ze
de groep niet lastig.

". Dat leiderschap veelal op een onderliggend, subtiel niveau tot tilting kornt, wordt in het volgende hoofdstuk over groepsdynarnische factoren zichtbaar.
". Zie voetnoot 92.
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Vernmedelijk weten ze hun groepsactiviteiten goed voor hun ouders verborgen te houden. Aan de ene kant zeggen ze dat hun ouders het prima vinden dat hun zoon of dochter deel uitmaakt van de groep. Aan de andere kant is een aantal groepsleden tenminste
cell kecr per week dronken, speelt een deel van hen regelmatig op cen gokkast, spijbelt
regelmatig en pleegt kleine criminaliteit. De schade blijft in die zin beperkt dat alles wat
met harddrugs en emstige criminaliteit te maker) heeft (bijvoorbeeld geweldpleging) taboe
is voor deze groep, althans voor de vaste kern (zie verderop). Een enkeling pleegt vermogensmisdrijven. Een aantal jongens uit de grocp (waarschijnlijk uit de periferie) heeft
echter in de gevangenis gezetcn voor onder meer mishandeling, hetgeen niet spoort met
het predikaat 'hinderlijke' grocp.
Het is niet venvonderlijk dat een aantal groepsleden stelt dat er in de groep wel cells dingen gebeuren die eigenlijk tc ver gaan, bijvoorbeeld iemand van de fiets afschoppen,
ramen ingooien of te veel gokken. Enkelc jongeren zeggen dat de groep graag rotzooi
trapt. De reactie op her grensovcrschrijdende gedrag van grocpsgenoten kan zijn dat de
rest Cr iets van zegt of juist niets doet en toekijkt. Die laatste reactic geldt vooral wanneer
de meerderheid van de grocp over de schreef gaat.
Als ingezoomd wordt op het overlastgevende- en criminele gedrag dan blijkt op het eerste gezicht het predikaat `hinderlijk' voor deze groep redelijk adequaat, tenminste als het
individuele gedrag maatgevend is voor de typering van de groep." Het overschrijdende
gedrag heeft primair een antisociaal karaktcr. Daamaast gaat het om lichte vermogensdelicten. Hicrbij valt op dat de antisociale gedragingen veclal met meer personen worden
gepleegd en dat de jongeren individueel vermogensdelicten begaan. Voorbeelden van het
eerste type gedragingen zijn: dronkenschap, iernand uitschelden of uitdagen, roepen van
schunnige woorden, meenemen van wapentuig (geen vuurwapens), zwartrijden, urinercn
in portieken of brievenbussen. Dc vennogensdelicten zijn bijvoorbeeld fietsdiefstal, kopen
van gestolen goederen en winkeldiefital.
Een aantal jongeren heeft politiecontacten. De aanleiding is gelegen in het hierboven
genoemde gedrag. Het blijft echter niet bij een verhoor alleen. Voor sommigen resulteert
het in een Halt-afhandeling of taakstraf. Een aantal groepsleden heeft voor de rechtbank
moeten verschijnen.
Op basis van de politiegegevens over de leden van The Blasters kan de groep wat betreft
het plegen van strafbare feiten in twee delen gesplitst worden, die los van elkaar staan. We
venvijzen naar de bijgevoegde criminele organisatiestnictuur op pagina 61.
In de eerste subgroep is Eli dc centrale figuur. Dat wil zeggcn dat hij bij verschillende
delicten betrokken is geweest, die met verschillende leden zijn gepleegd. Veel groepsleden hebben sbchalve het delict waarvoor ze geregistreerd staan' geen antecedenten. Niet
geheel onverwacht is de betrokkenheid van de groep het grootst bij mishandeling.
Vennogensdelicten worden in kleinere subgroepen gepleegd.

". De joageren worn loaners aangeven of ze zelf in de atgelopen drie maandetz jets onoorbaars hebben gedaan.
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In dc tweede subgroep van The Blasters is eveneens cell centraal figuur te zien: Frank, die
bij verschillende delicten bctrokken is met steeds andere groepsleden. Ook nu betreft het
veelal vermogensdelicten en is het aantal betrokken groepsleden vrij klein. Een interessante vraag is of de twee centralc figuren uit de twee subgroepen ook in werkelijkheid
geen delicten samen plegen. Herder is gezegd dat het prcdikaat 'ffindcrlijk' redelijk adequaat is voor deze groep, maar als de delicten vanuit de politiegegevens bezien warden,
dan is het eerder cen overlastgevende grocp."'

5.3.3 Colours
Dc leden van Colours zijn over het algemeen jongens in de leeftijd van 16 tot 20 jaar. Ze
komen alien uit ccn middelgrote plaats. Het aantal leden is niet duidelijk, maar geschat
worth dat de groep een kleine 10 jongens omvat. Dc reden voor de onduidelijkheid is dat
de groep Met ergcns in een wijk rondhangt, zoals de andere groepcn, maar zich in heel dc
stad ophoudt. De jongens houden zich namelijk bezig met graffiti spuiten. Ze doen dat op
een aantal vastc plaatsen en op plekken die zich daar goed voor lenen. De vaste kern
bestaat Mt twee jongens, clic goede vrienden van clkaar zijn.'"
Binnen Colours kan met betrekking tot de gezinsachtergronden cen tweedeling worden
gemaakt: degenen met ecn ‘gewonel en een `problematische' achtergrond. De vaste kern
komt uit de eerste groep. Van beide jongens die de vaste kern vormcn (Rick en Jeroen)
werken zowel vader als moeder in de bovenste regionen van de arbeidsmarkt. Ze zijn dan
ook ailden thins, 'mar als het gezin compleet is, ondernemen ze allerlei activiteiten met
de jongens. Een van de jongens hecft ecn drie jaar jongere broer, de andere Colours-jongen is enig kind. Binnen het gezin kan Cr over alles en nog wat gepraat worden. Er is een
grote vcrtrouwensband tussen ouders en kinderen. Overigens weten dc ouders van de
graffiti-activiteiten niet zovecl, althans ze zeggen Cr niets van.
De gezinssituaties van de andcre (rand)leden van Colours zijn minder florissant. Een aantal gezinnen is te typeren als ccnoudergezin. De jongcns wonen meestal bij hun moeder.
Soms is Cr cen stiefvader in huis, met wie ze helemaal niet goed kunnen opschieten. Ms
vader en moeder nog bij elkaar zijn, betekent het dat ze regelmatig mzie hebben, ook in
het bijzfin van de kinderen. Af en toe vallen daarbij ook de nodige klappen. In de gezinnen zfin naast problemen met alcohol van de ouder(s) ook geldproblemen, onder nicer
vanwege gokverslaving. Het is dan ook niet vreemd dat de jongens roved als ze kunnen
hun heil op straat zoeken. Trouwcns, dat maken ze zelf wel uit, de ouders interesseert het
toch Met waar ze uithangen en wat zc uitspoken.
Beide jongens van de vaste kern zitten op hct VW0 en halcn goede cijfers. Ze kunnen
goed opschieten met de leraren en veroorzaken niet of nauwelijks problernen op school.
Huiswerk maken doen ze eigenlijk niet, ze kunnen zonder ook goed meekomen. Een deel
van de randleden van de groep zit op het vmbo, tenminste als Cr niet gespijbeld worth.
De schoolresultaten zijn slecht, evenals dc contacten met dc docenten.

". lien verklaring poor dear discrepantie kan zijn dat de rtfitentieperiode Metvergelijkbaar is. De agenten geven rep bend van
de groep zoals die nu bestaat, tenvyl de politierijfers tot maximaal 5 jaar tentg kunnen pan. Ititniddels Jammu de meer criminele jongeren buiren beeld zijn. Daarnaast is hetIttogelijk dat de tennis bij de politic over dear groep onvoldoende aauraat is.
". Deze jot:gots zijn vatztvege him grajitti-ativiteiten door de politic aangewezen als de caste kern.
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Een aantal jongens heeft werk, maar meestal zijn dat los-vast baantjes via het uitzendwerk.
Ze kunnen het nergens lang uithouden: of ze vertrekken uit zichzelf, of ze worden verzocht om te vertrekken vanwege slechte werkresultaten of een grote mond tegen chefs en
collega's.
Een aantal jongeren geeft aan dat de financiele situatie redelijk is. Ze krijgen zakgeld en
hebben daarnaast een bijbaantje waarmee ze hun uitgaven, waaronder spuitbussen, kunnen financieren.
De levensstijl van de leden van Colours heeft twee kanten. De ene kant is de gezonde die
de leden van de vaste kern voor hun rekening nemen: ze roken en drinken niet en gebruiken geen softdrugs. Het zijn jongens die veel tijd besteden aan sport. De randleden vertegenwoordigen een andere levensstijl. Bij hen is het gebruik van alcohol en drugs niet
ongewoon. Sterker uitgedrukt: het vormt een onlosmakelijk onderdeel van hun 'evensstijl.
Colours is op de keper beschouwd geen groep in die zin dat de leden elkaar door dik en
dun steunen of dat de leden veel met elkaar optrekken. Het betreft eerder een aantal jongeren dat elkaar opzoekt rondom het graffiti schrijven. De randgroepleden onderhouden
naast Colours ook contacten met andere groepen. Samenbindend element in Colours is
de graffiti. Ze maken een onderscheid in tags en pieces. Tags zijn een soort handtekeningen en eigenlijk niet te beschouwen als (mooie) graffiti, zo vinden de piece-schrijvers, die
met veel kleuren wel mooie kunstwerken maken. Binnen Colours komt de eerder
genoemde tweedeling hierin tot uiting. De vaste kern schrijft pieces, de rest schrijft tags.
De jongens van de vaste kern zien elkaar dagelijks. Na schooltijd gaan ze schrijven, in het
weekend gaan ze uit. Met de randleden hebben ze minder frequent contact. Meestal is het
bij toeval dat ze elkaar treffen op een bepaalde plek waar veel geschreven wordt. Een
enkele keer spreken ze af om gezamenlijk te schrijven.
In de groep is er niemand die het voor het zeggen heeft, vinden de jongens. ledereen gaat
zijn eigen gang en bemoeit zich niet met de anderen. Volgens de vaste kern gaan de randleden soms wel te ver, bijvoorbeeld als ze op treinen schrijven." Het gaat dan niet om het
alleveren van een mooi stuk werk, maar puur om het vandalistische karakter. Ook het
gebruik van verdovende middelen (xtc en dergelijke) door de randleden wordt niet erg
gewaardeerd. Verder is het de vaste kern bekend dat soriimige andere leden zich veelvuldig schuldig maken aan criminele gedragingen en ook de nodige politic- en justitiecontacten hebben. Het gaat dan om openlijke geweldpleging, straatroof en heling, maar daar
wordt binnen Colours niet over gesproken, laat staan dat er een afkeurende reactie gegeven wordt. Er wordt alleen maar gepraat over graffiti en dat is - naar de stellige overtuiging van de leden - natuurlijk geen strafbaar feit, het is kunst (uitgezonderd de tags).
Politiegegevens bevestigen in grote lijnen de eerder gemaakte opmerking, namelijk dat
Colours uit twee subgroepen bestaat. We verwijzen naar de bijgevoegde criminele organisatiestructuur op pagina 64.

Voor sommige grafittischrijvers is dat juist een kick, omdat hun piece/tag door heel Nederland te zien is.
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De twee hoofdpersonen zonder een problematische achtergrond, Jeroen en Rick, staan in
het politiesysteem geregistreerd voor graffiti en overlast, en maken zich - zoals ze zelf aangeven - met schuldig aan meer ernstige strafbare feiten. Wel hebben zij contacten met
twee jongens die respectievelijk diefstal hebben gepleegd en voor wapenbezit zijn opgepakt.
Als deze subgroep de relatief goede kant van Colours is, dan is de tweede subgroep de
minder mooie kant. Overigens laat de analyse op het gebied van criminaliteit geen verbinding(en) zien tussen beide subgroepen. In het criminele deel van Colours is een centraal figuur (Stefan) te zien die - in vergelijking met de anderen - relatief weinig delicten
alleen pleegt, maar wel bij veel delicten met anderen is betrokken. Het gaat dan om graffiti, overlast en bedreiging. Zelf pleegt hij tasjesroof en winkeldiefstal. Twee jongeren in
deze subgroep zijn crimineel zeer actief. Actief in de zin van veel, maar ook ernstige misdrijven. Met name geweldsdelicten springen in het oog. Het predikaat `overlastgevend'
doet voor dit deel van de groep geen recht aan de werkelijkheid. Het feit dat een jongen
(Hans) blijkens de politie-informatie dergelijke delicten alleen pleegt, kan duiden op een
zeer ontspoorde ontwikkeling. De vraag is echter of deze jongen werkelijk in de meeste
gevallen de delicten alleen pleegt, nu sommige delicten (openlijke geweldpleging en overlast) veelal in groepsverband plaatsvinden. Kennelijk hebben een of meer jongens zich buiten schot kunnen houden, wat een reden te meer is om zich zorgen te maken over dit
deel van Colours. Het gevaar van verder afglijden is voorstelbaar. De figuren die nu nog
in de marge opereren kunnen zich na verloop van tijd bij de anderen voegen, met - zoals
uit het volgende hoofdstuk blijkt - als gevolg dat de subgroep zich verder gaat afsplitsen
van Colours en een eigen weg gaat.

5.3.4 Le Garage
Net als de meiden van Girl Power komen de jongeren van Le Garage uit een achterstandswijk met een hoog werkloosheidspercentage en relatief veel allochtonen. Er zijn nauwelijks faciliteiten voor de jeugd, met als gevolg dat de jongeren hun heil op straat zoeken. De groep bestaat uit jongens en meisjes, met verschillende etnische achtergronden.
Populaire hangplek is een pleintje waaromheen huizen staan, die een vervallen indruk
maken.
Nogal wat groepsleden wonen bij een van de ouders vanwege een echtscheiding. De
meeste leden van Le Garage hebben een of twee broers of zussen. Als vader werkt,
betreft het vaak ongeschoold of laaggeschoold werk. Moeder is huisvrouw of werkt als
schoonmaakster. De gezinnen hebben het niet altijd even breed in financieel opzicht.
Verschillende jongeren kunnen niet goed opschieten met hun ouders en vinden de sfeer
thuis niet goed. Een enkeling geeft aan dat hij het zwarte schaap in het gezin is. Andere
jongeren daarentegen komen uit een warm gezin en doen leuke dingen met hun
ouders.
De meeste jongeren zitten nog op school en zijn onder andere te vinden op lbo/mavo en
havo. Een enkeling volgt een hbo-opleiding. Een aantal jongeren is hetzij op de basisschool, hetzij op het voortgezet ondervvijs blijven zitten. Ook is er sprake van schoolwisselingen vanwege leerproblemen. Spijbelen doen ze niet of incidenteel. Niet iedereen
vindt het leuk om naar school te gaan of kan goed met de leraren opschieten. Bovendien

65

B.M.W.A. Beke, A.Ph. van Wijk, H.B. Fenverda

verveelt een aantal jongeren zich tijdens de les. Nicttemin kunnen ze over het algemeen
goed meekomen, zo geven de jongeren zelf aan.
De voornaamste broil van inkomsten is het zakgeld, gevolgd door geld verdiend met bijbaantjes. Ofschoon het besteedbare inkomen per maand gering is - zeker gezien het aantal
uren per week dat Cr gewerkt wordt - kunnen de jongeren er goed van rondkomen. Bij een
enkeling lukt dat wat minder goed, maar die heeft dan ook schulden.
De jongeren denken over het algemeen positief over werken. Zo vinden ze werkcn best
leuk. Als ze wcrk hebben, voelen ze zich lemand' en ze vinden het clan belangrijk dat ze
goed met hun collega's op kunnen schieten. Ze verkiezen wcrk boven een uitkering, ook al
krijgen ze Cr evenveel geld mee. Voor het zogenaamde job-hoppen voelen ze niet zoveel,
omdat zc het niet cens zijn met de stelling dat ze het nooit lang bij een baas zouden uithangen.
De ineeste jongeren zijn geen lid van een vereniging of sportclub. Belangrijke activiteiten
in de vrije tijd van de leden van Le Garage zijn tv-kijken, computeren, naar muziek luisteren en rondhangen op straat. Opmerkelijk is dat de jongcren niet of nauwelijks uitgaan.
Op enkele uitzonderingen na hangen ze niet in coffecshops en gokhallen.
De groep bestaat in totaal uit zo'n 23 jongeren, waaronder een paar meisjes. De groep
heeft naar de mening van de jongeren geen leiders. Wel behoort een aantal jongeren met
een niet-Nederlandse achtergrond tot de vaste kern, de rest hoort bij de aanhang. Le
Garage is een multi-etnische groep. Er zitten bijvoorbeeld een Griekse en een Koerdische
jongen in. De groepsleden ontmoeten elkaar elke dag. Met name de jongeren uit de vaste
kern (4) zicn elkaar veel, elke dag wel ecn paar uur. De contacten in de wisselende aanhang zijn minder frequent. De jongeren zien elkaar vrijwel altijd op straat op de vaste plek;
ze sprcken zelden iets af.
Belangrijke rcdenen voor de jongeren oak decl uit te maken van de groep zijn vooral de
gezelligheid, maar ook speelt toeval een rol, namelijk het in dezelfde buun wonen of familie van elkaar zijn. Opvallend is dat ook verveling wordt genoemd. Len aspirant lid hoeft
weinig te doen oin erbij te horen. Gewoon erbij komen staan, uit dezelfde buurt komen
of net een vriend rneekomen zijn voldoende redenen voor toelating. Belangrijk is we' dat
hij/zij geen grate mond heeft en metal te bijdehand is. En je moet met hem of haar kunnen lachen.
Over het algemeen vinden de jongeren het belangrijk om bij de groep te horen. Enkelen
vinden het Met zo belangrijk, maar zij behoren niet tot de vaste kern. In elk geval denken de leden dat de orngeving hen wel als groep ziet. In de optiek van de jongcren ziet
de omgeving, vooral de buurtbewoners en politic, de groep als,zeer lastig. Ze vinden zichzelf helernaal niet zo lastig. Ofichoon ze denken dat bun ouders de groep ook niet als
zodanig beschouwen, zegt een aantal groepsleden dat de ouders het maar niets vinden dat
ze bij de groep horen.
De jongeren zeggen dat de groep zelden tot nooit iets doet waarvan ze vinden dat het te
ver gaat. Mocht dat wel cell kcer gebeuren, als voorbeeld worden rellen gcnoemd, dan wordell de veroorzakers daarop aangesproken door de jongeren. Althans, dat zeggcn ze.
Tegelijkertijd geeft een aantal jongeren aan dat ze niets zou doen of gewoon toekijken.
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Binnen de groep zijn afwijkende gewoonten normaal. Zo zijn er groepsleden die
regelmatig te veel drinken (minimaal een keer per week dronken), regelmatig op de gokkast spelen en softdrugs gebruiken. Verder plegen sommige groepsleden strafbare feiten.
Ze doen dat zowel in de wijk zelf als in de gehele stad. Een aantal jongens heeft dan ook
in de gevangenis gezeten, onder meer vanwege een steekpartij.
De jongeren die een vragenlijst hebben ingevuld, zijn overigens niet scheutig met het verstrekken van informatie over criminele activiteiten. Het antwoord op de vraag of ze 2ich
de afgelopen drie maanden schuldig hebben gemaakt aan een overtreding of misdrijflijkt
eerder betreklcing te hebben op de sociaal wenselijke situatie dan dat het de werkelijkheid
reed l weergeeft. Uit de antwoorden komt onder meer naar voren dat ze wel eens wat vernield hebben of rondhangen op straat en voor overlast zorgen. Een enkeling geeft toe wel
eens wat gestolen te hebben. Uit informatie van de politic komt echter naar voren dat er
in het verleden ook sprake is geweest van bedreiging, afpersing, diefstal met geweld,
drugsdelicten en openlijke geweldpleging. Een jongen erkent iemand zodanig te hebben
geslagen dat deze behandeling van de dokter nodig had.
De analyse van de politiegegevens over deze groep laat aan duidelijkheid niets te wensen
over. We verwijzen naar de bijgevoegde criminel organisatiestructuur op pagina 68.
Het eerste dat opvalt aan Le Garage is dat de groep op het gebied van criminaliteit overzichtelijk is. De groep heeft bijna de ideaaltypische vorm: een centrale figuur in de kern
met daarom heen als bloembladeren een aantal andere groepsleden. De centrale figuur
(Stefan) is bij verschillende delicten betrokken, die hij met anderen pleegt. Het betreft vernieling en vermogensmisdrijven. De afzonderlijke leden op hun beurt hebben ook de
nodige antecedenten op hun naam staan. In het overgrote deel van de gevallen gaat het
om vermogensdelicten. Vermoedelijk zouden er bij een bredere netwerkanalyse van Le
Garage meer (criminele) leden in beeld komen. Dit kan worden afgeleid uit het gegeven
dat een aantal leden typische groepsdelicten begaat (diefstal in vereniging), echter zonder
vermelding van de namen van de mededaders.

5.3.5 Sneakers
De meeste leden van de Sneakers zijn van Nederlandse afkomst en komen uit de meer
gegoede buurt van een van de onderzoekssteden, met ruime huizen, veel groen en faciliteiten voor de jeugd, waaronder een sporthal en een trapveldje. Enkele jongeren komen
uit andere delen van de stad.
De leden van de Sneakers - ongeveer 40 in totaal - bestaan op drie meisjes na uit jongens
in de leeftijd van 17 tot 25 jaar. Vrijwel alle jongeren wonen nog bij hun ouders thuis. De
gezinnen zijn niet groot. Moeder is huisvrouw en vader heeft werk, bijvoorbeeld als verzekeringsagent of ijzerwerker. De gezinsachtergrond zoals de jongeren die schetsen maakt
een harmonieuze indruk. Er is bijvoorbeeld nooit geldgebrek, de sfeer is goed en ze kunnen goed met hun ouders opschieten. De ouders hebben nooit ruzie en als de jongeren
ergens mee zitten, kunnen ze er altijd met de ouders over praten.
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De Sneakers roken tamelijk veel sigaretten, daarentegen drinken ze nauwelijks alcohol.
Een aantal gebruikt af en toe wiet en cocaine. Een van de jongens gebruikt daarnaast
regelmatig valium en Ritalin (als drugs). Gokken doen ze nauwelijks.
De schoolcarriere van de jongeren laat zien dat de meesten zonder te blijven zitten de
lagere school doorlopen en een keer doubleren in het voortgezet onderwijs. Een enkeling
heeft van school moeten veranderen wegens gedrags- en leerproblemen. Binnen de groep
is wat opleidingsniveau betreft een tweedeling te constateren. Aan de ene kant zijn er jongeren die een lbo-opleiding hebben gevolgd en met goed gevolg hebben afgesloten, waarna zij zijn gaan werken. Aan de andere kant zijn er jongeren die nog op school zitten,
varierend van het havo tot het hbo. Afgezien van het feit dat sommige jongens niet goed
kunnen opschieten met de leraren en wel eens spijbelen is het algehele schoolfunctioneren geen reden tot zorg, alhoewel een enkeling aangeeft niet goed te kunnen meekomen
en bij niemand terecht kan als hij vragen over het huiswerk heeft.
Bijna alle jongeren hebben werk, hetzij fulltime, hetzij als bijbaantje naast hun studie. Dit
is voor de jongeren de voornaamste bron van inkomsten. De gemiddelde inkomsten per
maand liggen tussen de 250 en 1500 gulden. De meesten kunnen hiermee goed rondkomen, een enkeling daargelaten (heeft een paar duizend gulden schuld).
De Sneakers besteden hun vrije tijd niet zoveel anders als de hierboven beschreven groepen.
Ook zij noemen naar muziek luisteren, tv kijken, sporten en uitgaan. Een verschil is dat sommige Sneakers een boek of krant lezen. Een aantal is lid van een club of sportvereniging.
Zoals gezegd bestaat deze groep uit totaal 40 jongeren, maar een groot deel hiervan is aanhang, ofwel jongeren die af en toe bij de groep staan of meedoen met (sport)activiteiten.
De aanhang heeft een multi-etnische achtergrond. Eigenlijk vormen de Sneakers een vaste
groep van zo'n 20 jongeren. Daarbinnen is een groep van 5 Nederlandse jongens die als
de oprichters zijn te beschouwen. Zij zien zichzelf niet als leider, maar als vaste kern. Ze
kennen elkaar van school of vanuit de buurt waar ze wonen. De gezamenlijke sportactiviteiten in de sporthal zijn drie jaar geleden het begin van de groep geweest.
De jongeren uit de vaste groep treffen elkaar een paar keer per week. In vergelijking met
de andere jeugdgroepen brengen de Sneakers relatief weinig uren met elkaar door, zo'n
10 uur per week. Buiten de groep hebben de leden ook vrienden.
Bij het beeld dat de jongeren van hun groep hebben, wijken ze op een aantal punten van
elkaar af, wellicht het gevolg van het feit dat ze relatief weinig met elkaar optrekken. Zo
zegt de ene jongere dat de leden elkaar door dik en dun steunen, terwijl een andere jongere dit ontkent. Een ander voorbeeld: het ene lid is van mening dat de meeste jongeren
binnen de groep een eigen taak hebben, een ander lid is het hiermee niet eens.
De leden van de Sneakers ontmoeten elkaar vooral bij elkaar thuis, op straat of in een café.
Veelal bellen ze elkaar om een afspraak te maken. De redenen voor de jongeren om bij de
groep te horen verschillen niet veel met die van de andere groepen. Het gaat dan om de gezelligheid, het feit dat ze bij elkaar in de buurt wonen en het tegengaan van verveling. Een aantal noemt de status en het aanzien dat ze via de groep krijgen. Je hoeft als nieuwkomer niet
veel te doen om bij de groep te horen: geintroduceerd worden door een groepslid, gewoon
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erbij komen staan, geen grote mond hebben en er moet met je gelachen kunnen worden.
Opvallend genoeg vinden ze het Met zo belangrijk orn bij de groep te horen. Ze denken
dat de oingeving hen we' als groep ziet en dat met name de buurtbewoners hen als lastig
ervaren. Dit geldt niet voor de school en de politic. Zelf vinden ze de groep niet lastig.
De groepsleden geven aan dat Cr zelden dingen in de grocp gebeuren waarvan ze vinclen
dat die re ver gaan. Als dat onverhoopt cen kccr gebeurt ('negatief zijn', `vooroordelen
hebben') dan worth Cr war van gezegd als het een individueel lid bctreft; als de fneerderheid van de groep her doet, wordt niets gezegd of gewoon toegekeken.
In de groep - en clan vooral het vaste deel - gebruiken de meesten softdnags. Over de
andere riskante gewoonten is te zeggen dat in de groep altijd een paar jongeren zijn die
dergeffike dingen doen (dronkenschap, spijbelen, gokken, gebruik van hard drugs, plegen
van veel voorkomende criminaliteit, waaronder graffiti en vermogensmisdffiven). Net als
de leden van Colours zien de Sneakers graffiti schffiven niet als ecn strafbaar feit, maar als
kunst. Van de aanhang heeft een aantal jongeren in de gevangenis gezetcn voor inbraak,
dieEtal, drugshandel en gewapende overval.
War betreft her antisociale en criminele gedrag valt op dat de nadruk vooral op het antisociale gedrag ligt. Net gaat dan bijvoorbeeld om her in porticken urincren, rondhangcn,
dronkenschap en her roepen van schunnige woorden. Her crimincic gcdrag heeft vooral
betrekking op Heine vermogensmisdrijven (het stelen van een Lets, zwart ffiden en winkeldiefstal). 1)aarnaast plcegt ecn aantal leden lichte gcweldsdelicten, zoals dreigen om
iemand in clkaar te slaan of wraak tc zullen nemcn. Tot daadwerkelijke geweldsuitbarstingen is het niet gckomen. Een aantal leden draagt overigcns wapens met zich inee, met
de bedocling die in een eventueel gevecht te gebruiken. Ben enkeling handelt daarnaast
in softdrugs. De Sneakers is een van de wcinige groepen waarvan de leden tevens hebben
aangegeven met hoeveel personen ze dergelijke feiten hebben begaan. Ongeacht her type
gedragingen doen ze dit of alleen of met eon of twee anderen. Van cell grootschalige
grocpsoptreden in criminaliteit is gecn sprake.
De meeste jongercn van de vastc kern zijn naar eigen zeggen wel eens met de politic in
aanraking gekomen, onder anderc vanwege bcdreiging en vernieling. Afgezien van een
Halt-afhandeling zijn er verder geen sancties/straffen opgelegd aan deze leden.
Er is opvallend genoeg geen politie-informatie over de Sneakers, waardoor een netwerkanalyse achterwege blijft.

