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Vooraf
Een kort woord vooraf. De opzet van dit onderzoek is kwalitatief en kleinschalig van karakter. De
keuze voor een dergelijke omvang en methodiek is duidelijk. Het betreft een terrein waar in feite nog
nimmer vergelijkend onderzoek op is verricht. In dergelijke gevallen is de keuze voor een diepgaand
kwalitatief onderzoek van beperkte omvang voor de hand liggend.
Voor het onderzoek zijn voor vier etnische groepen I jonge mannen tussen de 25 en 35 jaar
geInterviewd. Per etnische groep betreft het telkens drie respondenten die een betekenisvolle
criminele carriere achter de rug hebben, maar reeds een aantal jaren niet meer actief zijn (stoppers) en
drie respondenten die nog steeds crimineel actief zijn (carriere-criminelen). Daarnaast zijn er bij wijze
van `controlegroep' ook drie Nederlandse stoppers en drie Nederlandse carriere-criminelen
geInterviewd. De interviews met de stoppers zijn - dankzij de bemiddeling van diverse personen - op
verschillende plaatsen in het land afgenomen 2 De interviews met de carriere-criminelen zijn
afgenomen in een tweetal penitentiaire inrichtingen (Amsterdam en Doetinchem).
Naast deze interviews zijn een zestal interviews afgenomen met `zogeheten' ervaringsdeskundigen.
Het betreft medewerkers van de politic, reclassering, randgroepjongerenwerk, sport en hulpverlening.
Drie sleutelinformanten hebben zelf een etnische achtergrond, te weten Antilliaans, Marokkaans en
Turks.
Alle interviews - met een lengte van 2 - 4 uur - zijn op band opgenomen en vervolgens letterlijk uitgetypt 3 Zonder meer kan worden gesteld dat de omvangrijke interviewteksten (in totaal ruim 1.000
pagina's) een rijke bron van informatie zijn. Er zijn voldoende aanknopingspunten voor een eerste
voorzichtige analyse van criminaliteitsbevorderende, dan wel -remmende factoren. Ook is het
materiaal op een hoger niveau ideeen genererend. Over de hardheid valt echter te twisten. Wel is er
sprake van een goede kwalitatieve orientatie, en de eerste voorzichtige resultaten beziend, ook sprake
van een goede basis voor verder onderzoek. Daarbij zouden dan veel gerichter bij grotere groepen
allochtonen de gegenereerde ideeen verder kunnen worden getoetst.
•

.

1. Continuum
Zoals gezegd, zijn er in het kader van dit onderzoek ivijftien jongeren in de leeftijdscategorie van 25
tot en met 35 jaar die vanaf hun vroege adolescentie actief zijn in criminele activiteiten (zogenaamde
'carriere-criminelen) vergeleken met evenveel jongeren uit een vergelijkbare leeftijdsgroep die na
hun 20-ste jaar hun criminele activiteiten hebben gestaakt (zogenaamde 'stoppers). Daarbij is tevens
als onderverdeling gekeken naar diverse etnische groepen (Marokkanen, Turken, Surinamers,
k.,
Antihanen en Nederlanders0
Een nadere analyse van de levensloop van deze jongeren levert in ieder geval een interessant resultaat
op. Gesteld kan worden dat de gekozen dfferentiatie tussen stoppers en carriere-criminelen arbitrair

is.
Kortweg gesteld lijkt er eerder sprake van een continuum waarbij van de geInterviewde jongeren een
deel is te karakteriseren als `onverbeterlijk of notoir crimineel', een deel als `twijfelaar' en een deel
als 'stopper'. Het aardige is daarbij dat een deel van de jongeren die op grond van voornoemde
definitie als 'stopper' zijn aangemerkt, dat alleen zijn bij de gratie van het moment van interviewen.
Om het 'Icon door de bocht' te stellen: de kans van terugval in criminaliteit is bij een deel van hen
absoluut aanwezig. Hetzelfde kan gezegd worden van de door ons als carriere-crimineel aangemerkte
groep. Een aantal van hen heeft absoluut de potentie in zich om te stoppen.
Bovenstaand gegeven heeft er toe geleid dat we bij verdere analyse niet primair zijn uitgegaan van
een vergelijking tussen beide groepen, maar alle respondenten individueel hebben gescreend op hun
Het betreft Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen.
2. Het betreft de steden Amsterdam. Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Arnhem.
3. Vanzelfsprekend is er zeer veei voorzichtigheid in acht genomen met betrekkine tot de privacy van de deelnemende respondenten
(geheimhoudingsverklaring door eenieder die aan het onderzoek heeft meetzewerkt. anonimisering van interviewprotocollen en beveiliging
van bestanden).
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`vermogen tot stoppen', of - meer algemeen - hun vermogen fundamentele veranderingen in hun
leven te realiseren. Uiteindelijk zal deze individuele screening op het vermogen tot stoppen,
resulteren in een klassifikatie van alle respondenten op grond van dit nieuwe criterium. De
mogelijkheid bestaat dan dat een aantal stoppers eerder in het spectrum van carriere-criminelen zal
vallen en andersom dat een deel van de carriere-criminelen wat dat betreft goede perspectieven heeft
om te stoppen.
'Het vermon tot stoppen' is daarbij het sleutelbegrip. Wat houdt dat exact in? Hoe wordt dat
gedefinieereiHet blijkt dat de levensgeschiedenissen van praktisch alle respondenten wordem,
gemarkeerd door een veelheid aan zogenaamde criminaliteitsbevorderende factoren. Deze strekken
zich nit tot praktisch alle onderzochte gebieden (gezinsachtergrond, mate van integratie,
opvoedingspatronen, schoolfunctioneren en schoolloopbaan, vriendenkring en - 'last but not least' criminele carriere)j0p zich is dat niet zo verwonderlijk, want alle respondenten hebben of een
betekenisvolle criminele carriere Of lijken een betekenisvolle criminele carriere `achter de rug' te
hebben.
Er is natuurlijk wel een aantal verschillen (potentieel remmende factoren), maar deze lopen veelal
niet exact langs de scheidslijn 'stoppers' - 'carriere-criminelen'. We komen daar in een later stadium
op te-rug. Essentieler is de wijze waarop de gelinterviewde jongeren met deze
criminaliteitsbevorderende factoren omgaan. Met andere woorden in hoeverre is de wil en de
mogelijkheid tot aanpassing aanwezig.
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2. Criminaliteitsbevorderende factoren
Bij de beschrijving van onze onderzoekspopulatie hebben we een specifiek analysemodel gehanteerd.
Binnen dit model worden de gegevens uit de interviews genterpreteerd. De werkwijze die daarbij
gehanteerd wordt, is dat uiteindelijk wordt beschreven wat de daadwerkelijke betekenis (vertaling) is
van de traditionele criminaliteitsbevorderende factoren. Dit wordt gedaan aan de hand van de
relevante gebeurtenissen in de individuele levensloop van respondenten 4
Hoe gaat dat in zijn werk? Voor criminaliteitsbevorderende factoren 5 geldt dat deze slechts indirect
uit het materiaal zijn te halen. In feite dient men allerlei min of meer specifieke en toevallige
gebeurtenissen in de levensloop van de respondenten te labelen' en vervolgens te zoeken naar een
abstracter of hoger niveau waarop deze op het eerste oog persoonlijke gebeurtenissen `onder een
noemer' kunnen worden gebracht. Met andere woorden, we hebben allereerst alle concrete gebeurtenissen geInventariseerd die de respondent naar eigen zeggen weer `kopje onder' hebben geduwd.
Deze lijst van concrete gebeurtenissen is vervolgens gescreend op overkoepelende factoren; factoren
die als criminaliteitsbevorderend kunnen worden aangemerkt. Daarnaast is vanzelfsprekend bij de
ontwikkeling van de vragenlijst expliciet rekening gehouden met thema's die vanuit de literatuur
worden aangedragen als zijnde criminaliteitsbevorderend. Een aantal van de door de respondent
genoemde persoonlijke gebeurtenissen is hier zonder meer onder de plaatsen. Maar niet allemaal.
In ieder geval is duidelijk dat we - gezien de onderzochte populatie - geen gebrek hebben aan
dergelijke gebeurtenissen. Hier geldt het spreekwoord: `slechte dingen komen nooit alleen'. Deze
respondenten kunnen daar over meepraten. Hun levensloop is rijkelijk gemarkeerd door incidenten
die hen weer `kopje onder' duwden. Anders gezegd leek het soms een godswonder dat ze fiberhaupt
nog de veerkracht hadden om te overwegen te stoppen met hun criminele activiteiten.
.