5.3.6 Tektos
Tektos is van de onderzochte groepen qua omvang en ernst van de gepleegde criminalitcit de nicest zorgelijke. Ze behoort ook tot het type criminele groep en bestaat nagenoeg
uitsluitend nit Antilliaanse jongeren. De groep komt uit een beruchte achterstandswijk.
De buurt ziet Cr vervallen schroot in de tuin, dichtgespijkerde deuren en ramen enzovoort. Naast Tektos herbergt de wijk ook andere problematische jeugdgroepen, waaronder de hiema te behandelen groep de Zwarte Stip.
De groep bestaat nit totaal zo'n 75 leden, althans dat geven dc jongcren aan. Een groot
aantal jongeren is op basisschoolleefffid naar Nederland gekomen. Tektos bestaat grofwcg
nit twee subgroepen: een jonge en cell oude groep, die overigens wel door elkaar lopen.
Dit komt zowel nit de vragenlijsten als nit aanvullende interviews naar voren. De Ijonge'

70

Jeugdcriminaliteit in groepsverband ontrafeld

Tektosgroep bestaat uit zowel jongens als meisjes in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De
`oude' groep bestaat uit jonge mannen van 18 jaar en ouder.'°"
Het is een uitzondering als de jongeren uit volledige gezinnen komen. Veel van hen
wonen bij moeder. De vader is dan bijvoorbeeld vanwege een scheiding buiten beeld. De
moeders moeten over het algemeen voor hun gezin zorgen. Verschillende moeders werken naast hun huishoudelijke taken in de verzorging. Er is geen geldgebrek in de gezinnen. Over het algemeen zijn de jongeren positief over de sfeer in het gezin en de relatie
met de ouder(s). De gezinnen zijn groot. Een jongere komt bijvoorbeeld uit een gezin
met 13 kinderen. Nogal wat jongeren geven aan dat hun broers/zussen politic- en justitiecontacten hebben voor onder meer gewelds-, drugs- en vermogensdelicten.
Een behoorlijk deel van de jongeren gokt. Een groot deel rookt niet en drinkt geen of
nauwelijks alcohol. Met name de wat oudere leden doen dat echter wel.
Het schoolfunctioneren van de Tektosleden is problematisch. Dit lijkt vooral voor de jongens te gelden. Niet zelden zijn ze zowel op de lagere school als op het voortgezet onderwijs eenmaal of meerrnalen blijven zitten. Ook zijn ze nogal eens van school gewisseld.
Een veelgenoemde reden hiervoor is verhuizing, maar ook gedragsproblemen komen als
oorzaak voor. Daarnaast spijbelt een deel van hen een paar keer per week. Met name de
spijbelaars geven te kennen dat ze het niet leuk vinden op school, dat ze niet goed met de
leraren kunnen opschieten en dat ze denken dat leraren hen altijd moeten hebben.
De voornaamste bron van inkomsten is voor de jongsten vooral zakgeld, voor de ouderen is dat loon uit arbeid. De eerste groep heeft zo'n 250 gulden per maand te besteden,
de tweede groep tussen de 1000 en 2000 gulden. Een paar jongeren geven toe geld te verdienen met criminele activiteiten. Een aantal jongeren kan niet rondkomen en heeft
schulden.
Enkele uitzonderingen daargelaten hebben de leden van Tektos geen werk. De zogenaamde inkomsten 'loon uit arbeid' moeten dan ook met een slag om de arm worden
beoordeeld.
De vrijetijdsbesteding van de jongeren bestaat uit tv kijken, naar muziek luisteren en rondhangen op straat. Ze zijn geen van alien lid van een club of vereniging.
De vragen die gaan over de omvang van de groep, het aantal leiders, de omvang van de
aanhang enzovoort zijn door de meeste jongeren niet of niet serieus ingevuld. Een veelgehoorde opmerking was 'clat ze geen groep zijn en dat er niemand leider is'; `iedereen is
eigen baas'. Wel is duidelijk dat de meeste jongeren elkaar dagelijks zien. Ze ontmoeten
elkaar thuis of op straat. De jongere groep hangt vrijwel altijd in het winkelcentrum van
de stad rond, de oudere groep staat bijna altijd in de wijk op een vast punt.
Ze zien elkaar zonder wat af te spreken, wat niet wil zeggen dat ze niet regelmatig contact met elkaar onderhouden met hun GSM's. Redenen om elkaar op te zoeken zijn vooral de gezelligheid, het tegengaan van verveling ('er is bier niets voor ons te doen') en feit
1

°° Bij de beschnjving worden beide subgroepen onder een noemer (Tektos) gebracht. Aileen saillante verschillen worden beschreven.
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dat zc allemaal in dezelfde buurt wonen. Len paar jongeren geven daarnaast dezelfde etnische achtergrond als reden op.
Ofschoon het qua etnischc samenstelling een zeer homogene groep is, wordt eenzelfde
etnische achtergrond niet als toelatingseis voor Mieuwe leden' gesteld. Jc kan er gewoon
bij komen staan of met een groepslid meekomen, althans dat geven ze aan.
Het feit dat de jongeren zichzclf niet als groep zeggen te beschouwen, doet weinig af aan
hun waardering van de sfeer binncn de groep. De jongeren steunen elkaar door dik en
dun, trekken veel met clkaar op en hebben zelden onderling ruzie. Er is geen leiderschap,
beslissingen worden democratisch genomen.
De meningen over het belang om bij de groep te horen zijn verdeeld. Sommigen vinden
het belangrijk, anderen daarentegen niet. Niettemin zijn de jongercn van mening dat de
orngeving hen wel als groep ziet. Met name buurtbewoners (winkeliers en winkelend
publiek) zien hen als lastig, zo gecft een aantal jongeren aan. Ditzelfde geldt volgens de
jongeren voor de politic. Natuurlijk vinden ze zichzelf helemaal niet lastig.
Voor wat bctreft de riskante gcwoonten in de groep geven enkele leden aan dat slechts
een paar jongeren zich hiemme bezighouden. Het betreft dan gebruik van soft- en harddrugs, spijbelen, gokken en plegen van (veelvoorkomende) criminaliteit.
De jongcren ijn uiterst terughoudend als het om criminaliteit gaat. Niettemin bestaat de
indruk dat met name de jongens zich aan veel vemlogensmisdrijven schuldig maken,
varierend van winkeldiefstal en inbraak tot autodiefstal. Daarnaast - en dat is typerend voor
Tektos - pleegt een deel van de leden veel geweldsdelicten. Daarbij wordt wapengebruik
niet geschuwd en vallen gcwonden. De criminaliteit die ze plegen, gebeurt volgens de
jongeren in kleine groepjes van twee, di -le man. Uiteraard geldt dat niet voor het veroorzaken van overlast als Cr 40 tot 50 jongeren tegelijk voor een winkel staan.
Op enkele uitzonderingen na zijn alle jongens van Tektos wel eens voor verhoor ineegenomen naar bet politiebureau. Een enkeling krijgt een Halt-afhandeling. Verder heeft een
groot dee, van de jongeren justitiecontacten en een taakstraf opgelegd gekregen. Len
behoorlijk aantal jongeren uit de groep heeft in de gevangenis gezeten of zit nog vast. De
straf varieert van een paar maanden tot vijfjaar (onder meer voor drugsdelicten).
De netwerkanalyse van Tcktos levcrt het volgende beeld op. We venvijzen naar de bijgevoegde criminele organisatiestructuren op pagina 73 dm 76.
Wat betreft de omvang van de groep en de betrokkenheid van dc groep bij delicten is duidclijk dat de jongeren niet het achterste van bun tong hebben laten zien, om het eufemistisch te stellen. Tektos, althans het deel dat zich met criminele activiteiten bezighoudt,
telt maar liefst 245 personen en bestaat - op grond van analyse van politiegegevens - uit
een zeer groot netwerk en twee kleinere netwerken, die min of nicer gescheiden van
elkaar zijn." Als dit aantal tegenover het aantal van 75 personen wordt gezct (zie hiervoor) dan is de conclusie dat het criminele netwerk vele malen groter is dan de groep zoals
de jongeren die crvaren. Met andere woorden, bet plegen van strafbare feiten is een activiteit die het niveau van de groep overstijgt. Dit geldt des te meer, omdat Cr wcinig meiden bij het criminele deel van Tektos bctrokken zijn, clic wel deel uitmaken van de

Salaam detail is dat it in emit, instantie mast van zo'n 35 jongeren politie-infonnatie is opgevraagd.
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Hiermee is ook het aspect van de groep(sbetrokkenheid) in een ander daglicht geplaatst.
Hoewel de jongeren ontkennen dat ze een groep zijn, blijkt groepscrirninaliteit het handelsmerk van Tektos te zijn. De tendens is dat er tamelijk veel personen betrokken zijn
bij een delict, in plaats van dat een bepaald individu veel antecedenten heeft, zoals dat bij
de andere groepen nogal eens voorkomt. Een mooi voorbeeld van de groepsbetrokkenheid bij het plegen van delicten is het omlijnde deel van het grote netwerk rechtsonder:
zo'n 25 personen zijn betrokken bij drugsdelicten. Ook andere delicten worden in groepsverband gepleegd. Het gaat dan om vermogensdelicten (inbraak) en diefstal met geweld
(straatroof) en enkele geweldsdelicten. Zo komt het voor dat 8 personen betrokken zijn
bij een vermogensmisdrijf, maar ook 18 personen is geen uitzondering. Helaas wordt de
context van het delict niet genoemd, maar het is voorstelbaar dat de omvang van de groep
bewust groot wordt gehouden, omdat het een afschrikkend effect kan hebben op het
slachtoffer, dat niets tegen zo'n overmacht durft te doen. Opvallend is dat er relatief weinig overlastincidenten geregistreerd zijn, dit ondanks het feit dat de groep veel voor overlast zorgt. Wellicht speelt hier hetzelfde effect van de grote overmacht een rol, namelijk
angst voor represailles.
In het grootste netwerk (deel 1) valt op dat er verschillende centrale figuren zijn te ontdekken die bij verschillende subgroepen betrokken zijn. In het schema is een aantal van die centrale figuren aangegeven met een kader. Het zijn spinnen in een crimineel web.'" 2 In het
omlijnde deel van het schema komt naar voren dat verschillende familieleden (vader, zoon,
broers, oom) zich bezighouden met drugshandel en vermogensmisdrijven.'" Ze laten zich
ook in met heling. De gestolen goederen moeten immers ook verkocht worden. De gehele criminele bedrijfsketen is voor wat betreft vermogensmisdrijven in handen van die subgroep, wat een bepaalde mate van professionaliteit en georganiseerdheid inhoudt.
Bij de twee kleinere netwerken (delen 2 en 3) is een aantal jongeren betrokken bij een delict,
zonder dat er centrale figuren in aangewezen kunnen worden. Overigens is het eerste kleinere netwerk in een ander opzicht interessant vanwege overlap met de groep de Zwarte Stip (zie
verderop).

5.3.7 Go Between
De jongeren van Go Between hebben drugs en in het bijzonder het verhandelen en
bemiddelen in drugstransacties als gemeenschappelijke noemer.'" In bijna alle gevallen
gaat het om jongens in de leeftijd vanaf 13, 14 jaar tot midden twintig met een Marokkaanse achtergrond. De groep, voor zover hiervan gesproken kan worden gezien de vele
kleine subgroepen, bestaat uit ongeveer 40, 50 jongens. Het werkgebied van de jongeren,
in het vervolg runners genoemd, ligt dicht tegen het centrum van een van de onderzoekssteden aan en beslaat circa een kleine vierkante kilometer.

Over de gezinsachtergronden van de runners kan niet zonder meer worden gezegd dat die
problematisch zijn. Een deel van de jongeren woont gewoon thuis en houdt zich - zo
goed en kwaad als het kan - aan de traditionele regels van de ouders. Op straat houdt het
'". In het leader van de opsporing zijn dit de interessante personen.
:". Opvallend is dat er oak meisjes van deze subgroep deel uitmaken. Gezien het tamelijk afgescheiden karakter van de subgroep, is bet mogelijk dat het vriendinnen zijn van de mannelijke leden.
''"• Om allerlei redenen zijn geen vragenlijsten algenomen bij de runners. Het profiel van deze groep is gebaseerd op interviews
met runners, deskundigen en participerende observatie.
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ouderlijkc toezicht op en kunnen de jongcren 'hurl gang gaan'. Een ander deel verblijft
illegaal in Nederland en woont Met bij de ouders, maar bij `vrienden' of huurt ergens een
kamer.
De twecdcling tussen legaal en illegaal konit ook tot uiting in de gezondheid en de 'evensstijl. De lcgale runners zijn over het algemeen gczond en gebruiken afgezien van softdrugs
Met of nauwelijks harddrugs. Het geld dat ze verdienen met het verhandelen van drugs
gaat op aan mooie kleren, scooters, sieraden en uitgaan. De illegalen daarentegen verhandclen drugs om in bun levensonderhoud to voorzienen en cm hun verslaving tc bekostigen. Hun algehelc gezondheidstoestand kan als slecht worden omschreven. Naast bun verslaving aan drugs is het onregelmatige leven debet aan hun slechte gezondheid. Sommigen
staan 12, 13 uur per dag onafgebrokcn 4 te werken' cm aan dc kost te komen.
Het merendcel van de runners gaat niet (meet) naar school. Bijna zonder uitzondering
hebben de runners ecn problematische schoolcarriere achter de rug, gekenmerkt door
ruzie met de lerarcn, spijbelen en slechte schoolresultaten. Welke factor nu precies als oorzaak of gevolg is aan te wijzen, blijft eon moeilijkc aangelegenheid. Duidelijk is wel dat
de verlokkingen van de drugshandel voor sommige jongeren eon belangrijke reden zijn
geweest cm niet nicer naar school te gaan, maar te gaan `werken'.
'Werken' betekent het verhandelen van drugs en het in contact brengen van klanten met
handelaren. Het mag dan ook geen verbazing wekken dat de runners goon reguliere workkring hebben. Drugshandel is immers hun werk, waamiee ze moor verdienen (eon paar
honderd gulden per dag) clan door in een Tabriek to werken', aldus eon van de runners.
Ecn aantal illegalen heeft wel gewerkt, bijvoorbeeld in de tuinbouw, maar het geld dat
hiermee verdiend word, weegt niet op tegen de vcrdiensten van de drugshandel. Drugs
vormen de belangrijkste bron van inkomsten van de runners.
De drugsscene bepaalt tevens de wijze waarop de runners met hun vrije tijd omgaan. Alles
draait om drugs en geld, dus ook de vrije tijd. Eon andere manier cm invulling to geven
aan hun vrije tijd, bijvoorbeeld sporten, betekent inkomstenderving.'"
De groep runners hceft - zoals gezegd - drugs als gemeenschappelijke nocmer, zoals graffiti schrijven dat is voor The Colours. Het is moeilijk om to spreken van de groep runners, veeleer zijn her steeds wisselende groepjes of gelcgenheidscoalities van con man of
vier, vijf. De samenstelling van die groepjes kan per uur verschillen. Het is vaak con kwestie van toeval wie wie op straat ziet. Alle runners kennen elkaar en hebben - stilzwijgende - afspraken hoe dc groep runt (zie volgend hoofdstuk). Dc communicatie vindt plaats
door middel van de GSM. Dc transacties worden overigcns ook met de mobiele telefoon
geregeld.
Het ligt voor de hand cm to denken dat de vele groepjcs runners veel overlast veroorzaken in de buurt. Voor con aantal winkeliers is dat onmiskenbaar het geval als eon groep
voor hun zaak klanten probeert to krijgen. Gezien het gebied waar de runners wcrken,
kan enigszins cynisch wordcn gesteld dat ze bij het straatbeeld horen en als zodanig gecn
t"• Het afnemen van interviews had oak met dit probleem it maker:: het ken tier re lang duren, want in die tijd kunnen at
oak geld verdienen.
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overlast veroorzaken. In het kleine gebied draait vrijwel al/es om drugs en de verkoop
ervan. Dat de politie anders over de mate van overlast denkt, blijkt uit het feit dat er een
speciaal overlastteam is opgericht om de drugsoverlast te bestrijden dan wel te beperken.
De runners zeggen dat er geen leiders binnen de (sub)groep(en) zijn. Toch zijn er hierarchische trekken te herkennen, vooral in de verhouding tussen de legalen en illegalen.
Deze laatsten staan onder aan de ladder en hebben niet of nauwelijks contact met de legalen. Het feit dat ze statenloos zijn, is voor de legale runners reden genoeg om neer te kijken op de illegale collega's en hen zo nodig te gebruiken voor eigen doeleinden.
Het verloop van de groepsleden is zeer groot. Er komen veel jongeren bij en er vertrekken
veel jongeren. De aanwas betreft vooral de jongere generatie (12, 13 jaar), die zich aangetrokken voelt door het grote geld en in de leer gaat bij de ouderen. Dat er veel jongeren ook
van het drugstoneel verdwijnen, heeft onder meer met de leeftijd te maken. Als ze rond de
25 jaar zijn, hebben ze het gezien en gaan een regulier bestaan opbouwen. Een ander deel
zit een vrijheidsstraf uit en er zijn jongeren die doorgroeien in de georganiseerde misdaad.
Aan de ene kant is het dus niet moeilijk om als buitenstaander deel uit te gaan maken van
het runnersnetwerk. Je moet gewoon iemand kennen die al in de scene zit en die je introduceert. Aan de andere kant lijkt het runnen vooral een aangelegenheid van Marokkaanse
jongeren. Ms een blanke jongen geld wil verdienen met runnen, zullen de gevestigde runners zich hier zeker tegen verzetten, niet alleen om het geld, maar ook vanwege de `lcleur'.
Het netwerk zal voor hem gesloten blijven.
Vrijwel alle runners hebben (vele) politie- en justitiecontacten. In de meeste gevallen
betreft het overtreding van de Opiumwet, maar ook gewelds- en vermogensdelicten
komen \led voor op hun criminele cv. Daarbij dient te worden opgemerkt dat het relatief vaak om geweldsdelicten gaat die op een of andere manier gerelateerd zijn aan de
drugsscene. Vermogensdelicten komen naar verhouding minder voor, omdat de runners
op een relatief veilige manier veel geld met het runnen kunnen verdienen. Met een
inbraak loop je veel meer risico, zo luidt de redenering. 106
Een aantal runners heeft in de gevangenis gezeten of zit nog vast. Ms de reden daarvoor
drugsgerelateerd is, betekent dat meestal grootschalige handel in softdrugs of handel in
harddrugs. Daarnaast vormen de geweldsdelicten (en in sommige gevallen ook zedenmisdrijven) de reden voor bun gedwongen verblijf op staatskosten.
De analyse van HKS-gegevens bevestigt dat Go Between niet een groep is, maar bestaat uit
verschillende groepen, die op het gebied van criminaliteit min of meer los van elkaar staan.
De netwerkanalyse van Go Between levert het volgende beeld op. We verwijzen naar de
bijgevoegde criminele organisatiestructuren op pagina 80 t/m 85.
De groepen verschillen in omvang. Het eerste netwerk is tevens het grootste, gevolgd door
dertien kleinere netwerken en dertien zeer kleine netwerken (twee of drie personen). 1"
In het eerste netwerk zitten ruim 80 jongeren, verspreid over drie vertakkingen. Ahmed
S. is de centrale persoon die relaties heeft met figuren uit de drie takken. In de linker
Veel runners verkopen nep-drugs die lijken op cocaine, maar in werkelijkheid een verdovingsmiddel blijken te zijn. Een
argeloze koper ziet echter het verschil niet en betaalt een hoge pnjs. De verkoper is niet strajbaar op grand van de
Opiumwet, zodat er alleen een overtreding van de APV overblijft (samenscholingsverbod), waarop een naar verhouding
zeer lage sanctie staat.
107
. In totaal van ongeveer 190 personen HKS-informatie opgevraagd.
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vertakking voeren vermogensdelicten (diefstal, heling en vcrduistcring) de boventoon,
meestal gepleegd door drie of vier jongeren. Dit lijkt op het cerste gezicht opmerkelijk,
omdat alle jongeren in de gevonden netwerken bij de politic bckend staan als drugsrunners. Bij nader inzicn is de kans vrij klein dat ecn runner wegens overtreding van de
Opiumwet in het HKS komt. Een aannemelijke reden is, dat runners inepdrue bij zich
hebben die niet onder die wet vallcn. Daarnaast is het runnen (bemiddelen) alleen aan te
pakken op grond van cell samenscholing,sverbod, hetgeen niet worth geregistreerd in
HKS." De vcronderstelling dat runners zich alleen maar bezighouden met drugs, worth
met de HKS-gegevens gelogenstraft: het zijn jongeren die zich aan verschillende typen
misdrijvcn schuldig inaken. Vandaar dat veel runners te bock staan voor vertnogens- en
geweldsdelicten. Ecn voorbecld van een figuur die steeds in wisselende samenstelling
delicten pleegt, is Oniuz K. Hij is betrokken bij negen verschillende (geregistreerde)
delicten, die hij steeds met anderen plcegt. In de bovenste tak in het netwerk gaat her
naast vermogensdelicten ook oat geweldsmisdrfiven (mishandeling, openlijke geweldpleging) en cell enkele overtreding van de Opiumwet. Jamal IC (deel 1b) is de centrale
figuur in dit deel van het netwerk. In de rechter tak van het netwerk ligt de nadruk op
drugsdelicten.
Over de dertien kleinere netwerken is cell hoop te zeggen." We lichten Cr cell aantal opval!elide zaken uit. In vrijwel alle netwerken is een centrale figuur am te wijzen, ofwel een
figuur die met verschillende andere personen dclicten plecgt. Verder is de groepsbetrokkenheld bij het plegcn van delictcn in sommige gevallen groot (10 personen bij &en drugsdelict
of 14 personen bij Cell poging tot doodslag). De tendens is dat in de Ideinere netwerken zich
relaticf nicer personen bezighouden met drugszaken. Die tendens is het duidelijkst bij de
kleinste netwerkcn, jongeren die met zfin tweeen of drieen de Opiumwet overtreden.
Buiten de netwerken staat een aantal individuen geregistreerd dat alleen opereert.

5.3.8 De Zwarte Stip
De lcden van de Zwarte Stip komen uit dezelfde probleemwijk als de jongeren van
Tektos. Ze - en dat zijn circa 30 jongeren van rond de 20 jaar met een gemengde etnische achtergrond - zijn Cr trots op dat ze uit die wijk komen. Als teken van verbondenheid en het feit dat ze uit die wijk komen, hebben de leden op hull knokkel cen zwarte
stip getatoeeerd. Er maken enkele meisjes deel nit van de groep.
Enkele uitzonderingen daargelaten wonen de jongeren bij hun ouders. Vader is werkloos
of verricht laaggeschoold werk. Enkele vadcrs zijn met politie/justitie in aanraking gekomen. Moeder is huisvrouw. De gezinnen - zo is de indruk - hebben het financieel gezien
niet erg breed. De jongeren geven aan dat de sfeer thuis goed is. Niettemin hebben sornmige ouders weleens, ruzie, bijvoorbeeld over de opvoeding van de kinderen. Een aantal
broers is in aanraking gekomen met politie/justitie.
De jongeren van de Zwarte Stip beoordelen bun gczondheid als `goed'. Gelet op hun
levensstfil wekt deze kwalificatie enige verbazing. Het alcoholgebruik is fors te noemen,
zowel door de week als in het weekend. Er wordcn aantallen van 30 glazen per dag in het
weekend genoemd. Bijna alle jongeren gebruiken daarnaast softdrugs. In het weekend
'". Her gebruik van GSM's maakt het fenomeen nog ongrypbaarder.
'". Ter illustratie zijn drie klebrere netwerken opgenomen (deel 2, 3 en 4).

86

Jeugdcrirninaliteit in groepsverband ontrafeld

wordt ook xtc en cocaine gebruikt. Tot slot gokken bijna alle jongeren al dan niet regelmatig. Het bedrag kan oplopen tot een paar honderd gulden per maand.
Een klein deel van de jongeren gaat nog naar school. Zij - en degenen die reeds van school
zijn - hebben over het algemeen een problematische schoolcarriere achter de rug. Er is
sprake van doubleren, spijbelen, ruzies met leraren en medeleerlingen ('ik was de baas op
school'), wisselingen van school wegens gedragsproblemen enzovoort. Het uiteindelijk
behaalde resultaat is veelal op lbo-niveau. Een enkeling doet het wel goed op school en
presteert op havo-niveau. Andere, minder geslaagde leden, doen daar wat laatdunkend
over, in de trant van 'he, professor Jan'.
Het overgrote deel van de jongeren werkt en werkt veel (meer dan 40 uur per week). Het
betreft over het algemeen laaggeschoold werk, zoals beton vlechten of steigers bouwen.
De jongeren zijn tevreden met hun werk, alhoewel het loon een van de belangrijkste
motieven is om te werken. Sommigen ontlenen eigenwaarde aan het werk.
De voornaamste bron van inkomsten is vooral loon uit arbeid. Daarnaast geeft een aantal
jongeren toe dat ze ook geld verdienen met criminaliteit (zie verderop). Ze kunnen van
de inkomsten redelijk goed rondkomen. Niettemin hebben sommige jongens schulden.
De vrijetijdsbesteding van de jongeren bestaat primair uit rondhangen op straat. Daarnaast
is uitgaan een belangrijke bezigheid. Elke dag in het weekend gaat een groot deel van de
groep uit. Het `zuur' verdiende geld gaat volgens de jongeren hieraan volledig op.
Net als de andere jeugdgroepen heeft Zwarte Stip geen leiders, althans dat geven ze zelf
aan. De vaste kern bestaat uit zo'n 20 jongeren. Zij staan bijna elke avond op hun vaste
plek in de wijk en brengen wel zo'n 30 tot 40 uur door de week met elkaar door. In het
weekend is dat 20 tot 25 uur. Naast de vrienden in de groep, hebben de jongeren ook
veel `vrienden' buiten Zwarte Stip.
Redenen om bij de groep te horen zijn de gezelligheid, het feit dat ze uit dezelfde buurt
komen, maar ook de behoefte om stoer en populair te doen. Ook wordt de bescherming
van de groep genoemd. In tegenstelling tot de andere groepen is hier een belangrijke
voorwaarde om als nieuweling bij de groep te horen dat hij of zij uit dezelfde buurt komt,
gevolgd door `er gewoon bij komen staan'. Ook vinden son-imige jongeren het van belang
dat nieuwkomers jets liebben' (scooter, wapens) of `doen' (softdrugs gebruiken).
De jongeren vinden het belangrijk om bij de groep te horen. Ze denken dat de omgeving
hen ook als groep ziet en met name de buurtbevvoners en politic hen als lastig ervaren. Ze
vinden zichzelf niet lastig. De groep maakt een tamelijk hechte indruk, gegeven het feit
dat veel jongeren aangeven dat ze elkaar door dik en dun steunen en veel met elkaar
optrekken. Sommigen zeggen - in tegenstelling tot de eerder gemaakte opmerlcing over
leiderschap - dat een paar jongens duidelijk de baas zijn. Verder worden volgens sommige jongeren de criminele acties zorgvuldig gepland en lopen acties vaak uit de hand.
Vermoedelijk gaat het hier om een bepaalde subgroep binnen de Zwarte Stip.
Een ander verschil met de eerder behandelde groepen is dat de leden van de Zwarte Stip
meer aangeven dat er wel eens dingen in de groep gebeuren waarvan ze vinden dat het te
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ver gaat. Voorbeelden zijn het pesten van oude mensen, rotzooi trappen en geweld plcgen. De gevaricerde reacties van de meeste leden zijn ook typerend voor de Zwartc Stipleden: 'weglopen', 'Met mee bemoeien', 'interesseert me niets' en 'km me niet ver
genoeg gaan'. Binnen de groep is overigcns geen sprake van runes of onenigheid.
Bijna alle leden zijn tenminste eenmaal per week dronken. Van de andere riskante
gewoonten (drugsgebruik, gokken, criminaliteit plegen) geven ze aan dat een paar jongeren uit de groep dit vooral doen. Het predikaat 'crimincle groep' is gezien het aantal leden
dat in dc gevangenis heeft gezeten niet misplaatst: ongeveer 8 leden hebben gezeten voor
drugs-, vermogens- en geweldsdelicten.
Net als de Helen van Tektos zijn de leden van de Zwarte Stip uiterst terughoudend wat
betreft dc vraag naar criminaliteit. Niettemin is duidelijk dat de meeste jongeren contacten met de politic hebben gehad voor onder nicer ernstige geweldsmisdrijvcn, maar ook
voor drugsdclicten. Daarnaast hebben een paar jongen een Halt- en/of taakstraf gehad.
Een enkeling geeft aan een aantal maanden vast te hebben gezeten.
De HKS-analyse van de leden van de Zwarte Stip geeft enig inzicht in de structuur van
de groep voor wat betreft het plegen van strafbare feiten. We verwijzen hiervoor naar bijgevoegde criminele organisatiestructuur op pagina 89.
Opvallend is dat het aantal leden in de netwerken g,roter is dan het totaal aantal leden dat
volgens de jongcren dee] uitmaakt van de groep. Daarentegen valt het aantal strafbare feiten 'tegen'. Het is immers aannemelijk dat de leden meer strafbare feiten op hun naam
zouden hebben staan. Een reden zou kunnen zijn dat de groep de criminele activiteiten
goed voor de politic verborgen kan houden. Uit het volgende hoofdstuk komt inderdaad
de indruk naar voren dat dit het geval is. De groep, althans een deel van de Zwarte Stip,
houdt zich op een professionele manier met criminaliteit bezig, waardoor de pakkans
tamelijk gering wordt. Een andere reden voor het geringe aantal strafbare feiten is dat de
netwerkanalyse zich beperkt tot het eerste niveau. Dit betekent dat van de bekende jongeren de antecedenten zijn opgevraagd en de namen van de mededaders. Het tweede
niveau - zoals dat bij andere groepen wel is gedaan - bestaat uit het opvragen van de antecedenten en namen van mededaders die met de eerstc ronde niet in beeld waren. Op die
manier ontstaat een completer beeld van de groep. Het schema laat vermoedelijk cen
(klein) deel van de Zwarte Stip zien.
Op het gebied van criminaliteit kunnen we binnen de Zwarte Stip drie patronen waarnemen. Het eerste patroon is dat het groepsgewijze optreden bij bcpaalde delicten duidelijk
tot uitdrukking komt. In het bijzonder betreft het openlijke geweldpleging (tegen goederen) en diefstal met braak, waaraan verschillende - mm of nicer gescheiden - subgroepen
zich schuldig maken. In tegcnstelling tot wat de jongeren zelf aangeven, komen ze met in
de politiegegevens voor wegens overtreding van de Opiumwet. Daarnaast pleegt een aantal van deze geweldplegers met andere leden strafbare feiten, waaronder diefstal met braak.
De groepsbetrokkenheid bij het plegen van misdrijven is in de Zwarte Stip met andcre
woorden groot. In steeds wisselende samenstellingen worden misdrijven gepleegd. In het
volgende hoofdstuk wordt op dit onderwerp uitgebreider ingegaan.
Bij het tweede patroon - en dat is een andere manier om naar criminele groepen als de Zwarte
Stip te kijken - wordt de nadruk gelegd op de centrale figuren. Hun rol kan omschreven
worden als een linking pin tussen verschillende subgroepen die crimineel actief zijn.
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In het schema valt vooral Andre D. op, die door zijn betrokkenheid bij yeel delicten in
feite met bijna alle leden van de Zwarte Stip te maken heeft. Dit is cell interessant gegeven, onidat uit de interviews en participerende observatie hetzelfde naar voren komt.
Andre is het brein achter veel strafbare feiten en schakelt al naar gelang het type misdrijf
verschillende mensen in.
Het dente patroon is in fcite het incest interessant. Enerzijds omdat de noodzaak tot het
maken van nadere analyses duidelijk 'mar voren komt, die niet beperkt blijven tot die specifieke groep die op dat moment in beeld is. Anderzijds - en als gevolg van het voorgaande
- oindat dan duidelijk wordt dat het plegen van criminaliteit in groepsverband grocpsoverstftgend is. Hiermee bedoelen we dat er niet alleen binnen de groep dwarsverbanden
kunnen bestaan, maar ook tussen groepen. Uit analyses van zowel Tektos als de Zwarte
Stip konft naar voren dat Cr een overlap is tusscn beide groepen. Een aantal figuren zorgt
voor die overlap. Hiermee wordt het gangbare concept van groepen (men spreckt altijd
over de groep) in cell ander licht geplaatst. De groep bestaat met andere woordcn Met..
Het is een verzamcling van subgroepen die afhankelijk van de context coalities met andere subgrocpen (van andere grocpen) aangaan. Hieraan wordt in het volgende hoofdstuk
nader aandacht besteed. In het schema op pagina 91 is de overlap tusscn de Zwarte Stip
en Tektos emit gelicht. We vcnvijzen hiervoor naar bijgevoegde crimincle organisatiestructuur op pagina 91.
In het schema zijn de leden van de Zwarte Stip met een blauwe en de leden van Tektos met
een zwarte lijn aangegeven. Voor alle duidelijkheid: de getoonde overlap betreft alleen het
tweede netwerk van Tektos. Hieruit kan worden afgelcid dat 'buitenstaanders', zoals leden
van de Zwarte Stip geen toegang hebben tot het grotc netwerk, dat voomainelijk uit leden
van dezelfde etniciteit bcstaat, hetgeen wordt bevestigd in het volgende hoofdstuk.
Er zijn zes personen die zowel deel uitmaken van de Zwarte Stip als Tcktos. Uit het aantal leden waannee ze strafbare feiten plegen, kunncn we alleiden dat ze meer deel uitmaken van de Zwarte Stip dan van Tektos. Met Tektos plegen ze onder nicer openbare
geweldpleging tegen gocderen en met de Zwarte Stip vennogensmisdrijven en geweldsinisdrftven. De crimincle contacten met Tcktos lijken 'neer situationcel bepaald, dit in
tegenstelling tot de contacten met Zwarte Stip die meer ingebed lijken in het criminele
karakter van de groep.
5.4. DRIE BELANGRIJKE BEVINDINGEN
De profielen van de acht onderzochte groepen leveren een drietal belangrijke bevindingen
op. In de cerste plaats blijken de groepen cell positiever beeld van zichzelf te geven dan op
grond van de versterkte info gerechtvaardigd lijkt. Dit is op verschillende gebieden tc zien,
zoals de gezinsachtergronden, school en criminaliteit. Het onderwaarderen van de problemen kan duiden op het feit dat ze voor jongeren min of meer de normale' situatie zijn. Het
kan ook zijn dat zc zich bewust sociaal wensclijk opstellen. In de tweede plaats geven de
jongeren een vrij simplistisch beeld van bun groep, met name als het gaat om bijvoorbeeld
de aanwas van de grocp, de onderlinge verhoudingen en het leiderschap.
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In de derde plaats laten de analyses van politiegegevens zien dat het groepsaspect met
betrekking tot het plegen van strafbare feiten in de ene groep !neer een rol speck clan in
de andere groep. Sommige personen kunnen als centrale figuren worden aangemerkt,
onidat ze met verschillende delen van de groep betrokken zijn bij criminaliteit. Het volgende hoofdstuk poogt enige nuances aan te brengen in de bevindingen van dit hoofdstuk.
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6. Inzicht in de groepsdynamiek van jeugdgroepen

Participerende observatie heeft onder meer het doe!: het zicht krygen op de groepsdynamiek. Wat
speelt zich zoal af in deze jeugdgroepen? Zijn er duidelijke leiders, is er wel of niet sprake van onderlinge rivaliteit, is er sprake van een open groepsstructuur of juist een gesloten structuur? Daarbij is
steeds als ijkpunt de mate van crimineel en/of antisociaal gedrag genomen. Welke samenhang kunnen we met andere woorden vaststellen tussen vormen van criminaliteit en groepsstructuur? Om die
reden is aan de hand van de participerende observaties van de onderzoekers, maar daarnaast ook uit
interviews met groepsleden en externe deskundigen, zoals jeugdwerkers en politiemedewerkersm
gekeken naar drie factoren:
- Probleemgedrag
- Mate van hechtheid en organisatiegraad
- Groepsstructuur."'
6.1. PROBLEEMGEDRAG

Onder de noemer van probleemgedrag valt een scala aan antisociaal en crimineel gedrag
en riskante gewoonten van de groepen. Het is strikt genomen geen groepsdynamisch
aspect, eerder is het de resultante van groepsdynamische processen. 112 Men zou kunnen
stellen dat dergelijk gedrag inherent is aan de problematische jeugdgroepen. Uiteraard
laten andere, niet-problematische groepen ook antisociaal gedrag zien, roken ze softdrugs,
spijbelen ze en plegen ze strafbare feiten. Het verschil is, zo blijkt uit het verzamelde kwalitatieve materiaal, dat het bij problematische groepen geen leeftijdsadequaat gedrag is.
Hiermee wordt bedoeld dat de mate waarin en de leeftijd waarop jongeren probleemgedrag (hieronder valt het hele scala aan antisociaal en crimineel gedrag) vertonen en de ernst
en persistentie ervan, niet passen binnen een `normaal opgroeiproces'.

"°. Omwille van de herkenbaarheid van de geinterviewde sleutelinfonnaten en groepsleden - en daarmee de leans op represailles - is ervoor gekozen om de namen en functies niet te vermelden. Consequentie hiervan is echter dat ingeboet wordt op
de controleerbaarheid van de gegevens. Op deze plaats lean wel gezegd worden dat er voor elke groep contact is geweest
met enkele politiefunctionarissen en jeugdwerkers. Vnjwel alle citaten van sleutelinformanten zijn hierop terug te voeren.
i". Voor de voorbeelden nit de praktijk wordt in principe geput nit de inforniatie die over alle groepen is verzameld. Met andere woorden, de groep an sich stoat niet zozeer centraal, maar de groepsdynamische processen. Interessant is de vraag hoe
bepaalde factoren tot uiting komen in de verschillende typen groepen. De beschnjving per factor maakt een onderlinge vergelijking goed mogelijk. Daarnaast speelt het felt dat er over de ene groep meer informatie verzameld kon worden dan over
de andere. Ook dat gegeven pleit voor een beschnjving per factor in plaats van per groep.
12 . Dit is de reden waarom dit aspect op deze plaats wordt behandeld.
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Riskante gewoonten
Dat hinderlijke groepen zich minder vaak en minder excessief schuldig maken aan middelengebruik in vergelijking met overlastgevende en criminele groepen hoeft geen verwondering te wekken. Ms het voorbeeld van middelengebruik door de groepen wordt
genomen, blijkt dat een groep als The Blasters niet of amper drinkt.
Een onderzoeker over de leden van The Blasters: "Ze staan alleen maar te ouwehoeren. Ze
drinken alleen in het weekend. En na twee drattkjes houdt Het op, dan zitten ze vol."
Bij een groep als de Zwarte Stip is bet middelengebruik een onlosmakelijk onderdeel van
het 'even. In allerlei situaties worden middelen, zoals pillen en drank, in grote hoeveclheden gebruikt.
Lid van de Zwarte Stip: "We zuipen veel hoot-, cc/He zuiplappen, door de weeks ook, je hebt ze

zo gezien, dieflesjes baccardi-breezers (softpop: baccardi (rum) met bitter lemon), hoeveel er at lagen.
Ongeveer 80 procent van de jongens gebruikt softdrugs, viffli procent pi//en en 20 procent snuift."
Uit het volgende voorbeeld wordt tevens duidelijk dat de middelen ontremmend werken
op het antisociale gedrag en eventuele morele bezwaren bij voorbaat wegnemen.
Onderzoeker over de Zwarte Stip: "Johnny kruipt achter het stuur. Hij heeft twee extacy pi//en
geslikt en wanneer Cr in de bus worth geblowd, Nowt hi] mee. Lege blikjes red bull en lege glazen
warden door het dakhlik van de bus op de weg gesmeten. Nog steeds negeert Johnny alle rode verkeerslichten. Als hij stopt bij een kmising wept ear van de jongetts: maar door, er staan bier
toch geen camera's'. Hij geeft gas en riNt door rood".

Antisociaal gedrag
Antisociaal gedrag en in het bijzonder het vcroorzaken van overlast koint bij vrijwel alle
onderzochte groepen naar voren als een belangrijk aspect, hetgeen ook uit het kwantitatieve deel van het onderzoek blijkt. Er lijkt weinig verschil te zijn tussen de lichte en aware
groepen, hetgeen de twee onderstaande citaten laten zien.
Een sleutelinformant over Le Garage: "De buurt klaagde steen en been over de overlast van deze
groep jongeren: geschreeuw, drugsgebruik, in portieken pissen en kleine vernielingen awl auto's en
hektverken. Ha werd almaar erger. Bovendien staatt de huizen in een U vorm om het pleintje. De
geluiden weerkaatsen al snel over het pleitttje, wat een behoorlijk geluidsversterkend effect het:ft.
Gevolg is dat otnumnenden de politic bellett en dat hierdoor deze jongeren at een aantal ma/en hardhandig door de politic zijn uteggejaagd."
Een lid van de Zwarte Stip: "Non, de directe overlast in de wijk, non dat laat zich raden, 20

mensen staan letterlijk bij iemand die in de hoekumning woont, die heeft pech, want aan beide zijden van die umning heeft hij een main, zonder voortuin, dus de vensterbank direct aan de stoep, daar
zitten ze aan weerszijden van de woning, zitten ze daadtverkelijk in de vensterbank, en daar staan
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gewoon 20, 30 jongens omheen, die, zeker in het weekend, dan wordt er veel gedronken, het glas,
dat wordt allemaal op straat gegooid, ja een hoop herrie."
Dat hinderlijk gedrag - zoals rondhangen, overlast veroorzaken, openbare dronkenschap voorkomt bij alle drie de .typen jeugdgroepen, is in voorgaand hoofdstuk vier al duidelijk
geworden. Ook de criminele groepen maken zich hieraan schuldig.
Sleutelinformant over Tektos: "Negen van de tien jongens die nu naar het centrum komen,

komen omdat ze weten, jongens we staan daar straks met veertig man', nou dan gaan we lekker
rotzooi schoppen. En dan komen ze dus ook zelf voor de groep. Ze zeggen het wel niet, maar dan
komen ze wel van jongens, wij zijn straks lekker een groep en dan kunnen we lekker eens even een
pot herrie maken."
Verder blijkt uit het onderzoek in de acht groepen dat het type probleemgedrag mede
athankelijk is van de leeftijd van de individuele groepsleden. Jonge leden vertonen andersoortig probleemgedrag dan de ouderen of houden rekening met andere omstandigheden.
Jonge groepsleden zitten veelal nog op school en vertonen baldaclig gedrag, terwijl de
oudere leden bijvoorbeeld 's morgens vroeg naar bun werk moeten.

Onderzoeker: "Vandaag bleek dat de meisjes van Girl Power ook nog wel eens spijbelen en herhaaldelijk na moeten blijven op school. Jany kwam vandaag bijvoorbeeld te laat op de afspraak in de
jeugdsoos omdat zij moest nablijven."
en in bun vrije tijd
"lopen ze door de wijk, gooien dingen in tuinen en zitten op muuryes waar het niet is toegestaan en schelden mensen uit."
Onderzoeker over de Zwarte Stip: "Er wordt doordeweeks geen bier gedronken, omdat ze natuur-

lijk de volgende dag weer aan het werk moeten, dus ze houden zich eigenlijk voomamelijk bezig met
een beetje met elkaar kletsen, allemaal social talk, en er wordt een hoop geblowd, ook terwijl we daar
aanwezig zijn, blijkbaar is dat geen hinder om dan 's morgens om vjf uur je bed uit te gaan."
Inherent aan het leeftijdsaspect is dat een bepaald type gedrag gewoonweg niet tot de
mogelijkheden van de groep behoort. De meiden van Girl Power zitten bijvoorbeeld nog
op school en hebben nog niet de leeftijd dat ze een scooter of een auto mogen rijden.
Leden van andere groepen, die dat wel mogen, gebruiken de vervoermiddelen om bijvoorbeeld overlast te veroorzaken of als hulpmiddel voor hun criminele activiteiten.
Een sleutelinformant over de jongere leden van Le Garage: "De jongeren maken veel lawaai

met hun scooters."
Een lid van de Zwarte Stip over de wat oudere leden: "De overlast gewoon puur in de wijk

is gewoon een hoop herrie, een hoop auto's die met piepende banden door de straat ?I:Men, de radio
heel hard aan, dat soort dingen."
Onderzoeker over de Sneakers: "Hun eigen wangedrag rond oud en nieuw beperkt zich tot het
fatten van kerstbomen en het gooien van sneeuwballen waarbij af en toe een ruit is gesneuveld. Wel
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vertelt een van leden van Sneakers dat ze in een bus kerstbomen uit andere wyken gingen ha/en en
ondertussen gelijk cen paar bierkratten nit sportkantines wegnamen."
De leeftijd van de jongeren lijkt ook bepalend te zijn voor de mate waarin er (nog) sprakc is van enige vonn van ouderlijk toezicht. Jongere leden en wellicht in het bijzonder de
meisjcs staan - in elk geval gevoclsmatig - nog onder het gezag van hun ouders. Of ze zich
hieraan ook confonneren is uiteraard een tweede vraag.
Onderzoeker: "Op de vraag 'blow je wel eens' knjg je het antwoord nee natuurlijk titer, want dat

zouden hun ouders noon goed vinden. Dan krug ik gezeur. Meisjes worden niet geacht te blowen.
Manners, die mogen a//es en vrouwen moeten zich toch nicer inhouden. Die mogen nog net drinken
en wken, liefst met op straat."
Onderzoeker over The Blasters: "De groep zorgde nogal eens voor war overlast. Hierop zijn de

names! van de groepsleden door her suweillerende penance! genoteerd en heeft de wijkagent vervolgens de ouders van de jongeren en/of de jongeren zelf benaderd am de situatie nit te leggen en te vragen naar het hoe en waarom. Daarna is her een tijd rustig geweest rand de groep, maar het lijkt Cr
op of dat de ;noblemen weer de kop op beginnen te steken."
Deze verschillen op her gebied van leeftijd en probleemgedrag zijn tussen, maar ook binnen de groepcn tc constateren. Dit impliceert dat een brede leeftijdsrange binnen een
groep het gevaar in zich bergt van escalatie ofwel van verder afglijden. Niet zelden zullen
de jonge leden hun 'best doen' om in de gunst te komen van de ouderc leden. Daarbij
treedt al snel cen wisselwerking op: jonge leden verwachten een bepaalde reactie van de
ouderen, die dat ook doen om hun rol en status te bevestigen.
Onderzoeker over zijn ervaring met leden van Tektos: 'queens komen de twee jonge meisjes

naar Innen gedrongen en schreeuwen 'undercover', 'undercover', 'undercover'. Ze zwepen de gehele
groep op en doen dat - zo komt her op ons over - am de aandacht te trekker: van de oudere leden of
de populaire jongens. Ze komen steeds dichter am ons heen staan. ledereen zit door elkaar been te
schreeuwen. Van een van de jongens die vooraan staat haven we dat we beter een ander keer terug
kuntren komen orndat er 'nu allemaal grappenmakers tussen zitten en daar valt tiler mee te praten.'
In een flits zie ik em n ouderejongen over de anderen been gebogen die mij probeert een klap te geven.
Hij schreeuun tr.:gen ons: rbek !louden'.

Crimineel gedrag

Sluitstuk in de reeks probleemgedragingen vonnt natuurlijk criminaliteit die door leden
van deze groepen wordt gepleegd. Zoals in voorgaand hoofdstuk naar voren komt, spelen de buurt, de gemeenschap, het gezin en ill sommige gevallen etniciteit"' een belangrijke rol in de criminele activiteiten van de groepen. Denk bijvoorbeeld aan de buurt waar
Co Between opereert. llaar draait alles om de handel in drugs, met alle negatieve gevol"3 . Het When van een hepaalde huidkleur is in die butort al voldornde on aangesproken te word en door potentiele klanten
die drugs willen kopen.
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gen van dien. Het zal duidelijk zijn dat die invloed eerder als negatief dan als positief is te
bestempelen. Het werkt met andere woorden criminaliteitsbevorderend.
Een onderzoeker over de buurt en de gezinnen waarin de meiden van Girl Power
opgroeien: "In die buurt zijn zo'n vier families die het reilen en zeilen bepalen. Dat gaat voornamelijk vanuit het criminele circuit. Deze mensen maken zich schuldig aan afpersing, heling en vechtpartijen en dergelijke. Maar ook binnen het gezin worden vrouwen en kinderen mishandeld. Dat is
aan de orde van de dag en gebeurt af en toe onder invloed van drugs of alcohol. Dat is dus ook eigenlijk wat die meisjes gewend zijn. Dat zien zij overal om hen heen."

Wanneer het om zware delicten gaat, lijkt het erop dat het succesvol opereren in dat criminaliteitssegment staat of valt bij een goede back-up van de familie. Plegers van bijvoorbeeld drugsdelicten moeten op anderen kunnen vertrouwen en het komt voor dat ze dan
terugvallen op familieleden.
Een sleutelinformant over Go Between: "De grootschalige drugshandel is voor een groot deel in
handen van enkele grote families die elders in de plaats wonen. Het zijn beruchte families (worden
in verband gebracht met verschillende moordzaken). De organisatie wordt in die families bepaald, alsmede de grote leveranties van drugs. Uit fotoboeken van de politie waarin verdachten staan valt op
dat er relatief veel familierelaties bij zitten."

Sleutelinformant over Tektos: " Vorige week nog hebben we een familie opgerold, zoals dat dan
heet. Dat waren moeder, dochter, vriend en zoon die zich vanuit twee huizen bezig hielden met de
drugshandel. Dan tref je wel behoorlijk wat aan."

Uit de twee volgende citaten komt naar voren dat criminaliteit als min of meer `normaar
wordt beschouwd dan wel bij het gewone dagelijkse leven hoort.
Onderzoeker over Tektos: "Er lijkt bij hen een minder duidelijke scheiding te bestaan tussen nietcrimineel en crimineel gedrag. Iemand die 5 bolletjes cocane per dag verkoopt is geen dealer. Een dealer
is iemand die in een groot huis woont, een dure auto rtjdt en kilo's verdovende middelen verhandelt."
Onderzoeker over dezelfde groep: "Zij staan daar eigenlijk zwaar criminele activiteiten te vertonen en wat gebeurt er vervolgens: er komen vrouwen met kinderen, er komen allerlei ooms en familieleden, dus voor een deel is de sfeer eigenlijk een sfeer van gemoedelijkheid en gezelligheid, en in
de tussentijd wordt er ongelooflijk gerotzooid en gedeald."

De familie heeft in bovenstaande voorbeelden vooral een actieve rol. Daarnaast komt het
voor dat de familie het criminele gedrag oogluikend toestaat of niet serieus omgaat met
dergelijk gedrag van een van de kinderen. Het aspect onmacht speelt hierin zeker een rol.
Sleutelinformant over Tektos: "Het is zeker zo dat de moeders het verschrikkelijk vinden als ze
(hun kinderen) zoiets (bijvoorbeeld diefstal) doen, dat keuren ze niet goed, maar ik denk niet dat er
een straf thuis tegenover staat; je ziet ze bijvoorbeeld dezelfde dag weer op straat lopen. En als je in
het systeem kijkt zijn er bovendien veel moeders die zelf winkeldiefstallen plegen
en
een moeder van een van de leden vertelt hoe haar zoon bekeuring na bekeuring krtjgt voor
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het nidett zonder helm en recetttelijk voor het nfdett in een auto zonder njbewijs. Hy betaalt deze
bekeuringen met eu wacht totdat zijn moeder of oma ze voor hem betaalt. Moeder zegt het ged rag
van haar zoon onjuist te vinden, moor toil ook niet dat hij in de gevangenis belandt, daarom betaalt
zij qf haar moeder uiteindelijk meestal de bekeuringen."

Er lijkt qua criminaliteit sprake van twee grondpatronen. Het eerste patroon is dat problematische jeugdgroepen strafbare feiten plegen die eigenlijk niet bij het type groep
horen. Een voorbeeld is het stelen van kratten bier door leden van The Blasters, een hinderlijke groep. Net valt hierbij op dat het slechts enkele leden zijn die dergelijke feiten
begaan en dat het controlesysteem van de groep redclijk goed werkt. Wanneer sommige
jongens te vcr zouden gam, warden ze door andere leden min of meer gecorrigeerd.
Onderzocker over The Blasters: "Deze groep heeft toch een soon itmerlijke beschaving, tie normen en waarden liggett din toch cen stuk hoger dan bij een groep als de Zwarte Stip. lk denk dat
als zo'n Rogier aankomt met zo'n verhaal van ik heb een wide vrouw beroofd van driehonderd gulden dat de reactie dan toch eerder is van: yonge jonge war zielig of war dom, maar zal niet snel
nit de groep 'porde') gezet."

Andere jongeren hebben zelf cell intern correctiesysteem en zijn minder aangewezen op
het exteme geweten. Voor een deel - zo bestaat de indruk - is dat toe te schrijven aan de
minder problematischc (gezins-)achtergrond van de jongeren en hun schoolopleiding. Een
jongere van Colours: "Ja, ik ben wel een paar keer op het bureau geweest voor kleine diefstalletjes
en voor het jatten van eett portemomtee, maar daar ben ik mee opgehouden.."

Het tweede grondpatroon laat zien dat bepaalde leden van hinderlijke en overlastgevende
groepen na verloop van tijd cmstiger delicten gaan plegen. Deze amplificatie van het criminele gedrag is uiteraard ook tc zien bij de criminele groepen, echter met dit verschil dat
- retrospectief gezien - bij de laatste het merendeel van de grocp een progressie laat amen
in de ernst en hoeveelheid van de strafbare feiten. Als hinderlijke groepen ernstige delicten plegen, is dat op het conto te schrijven van enkele leden en niet van de meerderheid.
Deze plegers lijken zich daardoor te isoleren van de rest van de grocp.
Ondcrzoeker over een lid van Girl Power: "Anita heeft gisteren ecn donker meisje in elkaar
geslagett. Dit meisje had een gat (zeven hechtingen) in haar hoofd en moest behandeld worden in het
zieketthuis. Haar rattle loopt nu birlustitie."

Een enigszins teleurgestelde onderzoeker over The Blasters: "Wat ik jammer vond was dat
Geert niet bij het invullett van de vragenlysten was. Hij had in de gevangenis gezeten voor inbraak."

Onderzoeker over de geschiedenis van dc Sneakers: "De groep is overgeblevett nit eett groep
die op het pleintje ;ling. Fen aantal jongens nit deze groep is aan de drugs gegaan en hecji vastgezeten. Degenen die op het rechte pad zijn gebleven, vormen nu de wide garde van Sneakers."

In bepaalde gevallen wordt de `geisoleerde' positie van swill -Inge groepsleden ook aangewend voor behoeften van de gehele groep.
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Onderzoeker over een lid van The Blasters: "Ahmed is huisdealer van de groep. Vanuit zijn
woning verkoopt hij softdrugs aan de groepsleden."
Het criminaliteitspatroon van de criminele groepen is divers. Van echte specialistische
groepen kan in dit onderzoek dan ook niet gesproken worden. Als die neiging tot specialisatie al bestaat, dan is die vooral te zien bij de drugshandel. Dit type delicten kent geen
directe slachtoffers, waardoor de pakkans een stuk geringer is, en er kan zeer veel geld mee
verdiend worden. Dus waarom meer risico lopen voor minder opbrengsten, zo luidt een
veelgehoorde redenering.
Een sleutelinformant over het tamelijk risicoloze karakter van de drugshandel: "De runners
spreken potentiele klanten aan. Kleine hoeveelheden softdrugs worden meestal direct op straat verhandeld. Grotere hoeveelheden en harddrugs worden of opgehaald of verhandeld in een coffeeshop.
Omdat de hoeveelheid runners groot is en derhalve de kans dat een klant verhaal komt ha/en klein,
wordt ook veel `rommel' verkocht (vitaminepillen, tandartsen-verdovingspoeder, peper, fijngemalen
stophoest, et cetera.), hetgeen niet strajbaar is. Die jongens worden wel eens betrapt voor verkoop van
echte cocaine, of zo weet je, dan worden ze meegenomen na twee drie uur vnjgelaten, dus en clan
vraag ik aan de politieman, hoe kan dat nou?"

Niettemin blijken vrijwel alle leden van Go Between en Tektos een brede criminele carriere te hebben.
Een sleutelinformant over Go Between: "Naast drugsdelicten worden ook andere delicten
gepleegd, zoals straatroof Een redelijk aantal is zeer gevaarlijk. Gevaarlijk in termen van veel geweld
(onder andere tegen politieagenten) en onvoorspelbaar (onder andere door de combinatie alcohol en
drugs). Verkrachtingen komen eveneens voor. Ook zit een aantal vast. Het is dus een zeer criminele en in veel opzichten dus gevaarlijke groep."
Een van de sleutelinformanten over de doorgewinterde criminelen in Tektos::
"V eel criminele jeugd komt naar Nederland. Ik hoor van veel dat ze al iemand hebben doodgeschoten, in de gevangenis hebben gezeten, iemand neergestoken of al in de gevangenis gezeten, en
die komen hier naar Nederland. En die komen met een blank strafregister aan. Het zijn allemaal
weer first offenders, terwijl ze in het land van herkomst al een behoorlijk strafblad hebben opgebouwd."

De sleutelinformant heeft het in het citaat over de groep oudere jongeren (twintigers).
Deze houden zich bezig met zaken waannee ze veel geld kunnen verdienen, waaronder
drugshandel, maar plegen in gelegenheidscoalities ook andere vormen van crin -iinaliteit
door het hele land (autodiefstal, snelkraken). Als er maar geld mee te verdienen is.
De jongere garde pleegt vooral vermogensdelicten, maar gebruikt daarbij soms excessief
geweld. Ze maken daarbij een criminele ontwikkeling door.
Sleutelinformant: "Ze beginnen met winkeldiefstallen en lukt dat, of je wordt eens een keer gepakt,
dan gaat het steeds verder, zoals scooterdiefstal. En dan worden mensen met echte vuurwapens en met
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nep-wapens zodanig bewerkt en geschopt en geslagen dat die scooter meegaat. En maak je je schuldig aan beroving, artikel 312. Daar staat 12 jaar gevangenisstraf op, maar dot krijg je toch Met."

Opvallend aan het criminaliteitspatroon van de leden van Tektos is dat ze ook geweldsdelicten zonder witistooginerk plegen en daarbij worden politicagenten niet ontzien.
Daarentegen maken ze zich niet of nauwelijks schuldig aan vernielingen, jets wat sommige leden van de Zwartc Stip wet doen.
Onderzoeker:

hebben recentelijk voor enkele tienduizenden guldens glasschade aangericht aan

een schoolgebouw."

Zoals eerder gezegd, zijn er binnen de totale groep van de Zwarte Stip allerlci subgroepen te onderschciden. De indruk bestaat dat minimaal een subgroep zich stelselmatig
bezighoudt met het op een georganiseerde wijze plegen van strafbare feiten. Deze subgroep telt personen die - afhankelijk van het type `Iclus' en de mogelijke opbreng,sten - in
wisselende samenstelling opereren.
Een lid van de Zwarte Stip: "Soms doen we het met zes man, soms alleen en soms met zijn
tweeen. Bijvoorbeeld als ze bij een auto gaan inbreken, voor een autoradiootje, dan ga je niet met
zijn zessen bij een autootje zitten. Dan ga je even met zijn tweeen op stap met dc /lets, met de
brommer„ga je even een autoradiootje ha/en en dan verkoop je hem ook weet je we!, of je goat
weer naar Albert toe en die zorgt dat die hem kwijt kan en hij krijgt zijn deel en jij je geld zeg mar.
Of eh, voor de nieuwste Panasonic kan je honderd gulden, honderdvilltig gulden krijgen. Als je met
zijn tienen doet, dekn door tien, dat is 15 gulden per man, weet je we!, dat schiet niet op. Dos geld
speelt ook een rol."

Over het algemeen gaat het om relatief kleine bedragen. Hetzelfde lid nog eens aan het
woord: "Echtegocie GIANTS, dat verkoopt ook we!: 150 gulden voor een met veren en aides crop
en cram,. Als ie heel mooi is misschien splinternieuw missthien 200, 250. Maar meer niet.
Autotelefoons 250 gulden, 350 gulden, ligt crawl wat je voor een he/it."

De opbrengsten mocten cchter Met onderschat warden, omdat ecn aantal telefoons per
dag toch 'arm kan tikken'. Het geld dat hiermee verkregen wordt, gaat op aan uitgaan,
drank en drugs.
Als het oni grote klussen gaat, is het wel nodig orn met ineer personen te opereren, bijvoorbeeld urn een `steigertje' te halen. De een regelt dan vervoer met aanhanger, drie man
slopen de steiger, de ander staat op de uitkijk en een man regelt de verkoop van de spulkm. In dit geval leverde de steiger 3000 gulden op. Len ander voorbeeld is het stelen van
motoren in bet buitenland. Daartoe wordt een busje met een grote laadruimte gehuurd,
waarin de motor kan staan.
Voor de criminele leden van de groep is het noodzakelijk om contacten tc hebben met
andere criminclen, al was het alleen maar om bun gestolen spullen te verkopen. Op dit
bredere criminele netwerk is weinig zicht.
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Sleutelinformant: "Waar die auto's, scooters en dergelijke

dan vervolgens naar toegaan weet
ik niet. Ze kunnen ze om laten katten en dan worden ze verkocht via de Particulier."