2.1. Wijze van analyse van criminaliteitsbevorderende factoren
Allereerst is op basis van de interviews een overzicht gemaakt van de criminaliteitsbevorderende
factoren die als cruciaal in levensgeschiedenissen van de respondenten naar voren komen. Daarbij
zijn de interviews gescreend op allerlei elementen die hetzij door de respondent zelf, hetzij door de
literatuur als invloedrijk worden gezien op een latere criminele carriere.
Vervolgens zijn alle respondenten op individueel niveau gescoord op de variabelen. In de-volgende
paragraaf wordt per etnische groep een kwalitatief beeld geschetst van de wijze waarop
criminaliteitsbevorderende factoren op groepsniveau opgeld doen. Daarbij is steeds kritisch gekeken
of er verschillen zijn tussen stoppers en carriere-criminelen. Daarnaast biedt deze wijze van analyse
en beschrijving de mogelijkheid om de etnische groepen onderling met elkaar te vergelijken.
Het zal niemand verbazen dat - gezien de onderzoekspopulatie - al onze respondenten vrij hoog scoren op criminaliteitsbevorderende factoren. Het is daarom in het kader van de beschrijving niet zozeer
interessant om alle factoren te beschrijven 6 De nadruk wordt dan ook gelegd op de beschrijving van
die selectie van factoren die op het niveau van etnische groepen of op het niveau van het continutim
van stoppers en carriere-criminelen opvallen.
.

De gevolgde werkwijze is dat criminaliteitsbevorderende factoren steeds zijn gegroepeerd rondom
een zestal hoofdthema's (gezinsachtergrond, schoolfunctioneren, vrije tijd/vrienden, criminele car• In feite dient men allerlei min of meer specifieke en toevallige gebeurtenissen in de levensloop van de respondenten te 4 1abelen' en
vervolgens te zoeken naar een abstracter of hoger niveau waarop deze op het eerste oog persoonlijke gebeurtenissen `onder ddn noemer
kunnen worden gebracht. We hebben met andere woorden allereerst alle concrete gebeurtenissen genventariseerd die de respondent naar
eigen zeggen weer `kopje onder' hebben geduwd. Deze lijst van concrete gebeurtenissen is vervolgens gescreend op overkoepelende
factoren: factoren die als criminaliteitsbevorderend kunnen worden aangemerkt.
• Maar dat geldt in feite ook voor het detecteren van criminaliteitsremmende factoren.
• Voor de geinteresseerde lezer verwijzen we naar de bijlage (analyse op hoofdlijnen naar etnische groep) waarin alle factoren op
respondentniveau kort zijn beschreven.
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dere, maatschappelijke positie/ontwikkeling, eigen gezinssituatie en toekomstperspectief). Binnen
ieder hoofdthema worden vervolgens een aantal subthema's met de daarbij behorende criminaliteitsbevorderende factoren onderscheiden. De beschrijving gebeurt steeds per hoofdthema. Op diverse
plaatsen in de tekst worden citaten van respondenten weergegeven die illustratief zijn voor geconstateerde resultaten.

2.2. Gezinsachtergrond
Binnen de gezinsachtergrond onderscheiden we een vijftal subthema's waarbinnen steeds een reeks
criminaliteitsbevorderende factoren wordt gescreend:

Blauwdruk gezin - grote gezinnen - gezinshereniging op latere leeftijd - riskante gewoonten
van de vader - echtscheiding - overlijden een der ouders - uit huis plaatsing van kinderen `passantenrelatie' van de vader.
Maatschappetuke positie van het gezin: zwakke sociaal-economische positie in het land van
herkomst - laag geschoold werk van de vader in Nederland - werkloosheid, afgekeurd, faillissement vader - woonachtig in achterstandswijk.
Maatschappelgke integratie van het gezin: geen lidmaatschap van allochtone verenigingen
en clubs - geen lidmaatschap van Nederlandse verenigingen en clubs - gebrekkige beheersing
Nederlandse taal van vader - gebrekkige beheersing Nederlandse taal van moeder gebrekkige beheersing Nederlandse taal van respondent - geen of weinig inforrnele contacten
met eigen groep - geen of weinig inforrnele contacten met Nederlanders - woonbuurt met veel
allochtonen - tijdelijk karakter verblijf in Nederland - negatieve algemene houding ten
aanzien van Nederlanders.
Opvoeding: onvolledigheid gezin - geen/weinig aandacht en tijd van vader - geen/weinig
aandacht en tijd van moeder - hoge eigen verantwoordelijkheid respondent op jonge leeftijd veel fysieke straffen - weinig belonen - mishandeling kinderen - mishandeling moeder - uit
huis plaatsing van de kinderen - de vorm van het opvoedingsregiem - de inhoud van het
opvoedingsregime - het oordeel over het opvoedingsregime.
Huidige contacten gezinsleden: verbreking contacten met alle gezinsleden - verbreking
contacten met alle gezinsleden - criminaliteit overige gezinsleden - partnerkeuze gezinsleden
uitsluitend eigen cultuur - partnerkeuze gezinsleden deels eigen cultuur - respondent is binnen
het gezin het `zwarte schaap'.
2.2.1. Gezinsachtergrond Turkse respondenten
Blauwdruk gezin - Turken
Algemeen: Over het algemeen groeien Turkse respondenten op in (middel)grote gezinnen. Op een

uitzondering na zijn zij op zeer jonge leeftijd (voor hun tweede) in Nederland gekomen. De helft van
de vaders heeft riskante gewoonten. Extreme gokverslaving, excessief alcoholgebruik, veelal
gecombineerd met gezinsgeweld. In lijn daarmee zien we dat een groot deel van de respondenten op
jonge leeftijd uit huis is geplaatst. Ze hebben vervolgens een belangrijk deel van hun jeugd in een
scala aan kindertehuizen doorgebracht. Interne vergelijking: Als de stoppers worden vergeleken met
de carriere-criminelen is er nauwelijks sprake van enig verschil voor wat betreft de blauwdruk van het
gezin.
Turk over gokgedrag van vader: 'Vader verspeelde a//es. Mijn kinderbijslag goat op aan gokken. Dot
gokken beef: een hoop gezinnen kapot gemaakt'.

Turk over onmacht van moeder:

Mijn moeder kon me niet he/pen. Ze is weggelopen naar , een

opvanghuis in Amsterdam. Ze kon het niet meer aan. Ze was veertien wen ze mijn vader trozovde. Wij bleven
achter met hem. Hij dronk en don bleef 1k buiten in de schuur Len buurvrouw verzorgde ons een beetle'.
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Turk over de moord van vader op moeder: 'Ik kwam een keer thuis, het was drie uur 's middags. In een
keer zie ik een hoop politiewagens voor de deur. Toen dacht ik, wat is er gebeurd Ergens was ik ook bang, ik
dacht er is iets verschrikkelijks gebeurd Toen ik het huis binnenliep zag ik overal bloed liggen, op het behang,
op de vloer, op de bank, op de telefoon en in het midden lag mijn moeder die door messteken om het !even was
gebracht. lk was nog heel klein, ik had een klein zusje, we begrepen het allemaal nog niet echt. Mijn oudste
broer was ontzettend kwaad. Hg stopte een mes in zijn zak, van als ik hem tegen kom dan gaat hij eraan. Mijn
vader was natuurlijk gevlucht, hij was nergens te bekennen. Zodoende zijn we een tijdje opgenomen by mijn
tante, en van daaruit zijn we naar een internaat gegaan'.
Maatschappelijke positie - Turken
Algemeen: Opvallend is dat - ofschoon emigratie naar Nederland een economische motief kent - een
deel (de helft) van de vaders in het land van herkomst een relatief goede positie had. Zij hadden in het
land van herkomst een eigen zaak (kleine middenstander). Over het algemeen doen ze het hier ook
niet slecht. Een deel continueert bier zijn oude loopbaan en is hier - strikt zakelijk gesproken - ook
succesvol. Slechts een vader is uitgestoten uit het arbeidsproces. Ook opvallend is dat de helft van de
gezinnen niet woonachtig is in achterstandswijken. Dit zal zeker te maken hebben met de sociaaleconomische positie van de vader, maar ook met het tijdstip waarop de vaders naar Nederland zijn
gekomen (in de jaren '60). Interne vergelijking: Ook op dit subthema zijn er geen opvallende verschillen tussen beide groepen (stoppers en carriere-criminelen).
Turk over werk vader: 'In Turkije was hij schoonmaker in een kantoor. Hier heeft hij ook van a//es
gedaan. Gewerkt j jets dat een varkensslachterij heel, geloof ik'.
Turk over werk en alcoholprobleem vader: 'Mijn vader was orthopedisch schoenmaker. Hier is hij een
schoenenzaak begonnen en later een kroeg. Toen ging a//es lout. Hg zoop meer dan zijn klanten'.
Mate van maatschappelijke integratie van het gezin - Turken
Algemeen: Opvallend is dat de Turkse gezinsleden noch lid zijn van allochtone noch van
Nederlandse verenigingen en clubs. De beheersing van de Nederlandse taal van het leeuwendeel van
de ouders (met name de moeders) is gebrekkig. Dat heeft echter niet zijn weerslag op de
respondenten. Deze blijken over het algemeen de Nederlandse taal redelijk tot goed te beheersen. Op
het informele niveau zijn de gezinnen meer georienteerd op de eigen groep dan op de Nederlanders.
Dit blijkt voor eeri belangrijk deel samen te hangen met de woonbuurt. Juist de gezinnen die in
allochtone wijken wonen, ontberen contacten met Nederlandse gezinnen. Dat de integratie in de
Nederlandse samenleving op veel fronten hapert, hangt voor een belangrijk deel samen met de status
van hun verblijf. De ouders beschouwen hun aanwezigheid in Nederland - vrijwel zonder uitzondering - als tijdelijk. Dat impliceert niet alleen dat de gerichtheid op eigen cultuur (en land van
herkomst) sterker is, maakt ook dat men relatief weinig investeert in de Nederlandse cultuur. Het
beeld is echter nog scherper als we zien dat deze geringe neiging tot integratie ook gepaard gaat met
een algemene negatieve houding ten aanzien van Nederlanders. Interne vergelijking: Stoppers
groeien - zo blijkt - vaker op in gemeleerde woonwijken en onderhouden vaker informele contacten
met Nederlanders dan carriere-criminelen.
Turk over cultuurverschillen: 'Nee ik durfde niet over de verschillen tussen onze opvoeding en die van
mijn Nederlandse vriendjes te praten. Dan zei mijn vader: "wat moet nu? Wij leven als moslims, zij zijn
kapi's, dat betekent zonderlingen. En met zonderlingen moet je niet omgaan". Maar dan zie je hem praten en
lachen met de buurman. Dan raak je in de war'.
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Turk over de dubbele cultuur: In Turkije in de streek waar ik woonde groeide je gewoon met de natwer
mee. Zo heb ik het geleerd lk was met het landschap bezig. Dat mine ik hier. Nu zit ik in de situatie dat als ik
door (Turkije) zit, ik het bier mis. Dot is de waarheid van de dubbele cuhuur. lk heb van beide lets
meegenomen'.

Turk over de talen: 'Ik kan het niet. Dal gaca niet. lk gooi de twee talen door el/war. lk heb twee
dochtertjes. Len is twee jaar, zij praat ook Nederlands en Turks door el/war. Zij groeien zo op. Zij gaat naar een
Nederlands dagverblijf daar leert zy Nederlands. Thuis praten we Turks en Nederlands door ellcaar. Soms
koppelen we het aan el/war vast, het wordt een soort mengtaal Dat goat vanzelf.

Opvoeding - Turken
Algemeen: Met name de vaders, maar ook de moeders van de respondenten, besteden weinig tot geen
aandacht aan bun kinderen. Al vanaf zeer jeugdige leeftijd is er sprake van een hoge eigen
verantwoordelijkheid van de respondent. Dat heeft overigens alles te maken met de maatschappelijke
carriere die de vader bier probeert te realiseren. Als kleine middenstanders is er sprake van een
'struggle for life' waarin het succesvol ondememerschap erg veel tijd in beslag neemt. De opvoeding
wordt gekenmerkt door fysiek straffen en afwezigheid van belonen. Los daarvan is ook opvallend dat
in een relatief groot aantal gezinnen sprake is van mishandeling van zowel kinderen als moeder. In
alle gevallen hangt dat samen met excessief drankgebruik en of de gokverslaving van de vader. Meer
algemeen is het opvoedingsregime te karakteriseren als repressief. De indruk bestaat dat dit
opvoedingsregime deels een continuering is van het reguliere opvoedingsregime, maar dat de
afscherming ten opzichte van de Nederlandse samenleving en de orientatie op de eigen cultuur dit
regime versterkt. Interne vergelijking: Een dergelijke insteek bij de opvoedingsregime vertaalt zich
ook in het oordeel dat de respondent hierover heeft. Naarmate ouders sterker de eigenheid van bun
opvoedingsregime accentueren (als staande tegenover de Nederlandse) zijn kinderen ook geneigd dit
verschil te accentueren. Aileen is de uitkomst anders. Alle respondenten zijn eerder geneigd de eigen
opvoeding te diskwalificeren. Dat beeld is aanzienlijk sterker zichtbaar bij de stoppers dan bij de
carriere-criminelen. Stoppers !even met andere woorden minder met een dualisme waarin eigen
opvoedingscultuur wordt afgezet tegen de Nederlandse cultuur. Voorts valt op dat carriere-criminelen
vaker in eenouder gezinnen opgroeien en er vaker slachtoffers zijn van mishandeling (zowel kinderen
als moeder).
Turk over geld: in het kindertehuis kreeg ik zakgeld en kleedgeld Thuis niet By Nederlandse gezinnen word: de kinderbijalag besteed aan het kind. By ons niet. Mijn cyders betaalden bepaalde huizen in Turk ye
en ik liep er niet goed bij. Terwyl ikjaloers was op andere kinderen op school'.

Turk over belonen en fouten: 'Kreeg je thuis wel eens schouderklopjes als je lets goed gedaan had?"
Nee, Dat vraag ik me nog steeds of wat ik al die jaren foul heb gedaan. Die fouten zoek je zelf op. lk vind mijn
eigen fouten langzaam. Toch zitten er op sommige plekjes geen fouten'.
Turk over fysieke straffen: Watuurlijk word je geslagen. Er word: nog steeds geslagen. Als je zo kijkt
naar de maatschappij, een kind is maar een kind, je hoefi niet te slaan als je het wijzer aanpakt. Maar ik zie het
nog steeds gebeuren, niet alleen by Turken'.

Huidige contacten gezinsleden - Turken
Algemeen: De positie van de respondent binnen het gezin kan in bijna alle gevallen worden
gekwalificeerd als slecht. Het predikaat `zwart schaap' is bier van toepassing. Overigens Went daarbij
als kanttekening wel te worden opgemerkt dat deze positie ook kan zijn ingenomen door bun
criminele activiteiten. Als belangrijke consequentie hiervan zien we dan ook dat de huidige contacten
met andere gezinsleden voor een deel verbroken zijn. Interne vergelijking: Beide groepen
verschillen niet in de contacten met overige gezinsleden.
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Turk over contact met jongere broertje: Aileen mijn blinde broertje. Die heb ik nooit gekend. lk wist
geen eens dat ik een broertje had. Hy zat in een tehuis. Mijn ouders wilden hem niet meer. Nu heb ik contact met
hem. Hy kan mooi muziek spelen. lk ga voor hem zorgen, dat ben ik wel verplicht aan hem. Hg is het enige wat
ik nog heb'.