Een verschil tussen de Zwarte Stip en de andere twee criminele groepen, Go Between en
Tektos is, dat bij die laatste twee het plegen van strafbare feiten veelal door individuen
gebeurt en voor hen een onlosmakelijk onderdeel van het dagelijkse leven vormt, onder
meer om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.
Voor de subgroep in de Zwarte Stip, die stelselmatig strafbare feiten pleegt, lijkt de toekomst echter ook niet rooskleurig.
Een lid: "Kijk van bepaalde jongens weet ik de broer is crimineel, de vader die is pooier, weet je

we!, die hebben gewoon helemaal geen toekomst meer, die zeggen van ja, ik doe het we!, want clan
krijg ik wat meer. Weet je we!?"
6.2. HECHT GEOR.GANISEERD VERSUS LOS ONGEORGANISEERD
Hechtheid en organisatiegraad zijn in belangrijke mate bepalend voor de wijze waarop criminaliteit wordt gepleegd en daaraan gekoppeld de vormen van criminaliteit die de voorkeur
hebben. In het kader van deze kwalitatieve analyse is dan ook gekeken naar een samenhang
tussen crimineel gedrag en de mate van hechtheid en organisatiegraad. Daarbij komen volgens
de uitgevoerde factoranalyse de volgende onderwerpen aan de orde: hechtheid van de groep,
wisselingen, de mate van planning, solidariteit en (meer algemeen) de organisatiegraad.

=RUM
Buitenstaanders of onderzoekers die voor een eerste keer in contact komen met enkele
jongeren die bij elkaar staan, hebben al snel de indruk dat het een hechte groep is. Dat
kan bijvoorbeeld blijken uit het feit dat ze over gemeenschappelijke kennissen of gebeurtenissen praten. Je kunt je als onderzoeker letterlijk buitengesloten voelen en dat is precies
de bedoeling van de jongeren, althans dat geldt voor bepaalde groepen. Je hoort er niet
bij. Een voorbeeld is Girl Power.
Onderzoeker over de hechtheid of geslotenheid van Girl Power: "Elke keer als je bij de
groep binnenkomt dan merk je dat de groep erg in zichzelf keert. Ze hebben een houding die een
bepaalde afstand suggereert. Ze zitten kauwgom kauwend achterover en kijken vooral elkaar aan.Je
merkt dat ze heel erg naar elkaar toe trekken. In die zin voelen ze zich wel vertrouwd binnen hun
eigen groep. Als je als buitenstaander komt om met ze te praten dan zijn ze heel erg argwanend.
Dat hebben we gemerkt bij het eerste gesprek en dat bleef in de rest van het contact zo. Ze namen
een bepaalde houding aan en lieten me niet echt binnen komen."
De hechtheid van de groep, of beter gezegd de wijze waarop de groep ten opzichte van
buitenstaanders de nadruk legt op een wij- versus zij-perspectief, komt ook goed tot uiting
in het taalgebruik.
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En onderzoeker over zijn ervaring met Tektos:

"Bintten yid 'Minuen werden we door 20 man
ingesloten die door elkaar heen schrecuiven in cen taal die we Met verstaan."

In bepaalde gevallen bcpaalt een gemeenschappelijke achtergrond de hechtheid van de
groep ten opzichte van buitcnstaanders. Dat kan bijvoorbeeld een familie- of vriendschapsband zijn, zoals bij Go Between of Tektos, maar ook het gezamenlijk beoefencn van
cm sport (Sneakers) of het gegeven dat alle leden uit dezelfde wijk komen, bijvoorbeeld
de Zwarte Stip en Girl Power.
Onderzoeker over de Zwarte Stip: "Ze hadden ear lied gemaakt dot helemaal ging over him
groep en het feit dat ze nit dezelfdc wijk kwamen het began in de train van `ivy zijn de jongens
nit ...., wij hebben schijt aan iedereen, want nietnand lean ons war makett, unj zijn de jongens nit
Ze zongen het alletnaal uit voile horst mee."
Ecn onderzoeker over Girl Power: "Het feit dat de jorigeren nit de Klip ewaren dot zij bij menSeri llit andere wijkeri slecht bekerid stoat, dnift hen rinar elkaar toe en creeert eenheid. lk heb vaak
alder's her gesprek gehoord dat riegatieve ewatingen die zij meemaken met bewoners nit artdere wijken of net de politic kornen doordat zij Klippenaren z(n. Het feit dat zij alien nit die wijk korner',
lijkt een extra stcrke band te scheppen aangezien deze Num slecht bekend staat."

Deze voorbeelden lawn slechts hen kant zien van de hechtheid van de onderzochte groepen. Kort gezcgd: de hcchtheid van de groep wordt bepaald door de mate waarin de
groepsleden zich mocten profileren ten opzichte van buitenstaanders. Die noodzaak tot
profileren kan voortkomen uit cen gevoel van zich bedreigd voelen en/of de behoefte om
het groepsgevoel te versterken. In dat geval kan men spreken van de exteme hechtheid.
Bij naderc beschouwing van de groepen is het beeld van de interne hechtlicid minder solide. Hiernice bedoelen we dat de jongeren onderling - en niet jegens de onderzoekers en) wcinig hechte indruk maken.
Onderzoeker over Tektos: "Opvallend is dot er geen sprakc was van een grote groep. De totale
groep van 50 man is verdeeld over ongeveer 9 a 10 kleinere groepjes."
Een andere onderzoeker zegt over het ontbreken van hechtheid in Tektos: "Opvallend was
dat iedercen zei geett deel nit te maker, van cell groep.
zijn gent groep, we zijn individucn,'
aldus eeti van hen. Elke zinspeling op het frit dat ze als groep werden gezien, werd afizewimpeld.
Een VIM lien duidde her als volt: Als een van mijn vriertden in elkaar wordt gcslagen, dati zal ik
Item Met helper', dot zijn zijri zaken."
Ook bij een groep als Go Between is er geen sprake van een hechte groep. Het zfin volgens ecn sleutelinformanc losse individuen: "Aileen als er wat aan elkaar te verdienen volt, wen
men elkaar te viriden."

Het pat echter te ver orn tc stencil dat de onderzochte groepen zich kenmerken door cen
gebrek am hechtheid. Veeleer is de indruk dat de groepen Bit allerlei subgroepen bestaan.
Per subgroep is een gemeenschappelfike nocnier aan te wijain die niet hocft te berusten
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op toeval, zoals een uitspraak van een sleutelinformant laat zien: "Sommige jongeren blijven
een hele tijd heel relaxed op een muurtje aan de kade zitten. Het zijn vaak kleine groepjes van een
man of 3,4. Grotere groepen komen bedreigend op de kopers over."

Bij de Zwarte Stip hield een van de subgroepen zich bijvoorbeeld uitsluitend bezig met
het plegen van strafbare feiten en een stel andere leden werd door de rest getypeerd als 'de
snuivers', omdat zij voortdurend coke snoven.
Bij de Sneakers constateert een onderzoeker dat

"er op een bepaald moment een tweedeling in de groep zichtbaar werd. Aan de ene kant de zaalvoetballers en aan de andere kant de
housers die door de eersten werd aangeduid als junkies."

Dat het nogal uitmaakt wanneer en onder welke omstandigheden een groep wordt aangetroffen, blijkt uit de waarneming van een onderzoeker die over The Blasters zegt: "In
de groep zie je dan meteen een soort tweedeling. 1k denk dat het grootste deel van de jongens niet
actief meedoet. Die wachten of van: wat komt hier uit. Zij kijken wie de (stnjd' wint. Zij gaan uiteindelijk `mee' met degene die in die strijd de overhand krygt. Zo makkelijk gaat dat. Het andere
deel bestaat uit een paar jongens die zichzelf blijven. Die zich niet laten beinvloeden door de groep.
Zij gaan meer hun eigen gang."

Een andere onderzoeker neemt binnen dezelfde groep een driedeling waar. Naast bovenstaande tweedeling " is er ook een jongen met dat stadionverbod die regelmatig bij de groep
staat en er ook bij hoort. Zoals hij erbij stond, zoals hij iedereen kende en iedereen hem kende, daaruit concludeerde ik dat hij erbij hoorde. Zij zien hem ook wel als onderdeel van de groep, maar
staat er te weinig om echt onderdeel te zijn van die groep." Onderzoeker: "Ik vraag mij ook af in
hoeverre zij die driedeling als zodanig ervaren. Het is iets wat ik zie. In principe staan ze allemaal
open voor elkaar. Het is gewoon een natuurlijke opsplitsing."

Het feit dat de groep veelal bestaat uit allerlei subgroepen wil niet zeggen dat er geen wisselwerking en onderling contact tussen de subgroepen bestaat. De groepsleden kunnen
afhankelijk van allerlei omstandigheden van de ene naar de andere subgroep `overstappen'.
Het contact kan zeer kort duren, bijvoorbeeld als een jongere bij een andere subgroep een
sigaret gaat halen en weer terug gaat naar zijn eigen subgroep, maar hij/zij kan er ook 'anger bij gaan staan.
De hechtheid van een groep wordt met andere woorden bepaald door de hechtheid van
de afzonderlijke subgroepen en de onderlinge uitwisselingsmogelijkheden tussen de verschillende subgroepen. Hoe hecht een subgroep is, hangt mede af van de kracht van de
gemeenschappelijke noemer. Vriendschaps- of familiebanden hebben een duurzamer
karakter dan het gezamenlijk opzetten van een inbraak of het verhandelen van drugs.
Onderzoeker over Tektos: "We knjgen de indruk dat familie- en vriendschapsbanden het bindmiddel zijn voor de afzonderlijke groepjes."

Een sleutelinformant over Go Between: "De totale groep bestaat uit zeer veel kleine groepjes
(familie of vrienden) en zeer veel gelegenheidscoalities."
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Een lid van de Zwarte Stip: "Daatvoor, de kerngroep die by elkaar op school heeft gezeten, een
stuk of 10 man, die altijd bij elkaar was, zeg maar."

Als Cr twee bij elkaar staan te praten dan komt een derde Cr ook bij staan zo van: Hai,
hoe is het? En dan blifft hij crook bijstaan. Dan komt een vierde en dan in een keer allemaal weg.
Ent andere keer komen Cr 6 bij elkaar of 7. Zo gaat dat hier."
Onderzoeker over Colours: "De totale vriendengroep is vnj groot. Een paarjongens nit de groep

houdt zich maar met graffiti bezig. De gemeenschappelijke band tussett de groepsleden is de buurt
waaruit zij komen, muziek en uitgaan."
Solidariteit
De mate waarin jongeren onderling solidair zijn, wordt bepaald door een mogelijke doorkruising van het eigenbelang, zo kan dit groepsdynamische aspect worden samengevat. Als
het solidair zijn met mede-groepsgenoten jongeren te veel kan pan kosten, houdt het al
snel op, zoals een lid van de Zwarte Stip op een tamelijk omslachtige manier duidelijk
probeert te maken:

"Voor mij is de grens als de hele groep zeg maar de schuld krijgt van een daad van een persoon. Zeg
maar als iedereen ons gaat aanspreken poor moordenaar of dieven, weet je we!? Als iemand constant
',mar stele,:, constant ,,war blifft stelen en constant maar onze naam blifft gebntiken, van ja ik
hoor bij die groep, weet je we!, dan zott ik op een gegeven moment zeggen van he jongen, opkankeret?, nou ik pik dat Met. Als ik door iemand mee moet naar het bureau, dan kan die jongen het
wel schttdden, dat weer iedereen van mu. En ik ben daar niet de enige in, Cr zijn zoveel jongens,
die zeggen je ;nag zoveel doen, als ik zo direct mee moet naar het bureau, vertel ik al/es wat ik van
je weet. Weet je wel, daar ligt de grew. Zolang ze mij tnaar niet aantasten, en zolang voor mij
acceptabel is, ja acceptabel, wat is acceptabel, zeg maar wat die jongen doet, dat hij maar voor zijn
eigen daden kan opkomen, voor de consequenties kan opdraven, datt is het voor hem. Maar zodra
dat niet meer kan en het op de groep gaat gooier', of op andere individu, dan zou ik daarvoor opkomen, daar ligt voor mu de grens."
De onderlinge solidariteit lijkt vooral tot uiting te komen in een `voor-wat-hoort-wat'
principe. Dit principe is in alle onderzochte groepen te zien, zij het dat het vaak op een
impliciete manier worth geuit. Er wordt daarbij een kosten-baten afweging gemaakt.
De mate waarin groepen onderling solidair zijn en een dergelijke afweging maken, heeft
voor een belangrijk deel te maken met de hechtheid van een (sub)groep en de gemeenschappelijke noemer daarbinnen. Als een groep in feite bestaat uit losse individuen die in
gelegenheidscoalities geld proberen te verdienen, is de kans aanwezig dat de solidariteit al
snel ophoudt. Opvallend is dat het niet-solidair zijn met elkaar veelal op een indirecte
(achterbakse) miner kenbaar wordt gemaakt, wellicht om het geconstrueerde karakter
van de (sub)groep intact te laten.
wegUit een observatie van een onderzoeker bij The Blasters: "Zoals die Angelo dus, als

gaat, dart wordt Cr achter zijn rug toch wel gezegd tegen mij van: ja hij is altijd maar aan het schreeuwen, hij doet affects maar stoer, maar wij vinden het eigenlijk maar een sukkeltje. Dar zeggen zij
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als hij weg is. Ik denk dat zij hem inderdaad gewoon leuk vinden om erbij te hebben voor de spanning, om ernaar te kunnen kijken en erom te kunnen lachen. En tegelijkertijd vinden zij hem in hun
hart eigenlijk maar een sukkel."
Een handelaar van Go Between: "Als je met die twee jongens samenwerkt, de hele dag, van 's morgens vroeg tot 's avonds, dan delen we met zijn drieen. Al/es wordt altijd eerlijk verdeeld, maar ik zeg
ook wel eens van 'ik heb voor 300 gulden verkocht' en dan heb ik eigenlijk voor 400 gulden verkocht."
Een sleutelinformant drukte het als volgt uit: "Als ze (Co Between) elkaar kunnen naaien,

doen ze het. Het zijn allemaal verraders."
Zodra echter een beroep wordt gedaan op de gemeenschappelijke noemer, sluiten de rijen
zich en wordt er een front gevormd. Of het nu gaat om het wij-zij perspectief van de
groep Tektos of het feit dat een groep uit een bepaalde wijk komt.
Sleutelinformant over Tektos: "Er wordt weinig geklikt. Het groepsgevoel, ze leggen niet zo
gauw een verklaring af waarin een andere Antilliaan genoemd wordt als mededader, een soort wijgevoel zit er dan toch best in, of men weet dat de verklaring gelezen wordt bij de rechtbank."
Verder zegt hij over het verschil in solidariteit tussen Tektos en Go Between:

"Kom aan een lid van Tektos, dan kom je aan alle leden. Als de politic een actie houdt, staan er
veertig leden omheen. Als een Marokkaanse drugsdealer wordt opgepakt, is er niemand."
Jongere over de Zwarte Stip: "Als die jongeren van Tektos ruzie hebben, dan komen ze naar

ons toe om te vragen of we willen he/pen en dan gaan we gezamenlijk, als wijk XiI0C, en dat is dan
tegen groepen uit de Zonnewijk."
In dat wij-zij perspectief moet ook de `zwijgpliche worden bezien. Die zwijgplicht kan
betreklcing hebben op het prijsgeven van informatie richting buitenstaanders, bijvoorbeeld
onderzoekers, en het verlinken van andere groepsleden bij de politie. De indruk bestaat
dat het in zijn algemeenheid een min of meer stilzwijgende afspraak is waaraan de meeste leden zich zullen houden. Althans, als de groep erbij staat.
Een sleutelinformant: "Als ik een van de jongens uit de groep (Tektos) haal en hem aanspreek op

het een of ander, dan voelt die jongen zich erg ongemakkelijk. Hij kijkt vaak om naar de rest van
de groep, die ons goed in de gaten houdt. Ik weet dat als hij teruggaat naar de groep, hij moet vertellen wat er allemaal gezegd is."
Het is ook de ervaring van de onderzoekers dat de groepsleden zo min mogelijk loslaten.
Als de jongens los van de groep worden aangesproken en bevraagd over de gang van zaken
in de groep, zijn ze opvallend openhartig.
Onderzoeker over Tektos: "Een van de jongens uit de groep fluisterde in ons oor dat we beter

later terug konden komen, als de groep niet zo groot is. Op deze manier (in de grote groep) zouden
we niets horen."
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Kortom, de zwijgplicht geldt zolang de groep Cr controle op uit kan oefenen. Het is niet
duidelijk geworden wat de sancties zijn op overtreding van het gebod. Daarnaast kan het
voorkomen dat anderen, bijvoorbeeld buurtbewoners gaan klagen over de groep. In zo'n
geval is de reactie van de grocp duidelijk.
Jongere over zijn groep de Zwarte Stip, die reagecrt op cen buurman die had geklaagd bij
de politic: "We he/then die zak nit zijn huis gelokt door in zijn tuin te kloten. Hij kwam met een
honkbalknuppel en wilde ons daarmee aanvallen. We hebben hem teen jlink gepakt, met zijn eigen
ktutppel."
Organisatiegraad en planning

Vrijwel al het kwalitatieve materiaal dat is verzameld rondom het thema organisatiegraad
heeft zoals venvacht vooral betrekking op de zwaardere groepen, zoals Go Between.
Daarbij is gekeken of en in hoeverre de antisociale en criminele activiteiten van de onderzochte groepen georganiseerd worden en of Cr sprake is van een bepaalde taakverdeling.
Dit groepsdynamische aspect 'weft vcel overlap met het aspect 'planning', rcden waarom
we dat bier ook bespreken.
De spaarzame informatie over de lichtcre grocpen suggereert dat de organisatie en planning van bepaalde activiteiten vaak cen ad hoc karakter hebben en beperkt blijven tot een
bepaalde situatie op een bepaalde tijd. Hieronder volgen enkele voorbeelden.
Een onderzoeker over Colours: "Koningintieflag is volgens my, en dat mon je niet zien als een
bijeenkomst waarop ze dus afspreken met de rest um daar te gaan schrijven, maar dat is eigenlijk zo
dat al die graffitischryvers weten dat op Koninginnedag de politic er niet is, en zij hebben daar tins
alle tijd en 'nitrite en dan komen zij daar. Dat is een soort stattdaard lets, een soort half ritueel, in
leder geval die komen dan altijd met Koninginnedag daar by clkaar. Dot is meer toeval datt dat een
afspraak is."

Ondcrzocker over Sneakers: "Het grote feest dat gepland stoat voor de jaatwisseling belooft een
grote re/ te worden, zo weten de jongens. Diverse groepen jongeren hebben afgesproken de stad op
stelten te zetten.Jongeren nit wijk XXX en YYY zotulett een ware veldslag voorbereiden."

Een onderzoeker over Le Garage: "Op een gegeven moment stonden een of twee jongens, van
bilker: de groep, in de groep en die hadden illegaal vuutwerk Dot stonden zij te verhattdela:. De jongeren van La Garage hadden meer dan viffitonderd gulden op zak. Zij willen dat vuurwerk hebben en dat kopen zij don ook via die jongen, en ....ze zijn geen planners, Cr zit gem structuur in. Zij zullen bijvoorbeeld twit zelf dat vuutwerk gaan intporteren. Karel, die een van de jongsten is en verbaal het sterkst van La Garage, neemt het voortouw en sluit de deal."

De sterkte van de organisaticgraad en de mate waarin criminelc grocpcn acties plannen,
wordt onder !neer bepaald door de vraag of ze afhankelijk zijn van andere partners in
crime en op welk niveau dc strafbare feiten rich afspelen. Een voorbeeld bij uitstek is de
drugshandel. Het verzamelde materiaal over Go Between wijst op een tendens waarbij de
mate van organisatie en planning groter wordt naarmate men hoger in de hierarchic van
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de handel terecht komt. Het is interessant om Go Between op dit onderdeel eens uitvoerig onder de loep te nemen.
Een sleutelinformant die goed is ingevoerd in de drugsscene schetst de volgende structuur
van de drugshandel.

Turken

Goede zakenmensen; veel geld en
efficiente organisatie; grootschalige
import van onder meer drugs die in
zeer grote hoeveelheden worden
verkocht aan middelgrote dealers

De middelgrote dealers handelen in
hoeveelheden van meer dan 1 kilo
Turken
(middelgrote
dealers)

Go Between
(straatdealers)

(distributeur) en verkopen het in
gedeeltes van 100 gram aan de
kleinere dealers, die het op hun beurt
weer verkopen in hoeveelheden van 50
gram. Deze laatste typen dealers
verkopen het weer in hoeveelheden
van vijf gram aan de straatdealers.

Straatdealers verkopen het per gram

Over de 'top' van de organisatie zegt een andere sleutelinformant: "De drugshandel is voor
een groot deel in handen van Turken. Wet stellen ze dat daar de organisatie plaatsvindt alsmede de
grote leveranties van drugs. Ze zijn goed georganiseerd Waar hij (een van de topfiguren) inzit,
in die clan, die hebben hotelketens, die hebben hele dorpen waar hun... Als wij daar komen, dat kun
je vergelijken met een prins van de jacht als wij daar binnenkomen. Het is misschien wet de grootste
familie en zeker op softdrugsgebied. En wat ze daar allemaal bij doen: wapenhandel, harddrugs,
alles."

En verder
"Er zijn panden, zoals bij die gozer die jullie geinterviewd hebben, dat duY"ik met zekerheid te zeggen die kopen elke dag zeker tien kilo. Die echte jongens die spreken ergens af in een motel of ergens
in een andere stad en dat wordt allemaal voor ze geregeld."

De top blijft echter grotendeels buiten beeld.
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Een sleutelinformant: "Die mensen hoog awl de top, die zijn we! georganiseerd. En die Imam
mogelijk4teden em dingen te voeren, we plannett nit te voeren, maar die mensen denk ik, die zijn
hek 'tette mensen, die zijtigeaccepteerd door de maatschappij, en ik denk dat die mensen gent dotnme
memo, zijn, het zijtt hele slimme mensen, misschien zelfs we/ mensen met een opleiding, wie weet,
hoe kan ik dat weten, ik ken htm niet. Maar ik neem aim dat die mensen altijd achter de schermen
blijven, zij Innen niet dat hun ttamen de ronde gaan. De grate bazen blijven altijd ac/ter de schermen"

Wat betreft organisatie en mate van planning is Cr een grote discrepantie te zien tussen de
top en dc middelgrote dealers enerzijds en de straatdcalers/runners anderzijds.
Een onderzoeker: "Er lijkt weinig structuur te bestaan in de groep runners. Toth wait her op dat
ondanks de grow concurrentie Cr zeer weinig agressie is tussen de jongeren ondeding. Dit duet vermoeden dat op een ander niveau er wel degehjk sprake is van personen met een ;neer regisserende
finale. De positie van de vele illegale Marokkanen bevestigt dit. Zij komen naar Nederland,
moan, hun paspoort afgeven en warden gedwongen als runner te werken."
Een sleutelinformant: "Dat leer je ook nit andere onderzoeken, als je kijkt naar veel Turkse families: veel fiuniliebanden met elkaar, die hebben de toliwtjes in handen, en als je naar beneden kijkt,
naar de jongens op de straat, dat zijn de jongens op de straat, die eigenlijk voor de Turken de kastanjes nit het muff halm. De straatdealers of runners spreken potentiele klatiten aan. Kleine hoeveellteden sqftdrugs worden meestal direct op straat verhandeld. Cratere hoeveelhedett en harddrugs
niorden of opgehaald of verhandeld in een coffeeshop."

Diczelfde sleutclinformant zegt over de groep runners Go Between: "Op straat kunnen wij
Met eel: /eider en ens organisator aanwilzen en noem maar op. Het zijn eigenlijk alletnaal min of
nicer fosse leden van een nog Met opgerichte voetbaklub, hoe moet ik dat zeggen. _la, vriendenclub,
stichting. Het is eigettlijk niet een echte organisatie. Er zit te weinig structuur in. Dat had je toen
this we!, men had je cc/it X, die kwam iedere avond de picket] ophakn bij de jongens die (.) de bolktjes uit.... Dat is nu niet, tentninste niet dat wij kiintten zietz. Misschien is het er we/, maar dat
kunnen wij niet hardmaken op dit moment. Hier het betreft drugsnmrters, het zijn geen georganiseerde grayer,. Het zijn gewoon individuett
En wat zie je dan, je ziet gewoon dat de een die gaat met de ander praten omdat voor gezelkgheid of orndat lty daar belang by !weft, of ottidat ze satnen een
hebben. Dat is alles."

Binnen de Zwarte Stip is Cr ben subgroep van ongeveer zes man, die in wisselende samenstelling frequent delicten pleegt.
an van de leden zegt hierover: "Ps/au, je hebt echt een vaste groep en altijd zijn een paar jongem die meedoen. Kijk, je hebt Ap, die zit nu vast, je hebt Ben, de heilige, die duet zogetzaamd
niks van de ouders, maar hij is de ‘grootste crimineel. Verder heb je De Lave, die met de groep nicegnat, je hebt de cue hoe heet die, je hebt twee negers heb je, je hebt zes waste groepsleden en er zyn
Errol die goat af en toe nice, Bas, die gaat af en toe mee, Manke Pout, die gnat af en toe ook nice.
Het hangt man af wat your klusje het is."
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De organisatiegraad van de groep is verder athankelijk van een groepslid die het overzicht
heeft op de activiteiten en kan plannen en regelen, ofwel over de 'brains' beschikt.
Het groepslid nog een keer aan het woord: "Nou laatst hadden ze een auto nodig, voor een
stelling die ze wilden pikken, toen was Errol, omdat hij een rtjbewijs had, die ging mee, weet je we!,
kreeg hij ook goed geld ervoor, dus als ze je nodig hebben, dan mag je mee. Het kan ook zijn dat
iemand van de zes die er niet is, dat die vervangen moet worden bijvoorbeeld, weet je we!. Ze hebben denk ik allemaal kun eigen specialiteit, ja. Ben, die is de brain, hij denkt, de sluwste dingen
komen van hem, weet je we!. En de verkoop, dat gaat ook van hem, de mannetjes, hij kent de mannetjes, hij kan zijn spullen meteen kwijt, Bas en Manke Poot zijn de uitvoerders, weet je we!, die
doen het."
Opvallend is dat er wel over de kraak of diefstal wordt gepraat in de totale groep maar niet
wat het heeft opgebracht. Op de vraag wie hoeveel krijgt, zegt het geInterviewde lid: "Dat
weet ik niet. Dat gaan ze ook niet in de groep zitten zeggen. Dat wordt binnen de zes gehouden
die mee zijn geweest."

Overigens ligt dat anders in de groep Tektos. Een sleutelinformant: "In vriendengroepen van
drie tot vier man plegen ze de straJbare feiten, maar als men weer bij elkaar is in de grote groep wordt
er wel over gesproken."

Grocpswisselingen
Inherent aan het fenomeen groepen is dat er jongeren bij komen en vertrekken.
Dergelijke wisselingen zijn bij alle onderzochte groepen te zien. De redenen waarom jongeren de groep verlaten, zijn zeer divers. Veelal betreft het voor de hand liggende redenen, zoals het bereiken van een bepaalde leeftijd.
Een sleutelinformant over Girl Power: "Jets oudere meisjes treden uit de groep. Jongere meisjes
die nog in de groep zitten reageren hier aanvallend op in de zin van jullie laten de groep in de steek,
het is een soort verlinking."

Dit hoeft overigens niet te betekenen dat de uittredende leden bij geen enkele groep nicer
behoren. Ze kunnen een nieuwe groep vormen of zich bij een andere groep aansluiten.
Onderzoeker over The Blasters: "Er zit een oudere groep ook in die wijk. Het is niet zozeer een
groep, maar het zijn meer losse figuren die uit die groep zijn geevolueerd. Die werken echt, sommigen zijn al getrouwd. Ze gaan met hun eigen club verder. Je gaat niet als jongen van drieentwintig
bij jongens van zestien staan. Uit het gesprek met die jongeren kwamen wel wat problemen naar
voren: drugs, gokken. Alleen de oudere jongens hebben die."

Uit het citaat komt naar voren dat het zich van de groep afsplitsen te maken heeft met de
leeftijd, maar mogelijk ook met verschillen in opvattingen en levensstijl. In termen van de
voorgaande paragraaf kan gezegd worden dat de gemeenschappelijke noemer van de
(sub)groep niet meer door iedereen gedeeld wordt (gokken en drugs), met als gevolg dat
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een nieuwe (sub)groep ontstaat. Dit km ook inhouden dat het cep minder problematische
jeugdgroep wordt.
Sleutelinformant over Sneakers: "Die groep is overgebleven tilt een groep die op het Steenpleitt
hing. Veel jongens nit deze groep zijn aan de drugs maim en an animal van hen !weft vastgezetett.
Degetwn die op bet rerhte pad zijn gebleven, vormen nu de oude garde van Sneakers."

In veel gevallen zal het verlaten van de groep zelden onder explicietc druk of dwang van
de andere groepsleden gebeuren. Veeleer is het een geleidelijk proces, waarin groepsleden
zich na verloop van tijd zich minder op hun plaats in de groep voelen.
Daarnaast kunnen externe factoren een abrupt einde van het groepslidmaatschap betekenen, zoals een van de leden van Go Between duidelijk naar voren brengt: "Er zijn Poor
runners drie wegen: je gnat of dood, of je wordt verslaafd of je komt vast te zitten."

Len andere, minder radicale rcdcn ow cal groep te verlaten is een verhuizing of een cornbinatie van cen aantal fiictorcn.
Een sleutelinformant over een lid van Sneakers: "Ze heelt al bij heel ,'eel jeugdgroepett gestaan.
Eerst in de Molenwijk, wen in Veldhttizen. De eerstegroep was en, groep bij haar in de buurt. Toot
ze verhnisde, ging ze bij ecu (Indere groep staan. De groep in Veldhuizen was op Gen gegeven
moment niet lath nicer zo vertelt ze. Via via is ze wen by weer een andere groep terecht gekotnen.
Nn is ze net haar 'Mend meegekomett en staat ze bij Sneakers. De reden is gezelligheid, 'het is
beter dan thuis voor de tv haven

Met bctrekking tot ha verlaten van de grocp kunnen we op grond van het kwalitatieve
materiaal twee grondpatronen onderscheiden. Ha eerste is dat het jongeren betreft die tot
de wisselcnde aanhang behoren en daarmee nicer `bewegingsvrijheid' hebben, omdat de
binding (lees loyalitcit) met de grocp minder groot is. Het tweede patroon is, dat als jongeren van de vastc kern vertrekken dat gedwongen is (zie citaat lid Go Between) of doordat het vaste lid met een aantal gelijkgezinden een nieuwe (sub)groep vormt.
Als het accent komt te liggen op de aanwas van de groep kunnen we eveneens twee patronen onderscheiden. Len yea voorkomende manier voor een jongere ow bij cell groep te
horen, is door gewoon bij de wisselende aanhang te komen staan en te probcren niet al te
opvallend en bijdehand te doen (zie profielen van de groepen). In het kwalitatieve materiaal is geen aanwijzing gevonden dat nieuwelingen ineens of op de langerc termijn tot de
vaste kern van de groep kunnen gaan behoren. Zelfs als iemand gantroduccerd wordt
door cell lid van de vaste kern, blijft hij/zij tot de aanhang behoren. De indruk bestaat dat
dit patroon vooral opgeld doet voor groepen die rondhangen - en dat kunnen ook criminele groepen zijn. llit het onderstaande citaat komt behalve de rol van meisjes in de aantrekkingskracht van een groep duidelijk ook een impliciete toelatingscis naar voren,
naniclijk het bereikt hebben van een bepaalde leeftijd.

110

Jeugdcrirninaliteit in groepsverband ontrafeld

Een lid van de Zwarte Stip: "...Henk en zo, en andere jongens van het kamp, meisjes op een
gegeven moment, van de buurt, die er bij kwainen staan, die voelen zich dan volwassen oin bij ons
te gaan staan, en als er meisjes komen, komen ook natuurlijk andere jongens, die het leuk vinden,
zo wordt de groep met de dag groter, neejjes komen erbij
Uit de participerende observaties, interviews met jongeren en sleutelinformanten komt
geen eenduidig beeld naar over mogelijke andere toelatingseisen om bij een groep te
horen en waar de jongeren vandaan komen. Van directe rekrutering lijkt in tegenstelling
tot de gangbare opvatting in elk geval geen sprake te zijn. Uit een observatie van een
onderzoeker bij Le Garage lijkt het alsofjongeren een groep `zoeken' die het beste bij hen
past.
Onderzoeker: "Deze jongen - een nieuwkomer - komt uit een andere wijk, heeft een tijdje bij de
groep rondgehangen, maar komt nu vaak op een andere locatie, waar hij zich omringt met jongeren
die net een stapje verder gaan."
In sommige gevallen is het toetreden tot een groep een etnische kwestie.
Een sleutelinformant over Tektos: "Als buitenstaander of blanke is het heel moeilijk om bij de
groep binnen te komen."

In andere gevallen is die grens niet zo strikt.
Onderzoeker over Sneakers: "De groep bestaat voornamelijk uit blanke jongeren. De groep trekt
echter jeugd uit andere delen van de stad. Hieronder bevinden zich veel allochtonen."

Het tweede patroon voor wat betreft de aanwas van een groep heeft te maken met het
maken van carriere binnen een groep. Grotendeels bepaalt de aard van de activiteit van de
groep dit. Als bepaalde criminele gedragingen, zoals het verhandelen van drugs, enige
organisatie vergen, is daarmee vrijwel automatisch het carriereperspectief voor sommige
jongeren in beeld. Weliswaar starten de nieuwelingen onderaan de ladder, maar ze kunnen na verloop van tijd - als ze zich hebben waargemaakt - opklimmen en tot de vaste
kern van een (sub)groep gaan behoren. In dit kader kan van impliciete rekrutering worden gesproken, omdat ze als het ware worden gelokt met een `goed' vooruitzicht. Van
wie het initiatief uitgaat, is vaak moeilijk te zeggen. Het gebeurt stilzwijgend en met
wederzijds goedvinden. De `prijs' is dat de nieuwelingen onderaan moeten beginnen.
Sleutelinformant over de aanwas en impliciete rekrutering: "Tientallen per jaar komen er bij.
D'r staat een nieuwe groep en van die tien dan zijn er twee nieuwkomers en die gaan dan op de uitkijk staan. De derde brengt al mensen zelfstandig naar een shop. De vierde verkoopt misschien lekker wat. En zo groeit dat langzaam. En sommigen zullen misschien op een bepaald moment zeggen: tot zover en ik doe dat niet meer. Maar anderen zakken we! door."

Dit is slechts `voorbehouden' aan enkele doorzetters. Dezelfde sleutelinforrnant: "Er is wel
eens een jongen die er wat groter in groeit. En die clan echt vol in de drugs zit, bijvoorbeeld Rachid
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teas eerst echt eat meelopertje. Die kwam wel eens kijken en die stond wat op straat, maar de laatste jaren is die edit gewoon in de grate halide! terechtgekomen."
6.3. Ol'EN NIET—HIERAliCHISCH VERSUS GESLOTEN HIERARCHISCH
Een tweede factor die van invloed is op het antisociale en criminele gedrag van jeugdgroepen betreft de groepsstnictuur. Is Cr sprake van een open of juist gesloten groepsstructuur? Hoe profileert de grocp zich naar buiten? En - daarmee samenhangend - hoe
worden binnen deze jeugdgroepen beslissingen genomen? Is Cr wel of nict sprake van een
duidelfike hierarchic en van duidelijkc leiders? Is Cr rivaliteit tussen de groepsleden onderling of ontbreekt die vollcdig? We vatten dit samen onder de noemer 'open en niet-hierarchisel, versus gesloten en hierarchisch'.

ISEITIMM
Eventuele rivaliteit kan zowel binnen de groep als tussen groepen optreden. Hier vatten
we rivaliteit vooral in de eerste betekenis op, hoewel het een niet altijd los kan worden
gezien van het andere. Rivaliteit tussen groepen kan de rivaliteit binnen de groep verminderen, omdat de leden als een front moeten optreden. Een voorbeeld van Girl Power
onderschrfift de soms ambivalente relatie tussen groepen en groepsleden onderling.
Onderzocker: "Ze zorgett voornamelijk Poor veel overlast in de wijk waarin ze wonen en dan met

name in het nieuittbouurgedeelte. In dat gedeelte zijn allerlei mensen korner, wonen die van buiterz de
wijk korner,. Deze hebben teat ;neer geld dan de ouders van de meisjes. Zij zijr, teat nfker en de
meisjes trireme', ze dart ook `kakkers' en
Op een gegeven moment stand een van de vier meisjes te pra ten met een jongen die bevriend
was met andere meisjes en die andere meisjes die accepteerden dat niet en werden daar boos am.
Hierdoor ontstond eert klein vechtpartijtje. Het vreemde is dan dat er een Leer wat gesproken wordt
en een week later zijn ze weer vrienditmert."
In een enkel gcval wordt de rivaliteit tussen groepen ondergeschikt gcmaakt aan cen hoger
doe, namelijk de nog grotcre rivaliteit met cell groep uit een andere wijk.
Een lid van de Zwarte Stip over Tektos: "Wij mogen elkaar ,net. Bij ons in de groep wag nie-

;nand hen, maar als ze in de problemen zitten dan komen ze onze groep ow hulp vragen.
'Probletner,' betrtift dan meestal ruzie met een groep uit een andere wijk. Dan wordt er gezamenlijk
tegen die andere groep gevochten."
Het karakter van de rivalitcit in een groep verschilt per type probleemgroep. In een hinderlijke groep komt de rivaliteit op een andere manier tot uiting dan in een criminele
groep. In het eerste geval is het veeleer een kwestie van elkaar de loef afsteken, status, laten
zien wic de grootste mond heeft of wie het nicest durft. Het zou kort gezegd haantjesgedrag genoemd kunnen worden. En degene die als grootste `haan' uit de strijd komt, kan
op bijval van de rest van de groep rekenen. Het is een continu proccs van het zich hand-
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haven binnen de groep. Verhoudingen worden als het ware bewust gepolariseerd om een
positie te handhaven of te veroveren. Soms wordt daarvoor een buitenstaander/onderzoeker voor gebruikt.
Onderzoeker over de `haan' van The Blasters: "Het is meer zo dat binnen die grote groep een
schreeuwertje zit. En als die my uittest dan valt de rest hem niet af in eerste instantie, maar ze wachten af wat er gebeurt. Ze vinden het ook wel spannend wat er gebeurt. Zij kijken wie de `stnjd' wint.
Zij gaan uiteindelijk `mee' met degene die in die stnjd de overhand knjgt."
De indruk bestaat dat met name de meisjes binnen een groep, en die zijn vooral binnen
de lichtere casu quo hanggroepen te vinden, hierin een belangrijke rol spelen. Onbewust
of misschien wel bewust zijn ze de aanleiding tot onderlinge rivaliteit.
Onderzoeker nog een keer over The Blasters: " Dan heeft die verkering met die en dan opeens
heeft de beste vriend van die jongen iets met dat meisje. Dat brouilleert dan tussen die jongens. Ze
blijven nog wel allebei bij die groep maar ze praten dan niet meer met elkaar."

Zodra het geen hanggroepen zijn, krijgt de rivaliteit een ander gezicht. Een voorbeeld is
Colours waarvan de leden de rangorde op een kunstzinnige wijze bepalen.
Onderzoeker over Colours: "Op een gegeven moment hebben John en Mo naast een piece van
Koos een opmerking gemaakt van het is geen mooi werk, daar komt zo'n soort opmerking op neer,
geen mooi werk, dat moet beter, jullie zijn slecht voor de graffitiwereld."'"

Over Colours wordt nog gezegd: "Koos neemt zijn werk dus wel heel serieus, en hij vindt dus
zyn werk ook fantastisch, maar bijvoorbeeld, dat is dus de grap, die Mo die kraakt het werk van die
Koos af en wat doet Koos gisteren, keihard het werk van die Mo afkraken."
Uit de voorgaande voorbeelden kan geconcludeerd worden dat de onderlinge rivaliteit
wordt uitgespeeld tussen de jongeren die binnen de groep een bepaalde rol vervullen en niet
zoals ze zich thuis of op school gedragen. Rivaliteit is met andere woorden rolgebonden.
Een onderzoeker typeerde het binnen Le Garage als volgt: "Soms wordt het te close. Dat gaat
om de jongens onderling. Op het moment dat ze al/es over elkaar weten, over prive-zaken, begint er
een soort afleeer. Dan kom je te dicht bij en dat hoort niet in de groep."

Rivaliteit is ook bij de zwaardere groepen te zien. Als Go Between onder de loep wordt
genomen, kan men stellen dat de rol van deze jongeren vooral een economische basis
(dealer, illegaal, legaal, loopjongen) heeft. Eventuele gevoelens van rivaliteit zullen dan
ook op dat gebied worden uitgevochten, ofwel in een concurrentiestrijd.
Een sleutelinformant: "Er was laatst ook een gozer die heeft klappen gehad van die gasten, want
hij stond daar op hun hoek. Het zijn net hoeren."

'". In jargon heet ciat gecrossed'.
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Daarbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de legalen en illegalen.
Een lid van Go Between, tevens illegaal in Nederland: "Het is eigenlijk een soon van hate-

lijkheid, weet je. Die mensen zeggetz van illegaal, ja win moeten die illegalen bier, jij hoort niet hier.
Als ik jou ben, ik schaam mij buiten op straat bier. Soms vechten ze met ons."
Afgezien van de onderlinge twisten tussen de legalen en illegalen houden de runners zich
tamelijk rustig. Hiervoor zijn twee redenen te noemen. Een sleutelinfomunt zegt over de
eerste reden:

"De vraag is groat genoeg am niet met elkaar te hoeven concurreren. Als het anders was geweest hadden we veel meer onderlinge tnatpartijen en trammelant. Al die verkooppunten, ze kunnen Cr allemaal goed van (even. Het is puur een kwestie van geld."
Ben runner zegt over de tweede reden die indirect ook met het economische aspect van
doen heeft: "We hebben niet zo van dat is mijn klant en ik heb het eerst met hem gepraat. flat

doen wij niet. Omdat ik weet dat worth ruzie. Alleen maar ruzie, misschien komt de politic in de
tijd dat we nixie ntaken am te vragen water is gebeurd. Beter gewoon rustig een beetje politick bij
elkaar. En dan gaat bet goed."
Lilt de observaties bij Tektos komt naar voren dat het een hechte groep is die eigenlijk
weinig onderlinge rivaliteit kent. Of dit met 'de Igemeenschappelfike vijand' te maken
heeft (de politic bijvoorbeeld) is niet duidelijk, maar wel aannemelijk, temeer omdat er
een grote onderlinge solidariteit heerst.

Uit de beschreven profielen van de onderzochte groepen kwam al naar voren dat er
volgens de groepsleden in geen enkel geval sprake is van leiderschap. ledereen is eigen
baas en besluiten worden democratisch genomen, wordt er dan gezegd. Dat dit in de
praktijk van het dagelijkse groepsleven lets anders ligt, blijkt uit de observaties en interviews.
Leiderschap komt in elke groep voor, zij het veelal op cell impliciete wijze. Beter is het
dart ook te spreken van informed leiderschap. Uit verschillende observaties bij Girl
Power blijkt dat leiderschap na verloop van tijd boven komt drijven en dat zijn niet
altijd degenen met een grote mond. Het is interessant om hier wat uitvoeriger bij stil
te staan.
Onderzoeker over Girl Power: "Er is wel een meisje dat het meest vecht, maar dat is niet het

meisje dat ik zag als de leider. flat merk je wel."
"Tont wij met zijn vieren in de apart ruimte zaten, had ik al het idee dat Antoinette de leider
Zlitl. Zij bepaalt met name win er gebeurt en vooral in het begin probeerde zij mij continu uit
te dagen met vragen/opmerkingen als: "kom dan met je vragen, je wilt toch alles over.ons weten,
dus ik moet no lets zeggen over dat ik door de politic ben opgepakt?"
Z011
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Een ander voorbeeld waaruit haar leiderschap blijkt: "Ondertussen riep Antoinette tegen de

andere twee meisjes dat zij mee moesten komen en toen Riane tijdens een verhaal van Antoinette
spontaan in wilde vallen, begon Antoinette harder te praten. Riane schrok meteen van haar bijval en
zei 'o, sorry' tegen Antoinette. Tegelijkertijd sloeg zij haar hand voor haar mond en dook in elkaar.
Antoinette reageerde met `zeg jij het maar'. Toen Riane vervolgens nog niet half was uitverteld, vertelde Antoinette het nog even 'op de juiste manier' opnieuw. Toen Antoinette zij dat we weg moesten gaan, gingen we (eindelijk) weg."
Tussen de regels door is te lezen dat leiderschap niet alleen een kwestie is van lef, grote
mond en dergelijke, maar ook van het vermogen om mensen voor je in te nemen.
Onderzoeker: "Hoewel Antoinette het meest overkomt als de leidersfiguur stelt zij zich soms toch
ook kwetsbaar op ten opzichte van de anderen."
Bij The Blasters is het echter wel degene met de grote mond.
Onderzoeker: "Koen die is vifftien, een van de jongsten, verbaal is hij sterk, dus als er iets moet
gebeuren dan komt hij met iets of Michael als er iets moet gebeuren op het gebied van gokken dan
neemt hij het voortouw."
Ook hier is opvallend dat een van de jongste leden van de groep het informeel leiderschap
op zich heeft genomen. Leeftijd hoeft op zich niets te zeggen over leiderschap. Het kan
bijvoorbeeld ook van de context afhangen. Een voorbeeld is het eerder genoemde voetbalpartijtje van Sneakers waaraan een van de onderzoekers mee deed. Op een gegeven
moment gaat de scheidsrechter/jongerenwerker weg en...

"De achtergebleven jongens weten op dat moment niet wat ze moeten doen. Er is geen leiding, moeten wij nu doorspelen? Ik zeg dat we doorspelen en dat gebeurt. Blijkbaar heeft de groep toch iemand
nodig om de richting aan te geven. In dit geval Max of ik. In de groep zelf is er niemand die op zo'n
moment het voortouw neemt."
Kennelijk is deze `stuurloze' groep toch bij machte om bij monde van enkele leden (het
is onbekend wie) ergens voor op te komen:
Sleutelinformant: "Afgelopen zomer is een van de jongens die vastzat vrygekomen en heeft de
groep weer opgezocht. Daar probeerde hij zijn oude positie van qeider' weer in te nemen. De groep
pikte dit niet. Inmiddels heeft deze jongen dan ook geen bemoeienis meer met de groep."
De contextafhankelijkheid van het leiderschap wordt ook bevestigd door een van de leden
van Colours. Op de vraag of er sprake is van leiders zegt hij: "Op geen enkele manier. Degene

die de beste ideeen heeft wordt gevolgd en dat verschilt per keer."
De ervaring van diverse onderzoekers in de groepen is dat het woord leider' of leiderschap' voor jongeren een negatieve connotatie heeft. Vermoedelijk speelt de leeftijd een
rol: het hoort immers bij het opgroeigedrag van jongeren om zich af te zetten tegen autoriteiten. Van het volgen van een leider kan dan geen sprake zijn.
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"We hebben helemaal geen !eider.
Helemon! Met. We hebben geen leider. Aileen tnaar kinderen doen dat. Aileen kinderen..lif bent
olize !eider. Zoveel movies kijken. Maar by ons niet. Bij ons wat je verdient is jouw geld. Als je
slim bent, kutt je goed verdiencti; als je dom bent datt is het getvoott zo."
Een lid van Go Between dat die fase al is 'ontgroeid':

Onderzoekers zien tijdens verschillende observaties toch jets anders:

"Uit handgebaren, houding en de tijd dat zij binnett de groep awl het woord zijn, lijkt het alsof
sommige jongerett (Mitten de kleitie groepjes meer te vertellen hebben dan anderen."
Uit observaties bij Tektos lijkt leiderschap een kwestie van to be or not to be: je hebt het
of je hebt het niet. Wat her is, kan van alles zijn. Of met een andere Engelstalige uitdrukking: 'It's not what you are, but who you are.'
Onderzoeker over Tektos: "Op de vraag wie binnen de groep beslist ow jets te gaan doen, worth

lacheng gereageerd. Niemand beslist, iedereen doet waar hi] zin in heeft. Als de een zegt 'ik ga links'
en de ander rik ga rechts' en weer een ander "ik ga rechtdoor', dan gaat iedereen zijti eigetz kant op,
zegt eeti van de jongens. Er zijn geen /eiders. Iedereen doet wat hij zelf wil en niemand vindt het
ook erg als dat betekent dat iedereen jets anders gaat dont. Ondanks dat de jongens zeggen dat hun
groepje geen (eider ketit, krugett we de indruk dat de kleinste van de groep, een jongen met cen baseball petje en een gele jas het in de groepje voor het zeggen heeft. Wattneer we de andere jongens jets
wager, valt (ii] ze heel veel in de rede. Hij probeert het gesprek aan de oppervlakte te houden en
onderbreekt de andere jongeren als naar hun mening gevraagd wordt. Als we hem aanwilzett als !eider, worth er hard gelachen, maar heeft dit ook ecu verandering van houding tot gevolg. De jongen
in de gele jas loopt nu been en weer en laat duidelijk merken dat het gesprek poor teat hem betrcft is
qfgelopett. We !louden de jongens poor dat we letten op wie het eerste wegloopt nit de groep. Deze
jongen, zeggen we, is poor ons de !eider omdat de rest van de groep achter hem aanloopt. Weer wordt
ontkend dat er sprake zou zijn van een !eider biniten hun groep. A//es wat de jongens doen, doen
ze otndat ze dat zelf willett. Ze beweren dat als ze dingen samen doen dat dat dan toevallig is en
tint ze het net zo goed alleett zouden dont.
De longer' in de gele jas zegt dat hij mm gaat eten en dat hi] Met verder wil praten. Om half negen
loopt tveg en de rest van de groep loopt ac/ter hem aan.
moet hi] ergens fl/n.
Uit een andere observatie: "Halverwege de sessie komen nog drie jongens binnen. Een daarvan

die zijn itaam eventnin noetnde, wilde niet meedoen, want hi] kwam niet uit de buurt/plaats.
Niettemin kende hi] de (Indere 'ovens. Door zijii manier van doen (praatte goed Nederlands, kon
goed nit zyn ivoordett komen, kwatn beschaafd over, zag er goed gekleed uit en maakte een intelligente ituinik ) dwong hi] respect/gezag aft Vattaf zijn binnenkomst voerde hi] het woord. De anderen blevett passief wachten totdat him wat gevraagd werd."
Uit het voorgaande blijkt dat leiderschap meer een kwestie is van persoonlijkheid (who you
are) dan van bezit of jets dergelijks (what you are). De jongeren die met het laatste indruk
proberen .te waken, kunnen Cerder op afkeuring of minachting rekenen dan een luisterend
oor, zoals uit de twee volgende voorbeelden van de Zwarte Stip naar voren komt.

116

Jeugdcriminaliteit in groepsverband ontrafeld

Een lid: "Anton bijvoorbeeld is een jongen die iedereen over kan ha/en. Hij heeft dat van kleins af
aan, weet je we!, hij is de tofste jongen, de meeste meisjes versierd en zo, bla, bla, noem maar op,
hij heeft het echt voor het zeggen, eh, voor de rest zijn het alleen maar kleine groepen. 1k heb in mijn
eigen groepje mensen, dat ik zeg van laten we dat doen, dat wordt dan ook gedaan, maar als iemand
anders dan tegen mij zegt van kom laten we dat doen dan ga ik mee, weet je we!. In andere groepjes hebben anderen het voor het zeggen."

En als contrast: "Ruud, die heeft helemaal niks te zeggen, man, die jongen die heeft knaken, weet
je we!, dus zolang hij knaken heb dan ben je de tofste, maar iedereen gebruikt hem, en zolang hij
dat niet in de gaten heeft vindt iedereen dat we! goed. Ruud, die is niks joh, die jongen, hij komt
wel als een !eider over, maar hij is echt niks."
Uit een andere uitspraak van hetzelfde lid blijkt dat er leiders en leiders zijn: "Maar er zijn
wel andere groepen aan te geven, waar je echt een /eider hebt. Bijvoorbeeld in de Zonnewijk heb je
een daar is Marcel de /eider van. Wat hij zegt moet gebeuren, anders komt het niet goed met je. En
dat komt omdat iedereen bang is van hem. Hij heeft een broer die wegens doodslag in de gevangenis
heeft gezeten. Daar dreigt hij mee. heeft ook lijfwachten."
Profilering

De mate waarin de groepen zich profileren of manifesteren, is een voorvvaarde voor de
toegankelijkheid. Bij een van de groepen is het -ondanks zeer veel moeite en inspanning
- niet gelukt om er mee in contact te komen. Grotendeels komt dat doordat de groep zich
'low profile' hield.
Onderzoeker: "De jongens treffen elkaar op de parkeerplaats om afspraken te maken om criminaliteit te plegen. Ze zitten in auto's en houden de ramen dicht. De parkeerplaats is een beschutte en
niet opvallende en is bovendien niet ver van huis. Als wij even later weer kings de parkeerplaats /open,
staat de auto met de beslagen ramen nog steeds in een van de vakken. Het is moeilijk te zien hoeveel mensen er in de auto zitten, waarschijnlijk twee of drie. Binnen in de auto wordt een sigaret gerookt, maar verder kan niet worden onderscheiden welke groepsleden in de auto zitten. Omdat de jongens zich niet buiten op straat bevinden en er geen sprake is van constateerbare overlast, besluiten we
de jongens ook nu niet aan te spreken."

Voor de onderzochte groepen geldt in het algemeen dat ze zich als groep manifesteren,
ook al ontkennen de leden van bijvoorbeeld Tektos dat ze een groep vormen. Een buitenstaander kan er letterlijk en figuurlijk niet om heen dat er een (grote) groep op straat
staat. Datzelfde geldt voor de vele subgroepen runners die zeer nadrukkelijk aanwezig zijn.
Het ergens staan of rondhangen is de manier om zich als groep te manifesteren. Hieronder
een aantal voorbeelden van verschillende typen problematische jeugdgroepen.
Onderzoeker over de manifestatie van de drugshandel van Go Between: "Het opvallende is
dat de handel in drugs zich zo openlijk manifesteert. Dat je constant groepjes of individuen ziet /open
die allemaal met de drugshandel te maken hebben. Op weg naar het observatiepand rijden we door
de straten van het centrum. In de straten aangrenzend aan de wijk staan veel voordeuren van wonin-
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gen open. In deze woningen bevinden zich volgetzs de sleutelinformanten de illegale coffeeshops."

Onderzoeker over The Blasters: "Ik zie ze etvoor aan dat als zij met z'n allen zijn en er kotnt
iemand aan uit de buurt dat ze dan wel gaan roepen/schreeuwen/laten zien dat zij aanwezig zijn."

Een sleutelinfomiant over Sneakers: "Katholieken' op de hock belden vaak de politic als er te
veel herrie was. De politic kwam dan om de jongens weg te sturen maar dat had geen zin; een half
uur later stond iedereen Cr weer."

Onderzoeker naar aanleiding van een gesprek met een lid van de Zwarte Stip: "Hij begrupt
wel dat de groep overlast veroorzaakt. Zelf vindt hij dat niet zo erg maar hij kan begnjpen dat zijn
ouders het vervelend vinden. Er wordt door elkaar been gepraat in de groep en daardoor gaat men
steeds harder praten vertelt hij. Nu staat de muziek nog zacht, maar vertelt D. op vnjdag staan Cr
zoveel auto's dat niemand Cr nicer door kan. Als iemand dan zijn installatie opengooit clan liggen
de kleine kinderetz stiff in hun bed."

Hiennee is tegelijkertijd de beperking van de mate van profileren aan de orde, namelijk
dat grocpen en met name de criminele niet openlijk laten zien of melding maken van bun
criminele activiteiten of daar op een andere rnanier mee te koop lopen. Dat is iets waar
een buitenstaander niets 'flee te maken heeft. Dit kan als de exteme profileringsfunctie
worden gctypeerd.
Een handclaar over Go Between: "De grote handel, ik weet dat niet. Ik ben klein. Hoe kan ik
iets weten over grote dingen."

De groep Go Between neemt een tussenpositie in nu die wel openlijk op straat nep- of softdrugs verkoopt (strikt genomen is dat ook niet strafbaar), maar als het om harddrugs gaat,
ligt het iets anders, zoals uit een observatie van een van de onderzoekers naar voren komt.
Onderzoeker: "Het bemiddelen/verhandelen van softdrugs gebeurt gewoon op straat. Het wordt pas
geheittizinnig als het harddrugs betreft. We zien aan de kade een stet !open. Ze gaan richting een
afgelegen plek met veel bosschages waarachter zij zich verschuilen. Even later komt de handelaar
alleen tentglopen. De klanten bluven zitten. Als ze even later worden gearresteerd blijken ze een
grain harddrugs gekocht te hebbett. De handelaar werd later die dag opgepakt."
Wel komt het voor dat een subgroep die zich bezighoudt met criminaliteit, zich ten opzichte van de andere subgroepen van de groep hiemme wil profileren. Er kan in dat geval
gesproken worden van de interim profileringsfunctie. De indruk bestaat dat met name in de
lichtere groepen het zich profileren met criminele gedragingen niet in de smaak valt bij de
rest van de groep, zoals dat bij de The Blasters het geval is. Bij de zwaardere groepen is het
min of nicer gewoon om over dergelijke zaken te praten en zich ermee te profilcren.
Lid van de Zwarte Stip: "Er wordt binnen de groep ook wel gesproken over de criminaliteit die ze
plegen, dat vetplaatst zich dan naar hither: de OA, dus daar heeft de wijk op zich geen last van.
flat ze nooit, tenminste dat is de indnik die ik heb, bij elkaar dingen doen."
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Onderzoeker tij dens een autorit met een aantal leden: "Op een gegeven moment rijden we
door een drukke straat en roept een van de jongens: 'He, er staan een heleboel Giants, laten we de
banken emit slopen en ze inladen. Zijn oproep kon op veel bijval van de andere jongens rekenen.
Maar gelukkig reden we door."