2.2.2. Gezinsachtergrond Marokkaanse respondenten
Blauwdruk gezin - Marokkanen
Algemeen: De respondenten groeien alien op in (middel)grote gezinnen (vier bf meer kinderen). Het
is opvallend dat alle respondenten in Marokko zijn geboren en pas op latere leeftijd (tussen 5 en 22)
naar Nederland komen. Interne vergelijking: Stoppers onder de Marokkanen komen op een jongere
leeftijd naar Nederland met als gevolg dat ze het Nederlandse basisonderwijs volgen. Voorts is het
opvallend dat de criminele jongeren - in vergelijking met de stoppers - vaker van huis weglopen en in
sommige gevallen ook permanent het contact met thuis min of meer verbreken.
Maatschappelijke positie - Marokkanen
Algemeen: Alle gezinnen zijn aficomstig uit het noorden van Marokko (Berbers) en de sociaaleconomische positie van die gezinnen in Marokko is bijzonder zwak. De vaders zijn - zonder
uitzondering - gedreven door economische motieven als gastarbeider naar ons land gekomen. In
Nederland hebben ze het weliswaar economisch beter, maar hier vervullen ze echter wel ongeschoold
of laaggeschoold werk en na gemiddeld 20 jaar werken worden ze werkloos of afgekeurd. Tot slot
blijkt dat alle gezinnen woonachtig zijn in traditionele achterstandswijken. Interne vergelijiting: Op
dit subthema zijn geen opvallende verschillen tussen beide groepen.
Marokkaan over de komst van zijn vader naar Nederland: `Ze kwamen hier alleen om te werken voor
een toekomstperspectief Het doel was om geld te verdienen en de kinderen groot le brengen. Dat hebben zij ook
gedaan. Het is by de een wat minder gelukt dan by de ander; maar dat was hun doe!. ...In het begin wen mijn
vader hiernaar toekwam was het heel leuk, hij werd door allerlei mensen geholpen, met bijvoorbeeld papieren
en zo. Hy wist niet waar hij in terecht kwam, al die vriendelijkheid en behulpzaamheid Het verschil tussen wen
en nu is natuurlijk heel erg groot De periode waarin hij met die andere mensen kwam, werkten zij heel veeL Zij
werkten zoveel mogelijk om zoveel mogelijk geld te verdienen, omdat zij misschien op een dag terug moesten.
Toen wij hier kwamen, werkte hij heel hard en veel, hij maakte lange dagen en werkte soms ook in het weekend.
De Nederlandse medewerkers gingen op gewone tijden naar huis, zij hadden hun gezinnen om naar toe te gaan.
De meeste buitenlandse medewerkers bleven dan, zy hadden niets om naar toe be gaan. Het geld was natuurlijk
welkom. Er was weinig tijd om onderwijs te krijgen op het gebied van maatschappijleer of de taaL De meeste
Marokkanen woonden gezamenlijk in een pension. Met name aan de straat zaten heel veel pensions'.
Marokkaan over de financiele situatie thuis: Financieel heb ik het gemerkt. lk was nog heel jong. Ik
wist niet of mijn vader gelukkig was of niet Financieel zaten we heel erg krap. Al/es wat we kochten was
tweedehands. De bank en de televisie etc. waren allemaal tweedehands. Dan weet je ook wel dat je vader geen
geld heeft. Voor kleren gingen we naar Scholten of naar Zeeman. Dat waren de kleren die je droeg. En dat heeft
natuurlijk te maken met de financiele situatie waarje in zit'.

Mate van maatschappelijke integratie van het gezin - Marokkanen
Algemeen: De gezinnen zijn niet actief betrokken bij het verenigingsleven vanuit de eigen etnische
groep en hebben ook geen lidmaatschap van Nederlandse verenigingen en clubs. De vaders, maar
vooral de moeders hebben een uiterst gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal (een aantal van
hen is analfabeet). Interne vergelijking: Er is een aantal markante verschillen tussen stoppers en
carriere-criminelen. Zo blijken carriere-criminelen vaker taalproblemen te hebben en vaker aan te
geven dat hun verblijf in Nederland van tijdelijke aard is. Daarnaast is het opvallend dat met name
stoppers - in de eerste periode van hun verblijf in Nederland - opgroeien in een gemeleerde woonbuurt.
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Marokkaan over de woonbuurt, vriendjes en de orientatie op de eigen etnische eroep:

`Waar ik heel

veel aan heb gehad is dat gemengde groepje in .... (woonbuurt). Daar heb ik heel erg veel aan gehad, omdat ik
nog heel jong was en net uit Marokko kwam, en clan leerde ik yea Als je wat ouder word: dan leer je dat het
heel erg goed is dal kinderen op jonge leefiijd met elkaar in aanraking komen. Dan leer je heel erg veel van, je
leer: elkaar waarderen en elkaars achtergronden. Als je ouder word: clan neem je wat je geleerd hebt, mee.
Omdat je toch heel veel dingen mist by Nederlandse vriendjes, die je wel vindt bij Marokkaanse vriendjes, dan
vindt je een soort van erkenning. ...Wat ik vroeger heel veel heb gem 1st, is begrip. Als wij vroeger moesten
vasten, dan zeiden zij: "Je moet stiekem eten". Het was niet motiverend En ik moest ook steeds weer uitleggen
waarom het moest, terwifi ik zelf nog niet zo goed wist hoe het zat Dan dacht ik alajd dat ik goed moest
uttleggen hoe het in elkaar zat, anders geloofden zij me niet By Marokkaanse vriendjes had je dat niet. Als je
Ramadan had of het Slachtfeest, dan wist hij het weL ...De vriendschap die ik heb gehad en nog steeds heb met
Maroklcaanse jongens, is veel hechter. Je bent veel meer broer en je komt veel meer by elkaar over de vloer en je
doe: bijna alles met elkaar. Het is veel sterker dan bij de Nederlandse jongens. Dat miste ik. Dar hechte, dat gaf
my een heel fijn gevoel, dat je altijd op die jongens kon rekenen. Het was ook heel erg leuk omdat je over dingen
Icon praten in Marokko. Als je uit dezelfde streek komt en op vakantie bent, dan zoek je elkaar weer op. Dat
hechte gaf een stukje veiligheid Maar je hebt ook een soort van gemeenschappelyk lot dat je by elkaar brengt'.

Opvoeding - MarokIcanen
Algemeen: Het blijkt dat - nadat de respondenten hun vaders op latere leeftijd pas echt in Nederland
hebben leren kennen - de vaders nauwelijks aandacht en tijd voor bun zoons hebben. Net zoals in
Marokko neemt de moeder de opvoeding voor haar rekening. Wel is er sprake van een hoge mate van
eigen verantwoordelijkheid binnen het vrije tijds- en schooldomein. Op een uitzondering na worden
de respondenten vooral fysiek gestraft en kenmerkt het opvoedingsregiem zich door een gebrek aan
inspraak van de kinderen c.q. jongeren. Interne vergelijking: Het is opvallend dat de vaders van de
stoppers hun zoons ook belonen als deze jets goeds hebben gedaan en - in tegenstelling tot de carriere-criminelen - worden deze jongens niet mishandeld door hun vader.
Marokkaan over zijn relatie met zijn vader:

leert maar een kant van je vader, de aardige vriendelifice

vader die altijd cadeautjes meenam. Maar wen ik hier kwam, moest mijn vader my straffen. ...Dat 'close zijn' met
mijn vader dat hebben wij niet, wat mijn jongste zusje wel heeft. ...1k heb het gevoel dat omdat mijn zusje hier
geboren is, de band met mijn vader groter is. Die liefde is hechter. Toen mijn zusje baby was, nam mijn vader haar
op schoot en zo. Al die dingen, dat was by ons niet Toen ik hier naar toe kwam, was ik nog best wel jong, maar
mijn oudste zus was natuurlijk wat ouder, die heefi dat helemaal niet gehad, dat 'closere' gevoel. Daarom heb ik een
veel emotionelere band met mijn moeder dan met mijn vader. Met mijn moeder voel ik het emotionele veel sterker
dan met mijn vader'.

Marokkaan over zijn thuissituatie: Als ik kleine dingen fout deed, dan werd ik bang van hem. Dan kwam
ik niet thuis. Dan bleef ik op straat en sliep daar. Wij hebben een hele grote familie, maar ik was de enige die
thztis wegliep.