Het zich profileren met criminaliteit in de groep heeft - blijkens het volgende voorbeeld
- vaak het karakter van een jongens-onder-elkaar-gevoel, het oude-jongens-krentenbrood- idee.
Het bevestigt of verstevigt de onderlinge band. Tijdens dezelfde autorit roept een van de
jongens tegen een andere: 'He Joop, vertel dat verhaal van die griet uit X nog eens?'
Onderzoeker: " Vervolgens gaatJoop tot in detail uit de doeken doen hoe ze met vier man een meisje hebben verkracht. Natuurlijk vonden het zelf geen verkrachting, het meisje wilde natuurlijk zelf.
Maar in feite spraken ze gewoon over een groepsverkrachting. Hoe smeriger, gedetailleerder er over
het voorval verteld werd, des te harder lachten de anderen en des te populairder werd de verteller."
Het profileren kan ook op een niet-verbale manier. Simpelweg door te laten zien wat het
plegen van strafbare feiten oplevert.
Zo vertelt een van de sleutelinformanten over Tektos: "Je komt er bij te staan en je hebt als
jochie tien of twintig gulden zakgeld en een aantal van die groep duY't ineens een brommer te stelen.
Die verkopen ze voor vifftienhonderd gulden en dan hebben ze ineens vilfhonderd gulden in hun zak
en dan denken ze dat is wat, hij kan dit doen en hij kan dat doen. Dat gebeurt nog twee drie keer
en dan ga je eens een keer op de uitkijk mee omdat je ook mee wil delen en je wil ook wat meer geld.
En van op de uitkijk staan komt het ook een keertje doen, samen of op een gegeven moment alleen,
en zo rol je steeds verder."
De mate waarin groepen externe contacten (dus contacten buiten de onderzochte groep)
onderhouden of een meer gdsoleerde positie innemen, heeft met verschillende factoren
te maken, die indirect uit het verzamelde materiaal zijn te halen.Hs De meest belangrijke
is de hechtheid van de groep. Uit de bespreking van deze factor komt naar voren dat sommige groepen tamelijk gdsoleerd zijn, althans dat blijkt uit het kwaLitatieve materiaal. Een
voorbeeld is Girl Power. De meiden trekken veel met elkaar op en hebben weinig
bemoeienis met anderen. Overigens laat de HKS-informatie een diffuser beeld zien.
Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat het onderzoek zich primair heeft gericht op
de groepen. Het is derhalve zeer goed mogelijk dat de groepen opener zijn dan de indruk
die ze wekken op het moment van onderzoek. Voor de hand liggend - en dat kan de tweede factor worden genoemd - is dat jongeren die op school zitten aldaar ook contacten of
kennissen hebben en 's avond op het pleintje in de wijk rondhangen (The Blasters) of graffiti schrijven (Colours) of samen sporten (Sneakers). Datzelfde geldt voor de jongeren die
overdag werken (Zwarte Stip) of jongeren bij wie de familiebanden sterk zijn (Tektos).
Kortom, het is zeer aannemelijk dat de groepsleden buiten de groep informele contacten
hebben, maar dat is situationeel of contextueel bepaald. Ook de groep illegale runners van
Go Between heeft - anders dan men wellicht zou denken - externe contacten.

I". Dit onderwerp is niet expliciet in de gesprekken naar voren gekomen, zodat het aantal citaten erg beperkt is.
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IIlegate runner: "Sinds twee jaar woon ik samen met een Nederlandse vriendin in XXX en ben

helentaal opgenotnen in haar famine."
lets anders ligt her bij de formcle contacten, bijvoorbeeld met een jongerenwerker, buurthuismcdcwerker of politie. In die gevallen waarbij de groep dergelijke contacten heeft, is
her nicer opgelcgd dan vrijwillig aangegaan. Een simpel voorbeeld is het contact van een
sleutelinfonnant met Tektos, dat bcrocpshalve wordt aangegaan en dat de leden mm of
nicer gedwongen ondergaan.
Sleutelinfonnant: "Een aantal leden ken ik al jaren. Maar daarvoor heb ik erg veel tijd en moeite

in moeten investeren.Over ha algemeen staan ze zeer wantrouwig tegenover niet-leden."
Onderzoeker over Le Garage: "Deze jongeren hebben niet al te veel vertrouwen meer in de vol-

wassenen. De politic zien ze hiercloor oak alleen maar als vijand. Dit blijkt nit de uitlatingen die
ze hierover doen."
Het is de vraag of de fonnele externe contacten die sociale inbedding kunncn bieden die
nodig zou zijn om te voorkomen dat groepen verder afglijden. De indruk bestaat dat
groepsleden de forrnele contacten - zo die Cr zijn - op een afstand houden en slechts dingen willen laten zien of vertellen voorzover dat niet strijdig is met het belang van de groep
of individuele leden. Een gesprek met cell sleutelinfortnant die naar eigen zcggen eeri zeer
goed contact had met de Sneakers en vecl van hen wist, zei over de Sneakers "dat het allemaal erg aardige jongeren zijn, waamme je kunt lezen of schrijven." Van criminaliteit in
de groep zou geen sprake zijn. Inmiddels is bekend dat enkele grocpsleden met een
gehuurd busje sportkantines leeghalen. Toen een van de onderzoekcrs de leden hiermee
confronteerde, zie een van hen: "fe denkt Each niet dat wij alles aan een jongerenwerker vertellett, die heel veel poor ons regelt en ritselt?" Met andere woorden: aan formele contacten valt
soms nict te ontkomen, maar de aard en intensiteit worden voor een groot deel bepaald
door de betreffende grocpcn zelf.
6.4. TWEE BEVINDINGEN
Twee bevindingen lenen zich voor nadere analyse. In het volgende hoofdstuk 7 worden
deze verder uitgediept. In de eerste plaats is her mocilijk om te spreken van de groep. De
groep, zoals die zichtbaar is, bestaat uit vele subgrocpcn, die steeds van samenstclling wissclen. In de tweede plaats verschillen jeugdgroepen in dc motieven voor antisociaal en vooral crimineel gedrag en daamiee samenhangend in de wijze waarop criminaliteit wordt
gepleegd. Aan de ene kant zien we criminaliteit als sociaal gebeuren, aan de andere kant
criminaliteit als middel ter verwerving van inkomen. Bovendien bestaat de indruk dat Cr
cen satnenhang is tussen de mate van geslotenheid en de organisatiegraad van de jeugdgroep enerzijds en het antisociaal en crimineel gedrag anderzijds.
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7. Van kwaad tot erger: straatbendes en jeugdbendes

Op basis van de observatie van acht jeugdgroepen is het mogelijk de invloed van twee groepsprocessen op het criminele gedrag van dergelijke jeugdgroepen nader nit te diepen.
Het betreft de samenhang tussen crimineel gedrag en groepsstructuur. Jeugdgroepen met een hoge organisatiegraad en een duidelijke hierarchie zouden dan meer ernstige vormen van crimineel gedrag vertonen. Daarnaast gaan we dieper in op de rot die subgroepen met een afwijkend (ernstiger) criminaliteitspatroon spelen in dergelijke jeugdgroepen. We beginnen met dit laatste.
7.1. DE ROL VAN SUBGROEPEN: BR.EKEN OF VERANDEREN
Ms een rode draad door de beschrijving van de acht jeugdgroepen loopt de mate waarin
we kunnen spreken van een echte (jeugd)groep. Er zijn tal van argumenten aan te voeren
die daar voor, maar ook daar tegen pleiten. De meest reele conclusie die we kunnen trekken op grond van al deze argumenten is dat er sprake is van jeugdgroepen met een min
of meer zichtbare identiteit, waarbinnen vaak in wisselende samenstelling diverse subgroepjes functioneren. In praktisch alle geobserveerde jeugdgroepen kunnen twee of
meerdere subgroepen worden onderscheiden; subgroepen die onderling fors kunnen verschillen. Zo zien we bij jeugdgroepen als de Colours, de Sneakers, de Go Between en The
Blasters dat een deel van de leden een redelijke gezinsachtergrond heeft, zich beperkt
tot/niet inlaat met riskante gewoonten (drugs, alcohol en gokken) en in het verlengde
daarvan zich voornamelijk bezondigt aan lichtere vormen van criminaliteit en overlast.
Een ander deel daarentegen is minder maatschappelijk succesvol (afkomstig uit 'multi-problem' gezinnen, veel schoolwisselingen, geen werk enzovoorts) en blijkt aanmerkelijk
vaker voor ernstigere vergrijpen met de politie en justitie in aanraking te zijn geweest. De
vraag is in hoeverre deze subgroepen elkaar beInvloeden en in hoeverre hiermee de jeugdgroep als geheel uit de bus gaat komen. In ieder geval is duidelijk dat naarmate we het
over jeugdgroepen hebben met een zwaardere problematiek, de subgroepen met een
negatievere achtergrond ook meer (of zelfs uitsluitend) de boventoon voeren.
Het kwalitatieve onderzoek laat in feite twee processen zien, waarlangs jeugdgroepen
waarbij sprake is van subgroepjes met een afwijkend (ernstiger) criminaliteitspatroon, 'het
evenwicht` herstellen. Dat proces verschilt naarmate een jeugdgroep tot een zwaarder type
behoort (lopend van hinderlijk via overlastgevend naar crimineel). Bij hinderlijke groepen
worden subgroepen met een zwaarder afwijkend criminaliteitspatroon in eerste instantie
gecorrigeerd. Dat leidt tot een dempende werlcing (positieve verandering) of tot een
breuk (de subgroep scheidt zich af).
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Bij criminele groepen zien we dat een zwaarder anyfikend criminaliteitspatroon wordt
geincorporeerd. Dat leidt tot een versterkende werking (negatieve verandering)" 6 of een
segmentatie (verdeling van werkzaamheden)." 7 Overlastgevende groepen zitten bier tussen in. Het kan hier beide kanten uitwerken.
Figuur 7.1. Invloed subgroepen met afwijkend criminaliteitspatroon

Type jeugdgroep

hindedijk

overlastgevend

crimineel

cdminaliteltspatroon

dempend

-4--o-

versterkend

groepsontwikkeling

afschelding/breuk

...4.--a...

segmentatle

7.2. jElJGDGROEPEN MET HET PRED1KAAT `BENDE'
Het merendeel van de jeugdgroepen heeft weinig tot geen structuur. Er is relatief veel
wisseling in dergelifice groepen, weinig samenhang derhalve en er is evenmin sprake van
duidelijke leiders en/of een hierarchische stnictuur. Een klein aantal jeugdgroepen manifesteert zich veel duidelijker als een collectief. Ze hebben een duidelijkere structuur en
hierarchic. Yablonsky (1959) spreekt van 'near-groups' en 'groups'. Wij hanteren voor
deze laatste categoric jeugdgroepen de term 'betide'.
Om te kunnen bepalen welke jeugdgroepen het predikaat 'bende' verdienen, moet cent
worden vastgesteld op welke kenmerken we dit kunnen bepalen. De regio Haaglanden
legt het accent op het feit dat criminaliteit gepleegd wordt vanuit een financieel motief.
In meerdcre publicaties komt de organisaticgraad als criterium aan de orde (Yablonsky,
1959; Hakkert et al., 1998). Dergelijke jeugdgroepen hebben in vergelijking met andere
problematische jeugdgroepen een hoge organisatiegraad (bijvoorbeeld zichtbaar in drugshandelm ) en de wijze waarop (zware) vennogensdelicten worden gepleegd (goed geplande overvallen).
Soms wordt ook nog gewezen op het territoriale element. Het begrip territorium moeten
we echter breed opvatten. Een dergelijke jeugdgroep kan binnen een regio of stad van
locatie veranderen om criminele activiteiten it ontplooien (Klein en Maxson, 1989).

I". De criminele groep als gekeel wordt ernstiger.
'''. En veelal met versehil in status.
Ze definieren dewelijke jeugdgroepen aLt jeugdbendes die omschreven warden als: ten groep van drie of meerjongeren die
met elkaar verbonden zijn op grand van ras, land van herkomst, eultuur of tenitorium, regelmatig met elkaar omgaan en
daarby vooral het doel he/then niminele activiteiten te ontplooien om op deze wifze financieel voord eel te ha/en (De klok
tenig, 1995; Griner et al., 1996; Gilmer 1997).
Hierby more nice gedacht warden dat de groep als geheel een actie ondemeemt, maar eerder dat kleine groepjes (twee, drie
man) in steeds wisselende samenstellingen (losse structuur) criminele activiteiten ondemeemt. Dergelijke functionele eenheden' ma/ten deel uit van een grater crimineel netwerk.
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In dit onderzoek kunnen we een reeks groepskenmerken 12° terugbrengen tot twee factoren:
• Eerste factor: hecht georganiseerd versus los, ongeorganiseerd

(Hieronder vallen vijf kenmerken, namelijk de hechtheid van de groepsstructuur,
de mate van onderlinge solidariteit, de mate van organisatie, de mate waarin
criminele acties worden gepland en tot slot de mate waarin er wisselingen binnen de groep plaatsvinden.)
• Tweede factor: open en niet-hierarchisch versus gesloten en hierarchisch

(Hieronder vallen drie kenmerken, namelijk de mate van hierarchie, de mate van
onderlinge rivaliteit en de mate waarin de groep zich als groep profileert.)

Voor iedere jeugdgroep is vastgesteld hoe ze scoren op de mate van hechtheid en organisatiegraad en op de mate waarin er sprake is van een gesloten, hierarchische of een open,
niet-hierarchischem groepsstructuur. Ms volgende stap zijn de jeugdgroepen die hoog scoren op een of beide factoren voor wat betreft hun crimineel gedrag (uitgedrukt in de
ernstscore) vergeleken met de jeugdgroepen die hier laag op scoren. Jeugdgroepen die het
predikaat `bende' verdienen, moeten in ieder geval hoog scoren op beide factoren en hoog
scoren op de ernstscore.
De resultaten van het onderzoek bevestigen bovenstaand beeld. Jeugdgroepen met een
hoge mate van hechtheid en organisatiegraad maken zich in het algemeen ook schuldig
aan ernstiger vormen van criminaliteit (gemeten naar de gerniddelde ernstscore). Meer
specifiek is dat beeld ook zichtbaar voor zowel de hinderlijke als de criminele jeugdgroepen. Jeugdgroepen binnen die twee typen met een hoge mate van hechtheid en organisatiegraad scoren in de bovenste regionen van hun eigen type. Het patroon binnen de
overlastgevende jeugdgroepen wijkt hiervan al
Acht hinderlijke jeugdgroepen, twaalf overlastgevende jeugdgroepen en acht criminele
jeugdgroepen hebben dan een hoge mate van hechtheid en organisatiegraad. Het zijn
tevens jeugdgroepen die zich schuldig maken aan meer ernstige vormen van criminaliteit.
We geven de resultaten weer.

'". Het betreft uiteindelijk 11 groepsdynamische kenmerken die gemeten worden op een vierpuntsschaal. Drie groepsdynamische kenmerken vormen een factor `criminaliteir en deze factor spoort logischerwijs met de oorspronkelijke indeling van hinderlijk, overlastgevend en crimineel. Respectievelijk, 9.3 %, 32 % en 83.3 % scoort hoog op deze factor. De resterende
8 groepsdynamische kenmerken zijn terug te voeren op twee factoren.
IS'. Enige aarzeling is geweest of we hier de term `democratisch' in plaats van `niet-hierarchisch' hadden moeten kiezen. In
dergelijke jeugdgroepen varieert de beslissingsstructuur van democratisch tot (vaker) `ongericht min of meer door toeval
bepaald'.
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Tabel 7.1. Mate van hechtheid en organisatiegraad per type jeugdgroep afgezet
tegen de ernstscore. 1 "
mate van hechtheid
en organisatiegraad

gemiddelde
ernstscore

aantal
jeugdgroepen

hinderlijk

bag'
hoog
totaal

234
270
241

35
8
43

overlastgevend

laag
hoog
totaal

582
556
576

38
12
50

crimineel

laag
hoog
totaal

1072
1429
1230

10
8
18

laag

495
724
553

83

Type jeugdgroep

totaal

hoog
totaal

28
111

Eenzelfde beeld zien we bij jeugdgroepen met een gesloten hierarchische groepsstructuur.
Ze scorcn systematisch hoger op criminaliteit (uitgedrukt in de ernstscore). Dit beeld zien
we terug bij alle drie de typen afzonderlijk. Het lijkt crop dat groepen met cen gesloten,
hierarchische structuur vooral te vinden zijn in de bovenste regionen van ieder type.
Zeven hinderhjke jeugdgroepen, veertien overlastgevende jeugdgroepen en zes criminele
jeugdgroepcn hebben dan een gesloten, hierarchische groepsstructuur en maken zich
tevens schuldig aan de ernstiger vormen van criminaliteit.
Tabel 7.2. Mate van gesloten, hierarchische groepsstructuur per type jeugdgroep
afgezet tegen de ernstscore.
mate van openheid
en hierarchie

gemiddelde
ernstscore

aantal
jeugdgroepen

hinderlijk

laag
hoog
totaal

238
257
241

36
7
43

overlastgevend

laag
hoog
totaal

535
670
573

35
14
49

crimineel

laag
hoog
totaal

1160
1370
1230

12
6
18

totaal

laag
hoog
totaal

497
718
551

83
27
110

Type jeugdgroep
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`Bendes' zijn jeugdgroepen die beide voornoemde eigenschappen combineren.
Tabel 7.3. Mate van gesloten, hierarchische groepsstructuur en mate van hechtheid
en organisatiegraad per type jeugdgroep afgezet tegen de ernstscore. In aantallen
en procenten.
hinderlijk

overlast

crimineel

totaal

losse structuur/
open niet lage organisatie- hierarchisch
graad

28
65 %

25
51 Wo

8
44 °A)

61
55 %

gesloten
losse structuur/
lage organisatie- hierarchisch
graad

7
16 Wo

12
24 %

2
11 %

21
19 Wo

hechte structuur/ open niet hoge organisatie- hierarchisch
graad

8
19 %

10
20 Wo

4
22 Wo

22
20 %

hechte structuur/ gesloten
hoge organisatie- hierarchisch
graad

-

2
4 Wo

4
22 Wo

6
5%

Uiteindelijk verdienen zes jeugdgroepen het predikaat `hoge mate van hechtheid en organisatiegraad' en `gesloten hierarchisch'. Deze groepen krijgen de kwalificatie `bende'.
7.3. STRAATBENDES EN JEUGDBENDES

Dit hoofdstuk heeft als titel Tan kwaad tot erger'. De bepaling van bendes binnen het
brede scala aan jeugdgroepen is daarbij inzet geweest. Immers, de schaarse middelen voor
de aanpak van dergelijke problematische jeugdgroepen dienen efficient te worden besteed.
Bovendien is met het nader preciseren van bendes en de achterliggende kenmerken tevens
een eerste inschatting te geven van het soort inzet. Legt men het accent op preventief,
pro-actief, re-actief of repressief beleid en in welke combinatie?
Daarmee worden de overige jeugdgroepen uit dit onderzoek overigens met als `oninteressant' gepositioneerd. Zeker waar bij dergelijke groepen sprake is van subgroepen die in
criminaliteitspatroon afwijken van het gemiddelde (ernstiger zijn). Naarmate deze jeugdgroepen als geheel tot een zwaarder type behoren kan een dergelijke constatering immers
betekenen dat het huidige criminaliteitsniveau verder wordt versterkt. Zie hiervoor figuur
7.1., waarbij zichtbaar wordt dat subgroepen met een afwijkend ernstiger criminaliteitspatroon het criminaliteitspatroon van de gehele jeugdgroep negatief kunnen beInvloeden.
Interessant is het feit dat het twee bendes betreft die qua criminaliteitspatroon in de hoogste regionen van overlastgevende jeugdgroepen zitten en vier bendes die in de hoogste
. De verschillen in ernstscore zijn significant (.000).
'". Daarbij warden de 25 % jeugdgroepen die het hoogst scoren op hetzij hecht georganiseerd, hetzij gesloten hierarchische
groepsstructuur qua ernstscore vergeleken met de overige 75 % (hoog versus laag)
' 22
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regionen van criminele jeugdgroepen zitten. De indruk bestaat dat we hier te maken hebben met twee verschillende soorten bendes.
Straatbendes

De eerste soort betreft jeugdgroepen die vooral in openbare orde-termen een groot probleem vormen. Deze jeugdgroepen vinden we onder overlastgevende jeugdgroepen en
daarbinnen vormen ze de absolute top. In dergelijke groepen speelt vooral een excessieve
een rol. Criminaliteit worth vooral gepleegd met het oog op verwerving van
status en aanzien en - zij het als minder belangrijk - met het oog op financieel gewin (dat
is als het ware meegenomen). Confrontaties met openbaar gezag worden niet uit de weg
gegaan.. Vanzelfsprekend zijn de leden van dergelijke jeugdgroepen er op uit om niet
gepakt te worden. Maar dat gaat niet zo ver als men zou verwachten. Zo hebben ze er
geen enkele moeite mee om blijk te geven van een life-style' die niet anders dan met criminele gelden kan worden gefinancierd.'" De kick is dat iedereen weet dat ze succesvol
zijn in het criminele circuit. Zo succesvol, dat ze niet te pakken zijn. En als ze gepakt worden, staat een forse straf garant voor een hogere status in de groep. Interessant is dat ook
in de literatuur sommige auteurs de nadruk leggen op deze 'zichtbaarheidskenmerken'.
Klein en Maxson (1989) 1 " wijzen onder meer op het feit dat als de omgeving (buurt) de
jongeren als afzonderlijke groep ziet, ze zichzelf als gevolg daarvan langzamerhand als een
herkenbare groep beschouwen. Vaak is dat ontstaan omdat ze in de buurt regelmatig in
conflict zijn geraakt met buurtbewoners en/ofjustitie. We noemen dit soort bendes straatbetides'.
Jeugdbendes

De tweede soort betreft bendes die vooral in termen van opsporing een groot probleem
vormen. Deze jeugdgroepen vinden we onder de criminele jeugdgroepen en ook zij vormen hierbinnen de top. Het vemmeden bestaat dat we hier te maken hebben met een eerste transitie, waarbij openlijk opererende criminele jeugdgroepen langzamerhand 'ondergronds gaan' en tot de georganiseerde misdaad gaan behoren. Criminaliteit is voor dergelijke georganiseerde jeugdgroepen het middel ter verwerving van inkomen. Er is daamwe
ook een voorkeur voor criminaliteitsvormen met een geringer risico en een groot rendement. Dat vereist meer voorbereiding, het redelijk inschatten van risico's (calculeren) en
een strakkere organisatiegraad (meer hierarchic, grotere professionaliteit e.d.). De veronderstelling is dat dergelijke jeugdgroepen ook minder openlijk aan de weg timmeren. Hun
belang is - in tegenstelling tot het voorgaande subtype - meer gelegen in onopvallendheid.
We noemen dit soort bendes 'frugdbendes'.
Duidelijk is dat het hier een speculatieve profielschets betreft die niettemin de basis kan
vormen voor verder onderzoek. Een nadere bestudering van deze twee bendevarianten is
in ieder geval relevant.

22

. Excessief gokken en eIngsgebruik, dare auto's en bapassende vriendinnen etc.
Zie voor een uitgebreidere bespreking Hakkert et al. (1998).
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8. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen

8.1. CRIMINALITEIT IN GROEPSVERBAND OP DE AGENDA

Reeds in 1993 merkt Schuyt op dat groepscriminaliteit een principieel kenmerk is van
jeugddelinquentie'" en dat we nagenoeg niets weten over de invloed van de groep op
crimineel gedrag. Recent uitgevoerd onderzoek naar de aard, omvang, spreiding en achtergronden van jeugdcriminaliteit onder ruim 5.000 jongeren'" laat onder meer zien dat
naarmate jongeren meer en meer ernstige delicten plegen, ze vaker deel uitmaken van een
jeugdgroep. Ook is er bij een toenemende ernst van het delictgedrag van jongeren in de
jeugdgroepen vaker sprake van structuur en organisatie in de vorm van leiderschap binnen dergelijke jeugdgroepen.
Meer in het bijzonder blijkt bij een actueel onderwerp als geweld op straat dat bij circa 40 %
van de geweldsincidenten (voornamelijk jeugd)groepen zijn betrokken.'"
Al met al kan worden geconstateerd dat een substantieel deel van de jeugdcriminaliteit in
groepsverband plaatsvindt en derhalve ook in een dergelijk verband dient te worden
geanalyseerd.
Voldoende reden voor het Ministerie van Justitie om een landelijk onderzoek te starten
naar aard en omvang van problematische jeugdgroepen in vijf middelgrote gemeenten in
Nederland.'" Wijkagenten in de betrokken gemeenten hebben alle problematische jeugdgroepen in hun werkgebied gedetailleerd in kaart gebrachtm. Dit levert een beeld op van
ruim 110 van dergelijke jeugdgroepen (kwantitatieve analyse). Vervolgens zijn hieruit acht
jeugdgroepen varierend van lichte hinderlijke groepen tot zware criminele groepen geselecteerd en over een langere periode intensief gevolgd. Met name is hierbij gekeken naar
de samenhang tussen groepsdynamische processen en crimineel gedrag (kwalitatieve analyse). Aansluitend is binnen bestaande politiedatasystemen (BPS en met name HKS) aanvullende informatie over de groepsleden van deze laatste acht jeugdgroepen verzameld (delicten waaraan ze zich schuldig maken en met wie). Dat werpt een licht op mogelijke
subgroepen binnen dergelijke jeugdgroepen en/of mogelijke relaties met andere jeugdgroepen (netwerkanalyse met behulp van HKS).
Schuyt, 1993.
'27.Ferwerda, 2000.
'28.Ruim 80 % (tussen de 6.500 en 8.000) betreft daarvan groepen tegenover groepen (meerdere daders tegenover meerdere
slachtoffers) en jets minder dan 20 % (tussen de 1.600 en 2.000) betreft meerdere daders tegenover een slachtoffer (groep
tegenover individu) (Terlouw, de Haan, Beke, 1999).
'29. Voorafgaand hieraan heeft in 1998 een eerste terreinverkenning plaatsgevonden (Hakkert, van Wijk, Ferwerda en Eijken,
1998).
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8.2. DRIE OPDRACHTEN

Met de uitvoering van dit onderzoek zijn drie opdrachten vervuld.
1 Allereerst is een beter inzicht geleverd in diverse typen problematische jeugdgroepcn
(satnenstelling, delictsprofiel ed.), alsmede een eerste karakterisering van de zich bierbinnen afspelende groepsdynamischc processen.
2 Op basis daarvan is vervolgens een kort en goed toepasbaar meetinstrument ontwikkeld,
dat landelijk kan worden uitgezet en waannee politicfitnctionarissen of anderen periodiek (bijvoorbeeld on' de twee jaar) het aantal problematische jeugdgroepen in hun wijk
casu quo verzorgingsgebied, alsmede hun aard en omvang, in beeld kunnen brengen.
3 Tevens zijn op basis daarvan enkele beleidsaanzetten gegeven, waarmee jeugdcriminaliteit gepleegd in groepsverband adequater kan worden aangepakt.
Bij wijze van samenvatting geven we in paragraaf 8.3 allereerst cen gedetailleerde profielschets van de oorspronkelijk onderscheiden drie typen jeugdgroepen. Vervolgens bcsteden we aandacht aan een klein aantal jeugdgroepen die qua organisatiestructuur en daarmee samenhangend criminaliteitsniveau afwijken en omschreven kunnen worden als
straatbendes en jeugdbendes.

Conclusies trekken we in de volgende paragraaf 8.4 (de 'high lights' ). Voor een dcel betreft
het inhoudelfike conclusies, die licht wcrpen op een nieuwe indeling van jeugdgroepcn
en de mate waarin groepsdynamische processen een rol spelcn bij bun critninele gedrag.
Voor een deel betreft het beleidsmatige conclusies, die licht werpen op de wijze waarop
de informatieverzarneling het best vorm kan worden gegeven, de noodzaak van deskundigheidsbevordering en dergelijke.
We sluiten dit hoofdstuk af met cen reeks aanbevelingen, die zich richten op drie then -la's:
infonnatieverzameling, deskundigheidsbevordering en fiankerend beleid. Speciale aandacht geven we daarbij aan de op basis van dit onderzoek ontwikkelde short list Jeugdgroepen', waarmee wijkagenten op snelle en eenvoudige wijze de typen jeugdgroepen in
bun wijk in beeld kunnen brengen. Deze wordt bij wijze van afsluiting aan het eind van
dit hoofdstuk weergegeven.
8.3. SAMENVATTEND: FEN PROFIELSCHETS VAN JEUGDGROEPEN
Politic Haaglanden (Afdeling Analyse & Research) heeft als eerste een poging gedaan Urn de
jeugdgroepen in bun regio in beeld te brengen. Ze ging daarbij uit van drie typen jeugdgroepem hinderlijke jettgdgroepen, overlastgevende jeugdgroepen en critninele jeugdgroepen. Deze
verdeling in drie typen jeugdgroepen is tevens uitgangspunt geweest voor dit onderzoek.
De wijkagenten hebben voor iedere jeugdgroep bin= hun verzorgingsgebied aangegeI". Daarvoor is gebruik gemaakt van een door de recio liaaglanden (afdeling Analyse & Research) ontwikkeld meetinstrument
dat ten behoeve van dit onderzoek is bewerkt en aangepast.
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ven of het een hinderlijke, overlastgevende dan wel criminele jeugdgroep is en vervolgens
over ieder van deze jeugdgroepen een groot aantal vragen beantwoord.
Op basis van hun oordeel" en het criminaliteitspatroon zijn de jeugdgroepen in drie typen
ingedeeld. Aan de hand van de onderzoeksresultaten zijn we in staat een profiel te schetsen van deze drie typen jeugdgroepen. Hoe groot zijn ze, wat is de leeftijd van de jongeren, waar komen ze vandaan, laten ze zich in met alcohol en/of drugsgebruik enzovoorts?
Zijn het goed georganiseerde hechte groepen ofjuist niet, is er sprake van leiderschap, zijn
er subgroepen die afwijkend crimineel gedrag vertonen enzovoorts? En tot slot de hamvraag: aan welke soorten criminaliteit maken ze zich wel of niet schuldig?

8.3.1. Hinderlijke groepen
In de vijf onderzochte gemeenten treffen we 44 jeugdgroepen aan die als hinderlijk zijn
te kwalificeren. Ze bestaan uit jongeren die in hun eigen wijk een of meerdere plekken
hebben waar ze geregeld samenkomen/rondhangen. Qua omvang zijn ze niet groot
(meestal tussen de 10 en 20 jongeren). De meeste jongeren zijn tussen de 13 en 15/16 jaar
oud en hebben een overwegend Nederlandse achtergrond. Hinderlijke jeugdgroepen
kennen verhoudingsgewijs weinig wisselingen in de samenstelling. Wel groeit de groep in
de loop van de tijd. Binnen hinderlijke groepen zien we wel dat bepaalde jongeren een
leidende rol spelen, maar deze is veelal impliciet (wordt ook niet als zodanig door andere
jongeren gezien). Het grootste deel gaat naar school, met name het VBO/MAVO en de
rest heeft een of ander baantje.
Er wordt in dergelijke groepen wel alcohol gebruikt, maar zeker in verhouding met de
andere twee typen jeugdgroepen valt dat erg mee. Softdrugsgebruik is binnen dit type
groep veel gewoner. Gebruik van XTC is een uitzondering.
We hebben te maken met een type jeugdgroep dat nog weinig samenhang en sturing kent.
Dat blijkt ook als gekeken wordt naar de groepsstructuur. Jongeren uit dit type groep hebben redelijk veel contacten buiten de groep en laten nieuwelingen relatief gemakkelijk
toe. Er is - zoals eerder aangestipt - geen sprake van duidelijke leiders. Dit type groepen
bestaat enkele jaren en verdwijnt dan weer. Gemiddeld bestaan ze tweeenhalf jaar.
Hinderlijke jeugdgroepen kunnen over de brede lime als (zeer) licht worden beschouwd.
Dat blijkt - zoals we later zullen zien - uit het criminaliteitspatroon, maar ook uit hun
politie- en justitiecontacten. De wijkagent `komen ze regelmatig tegen' als ze voor de
nodige overlast zorgen in de wijk en in sommige gevallen leidt dat zelfs tot een Halt-straf
of een boete. We hebben met andere woorden te maken met jongeren die af en toe over
de schreef gaan, maar nog goed te corrigeren zijn.
Jongeren uit dit type groepen zijn `gespecialiseerd' in hinderlijk gedrag. Hun belangrijkste bezigheden bestaan uit het bewust of onbewust veroorzaken van hinder en overlast
voor hun omgeving. Dat gebeurt gewoon op de straathoek, maar ook in het verkeer
gedragen zij zich niet naar behoren (overtreden allerlei verkeersregels). Ze hangen in groe'''. In dit onderzoek zijn jeugdgroepen als hinderlijk, als overlastgevend, of als crimineel getypeerd op grond van hun criminaliteitspatroon ('objectieve classificatie) en op grond van de typering die de agent aan de betreffende jeugdgroepen geeft
('subjectieve classilicatie). De subjectieve classificatie wordt vanzelfsprekend mede bepaald door het referentiekader van de
wijkagenten. De verwachting is bijvoorbeeld dat wijkagenten in grote steden jeugdgroepen over de hele linie lager zullen
inschalen. Ze zijn meer gewend (hebben vaker te maken met ernstige jeugdcriminaliteit). Met de objectieve ernstscore (op
basis van het criminaliteitspatroon) worden dergelijke onderschattingen grotendeels gecorngeerd.

129

Bake, A.M. van Wijk. H.B. Fenverda

pen rond, provoccren omstanders, veroorzaken geluidsoverlast, gaan zich soms tc buiten
aan drank en geregeld aan softdrugs en plegen op zijn tijd lichte vernielingen. Een beperkt
aantal jongercn uit dergelijke groepen maakt zich sorns schuldig aan (veelal lichte)
gewelds- en On mindere mate) verrnogensdelicten. En ook bestaat binnen dergelijke groepen - in het verlengde hiervan - een lichte neiging om zich te verzetten tegen het openbaar gezag. Dergelijke g-roepen proberen met andere woorden voorzichtig de grenzen uit
die gezagsdragers stellen. Al met al een type dat nog redelijk binnen de grenzen van het
hanteerbare opereert, maar waar - zij het mondjesmaat - wel wat 'tekenen van verval'
zichtbaar zijn. Met name het plegen van lichte verkeersovertredingen en lichte geweldsen vermogensdelicten, in combinatie met een minder sterk ontzag voor gezagsdragers,
wijst bier op.

8.3.2. Overlastgevende groepen
In de vijf onderzochte gemeenten treffen we 51 jeugdgroepen aan die als overlastgevend
zijn te kwalificeren. Overlastgevendc groepen nemen over de hele linie een tussenpositie
in: soms lijken ze wat nicer op hinderlijke groepen en soms kornen ze erg dicht in de
buurt van criminele groepen. We zicn bijvoorbeeld dat dit type jeugdgroep qua omvang
en leeftijd sterk lijkt op hinderlijke groepen. Overlastgevende jeugdgroepen tellen veelal
tussen de 10 en 20 leden en de leeftijd 1igt cen fractie hoger dan die van hinderlijke groepen. Ook het opleidingsniveau van het merendeel van de jongeren uit dit type verschilt
niet zo veel van dat van hinderlijke jeugdgroepen een fractie lager).
Op andere punten zicn we cchtcr dat de afstand tussen hinderlijke en overlastgevende
jeugdgroepen vecl groter is. Dat wordt zichtbaar bij het aantal jongeren dat de school hecft
verlaten. In tegenstelling tot hinderlijke groepen betreft bet bij overlastgevende groepen
clan vaak jongeren die voortijdig zijn afgehaakt en vervolgens ook niets om handcn hcbben (werkloos). Opvallend is verder dat we onder overlastgevende jeugdgroepen veel
vaker zien dat de jongeren van verschillende ctniciteit zijn.
Dit type jeugdgroep opereert minder wijkgebonden (waarin ze meer lijken op criminele
jeugdgroepen). De reden daarvoor is vooral gelegen in bun vrijetijdsbesteding. jongeren
uit dit type groep gaan regelmatig uit. Het forse alcoholgebruik, maar ook het gebruik van
softdrugs en party-drugs als XTC en speed bevestigen dat. Dat in het verlengde daarvan
jongeren uit deze jeugdgroepen vaker betrokken raken bij openlijke geweldpleging en
lichte mishandeling (soms gepaard gaand met gebruik van wapens) ligt dan ook in de rede.
Overlastgevende groepen geven de politic, maar ook justitic aanmerkelijk nicer werk.
Jongeren uit dit type jeugdgroep komen regehnatig in aanraking met de politic en een
decl van hen is naast cell Halt-straf/boete ook al tegen een voorwaardelijke en zelfs
onvoonvaardelijke vriTheidsstraf aangelopen.
Verschillende karakteristieken wijzen in de richting van cell duidclijk andere groepsstructuur, of bet begin van een andere groepsstructuur. Zijn hinderlfike groepen te karakteriseren als 'los zand', overlastgevende jeugdgroepen zijn hechter. Ze bestaan ook langer
(gemiddeld vier jaar). Dit type jeugdgroep speck blijkbaar een centralere rol in het dagelijks leven van de erbij aangcsloten jongeren. Indicatief is het gegeven dat cell deel van
deze jongeren werkloos is. Mogclijk indicaticf is ook dat jongeren die een centrale of leideride rol spelen, vaker als zodanig worden (h)erkend door de andere leden van de groep.
Er is met andere woorden nicer overcenstemming over dit soort posities. Mogelijk indi-
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catief is tenslotte ook het gegeven dat er - naast weinig wisselingen - ook een veel geringere instroom is. Men komt er met andere woorden niet zo maar binnen.
Als we het criminele gedrag van dit type groep onder de loep nemen, lijkt de term 'overlastgevend' enigszins eufemistisch. Ze maken zich in ruime mate schuldig aan diverse vormen van hinderlijk gedrag (ook in het verkeer). Maar uit het kwalitatieve onderzoek blijkt
dat ze zich bewuster zijn van hun positie, in die zin dat ze een duidelijke antisociale houding hebben en deze houding ook koesteren.
Geweldpleging wordt absoluut niet geschuwd en het blijft dan niet altijd bij de lichtere
vorrnen. In dat opzicht komen ze in feite dichter in de buurt van criminele jeugdgroepen
dan van de hinderlijke jeugdgroepen. Daar komt bij dat de confrontaties met het openbaar gezag vaker en ook vergaander zijn dan bijvoorbeeld bij het voorgaande type jeugdgroep. Ook daarin blijkt de antisociale houding.
En daarmee hebben we tevens de `eigen' positie van overlastgevende jeugdgroepen getypeerd. In de kern onderscheidt dit type zich van hinderlijke jeugdgroepen doordat (een
deel van de) jongeren uit dit type jeugdgroep andere (minder florissante) maatschappelijke perspectieven heeft, en daarmee de groep ook een centralere rol in zijn dagelijkse leven
speelt. En in de kern onderscheidt dit type zich van criminele jeugdgroepen doordat de
jongeren zich voornamelijk schuldig maken aan min of meer recreatieve of sociale vormen van criminaliteit. Als we echter in termen van risico-inschatting spreken, dan zouden overlastgevende jeugdgroepen naast criminele jeugdgroepen absoluut prioriteit dienen
te krijgen. Er zijn tekenen die er op wijzen dat min of meer recreatieve of sociale vormen
van crirninaliteit ingeruild worden voor calculerende en verwervende vorrnen van crirninaliteit. Indicatief is het gegeven dat naast drugsgebruik er ook serieuzer wordt gehandeld
(waarschijnlijk veelal nog ter bekostiging van eigen gebruik) en er redelijk veel lichte en
soms zware, vermogensdelicten worden gepleegd.

8.3.3. Criminele groepen
In de vijf onderzochte gemeenten treffen we 18 jeugdgroepen aan die als crimineel zijn te
kwalificeren. Criminele groepen wijken op tal van fronten af van voorgaande twee typen
jeugdgroepen. Allereerst zijn het over het algemeen grotere groepen (gemiddeld aantal
leden circa 30) en is er een opmerkelijk brede spreiding in leeftijd. Enerzijds zien we dat
er jongeren van 12 of 13 jaar deel van uitmaken, anderzijds behoren er ook jongeren toe
van boven de twintig. Qua opleidingsniveau scoren jongeren uit dit type jeugdgroep
extreem laag (veelal speciaal onderwijs). Dat de motivatie op dit terrein gering is, blijkt
verder uit het relatief grote aantal vroegtijdige schoolverlaters en uit het aantal jongeren
dat spijbelt. Veel jongeren die deel uitmaken van criminele groepen zijn werkloos. In verhouding is de samenstelling van dit type jeugdgroep ook vaker etnisch gemengd (allochtoon - autochtoon) of volledig allochtoon (Marokkaans, Turks of Antilliaans).
Dit type jeugdgroep heeft de grootste actieradius en opereert zoms zelfs regional en Iandelijk. De reden hiervoor is deels sociaal (bezoek aan diverse uitgaanscentra), deels `zakelijk' (plegen van criminaliteit). Alcohol- en drugsgebruik zijn breed ingevoerd. Daarnaast
handelt dit type jeugdgroep professioneel in drugs. Binnen dergelijke milieus blijkt het
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ook gangbaar dat men zich bcwapent. De rneerderheid hceft een wapen (veelal cen steekof stootwapen) en dat wordt in voorkomende gevallen ook wel gebruikt.
Criminelc jcugdgroepen vormen voor de jongeren die Cr deel van uitmaken een platform voor sociale activiteiten (uitgaan), maar zeker ook een platform voor criminelc
activiteiten. Voor wat dat laatste betreft fungeren dergelijke jeugdgroepen als reservoir
waaruit - afhankelijk van de criminele klus - gelegenheidscoalities kunnen worden aangegaan. Er is sprake van een toenernende professionaliteit en het afwegen van risico's
tegen pakkans. Bij overlastgevende jeugdgroepen bcpaalt als het ware de groep de vormen van criminaliteit die worden gepleegd (crimincel gedrag als een sociaal gebeuren).
Bij criminelc groepen bepalen individuen de vormen van criminaliteit die worden
geplecgd en zc zoeken daarbij passcnde partners (crimineel gedrag als zakelijk gcbeuren).
IDat vertaalt zich ook in de groepsstructuur. Binnen criminele jeugdgroepen zien we
vaak duidelijke subgroepjes met leiders, een hechte structuur en dc nicest duidelijke vormen van organisatie.
Dat deze activiteiten niet altijd onopgemerkt blijven, komt tot uiting in het aantal politicen justitiecontacten. In alle jeugdgroepen van dit type komen we jongeren tegen die naast geldboetes - tegen cen (on)voonvaardelijke vriTheidsstraf zijn opgclopen.
Ms hinderlijke jeugdgrocpen tot de eerste divisic behoren en overlastgevende groepen tot
de middenmoot in de eredivisic, dan behoren de criminele jeugdgroepen tot de top. Wat
daarbij opvalt, is dat er niet zozeer een verschuiving in criminaliteitsvorinen optreedt,
maar een verbreding. Criminele jeugdgroepen scoren met andere woorden ook hoog met
alle vonnen waar hinderlijke en overlastgevendc groepen inee scoren. In feite spannen ze
ook met deze crinUnaliteitsvormen de kroon.l" Maar daarnaast zijn zwaardere criminaliteitsvonnen verder uitgeg,rocid. Handel in drugs, zwaardere geweldpleging en geweldpleging met dicfstal (zwaardere vemmgensdelicten) vormen onderdeel van hun repertoire.
De indruk bestaat - zoals eerdcr opgemerkt - dat het hier orn delicten gaat waarbij sprake
is van een ander soort motieven en daannee van een andere wijze waarop delicten worden geplecgd. Criminaliteit vanwcgc het (fmanciele) gewin neemt de plaats in van criminaliteit vanwcge de kick of vanwege het aanzien.'"

8.3.4. De `plusvariane: straatbendes en jeugdbendes
Op basis van de kwantitatieve analyse van ruim 110 jeugdgroepen, alsmede nadere bestudering van acht van dergelijke groepen (kwalitatieve analyse) en dc daaraan gekoppeldc netwerkanalyse (HKS-analyse) is het mogelijkheid een zogenaamde 'plusvariane te benoemen.
Twee groepsdynamische kenmerken hangen direct samen met al dan niet plegen van meer
ernstige vormen van antisociaal en crimineel gedrag. Het eerste kenmerk betreft checht
georyaniseerd' versus 'los, ongeorganiseerdi Hieronder vallen vijf kenmerken, namelijk de
hechtheid van de groepsstructuur, de mate van onderlinge solidariteit, de mate van organisatie, de mate waarin crimincle acties worden gepland en tot slot de mate waarin er
wisselingen binnen de groep plaatsvinden. Dc tweede factor betreft 'open, niet-lararchisch
'". Interessant is ook dat den jeugdgroepen zich veel vaker schuldig maken aan met name njden onder invloed. Deze fongem beschikken gezien bun leeftijd en middelen (verkregen nit nitnittele bronnen) over ten auto (statussymbool). Alcohol
en drugsgehntik boort bovendien hij bun life-style (zie byvoorheeld Ha/therm et al., 1998,) Reeidive op dit tend!, bij jonge
autontobilisten zou ten indicatie kunnen zijn voor extra politiele aandacht (vroegtijdige sIgnalefing). In dat verhand zou
ern striktere aattpak van njden onder invloed hij deze leeftijdscategorie ook interessant zijn.
1 ". Zie ook Beke en Kleiman, 1993.
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versus gesloten, hierarchisch'. Hieronder vallen drie kenmerken, namelijk de mate van hierarchie, de mate van onderlinge rivaliteit en de mate waarin de groep zich als groep profileert. Jeugdgroepen die hoog scoren op beide factoren ('hecht georganiseerd' en `gesloten, hierarchisch') hebben een significant zwaarder criminaliteitspatroon.

Uit deze landelijke inventarisatie in vijf middelgrote steden in Nederland komen zes
jeugdgroepen naar voren die hoog scoren op beide factoren. Interessant is dat het gaat om
twee jeugdgroepen die qua criminaliteitspatroon in de hoogste regionen van overlastgevende jeugdgroepen zitten en vier jeugdgroepen die in de hoogste regionen van criminele jeugdgroepen zitten. De indruk bestaat dat we hier te maken hebben met twee
verschillende `plusvarianten'. De eerste betreft jeugdgroepen die vooral in openbare ordetermen een groot probleem vormen. Deze jeugdgroepen vinden we onder overlastgevende jeugdgroepen en daarbinnen vormen ze de absolute top. Het vermoeden bestaat dat
bijvoorbeeld het georganiseerde deel van de diverse 'hooligans' hiertoe behoort (en dan
met name de tweede jonge generatie)'", maar ook groepen jongeren die doelgericht en
met de nodige voorbereiding uitgaanscentra bezoeken om `rotzooi te trappen'. Deze
`plusvariane zou gekarakteriseerd kunnen worden als straatbendes.
De tweede soort plusvariant betreft jeugdgroepen die vooral in termen van opsporing een
groot probleem vormen. Deze jeugdgroepen vinden we onder de criminele jeugdgroepen
en ook zij vormen hierbinnen de top. Het vermoeden bestaat dat we bier te maken hebben met een eerste transitie, waarbij openlijk opererende jeugdgroepen langzamerhand
`ondergronds gaan' en tot de georganiseerde misdaad gaan behoren. Deze `plusvariane
kunnen we karakteriseren als jeugdbende. Duidelijk is dat een nadere bestudering van deze
twee `plusvarianten' relevant is.
8.4. CONCLUDEREND: DE 'HIGH LIGHTS' VAN HET ONDERZOEK

Een complex onderzoek als het onderhavige levert een indrukwekkende hoeveelheid
resultaten. Er ligt hier veel feitelijke informatie, die ons inzicht geeft in het profiel van de
drie typen jeugdgroepen in Nederland. In de vorige paragraaf hebben we daar aandacht
aan besteed. Maar daarnaast levert een onderzoek als dit ook fundamentelere inzichten in
de betekenis en het functioneren van dergelijke jeugdgroepen.'" Het zijn deze meer fundamentele inzichten - vervat in een selectie van de achttien belangrijkste 'high lights' - die
we eerst aan de orde willen stellen. Ze vormen als zodanig de basis waarop latere beleidsaanzetten worden geformuleerd.

'". Ferwerda, Beke & van Wijk (1998).
35 . Dan gaat het am de mate waarin de drie typen jeugdgroepen al dart Met fimdamenteel van elkaar verschillen, de wijze
waarop groepsprocessen precies samenhangen met crimineel gedrag, maar ook de wijze waarop dergelijke jeugdgroepen goed
in beeld kunnen warden gebracht.
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Voorkomen van jeugdgroepen
1 Jeugdgroepen zijn op grond van de ernst van her antisociale en criminele gcdrag in
eerste instantie in te delen in drie typen: hinderlijk, overlastgevend en crimineel.
2 Binnen de vijf middelgrote gemeenten zijn er 113 problematische jeugdgroepen galaventariseerd waarvan 44 als hinderlijk, 51 als overlastgevend en 18 als crimineel kunnen worden getypecrd.
3 De inventarisatie geeft vooral een beeld van de zichtbare jeugdgroepen. Het vennocden is dat met name her aantal crimineleljeugdgroepen in werkelijkheid hoger ligt.
4 In ternien van herkomst en actieradius van problcmatische jeugdgroepen in de verschillende steden zijn Cr de nodige overeenkomsten. In de eerste plaats is duidelijk dat
problematischc jeugdgroepen vakcr voorkomen in de sociaal-economisch zwakkere
wijken (of delen van die wijk). In de tweede plaats is Cr een relatie tussen actieradius
en type jeugdgroep. Hinderlijke jeugdgroepen zijn vaker wijkgebonden, overlastgevende en criminele jeugdgroepen stadsgebonden (soms zelfs reg,ionaal). De belangrijkste verplaatsingen betrefFen bezoek aan het centrum als 'hart van de stad' met zijn concentratics van winkels en horeca.

Een nionve typering van jeugdgreepen
5 De dric onderscheiden typen jeugdgroepen hebben - zo blijkt uit voorgaande paragraaf
- een min of meer eigen patroon van achtergrondkenmerken en crimineel en/of antisociaal gedrag. En een daarmec samenhangend patroon van politic- en justitiecontacten. Vraag is nu of hiermee daadwerkelijk sprake is van drie fundamentecl verschillende typen, of eerder van drie ontwikkclingsstadia van jeugdgroepen. Is her met andere
woorden mogelijk dat cen hinderlijkc jeugdg,roep uitgroeit tot een overlastgevendc en
deze op zijn bcurt weer tot een criminele? Op basis van dit onderzoek kunnen we hierover geen harde uitspraken doen. Wel zijn Cr aanwijzingen dat we niet met drie, maar
slechts met twee typen te maken hebben.' Dat wordt onder nicer duidelijk als we proberen de belangrijkste scheidslijnen tussen de drie rypen jeugdgroepen re trekken.
6 De eerste scheiddyn tussen de drie typen jeugdgroepen is te trekken waar her gaat om
het maatschappelijke perspectief van de jongeren die er deel van nitmaken. Jongeren
uit hinderlijke groepen hebben over her algemeen een redelijk maatschappelijk perspectief Criminele jeugdgroepen bestaan voor het overgrote deel nit jongeren die
vooralsnog geen enkel uitzicht hebben op een maatschappelijke carriere.
Overlastgevende jeugdgroepen nemen hierbij een tussenpositie in, met dien verstande
dat in de meeste jeugdgroepen van dit type de jongeren met een redelijk maatschappelijk perspectief in de meerderheid zijn. In dat opzicht lijken ze dus meer op de hinderlijke groepen. Slechts een klein deel leunt war dit aspect betreft dicht tegen de eta'ninth groepen aan (tevens een indicatie voor de zwaarte en vooral her karakter van
het criminaliteitspatroon).
7 De tweede scheidslijn tussen de drie typen jeugdgroepen is tc trekken daar waar her gaat
om aard en karakter van de gepleegde criminaliteit en de daaraan gekoppelde beleving
door de jongeren. Hier zien we aan de ene kant van de scheidslijn grofweg de Innderlijke en overlastgevende jcugdgroepen en aan de andere kant van de scheidslijn de
Door de komende jaren penndiek de jengdgroepen in diverse politieregio's
moedens bewr onderbmiwen,
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criminele groepen. Min of meer `recreatieve' of sociale vormen van criminaliteit contrasteren met meer calculerende en verwervende vormen van criminaliteit. Ook hier
zien we dat de aard en het karakter van het criminele gedrag van een beperkt aantal
overlastgevende jeugdgroepen afwijkt. In dit opzicht lijken ze sterk op criminele
jeugdgroepen. Indicatief is bijvoorbeeld dat binnen deze overlastgevende jeugdgroepen naast drugsgebruik er ook serieuzer wordt gehandeld (waarschijnlijk veelal nog ter
bekostiging van eigen gebruik) en er redelijk veel lichte en soms zware, vermogensdelicten worden gepleegd.
8 De derde scheidslijn tussen de drie typen jeugdgroepen vloeit indirect voort uit voorgaande aspecten. Het heeft te maken met de functie van de jeugdgroep voor de jongeren. Vormen hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen voor de jongeren die er
deel van uitmaken primair een platform voor sociale activiteiten (rondhangen in de
wijk, uitgaan in diverse uitgaanscentra), criminele jeugdgroepen vormen voor de jongeren die er deel van uitmaken een platform voor criminele activiteiten. Criminele
jeugdgroepen zijn meer een middel. Ze fungeren als reservoir waaruit - afhankelijk van
de criminele klus - gelegenheidscoalities kunnen worden aangegaan. Dat wordt onder
meer zichtbaar in de netwerkjes waarmee criminele activiteiten op touw worden gezet
(veelal wisselende coalities binnen - en soms zelfs buiten - de betreffende jeugdgroep),
door een toenemende afweging van risico's (pakkans) en de wijze waarop politie- en
justitiecontacten effect sorteren. In alle jeugdgroepen van dit type komen we jongeren
tegen die - naast geldboetes - tegen een (on)voorwaardelijke vrijheidsstraf zijn opgelopen. Vooralsnog blijkt dit onvoldoende om deze jongeren te corrigeren.
9 Op basis hiervan lijken zich twee ontwikkelingspaden af te tekenen. Het ene ontwikkelingspad speelt zich af binnen de context van hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen. Hier zien we - zoals gezegd - de groep fungeren als platform voor sociale
activiteiten. Zoiets als een voetbalclubje. Met dat verschil dat antisociaal gedrag hier de
sociale activiteit is. Naarmate dergelijke activiteiten onvoldoende ontmoedigd worden,
bestaat het gevaar van doorgroei naar overlastgevende jeugdgroepen. Het arsenaal antisociaal gedrag wordt uitgebreid met (veelal lichtere) vorrnen van crirninaliteit en de
maatschappelijke correctiemogelijkheden worden minder. Dergelijke jeugdgroepen
lijken zich steeds minder gelegen te laten liggen aan gezagsdragers. Het andere ontwikkelingspad speelt zich volledig af binnen de criminele jeugdgroepen. De carriere
en ontwikkeling op het gebied van antisociaal en crimineel gedrag spelen zich voiledig af binnen dergelijke groepen. Dat is indirect ook zichtbaar in het profiel. Het zijn
relatief grote groepen met een brede leeftijdsrange, waarin jongeren van 12 en 13 jaar
rondom een vaste kern van 18 tot over de 20 jaar hangen, na verloop van tijd worden
gerekruteerd en afhankelijk van hun verrichtingen te zijner tijd toetreden tot de vaste
kern.
10 Op basis van de voorgaande schets van twee ontwilcIcelingspaden zou men kunnen
concluderen dat uiteindelijk sprake is van twee typen jeugdgroepen. Hinderlijke en
overlastgevende jeugdgroepen vormen samen het eerste type jeugdgroep, dat aangeduid
kan worden als het type jeugdgroep met openbare orde problematiek en criminele jeugdgroepen als het tweede type jeugdgroep met criminele problematiek. Beide typen staan min of
meer los van elkaar. Politiele inspanningen bij het eerste type betreffen vooral handhaving van de openbare orde en bij het tweede type vooral opsporing en vervolging.
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In schema:
overlastgevende

1

jeugdgroepen

hinderlijke
jeugdgroepen

oplopende
emstscore

criminele
jeugdgroepen

l

oplopende
emstscore

eerste type:

tweede type:

openbare orde jeugdgroep

criminele jeugdgroep

(handhavingsproblematiek)

(opsporingsproblematiek)

Groepsdynamische processen I: de mining van subgroepen
11 Uit de kwalitatieve analyse blijkt dat jeugdgroepen vaak bestaan nit een verzameling
subgroepen. Sums zijn dat subgroepen met een afwijkend (ernstiger) criminaliteitspatroon. Interessant is nu hoe de groep als geheel omgaat met dergelijke subgroepen met
een afwijkend (ernstiger) criminaliteitspatroon. Heeft dat een crirninaliteitsbevorderend of een criminaliteitsremmend effect op de totale groep? Naar welke kant de
balans doorslaat - zo blijkt op basis van dit onderzoek - is voor een grout deel Alankelijk van het type groep en de omvang van de subgroep. In hinderlijke groepen zal
een dergelijke criminele subgroep zich op den duur afsplitsen, omdat Cr binnen dit
type jeugdgroepen geen Idraagvlak' is voor criminele activiteiten (afstoten). Of cen
dergelijke subgroep wordt gecomgeerd. Bij overlastgevende en criminele groepen zal
een subgrocp met afwijkend (zwaarder) criminecl gedrag nicer kans hebben oar gemncmporeerd te worden. Dat gebeurt doordat de bestaande activiteiten en taken binnen
een bestaande subgroep opnieuw gerangschikt worden, dan wel dat er een nieuwe
subgroep ontstaat rondom deze nieuwe criminele activiteiten.

Groepsdynamische processen

samenhang met aiminaliteit

12 Twee factoren m.b.t. de groepsdynamiek hangen - zoals eerder aangegeven - direct
samen met al dan niet plegen van ernstigere vormen van anti-sociaal en crimineel
gedrag.'" De eerste factor betreft 'hecht georganiseerd) versus 'los, ongeorgattiseerd' en de
tweede factor 'open, niet - hierarchisch versus gestoten, hierarchisch'. Op basis hiervan zijn
zogenaarnde 'plusvarianten' it onderscheiden. In totaal zijn er zes jeugdgroepen die dit
predikaat verdienen. Twee daarvan behoren tot het openbare orde type. Ze hebben
van alle hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen de hoogste ernstcore. Deze
jeugdgroepen zouden we voorlopig willen karakteriseren als zogenaamde `straatbendes'.
Deze zijn cent vastgesteld op basis van het kwalitatieve onderzoek onder de wilt geselecteerde jeugdgroepen en vewolgens
getoetst in het kwantitatieve onderzoek order 113 jeugelgroepen.
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Vier jeugdgroepen behoren tot het criminele type (met wederom de hoogste ernstscore). Deze jeugdgroepen zouden we voorlopig willen karakteriseren als jeugdbendes'.
Het is duidelijk dat nader onderzoek naar de profielen van deze twee typen (straatbendes en jeugdbendes) gewenst is.
In schema:
'plus-variant
jeugdbendes'

`straatbendes'

overlastgevende
jeugdgroepen

oplopende
ernstscore
hinderlijke
jeugdgroepen

1

criminele
jeugdgroepen

l

oplopende
ernstscore

eerste type:
openbare orde jeugdgroep

tweede type:
criminele jeugdgroep

(handhavingsproblematiek)

(opsporingsproblematiek)

Netwerkanalyses van de jeugdgroepen
13 Dat binnen jeugdgroepen diverse subgroepen zijn te onderscheiden met eigen criminaliteitspatronen, wordt ook door deze netwerkanalyses bevestigd.
14 Er zijn centrale figuren binnen een jeugdgroep aan te wijzen die een 'linking pin' vormen tussen de diverse subgroepen. Vaak zijn dit (in)formele leiders van dergelijke
jeugdgroepen.
15 Er kunnen bepaalde dwarsverbanden bestaan tussen verschillende jeugdgroepen. Er is
dan sprake van een of twee jongeren die deel uitmaken van verschillende groepen. We
noemen dergelijke jongeren zogenaamde `kruispuntverdachten'. In termen van aanpak
is vooral interessant in hoeverre dergelijke Iruispuntverdachten' een verbinding vormen tussen twee jeugdgroepen van een ander type (bijvoorbeeld tussen een hinderlijke jeugdgroep en een criminele jeugdgroep).