Marokkaan over de rol van zijn ouders bij de opvoeding:

moet je wel kunnen voorstellen dat mijn

moeder dat altijd wel heefi gewild Maar op de ... (woonwijk) had mijn moeder heel veel kinderen. Wij Icwamen
tussen de middag bijna allemaal thuis, dus als moeder kun je dan niet de hele dag wegblyven. Ook was er niet
de mogelijkheid om dicht by huis de taalles be krijgen. Of met het liefste andere Marokkaanse vrouwen die zij
kende, om dat te doen. Sinds kort komt zij wel in het buurthuis waar andere Maroklcaanse vrouwen komen, maar
nu kan dat wel want mijn jongste zusje is nu 11 Het is ook makkelijk, want het is in de buurt. Er speelden dus
meerdere dingen: de kinderen, maar ook de meeste Maroklcaanse gezinnen zijn groot dus je moet elke dag weer
het middageten klaarmaken, het huishouden doen, afwassen, de kleren wassen voor de kinderen. Dus de tijd was
er niet, maar de mogelijkheid was er oak niet, of die was heel beperkt. 1k vind dat er it-el een onderscheid is
tussen de eerste mensen die hier naar toe kwamen en de vrouwen die later volgden. Op het moment dal mijn
vader onderwijs had gehad toen hij hier naar toe Imam, maatschappijleer en zo, dan was het veel makkelijker
geweest om ons, toen wij hier heen kwamen, goed te begeleiden. Dat is denk ik ook de reden waarom zoveel
buitenlandse kinderen veel problemen hebben op veel fronten. Omdat ouders niet in staat zijn om de kinderen
goed te begeleiden by bur Tbeeld het maken van een kettle voor een goede school of een sporrvereniging of zo.
Als de ouders dergelijke dingen wel geleerd was men ze hier naar toe Icwamen, dan waren zy veel beter in siaat
geweest on; cie kinderen goed te begeleiden'.

De
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Huidige contacten gezinsleden - Marokkanen
Algemeen: Heel opvallend is dat de broers en zussen van de respondenten allen een partner hebben
gekozen uit de eigen cultuur. DeeIs zijn dat partners die men in Nederland heeft ontmoet, deels zijn
dat partners uit het land van herkomst die zich na het huwelijk ook hier zijn gaan vestigen. Interne
vergelijking: De carriere-criminelen zijn zonder uitzondering te typeren als het `zwarte schaap' van
het gezin. Deze positie wordt overigens vooral bepaald door hun criminele activiteiten. Bij de
stoppers is dit niet het geval, maar bij hen komt er - in tegenstelling tot de carriere-criminelen - wel
crimineel gedrag bij andere broers voor.
Marokkaan over het omgaan met de verschillende regels in de Nederlandse en Marokkaanse culturen:
`Thuis moest je respect hebben voor je ouders, moest je luisteren en doen wat je ouders zeiden. Buiten had je altijd
een grote mond tegen iedereen. Dat was heel raar. Buiten zag je dat mensen dat respect niet toonden ten aanzien
van andere mensen. Op een gegeven moment ga je dat gedrag loch volgen. Dan moest je soms duidelijk
overschakelen. Als je thuis zit en er wordt gevreeen op de t. v., dan schalcel je dat weg. Je kon ook bijvoorbeeld geen
scheet laten. Maar buiten zag je dat dat normaal was. Het was heel raar om over te schakelen. Of bijvoorbeeld
schelden buiten. Soms zeije we! eens 'shit' of 'kut' thuis en dan schrok je, dat mag niet'.

2.2.3. Gezinsachtergrond Surinaamse respondenten
Blauwdruk gezin - Surinamers
Algemeen: De Surinaamse respondenten groeien - op een stopper na - alien op in grote gezinnen (6,
10 en/of 12 kinderen). Met name met betrekking tot de samenstelling van het ouderpaar treden er bij
alle respondenten door de jaren heen wijzigingen op door echtscheidingen of overlijden (onder andere
moord). De moeder is de constante en blijft overigens steeds de spil in het gezin, terwijl er `nieuwe'
vaders bijkomen: de `passantenrelatie'. Interne vergelijking: Tussen de stoppers en carrierecriminelen is er een opvallend verschil. De stoppers zijn namelijk allemaal in Nederland geboren,
terwijl twee van de drie carriere-criminelen op latere leeftijd naar Nederland komen (gezinshereniging).
Surinamer over emigratie naar Nederland: 'Voor de toekomst, voor onze toekomst. Hier was loch wel
meer werk dan in Suriname. Het is loch het meest logische. De hele familie van mijn ouders kant zaten ook in
Nederland. ledereen zit in Nederland ledereen Icwam hier naar toe'.

Maatschappelijke positie - Surinamers
Algemeen: Op een respondent na groeiden alle Surinaamse jongens in Nederland op in een
traditionele achterstandswijk. Interne vergelijking: De sociaal-economische positie van de ouders
van de stoppers is zowel in Suriname als in Nederland, aanmerkelijk beter dan die van de carrierecriminelen. Met name de moeders van de stoppers hebben goede banen en daarnaast valt het op dat
twee vaders werken als politieagent (gek genoeg vaak als duobaan naast bijvoorbeeld het werken als
buschauffeur).
Mate van maatschappelijke integratie van het gezin - Surinamers
Algemeen: In vergelijking met de andere etnische groepen integreren Surinamers vrij goed.
Waarschijnlijk is hun goede beheersing van de Nederlandse taal hier debet aan. Interne vergelijking:
Het enige verschil op dit subthema is dat carriere-criminelen jets vaker opgroeien in woonbuurten
waar veel allochtonen wonen.
Opvoeding - Surinamers
Algemeen: Eerder werd reeds gewezen op de passantenrelatie als omschrijving die vooral toepasbaar
is op de vaders. Dit werkt door in de opvoeding. Vaders zijn er niet of nauwelijks en bemoeien zich
totaal niet met de opvoeding van de kinderen (dat doen oma's, zussen en broers en moeder). Thuis
krijgen alle jongens regelmatig forse straffen ('met de bezemsteel') en veel jongens worden ook
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mishandeld. Interne vergelijking: Het blijkt dat er op het subthema opvoeding geen verschillen zijn
tussen de stoppers en carri&re-criminelen.
Surinamer over de wijze van opgroeien: 'Als je kijk naar de opvoeding van tegenwoordig, dan hebben
de ouders veel tijd voor de kinderen. Kinderen worden verwend, dat was by my niet. Wij hadden dat niet Als wij
speelgoed wilden hebben dan moesten we dat zelf maken van een paar blikjes. Knuffelen dat hoorde er niet by,
dat was er niet by Het enige was dat de jongste binnen het gezin voorgetrokken werd Die mocht clan meer
dingen doen, kreeg meer geld en dat soort dingen. Maar ooit by iemand op schoot zitten of knuffelen met nzijn
moeder, ik had weinig contact met mijn moeder. Nu probeer ik mijn moeder liefde te geven. Zij heeft het nooit
kunnen opbrengen am my liefde te geven, omdat zij zelf ongelukkig is geweest in de liefde.'

Surinamer over fysieke straf van vader: 'Met de hand, met de stok, met de riem. Een leren riem, die had
een soon rooie kleur. Die noemde hij de Rooie Man, in het Surinaams dan. Die poetste by ook met rooie
schoensmeer want hij moest hem ook weer om naar zyn werk. Dat was zijn favoriet am ons mee te slaan. De ene
keer was het een slag, dan had je wat minder ergs gedaan. De andere keer was het iets... Zoals by mij, ik werd
vaak gestrafi omdat ik dingen deed waarvan hij vond dat die gevaarlijk waren voor mij. Zoals zwemmen in de
Surinaamse rivier. Thuis ontkende ik dat maar hij had me gewoon door'.

Huidige contacten gezinsleden - Surinamers
Algemeen: Het merendeel van de respondenten is te typeren als 'het zwarte schaap' van het gezin
(mede door bun betrokkenheid in de criminaliteit). Dit leidt overigens niet tot het verbreken van de
contacten met de ouders of overige gezinsleden. Interne vergelijking: Er zijn geen verschillen te
constateren tussen de twee groepen.
2.2.4. Gezinsachtergrond Antilliaanse respondenten
Blauwdruk gezin - Antifflanen
Algemeen: De Antilliaanse respondenten groeien alien op in grotere gezinnen (tussen de 5 en 12
personen). Alle respondenten komen op latere leeftijd naar Nederland; tussen het 14de en 26ste
levensjaar. Interne vergelijking: Het is opvallend dat de stoppers opgroeien in onvolledige gezinnen
ten gevolge van echtscheidingen. Dat wil zeggen opgroeien zonder dat er een vader in huis is.
Daarnaast blijkt dat de moeders van de stoppers met meerdere mannen een relatie hebben gehad en
dat er ook sprake is van kinderen van verschillende vaders binnen het gezin (passantenrelatie). Voorts
blijkt dat de carriere-criminelen alleen (of met broers en zussen) naar Nederland kwamen en aldaar
opgevangen werden door familie of kennissen.
Maatschappelijke positie - Antillianen
Algemeen: De sociaal-economische positie van de gezinnen is zowel op Curacao als - voor de
gezinnen die emigreren (stoppers) - in Nederland (uiterst) zwak. In Nederland aangekomen vestigen
de gezinnen zich in (traditionele) achterstandswijken. Interne vergelijking: Op het subthema
maatschappelijke positie zijn er tussen de twee groepen geen verschi I len.
Antilliaan over motieven van Antillianen om naar Nederland te komen: 'In Nederland is her zo dat als
je een studie hebt gedaan en je hebt een vaste baan dan kijkt iedereen je recht in het gezicht want je goede baan.
Maar in Groningen, ik had geen studie, ik had helemaal niets. Dus iedereerz bekijkt my en denkt die dealer, of
die junkie of die Antilliaan. De meeste mensen denken dat de Antillianen hier komen voor het geld Het is ook zo
een beetje. Maar ik ga niet goed praten over mijn eigen mensen. Maar ook niet slecht praten. Antilliaanse
mensen die hier komen, denken Nederland is een paradijs. Daar kun je makkelijk geld verdienen dus we gaan
gewoon kijken in Nederland. En als ze hier komen gaat de den een bank overvallen, de ander gaat in de drugs'.

Antilliaan over het beeld van Nederland als lonkend paradijs: 'Ze krijgen verkeerde voorbeeldfuncties.
De zware jongens die het in Nederland hebben gemaakt en die naar Curacao gaan, spenderen geld. Deze
jongens hebben in dezelfde wijk gewoond, in dezelfde positie gezeten als jongens die nog op Curacao wonen en
komen daar nu met goud, met geld Die jongens op Curacao denken dan: FM, als hij het kan, zou ik het ook
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kunnen! Puur materieel. Als je met die jongens prow, al/es draait om geld Als ze maar geld hebben. Maar hoe
ze het moeten besteden, hoe ze er eerlijk aan kunnen komen...nee'.

Mate van maatschappelijke integratie van het gezin - Antillianen
Algemeen: De gezinnen van de stoppers die naar Nederland emigreren, integreren redelijk in de
Nederlandse samenleving, waarbij het opvalt dat er een zeer sterke band is en blijft met de Antilliaanse gemeenschap in Nederland. Dit laatste wordt waarschijnlijk beInvloed door het felt dat men
vooral woonachtig is in wijken waar veel allochtonen c.q. Antillianen wonen (bijvoorbeeld: Amsterdam Zuid-Oost en Hoogvliet in Rotterdam). Het blijkt dat de meeste respondenten - zowel de stoppers
als criminelen - taalproblemen hebben in de eerste periode dat ze in ons land zijn. Interne vergelijking: Op dit subthema zijn er geen verschillen tussen de twee groepen respondenten.
Antilliaan over het belang van integreren: 'Als je in Nederland komt, moet je zorgen dat je een beetje
integreert wil je het makkelijker hebben. Het is alleen maar beter voor jezelf maar aan de andere kant denk ik
dat als je in bepaalde plaatsen komt, dat je loch tegenover wordt gekelcen dat je loch buitenlander bent. Dan
maken ze het niet zo makkelijk voor je'.

Opvoeding - Antillianen
Algemeen: Gezien het felt dat alle respondenten pas op latere leeftijd naar Nederland komen, voltrekt
de opvoeding zich vooral in het land van herkomst. Voor alle respondenten geldt dat noch vader noch
moeder veel aandacht en tijd aan de kinderen besteedt. De ouders hebben gewoonweg geen tijd voor
de kinderen (werken) of hebben het te druk met het opvoeden van de vele kinderen. Interne
vergelijking: De carriere-criminelen die - in tegenstelling tot de stoppers - opgroeien in gezinnen met
een vader hebben het zwaar te verduren. Ze worden streng door met name hun vaders gestraft en ook
is er sprake van mishandeling door de vader van zowel de respondenten als hun moeders. Beloningen
voor goed of positief gedrag kennen deze respondenten niet of nauwelijks.
Antilliaanse sleutelinformant over de opvoeding op Curacao: 'De ouders zijn bezig met werken om le
kunnen en. Ze hebben geen zicht op wat er met de kinderen gebeurt Ze zijn puur bezig met het financiele
aspect zodat ze kunnen over/even. 'Survival'. Veel van die jongens zijn op jonge leeftijd aan hun lot overgelaten.
Op het moment dat ze meer onderwijs hebben dan hun ouders, draaien de rollen zelfs om. Die ouders komen in
een situatie dat die jongens brieven moeten vertalen. Er is sprake van een afhankelijkheidspositie. Het draait
zich om en zo zijn die jongens heel jong volwassen. Ze hebben heel veel verantwoordelijkheid Maar hells denk
ik verantwoordelijkheid die ze niet aan kunnen als ze alleen swan. Wanneer ze hier komen worden ze daarmee
geconfi-onteerd Ze hadden verantwoordelijkheden thuis. Ze deden op Curacao pionierswerk. Ze noemen het ook
'pion', hulpje. Om hulpje te zijn heb je niet veel onderwijs nodig. Je helpt je moeder de touwtjes by elkaar
houden. De emotionele verwaarlozing is een belangrijk punt'.

Huidige contacten gezinsleden - Antillianen
Algemeen: Op een stopper na hebben alle respondenten een deel van de gezinsleden in de loop der
jaren uit het oog verloren. Gedeeltelijk komt dat doordat jongeren in hun eentje naar Nederland zijn
vertrokken en nauwelijks in staat zijn om hun familie te bezoeken. Daarnaast zijn er in de loop der
jaren ook gezinsleden (broers en zussen) teruggekeerd naar Curacao. Interne vergelijking: Bij twee
carriere-criminelen blijkt uit het interview dat zij het zwarte schaap van de familie zijn.
2.2.5. Gezinsachtergrond Nederlandse respondenten
Blauwdruk gezin - Nederlanders
Algemeen: De Nederlandse respondenten groeien op in middelgrote, volledige gezinnen (4 kinderen).
Op latere leeftijd van de respondenten overlijden twee vaders. Het is opvallend dat drie respondenten
(2 stoppers en 1 crimineel) een niet-Nederlandse ouder hebben (lerse moeder, Franse vader en Duitse
moeder). Interne vergelijking: Vooral vaders van carriere-criminelen blijken er riskante gewoonten
op na te houden (overmatig alcoholgebruik).
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Maatschappelijke positie - Nederlanders
Algemeen: De sociaal-economische positie van de gezinnen is goed te noemen. De vaders zijn

kostwinner en verdienen inkomen vooral als zelfstandig ondememer (sloper, autohandelaar, aannemer). Op een uitzondering na - stopper die opgroeit op een woonwagenkamp - groeien de respondenten op in `nette' woonbuurten. Interne vergelijking: Op dit subthema zijn er geen verschillen tussen stoppers en criminelen.
Mate van maatschappelijke integratie van het gezin - Nederlanders
Algemeen: Dit onderdeel is eigenlijk niet relevant voor de groep Nederlanders. Wel blijkt dat alle
ouders lid zijn van diverse verenigingen en clubs. Interne vergelijking: Geen verschillen tussen de