Informatieverzameling en deskundigheidsbevordering
16 Het inventariseren en in kaart brengen van problematische jeugdgroepen vraagt
gebruik van meerdere informatiebronnen. Naast de eigen kennis van de politiefunctionarissen (eerste bron) blijkt het zinvol om ingeval van ontbrekende informatie ook
collega's'" (tweede bron) te raadplegen. Daarnaast besch_ikken (randgroep)jongerenwerkers (derde bron) vaak over interessante informatie, die ook andere - niet primair
"8 . Zeker als het collega's betreft die op dit terrein spedale expertise hebben (voorbeeld hiervan zijn taakaccenthouders jeugd'
die in sommige korpsen z(n aangesteld)
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Tot slot zou standaard aanstrafrechtelijke - facetten van dergclijke groepen
vullende informatie moeten worden ingezameld ten behoeve van een netwerkanalyse
door het consulteren van politiedatasystemen zoals BPS en/of HKS. (vierde bron).
17 Het inventariseren en in kaart brengen van problematische jeugdgroepen vraagt tijd,
geduld en expertise. Wijkagenten moeten getraind warden eq. inzicht krijgen in de
wijzc waarop ze jeugdgroepen kunnen benadcren, welk soort informatie relevant is
(waar ze op mocten letten), in de wijze waarop de noodzakelijke informatie kan worden verzameld en waarvoor dergelijke infomiatie relevant is.
18 Het inventariscren en in kaart brengen van problematische jeugdgroepen is alleen haalbaar en zinvol indien direct duidelijk is voor de Basis Politic Zorg (BPZ) wat ermee
gebeurt. Het dicnt met andere woorden helder te zijn op welke wijze dergelijke
informatie in eerste instantie binnen het korps kan worden uitgcwisscld (interactie tussen BPZ en recherche).
8.5. AANBEVELINGEN: AANZETTEN TOT BELEID
Ow de aanpak van jeugdcriminalitcit gepleegd in groepsverband vonn en inhoud tc
geven, volgt in deze laatste paragraaf cell reeks aanzetten tot beleid (aanbevelingen). Daarbij
worth puntsgewijs (en projectgewijs) aangegeven op welke wijze de aanpak van jeugdcriminaliteit gepleegd in groepsvcrband in Nederland succesvol vonn kan worden gegeven.
De beleidsaanzetten richten zich op:
Ontwikkeling datafile `Strategische Info Jeugdgroepen;
Deskundigheidsbevordering;
Flankcrend beleid.
-

8.5.1. Datafile `Strategische Informatie jeugdgroepen'
Een cerste doelstelling van dit onderzoek is de ontwikkeling van een meetinstrument
waannec problematische jeugdgroepen in bccld kunnen warden gebracht. Op basis van
dit onderzock zijn we in staat geweest een zogcnaamde 'short list jeugdgroepen' te construeren, bestaandc uit eenentwintig variabelcn waarop de agenten jeugdgroepen binnen hun
verzorgingsgebied diencn te classificeren. Voor een weergave van de 'short list jeugdgroepen' verwijzen we naar het eind van dit hoofdstuk.
Maar daarmee zijn wc Cr nog niet. Het verdient aanbeveling dat op termijn landelijk alle
politiekorpsen periodiek in kaart brengen welke problematische jeugdgroepen zich in hun
district ophoudcn. Een soort permanente monitoring van problematische jeugdgroepen
dus. En daarvoor is nicer nodig dan alleen een goed meetinstrument. Er dient - zoals we
hebben kunnen constateren - aandacht besteed te worden aan de kennis- en informatiepositie van de agenten. Dat impliceert deskundighcidsbevordering (zowel voor wat betreft
de infonnatieverzameling als het operationele vervolg), het gebruik van meerdere bronnen in het algemeen en het gebruik van HKS voor het blootleggen van dc criminele netwerkstructuur in dergelijke jeugdgroepen in het bijzonder, het zichtbaar maken van bet
directe rendement voor de BPZ, cen betere afstemrning en coordinatie tusscn BPZ en
recherche enzovoorts.
Als vervolg op de ontwikkeling van de 'short list jeugdgroepen' zou in een een of meerdei". Bride broonen kunnen elkaar goed aanvullen (zaak- versus probleembenadering).
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re politieregio's op kleine schaal geexperimenteerd kunnen worden met een soort datafile
`Strategische Informatie Jeugdgroepen). 1 " Dit datafile is uitsluitend bedoeld voor intern gebruik
en zou daarom uitstekend op intranet gezet kunnen worden (intern netwerk van de politic). Op die manier is het uitsluitend toegankelijk voor alle betrokkenen binnen het korps.
Het aantrekkelijke aan een dergelijk datafile `Strategische Informatie Jeugdgroepen' op intranet
is dat er op jeugdgroep kan worden gezocht en direct zichtbaar wordt hoeveel jeugdgroepen (onderverdeeld naar typen) er in de diverse wijken actief zijn, of - toegespitst met welk type jeugdgroep men van doen heeft, wie tot deze jeugdgroep behoren, waar
ze opereren (en dus mogelijk op het lijstje staan van meerdere wijkagenten)' 4 ' enzovoorts.
Een dergelijk informatiebestand is waardevol voor zowel het beleidsbepalende als operatione-

le niveau binnen de politieorganisatie.
1 Het op deze wijze monitoren van problematische jeugdgroepen levert waardevolle
informatie voor het management. Deze kan benut worden ten behoeve van de interne
bedrijfsvoering, o.a. bij het vaststellen van de belasting van de BasisPolitieZorg " in de
verschillende wijken, maar ook ten behoeve van samenwerking tussen teams wijkagenten of tussen BPZ en recherche (daar waar jeugdgroepen stedelijk opereren) en de
externe bedrijfsvoering (strategische informatie voor de partners van het driehoeksoverleg te weten Openbaar Ministerie en betrokken gemeenten).
2 Beleidsstrategisch interessant voor het management is ook de mogelijkheid tot het meten
van effecten. Als op deze wijze periodiek de problematische jeugdgroepen in kaart worden gebracht, wordt zichtbaar in hoeverre inspanningen van de politic maar ook
inspanningen van derden effect sorteren. Immers, dergelijke inspanningen dienen zich
te vertalen in een afname van het probleemgedrag van dergelijke jeugdgroepen.
3 De BPZ (Basis Politic Zorg) kan met name voor wat betreft een deel van de problemen
bij hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen lokaal sneller en gerichter andere partners (school, jeugd- en jongerenwerk, voogdij-instellingen e.d.) inschakelen.
4 De strategische informatie op zowel persoons- als groepsniveau kan beter richting geven
aan recherche-activiteiten (zowel voor wat betreft verhoor- als opsporingsmethodes). Dat
is op persoonsniveau interessant voor zogenaamde Iruispuntverdachten', op groepsniveau voor de jeugd- en straatbendes en meer algemeen voor de criminele jeugdgroepen.

8.5.2. Deskundigheidsbevorderingstraject
Een tweede doelstelling van dit onderzoek is: een beter inzicht verwerven in diverse typen
problematische jeugdgroepen (samenstelling, delictsprofiel e.d.), alsmede een eerste karakterisering geven van de zich hierbinnen afspelende groepsdynamische processen. Met dit
onderzoek - zeker in combinatie met de hieraan voorafgaande trendanalyse/literatuurstudie' 43 - is een schat aan informatie vrijgekomen. De vraag dringt zich vervolgens op voor
wie en op welke wijze we deze informatie verder kunnen verspreiden.

140• Dit kan - bij gebleken succes - als blauwdruk dienen voor andere korpsen.
Dat geldt met name voor de twee typen jeugdgroepen die meer stadsgebonden (soms zelfs regionaal) opereren.
'". In de verdere tekst afekort tot BPZ.
'". Hakkert e.a., 1998.
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Allereerst is deskundigheidsbevordering binnen de politiekorpsen - zoals dit onderzoek
mede hceft uitgewezen - cssentiecl. Dat geldt bij het monitoren van jeugdgroepen (de
aanleg van voornoemde datafile 'Strategische Infonnatie jeugdgroepen'), maar zeker ook
voor het operationele vervolg. Op dit moment worden de mogelijkheden onderzocht of
het NPA in samenwerking met het programma `Politic en Wctenschap' een dcrgelijk deskundigheidsbevorderingstraject kan opzetten.
Daarnaast zouden ook strategische partners zoals de Raad voor de Kinderbescherming en de
(jeugd)reclassering 'neer oog moeten gaan krijgen voor jeugdcriminalitcit gcpleegd in
groepsverband. In dossiers van individuele daders moet enige aandacht zijn voor het
groepsaspect. In hoeverrc zijn/waren dergelijke vriendennetwerken van invloed op bet
crimincle gedrag van de jongere, wic behoorde tot dergclijke netwerken 1 " enzovoorts?
Op basis daarvan kunnen de inspanningen van de Raad en de (jeugdneclassering zich bijvoorbeeld richten op het aanbieden van alternatieve netwerken, waardoor de jongcre
minder snel in 'made patronen' vervalt. Deze feiten kunnen met andere woorden nicewegen in de keuze voor een bcpaald resocialisatieprogramma.
Wcnicht wat onvcrwachte partners in dit traject van deskundigheidsbevordering zijn de
ouders. Vanuit de Basis Politic Zorg valt regelmatig tc horen dat ouders onvoldoende zicht
hebben op het reilen en zeilen van hun kinderen en/of ondersteuning vragen in het corrigcren van hun kindercn.
Maar ook dient deze voorlichting gcricht te zijn op het kweken van enig bcgrip voor jongeren. In sommige gevallen lijken dc problemen die rondhangende jeugdgroepen veroorzaken sterker bepaald door een gebrek aan tolerantic, clan door daadwerkelijk wangedrag.
Op relatief eenvoudige wijze zou ecn ouderbrochure kunnen worden ontwikkeld waarin
ouders tips krijgen over jeugdgroepen, (de nonnaliteit van) hun gedrag, mogelijke risico's,
hoe deze te herkennen enzovoorts. Een dergelijke brochure zal enerzijds ertoe Leiden dat
er cen betere acceptatie en/of nicer tolerantie ontstaat ten aanzien van een deel van dergclijke jeugdgroepcn, anderzijds ertoe leiden dat ouders beter in staat zijn tijdig te signaleren dat kun kind met `de verkeerde vrienden optrekt.

8.5.3. Flankerend beleid
Afsluitend nog enkele suggesties die de aanpak van jeugdcriminalitcit in groepsverband ten
goede kunnen komen.
Overwogen zou kunnen worden op het gebied van sanctionering te experimenteren met
de posineve groepsdynamische processen zoals die zichtbaar zijn geworden in het onderzoek. Bij
hinderlijke en bij een belangrijk deel van de overlastgevende jeugdgroepen zoo de invloed
en het overwicht van de (meerderheid) van de groep gebruikt kunnen worden om ongewenst antisociaal of crimineel gedrag van enkele leden (een subgroepje) ern te buigen.
De eerste gcdachten gaan uit naar een uitbreiding van huidige experimenten rondom
'eroding'. Daarbij wordt beoogd dader en slachtoffer buitcn het strafrechtelijke circuit tot
overeenstemming te laten komen over schadeloosstelling. Overwogen zoo kunnen wor-

1

". Morin daarby duicklijk worden dal Cr meerdere jongeren nit dezelfde vriendengroepen reit redasseringstrajert doorlopen,
verdient bet aanbeveling deze jotweren bij em reclasseringsambrenaar wider te bretwen, of in irder geval zow re dragen voor
ren goede onderlinge afstenunine.
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den tot een experiment `groepsdading'. De aan te wijzen hoofddaders dienen gezamenlijk met de medegroepsleden tot een financiele overeenstemrning te komen met de
slachtoffers. Indien dit niet lukt, worden slechts de bekende daders door de Officier verantwoordelijk gesteld en vervolgd. Een dergelijke groepsdading vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de jeugdofficier.
Daarnaast kan wellicht ook een experiment gericht op collectieve sanctionering worden
ontwikkeld. Daarbij zou dan gebruik moeten worden gemaakt van een mix van formele
en informele sancties. Ouders kunnen hier een belangrijke rol spelen. De gedachte hierachter is dat de groep als totaal wordt aangesproken indien enkele groepsleden zich schuldig maken aan overtredingen. Daarbij moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van
bestaand instrumentarium. Een dergelijk experiment is uitvoerbaar indien men te maken
heeft met hinderlijke jeugdgroepen en de wat lichtere overlastgevende jeugdgroepen.

Ter afsluiting twee min of meer losstaande suggesties in de voorwaardenscheppende sfeer.
Het is duidelijk dat de veel sterkere informatiepositie van politiekorpsen waar het problematische jeugdgroepen betreft, betekent dat sneller derden worden ingeschakeld. Daarbij
kan - zoals gezegd - gedacht worden aan school, jeugd- en jongerenwerk, voogdij-instellingen ed. Daarbij moeten we vanzelfsprekend rekening houden met de richtlijnen voor
uitwisseling van privacy-gevoelige gegevens. We stellen voor een korte beleidsnotitie te
vervaardigen, waarin duidelijke richtlijnen komen te staan over de mogelijkheden om
informatie over jeugdgroepen uit te wisselen. De Wet op de persoonsregistratie en de Wet
op de privacy fungeren nu veelal als leidraad voor wat niet mag, terwij1 een dergelijke
notitie juist dient aan te geven wat wel mag.
Enige zorg bestaat er over de samenhang tussen etnische samenstelling van jeugdgroepen,
feitelijk gepleegde criminaliteit en de beeldvorming c.q. kennispositie van BPZ aangaande dergelijke groepen. Er lijkt hierbij sprake van een tendens waarbij een afname van de
toegankelijkheid van jeugdgroepen voor BPZ (en overigens ook andere professionals) de
kans op stereotypering sterk doet toenemen (vooroordelen en problematisering).
Voldoende reden om dit thema aan een nader onderzoek te onderwerpen.
8.6. TOT BESLUIT

De eerste stap om jeugdcriminaliteit in groepsverband op de kaart te zetten is gezet. De
tweede stap, waarbij het verzamelen van relevante informatie over jeugdgroepen (al dan
met in samenhang met individuele daders) `standaard procedure' wordt, ligt niet ver
weg. Derde stap is dat verder vorm wordt gegeven aan een daarop geente aanpak. Dat
betekent: gerichter en sneller inschakelen van derden daar waar in de preventieve en
pro-actieve sfeer nog winst valt te behalen en gerichter en sneller opsporen en aanhouden daar waar in de repressieve sfeer nog winst valt te behalen. Uit het onderzoek blijkt
tevens dat er behoefte is aan informatie over zogenaamde 'best practices' op dit terrein.
Een overzicht hiervan leert ook op welke terreinen nieuwe initiatieven noodzakelijk
zijn. Uiteindelijk zou dit moeten resulteren in een arsenaal aan strategieen voor de aanpak van jeugdcriminaliteit in groepsverband.
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Short list Groepscriminaliteit
naam agent
We willen graag dat u een van de problematische jeugdgroepen in uw verzorgingsgebied in gedachte
neemt en daarvoor deze vragenlijst invult.
1. Waar houdt deze jeugdgroep zich meestal op? (straatnaam, cafetaria, koffieshop, etc.)?

locatie
wijk
belangrijkste etniciteit
benaming v.d. groep
2. Uit hoeveel jongeren bestaat

,

deze jeugdgroep ongeveer?

minder dan 20 leden

0

4

meer dan 20 eden

0

4

3. Wat is ongeveer de leeftijdrange van

tussen 14 - 19 jaar

0

de jongeren in deze jeugdgroep?

tussen 13 - 21 jaar

0

4. Gaan de jongeren naar

merendeel schoolgaand,

0

4

rest werkend
school, hebben ze werk

klein deel werkloos

0

4

of zip ze werkloos?

fors deel werkloos

0

4

5. Wordt er door veel jongeren uit deze

het merendeel

0

jeugdgroep gespijbeld?

sommigen

0
• 0

weinig tot geen
[

(bijna) allemaal

6. Drinken jongeren uit deze jeugd-

I

et meren.eel

groep rege matig a cohol?
.

0

I4

0

4

enkele

.

0 * 4

weinig tot geen

•

0 • 4

7. Gebruiken jongeren uit deze

(bijna) allemaal

0

4

jeugdgroep regelmatig soft drugs?

het merendeel

0

4

enkele

0

4

weinig tot geen

0

4

8. Gebruiken jongeren uit deze jeugd-

0

4

0

4

weinig tot geen

0

4

9. Gebruiken jongeren uit deze jeugd-

(bijna) allemaal

0

4

groep regelmatig andere hard drugs?

het merendeel

0

4

enkele

het merendeel

1

—

—

1
—

.

(bijna) allemaal
enkele

groep regelmatig XCT?

1

0

4

weinig tot geen

0

4

10. Zijn veel jongeren uit deze groep

zeer veel

0

4

met justitie in aanraking gekomen?

een redelijk aantal
0

-0

weinig tot geen

_

I

Eerste score: sociale achtergrond
aantal punten
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Kunt u aangeven of jongeren uit deze jeugdgroep zich - in het laatste jaar - schuldig hebben
gemaakt aan de volgende vormen van criminaliteit? Ook als u een (sterk) vermoeden heat,
zouden we dat graag van u horen.
Voorbeeld: Deze jeugdgroep heeft regelmatig conflicten met politie (het openbaar gezag).
Het komt wel eens voor dat ze de aanwijzingen van de politie weigeren op te volgen. Ook
hebben enkele jongens uit deze groep zich wel eens verzet toen ze opgepakt dreigde te worden.
U kruist daarom het vakje 'heel vaak' aan. Dat valt in de donkerblauw zone. U zet dan in de
laatste kolom een kruisje onder de donkerblauwe kolom.

heel vaak
1

zelden tot nooit

2

3

4

5

4

openbaar gezag

Hoe vaak heeft deze jeugdgroep zich het laatste jaar schuldig gemaakt aan:
openbaar gezag:

wederspannigheid, belemmeren openbaar gezag en het
niet opvolgen van ambtelijk bevel

heel vaak
1

zelden tot noolt

2

4

5

openbaar gezag

hinderlijk gedrag:

rondhangen, openbare dronkenschap, geluidsoverlast,
provocades discriminade en vernielingen

heel vaak

zelden tot nooit
3

4

5

4

hinderlijk gedrag

H

lichte vermogensdelicten: winkeldiefstal, (brom)fietsen/scooterdiefstal, diefstal van/uit auto,
inbraak in bedrijf, berging, kantine, scholen en heling

zelden tot nooit

heel vaak

4

1

5

4

licht vermogens

bezit van diverse soorten drugs

heel vaak
1

bezit drugs
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4

5

.

.
H
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Lichte vormen van geweldpleging:

bedreiging/intimidatie, openlijke geweld-pleging,
eenvoudige mishandeling)

heel vaak

zelden tot nooit

1

3

4

5

geweld licht

Tweede score: lichte criminaliteit
aantal punten

I

Hoe vaak heeft deze jeugdgroep zich het laatste jaar schuldig gemaakt aan:
handel in diverse soorten drugs
heel vaak

zelden tot nooit

1

3

4

5

handel drugs

mi m

ii-

zware vermogensdelicten: inbraak in woning, rippen, afpersing, straatroof, overvallen
heel vaak

1

zelden tot nooit I

1

2

1

3

4

5

zwaar vermogens
zwaardere zedendelicten: aanranding, verkrachting
heel vaak

zelden tot nooit

3

4

5

zeden
verkeersdelicten: rijden zonder rijbewijs, rijden onder invloed, joy-riding
heel vaak

1

zelden tot nooit I

1

2

3

4

5

verkeersdelicten
Zwaardere vormen van geweldpleging

zware mishandeling, (poging tot) doodslag,

en levensdelicten

(poging tot) moord
heel vaak

1

zelden tot nooit

1

2

3

4

MUM

5

geweld zwaar
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Derde score: zware criminaliteit
aantal punten

Eerste typering van de jeugdgroep
Eerste score: sociale achtergrond

a
aantal punten

Tweede score: lichte criminaliteit
aantal punten
Derde score: zware criminaliteit

.
aantal punten

Totaal

Licht blauw hoogste score
Hinderlijke jeugdgroep

Donkerblauw hoogste score
Criminele jeugdgroep

deze groep hangt wat rond in de buurt, is af
en toe luidruchtig aanwezig en trekt zich
niet zoveel aan van de omgeving. Soms
loopt het wel eens uit de hand en zij er kleine schermutselingen maar dat is snel in de
kiem gesmoord en vaak ook meer toeval
dan gepland. Ook maken ze zich wel eens
incidenteel schuldig aan kleine vernielingen.
Over het algemeen is het een groep die nog
voldoende 'autoriteitsgevoelig is' en aangesproken kan worden op hun gedrag.

deze groep bestaat (in ieder geval gedeeltelijk) uit jongeren die behoorlijk op het criminele pad geraken. Ze zijn al vaker met de
politie in aanraking gekomen. Kenmerkend
voor dergelijke groepen is dat ze meer en
meer criminaliteit plegen voor het financiele
gewin (ze verdienen er geld mee). De feiten
zijn ook ernstiger. Ze schrikken ook niet
terug voor het gebruik van geweld.

Blauw hoogste score
Overlastgevende jeugdgroep
deze groep is wat nadrukkelijker aanwezig.
Ze kunnen af en toe provocerend optreden,
vallen omstanders wel eens lastig (uitschelden of zelfs intimideren), vernielen regelmatig allerlei zaken en laten zich veel minder
gelegen liggen aan andere mensen. Ze zijn
ook minder goed te corrigeren. Ook de lichtere vormen van criminaliteit waar ze zich
aan schuldgmaken wordt doelbewuster
gepleegd en ze zijn ook meer bezig on te
zorgen dat ze niet gepakt worden.
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Tweede typering van de jeugdgroep

Nu heeft u de jeugdgroep getypeerd als hinderlijk, overlastgevend of crimineel. De tweede stap is
dat bepaald wordt of deze groep binnen hun eigen type tot de 'plus-variant' (straatbende of jeugdbende) gerekend kan worden. Dat zijn uiteindelijk de jeugdgroepen waarvan gedacht wordt dat ze
op termijn meer ellende gaan opleveren.

Is er binnen deze jeugdgroep sprake van:

ja

nee

• een hechte structuur (leden trekken veel met elkaar op)

0

0

• grote onderlinge solidariteit

0

0

• goed georganiseerd (duidelijke leiders en taakverdeling)

0

0

• weinig tot geen wisselingen

0

0

• duidelijke planning van (criminele) acties

0

0

Meer dan drie keer 'ja'
levert 1 risicopunt

Is er binnen deze jeugdgroep sprake van:

h-111■1

ja

Aantal
risicopunten:

nee
,

• een duidelijke hierarchie (met leidende figuren)

0

0

• (redelijk) veel rivaliteit en competitie tussen de jongeren

0

0

• probeert als groep minder op ter vallen ('low-profile' te blijven)

0

0

Meer dan drie keer 'ja'
levert 1 risicopunt

H10-1

Aantal
risicopunten:

Kruis type jeugdgroep aan
Aantal risicopunten (0, 1 of 2)
- aankruisen wat van toepassing is
- bij 2 punten spreken we van een 'plus-variant' (straatbende of jeugdbende)
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Bijlage 1: Opbouw ernstscores
Al

A2

At

4,5
3,3
4,4
6
4,7
6,9
6,6

5,4
2,7
6,3
7,2
3,5
7,3
6,5

4,95
3
5,35
6,6
4,1
7,1
6,55

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

4,8
6,2
6,7
7,4
7,8
6,2
6,6
5,7
4,7
5,2

5,1
5,85
6,55
7
7,8
6,15
6,6
5,95
5,4
6,7

8,2
6,1
8
8,9
8,9

8,4
5,6
8,3
9,2
9

8,3
5,85
8,15
9,05
8,95

6,8
7,8
6,9
8,7
9,5
9,9

7,7
8,1
7,1
8,9
9,6
9,8

7,25
7,95
7
8,8
9,55
9,85

8,6
9,5
9,5
7,2
9,4
8,9

8,9
9,6
9,9
6,5
9,8
9

8,75
9,55
9,7
6,85
9,6
8,95

Hinderlijk gedrag licht
rondhangen / samenscho len
openbare dronkenschap
geluidsoverlast
provoceren/treiteren
zwart/grys njden
discriminatie
vandalisme/vernielingen

64,0
45,1
62,8
69,8
69,0

64,7
70,9
62,4
78,5
85,2
87,9
8,96

Zedendelicten
aanranding
verkrachting
seks. misbruik kinderen
schennispleging
kinderporno
mensenhandel/prostitutie

33,2
38,0
42,6
45,5
50,7
40,0
42,9
38,7
35,1
43,6

8,92

Geweld en levensdelicten
bedreiging/intimidatie
openlijke geweldpleging
eenvoudige mishandeling
zware mishandeling
(poging tot) doodslag
(poging tot) moord

27,9
16,9
30,1
37,2
23,1
40,0
36,9

7,71

Vermogensdelicten 2
inbraak in woning
rippen
afpersing
straatroof
overvallen

C

6,50

Vermogensdacten 1
winkeldiefstal
fiestendiefstal
snor- en bromfietsdiefstal
scooterdiefstal
diefstal van auto
diefstal uit auto
inbraak in kelderbox/berging
inbraak in scholen
inbraak in bednjven
heling

B
5,63

78,4
85,6
86,9
61,4
86,0
80,2
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Al

A2

At

8,9
7,7
7,2

8,6
7,3
6,8

8,75
7,5
7

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

3,8
2,8
8,3
3,6
4,3
6,6
6,1

4,55
3,5
8,2
4,2
5,4
7,6
6,3

3,6
5,3
4,7
4,7
5,1
6,1
8
8,6
7,9
8,7

3,4
4,5
4,8
5
5
3,9
5,8
6,2
6
6,1

3,5
4,9
4,75
4,85
5,05
5
6,9
7,4
6,95
7,4

Openbaar gezag
wederspannigheid
belemmeren openbaar gezag
niet opvolgen ambtelijk bevel

5,63

Verkeersdelicten
snelheidsovertreding
njden zonder bromfietscertificaat
doorryden na ongeval
bromfietsryden zonder helm
autoryden zonder rybewys
autortjden onder invloed
joy-riding

5,38

Verdovende middelen
bezit soft

drugs

bezit XTC
bezit cocaine
bezit speed
bezit heroine
kandel soft drugs
handel in XTC
handel cocaine
handel speed
kande! heroine

49,3
42,2
39,4

24,5
18,8
44,1
22,6
29,1
40,9
33,9
4,83
16,9
23,7
22,9
23,4
24,4
24,2
33,3
35,7
33,6
35,7

Legenda:
A1=.
gemiddelde ernstscore op niveau van specifiek delict (bepaald door
wijkagenten naar hoogte van de strafmaat)
gemiddelde ernstscore op niveau van specrfiek delict (bepaald door
A2=
wijkagenten naar gevolgen voor het slachtoffer)
genliddelde ernstscore op niveau van specyiek delict (bepaald door
At =
wijkagenten)
gemiddelde ernstscore op niveau van algemene delictscategorie o.g.v. hoogte van
13 =
strafmaat en aantasting van persoonlijke integriteit van het slachtoffer (bepaald
door wijkagenten)
C=
gewogen ernstscore (A x B)
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Bijlage 2: Significanties over de drie typen jeugdgroepen
Hind/Over! Overl/Crim
Hind/Crimi"
Levensduur groep
maanden
vastkern
aanhang
grootte
jongens vk max leeft
jongens vk min leeft
jongens aanh max
jongens aanh min
meisjes vk max
meisjes vk min
meisjes aanh max
meisjes aanh min
leeftijd meerderheid
leeftijdsrange
rangecat range verdeeld
typelft (range en leeftijd)
Nation (etniciteit)
Zwervend
Familierelaties
Opleiding
School/werk/werkloos
Spijbelen
Schoolverlaters
Leiders
aantal leiders
Opgepakt politie
Halt
Veroordeeld
Boete
Voorwaardelijk
Onvoorwaardelijk
Andere activiteiten
solidair
hecht
georganiseerd
gepland
rivaliteit
wisselingen
antisociaal
veel criminaliteit
veel jongeren criminaliteit
hierarchie

0,18
0,13
0,10

0,00
0,04
0,00

0,00 *
0,00 *
0,00 *

0,15
0,11

0,08
0,13

0,16

0,04 *
0,04
0,17

0,06
0,01

0,11
0,01
0,10
0,00
0,03
0,04
0,00
0,03
0,00
0,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,07
0,11

0,50
0,03
0,00
0,00

0,01
0,17

0,03
0,19
0,05
0,12
0,07

0,00
0,00
0,00
0,00
0,10

0,17
0,05
0,17

0,19

0,03
0,01
0,01
0,03

0,00
0,01
0,00
0,01

0,05
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
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contacten buiten groep
niet opvallen
contacten buurt
factor criminaliteit
factor professionaliteit
factor open demo/gesloten hierarch
alcohol
softdrugs
XTC
Overige hard drugs
Gokken
klachten
wapenbezit
aanw vuurwapens
aanw steekwapens
aanw slag/stootwapens
aanw andere wapens
gebruik vuurwapens
gebruik steekwapens
gebruik slag/stootwapens
gebruik ander wapen
nivo
hinderscore
vermogen licht score
vertnogen zwaar score
drugs licht score
drugs zwaar score score
geweld licht score
geweld zwaar score
zeden score
openbaar gezag score
verkeer licht score
verkeer zwaar score

'". Ceselerteerd voor de short list groepscriminaliteit.
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0,10
0,00
0,14
0,20
0,02
0,10
0,17
0,08
0,08
0,00
0,00
0,15
0,04
0,15
0,15

0,00
0,00
0,03
0,00
0,02
0,00
0,06
0,19
0,00
0,14 *
0,18

0,00
0,00
0,08
0,08
0,12
0,03
0,00

0,08
0,10
0,00 *
0,02 *
0,07 *
0,13
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
0,00
0,00

0,07
0,00
0,02

0,00
0,00
0,00

0,14
0,09
0,00
0,00
0,03
0,08
0,00
0,00
0,08
0,00

0,05
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *
0,00 *

0,00

0,00 *

0,00
0,18
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