twee subgroepen.
Opvoeding - Nederlanders
Algemeen: Bij alle respondenten blijkt dat de vader - die bijna altijd aan het werk is - geen tijd en

aandacht heeft voor de kinderen. Twee respondenten (stopper en crimineel) gaan al op heel jeugdige
leeftijd (13 en 14 jaar) - wegens problemen met hun ouders - uit huis en gaan in een kraakpand
wonen. Interne vergelijking: Vooral de carriere-criminelen krijgen al op jonge leeftijd veel verantwoordelijkheid voor hun doen en laten. Dit komt deels omdat de moeder de opvoeding van de
kinderen niet aankan.
Nederlander over zijn vader: `Mijn vader is in principe net als ik, twee druppels water. Aileen hij is net
van een andere cultuur. De naoorlogse cultuur, heel hard werlcen. Werk gaat voor al/es. Heel hoge
arbeidsethiek. Maar voor de rest een arm . gevoelsleven, nou ik denk niet arm maar hij heeft nooll geleerd om
daar mee om te gaan. Ook met zyn vrouw of de andere kinderen. Het praten daarover, het viten. Hij is een echte
binnenvetter. En by problemen stortte hij zich altild op zijn werk'.
Nederlander over het begrip van het gedrag van zijn vader: 'Heel hard Met al/es. Was hij zei moest
gebeuren. Als je het niet deed, kreeg je klappen. lk niet Hij was dan oververmoeid Kon weinig hebben. Dan
Sam mijn broertje met jongens in huis en dan kreeg je het. Schelden, opsodemieteren ga maar buiten spelen.
En als hij dan uitgeslapen was, was het weer goed. Dan werd de auto volgeladen en dan gingen we naar het
pretpark of uit eten. Met zijn alien, ook kinderen uit de buurt Het was net dat punt dat hij moe was'.

Huidige contacten gezinsleden - Nederlanders
Algemeen: Relatief veel respondenten (4 van de 6) vinden van zichzelf dat ze het zwarte schaap' van

de familie zijn. Voor een deel komt dat doordat ze zich niet op hun gemak voelen in het gezin of in
vergelijking met een ander kind consequent achtergesteld worden. Later versterkt dit gevoel zich door
hun criminele activiteiten (iets wat bun andere broers en zussen niet doen) en de reactie van de
gezinsleden daarop. Interne vergelijking: Vooral bij de carriere-criminelen worden de contacten met
(een deel van) de gezinsleden in de loop der tijd radicaal verbroken.
2.2.6. Gezinsachtergrond naar etniciteit

In deze afsluitende paragraaf zullen - bij wijze van resume - met betrekking tot de criminaliteitsbevorderende factoren de belangrijkste verschillen tussen de onderscheiden etnische groepen
worden weergegeven 7 . Daamaast wordt er per etnische groep ook aangegeven of de factor vooral
opgeld doet voor stoppers, carriere- criminelen of voor beide groepen 8 . In paragraaf 2.8 (werkelijke
betekenis van criminaliteitsbevorderende factoren) worden de hoofdlijnen uit het schema nader uitgewerkt.

7.

T=Turken, M=Marokkanen, S=Surinamers, A=Antilhanen en N=Nederlanders.
S=Stopper en C=carriere-crimineel.
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Schema 1 - Criminaliteitsbevorderende factoren gezinsachtergrond naar etniciteit en naar stoppers/
carriere-criminelen
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Antilliaanse criminelen komen op latere leeftijd alleen naar Nederland en worden *opgevangen' door familie of kennissen. Op veel
punten in de tabel lijken de gezinnen positief te scoren, maar dat is het gevolg van het feit dat de gezinnen niet in Nederland zijn (ze zijn
achtergebleven).
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2.3. Schoolfunctioneren
Binnen het schoolfunctioneren onderscheiden we twee subthema's waarbinnen steeds een reeks criminaliteitsbevorderende factoren wordt gescreend:
Schoolloopbaan: weinig realistisch schoolcarriere perspectief - aansluitingsproblemen opleiding land van herkomst en Nederland - hoog aantal schoolwisselingen - onafgemaakte
opleidingen - laag eindniveau.
Integratie en participatie leerling versus ouders: veel spijbelen - veel doubleren - veel
schorsingen c.q. van school gestuurd warden - moeilijk kunnen omgaan met de vrijheden
binnen het Nederlands schoolsysteem - conflicten met leraren - conflicten met leerlingen riskante gewoonten op school - geringe participatie buitenschoolse activiteiten - hoge eigen
verantwoordelijkheid - weinig contacten tussen ouders en school - weinig inzicht bij de
ouders van het Nederlandse schoolsysteem - weinig inzicht bij de ouders in het werkelijk
schoolfunctioneren - geen huiswerkbegeleiding door de ouders - negatief c.q. selectieve
aandacht voor schoolse zaken; gebrek aan positieve belangstelling bij de ouders.
23.1. Schoolfunctioneren Turkse respondenten
Schoolloopbaan - Turken
Algemeen: Het beeld van de schoolloopbaan is zonder uitzondering verre van positief. Alle res-

pondenten wisselen na de lagere school meerdere malen van opleiding, waarbij altijd sprake is van
voortijdig afhaken. Ook het niveau van laatst genoten opleiding is laag. Kortdurende praktijkopleidingen of een of twee jaar lager technisch onderwijs is grosso modo het maximum. In een enkel
geval wordt er nog wel een certificaat behaald, maar de waarde hiervan is twijfelachtig. Interne
vergelijking: Schoolloopbaan is geen discriminerende factor als we de respondenten die hun
criminele carriere hebben beeindigd, vergelijken met hen die nog actief zijn. Beide hebben qua opleiding weinig tot niets am succesvol op terug te kijken.
Turk over schoolloopbaan: elk heb die L7S na de derde klas verlaten. lk werd van school getrapt. lk
was geen lieverdje. Daarna moest ik in (...) naar een school voor buitenlanders. Daar zaten alleen Chinezen en
Turken op, en eon paar Marokkanen. Daar heb ik het laatste jaar gedaan. Dar heb ik eon soon centificaat voor
gekregen. Omdat ik de Nederlandse taal flies goed kon schrijven, heb ik goon diploma gekregen. Wel een
certificaat. Dat is geen donder waard'.

Turk over problemen op school: 1k kwam hier op de lagere school in groep 7. Maar ik was al twaalf
Dot ging niet. lk word teruggezet en wen ben ik van de lagere school afgegaan'.

Integratie en participatie leerling versus ouders - Turken
Algemeen: De respondenten hebben een turbulente schooltijd achter de rug waarin extreem veel

wordt gespijbeld. Ze worden herhaaldelijk van school getrapt en blijven vaak zitten (doubleren). Dat
begint vaak al op de lagere school. Gesteld kan worden dat deze jongeren op een breed front aanpassingsproblemen hebben op school. Dat blijkt onder andere uit de talrijke conflicten die ze hebben met
leraren en - in mindere mate - met medeleerlingen. Deze conflicten hebben veel te maken met hun
gedrag op school (agressiviteit, maar ook alcohol- en drugsgebruik). Bijna alle respondenten gaan
zich gedurende hun schooltijd te buiten aan alcohol en drugs (soft en - in mindere mate - hard drugs).
De conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat deze respondenten zich vooral in de periferie van het
schoolmilieu ophouden. Dat wordt ook zichtbaar in de beperkte mate waarin ze deelnemen aan
buitenschoolse activiteiten. Daar blijken overigens de ouders een belangrijke remmende rot in te
spelen. Zo krijgen ze vaak geen toestemming (vooral door het weigeren van financiele middelen)'om
deel te nemen aan schoolreisjes, excursies en dergelijke. Dat beeld wordt nog pregnanter als wordt
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gekeken naar de `betrokkenheidsgraad' van de ouders. Deze is ronduit bedroevend. Het merendeel
van de ouders heeft geen contacten met school. De affiniteit met het Nederlands onderwijssysteem is
gering. Maar ook meer specifiek blijkt dat er nauwelijks enig inzicht is in het schoolfunctioneren van
de respondenten. Ouders reageren eigen alleen maar - en dan nog mondjesmaat - bij negatieve
schoolresultaten. Positieve stimulans is afwezig 10. Het lijkt er op dat deze respondenten - ook wat
school betreft - al vroeg in staat moeten zijn om 'hun eigen boontjes te doppen'. lets waar ze gezien
de analyse volstrekt niet in slagen. Interne vergelijking: Als binnen de totale groep de stoppers
worden vergeleken met de carriere-criminelen zit het onderscheid vooral in de betrokkenheid van
ouders. Het niveau is - zoals gezegd - bij geen van alien erg hoog, maar bij de ouders van carriere criminelen nog veel lager.
Turk over buitenschoolse activiteiten: 'Ja, maar met moeite. Als je over een schoolreisje begon,
dachten ze niet wat leuk voor dat kind, nee by ons thuis dachten ze meer aan geld dan aan het plezier van een
By mijn zus, ja, dat was hartstikke
kind Dan kwamen er weer leraren langs van laat die jongen toch gaan.
moeilijk gewoon omdat het een meisje was, mocht niet naar zwemles, mocht niet op schoolreisjes'.
Turk over het verschuiven van verantwoordelijkheid: 'Mijn vader heefi een keer een Turks spreekwoord gezegd tegen de leraar: "het vlees is van jou, de botten van my". Dus doe er maar mee wat je wilt'.
Turk over eigen verantwoordelijkheid: 'Ik spijbelde heel veel. Mijn ouders wisten dat vaak niet, dat zei
ik niet. Soms deed ik de handtekening van mijn vader of moeder na'.
Turk over reactie op rapport: 'Als ik een rapport kreeg keken ze er naar. Als het slecht was, zeiden ze
dat ik mijn best moest doen. Maar zonder steun hoef ik mijn best niet le doen'.
Turk over medeleerlingen: 'Mijn medeleerlingen waren doodsbang voor me. Ze waren ook een stuk
jonger. Sorry dat ik dat zeg, maar als we gingen douchen of zo, ik had haren op mijn ballen. Daar schrokken ze
een beetje van. Maar . dat was gewoon zo, ze waren heel erg bang. En ik ben een Turk ook nog. lk had een
baard'.

2.3.2. Schoolfunctioneren Marokkaanse respondenten
Schoolloopbaan - Marokkanen
Algemeen: De respondenten blijken in het begin alien in meer of mindere mate - afhankelijk van de
leeftijd waarop ze naar Nederland komen - aansluitingsproblemen c.q. taalproblemen te hebben op
school. Interne vergelijking: Stoppers doen het - wat betreft hun eindresultaat - beter op school dan
carriere-criminelen. De eerste groep verlaat de school niet alleen met een diploma, maar gaat na de
LTS ook door naar het MBO (en zelfs het HBO).
Integratie en participatie leerling versus ouders - Marokkanen
Algemeen: Het schoolfunctioneren van alle respondenten kenmerkt zich door negatieve elementen
(spijbelen, schorsingen, conflicten met leraren en medeleerlingen). In algemene zin kunnen de
respondenten moeilijk omgaan met de vrijheden die de school en de leraren hun bieden en daar wordt
dan ook - mede gezien de hoge mate van verantwoordelijkheid die ze van huis uit voor school
meekrijgen - driftig gebruik c.q. misbruik van gemaakt. Dit wordt nog eens versterkt door de
gegevenheden dat ouders nauwelijks contacten met de school onderhouden (taalproblemen en vanuit
de cultuur niet normaal) en een gebrek hebben aan inzicht in het schoolsysteem. Dit alles maakt dat
ze totaal niet op de hoogte zijn van het werkelijk schoolfunctioneren van hun kind, hun kind niet
begeleiden en er sprake is van een gebrek aan positieve belangstelling voor schoolse zaken. Interne
vergelijking: Op dit subthema zijn geen verschillen tussen beide groepen.

I". Daarbij moet worden aangetekend dat een deel van de respondenten een aantal jaren heeft doorgebracht in kindertehuizen.
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Marokkaan over school: Soms bleefhet rapport ook gewoon in mijn tas zitten. Soms zat crook een brief*
by met het venoek of de ouders wilden reageren. Maar ik wist dal mijn vader geen flauw bend had wat dat inhield.
Len keer ging hij mee naar de LTS en hoorde van de leraar dat het goed met mil ging. lk weer dat hy dot heel leuk
vindt om te horen. Maar begeleiding, dal lcreeg ik niet. Bat is ook de reden waarom het met heel veel Marokkaanse
kinderen verkeerd goat. Dat werkt van twee lcanten. Er is geen begeleiding maar de Marokkaanse ouders weten ook
niet hoe. Je kan Met zeggen dat zij het moeten doen, want zij weten niet hoe. Je kan het die mensen niet kwalyk
nemen. Laws: tram ik contact op met een school over een jongen met wie het slecht ging op school, by spijbelde
heel veel Be school had contact opgenomen met leerlingzalcen. lk vrbeg of zij wel eerst contact op hadden genomen
met de ouders van die jongen. Dat bleek niet zo te zijn. ZY hadden niet de moeite genomen om de ouders uit te
nodigen voor een gesprek Dat gebeurde by my ook niet. Als je de dog nadat je gespijbeld had een brie mee nom
met een handtekening er onder, clan nam de school daar genoegen mee.

2.3.3. Schoolfunctioneren Surinaamse respondenten
Schoolloopbaan - Surinamers
Algemeen: Het is opvallend dat alle respondenten een redelijk hoog schooltype bezoeken (gemiddeld
Mbo-niveau), echter door allerlei omstandigheden (conflicten, gaan werken, geen zin meer, vader
worden) wisselen ze veel van school; het uiteindelijk resultaat is dat opleidingen niet afgemaakt
worden. In potentie kunnen ze goed leren, maar als het erop aankomt, maken ze opleidingen niet all
Interne vergelijking: Op dit subthema zijn er geen verschillen tussen de twee groepen.
Integratie en participatie leerling versus ouders - Surinamers
Algemeen: In vergelijking met andere allochtone groepen in dit onderzoek is de ondersteuning en
participatie van Surinaamse ouders in het onderwijs zeer goed te noemen. De respondenten zijn
overigens wel lastig op school. Ze spijbelen veel, worden geschorst of van school gestuurd en hebben
conflicten met leraren. Interne vergelijking: Er zijn op dit subthema geen opvallende verschillen
tussen de groepen.
2.3.4. Schoolfunctioneren Antilliaanse respondenten
Schoolloopbaan - Antillianen
Algemeen: Alle respondenten hebben het grootste gedeelte van hun schoolloopbaan op de Antillen
genoten. Zowel voor de stoppers als de carriere-criminelen was dat een wankel avontuur dat zich
kenmerkt door verschillende schoolwisselingen en onafgemaakte opleidingen. Geen van de respondenten komt naar Nederland met een diploma. In Nederland aangekomen, kampen de respondenten met aansluitings- en taalproblemen binnen het Nederlands onderwijs. Ook hier bezoeken
ze tijdelijk en marginaal vooral het ICMBO en de LTS zonder deze opleidingen af te ronden met een
diploma. Slecht een respondent (carriere-crimineel) haalt een diploma voor schilder. Interne
vergelijking: Tussen de onderscheiden groepen zijn er geen verschillen op dit subthema.
Integratie en participatie leerling versus ouders - Antillianen
Algemeen: Al op de Antillen doubleren de meeste respondenten tenminste een maal. Veel ouders
hebben weinig interesse voor school en helpen c.q. ondersteunen hun kinderen dan ook niet bij
schoolse activiteiten (zoals huiswerk). Er bestaan dan ook weinig (positieve) contacten tussen de
ouders en de school. Interne vergelijking: Vooral de carriere-criminelen hebben regelmatig
conflicten met docenten en medeleerlingen. Daamaast gebruiken zij op school drugs wat ook tot de
nodige conflicten leidt.
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2.3.5. Schoolfunctioneren Nederlandse respondenten
Schoolloopbaan - Nederlanders
Algemeen: Alle respondenten wisselen in de loop der jaren regelmatig van school. Interne vergelijking: Stoppers verlaten de school (LBO) met een diploma, terwij1 de carriere-criminelen - op een uitzondering na - de school zo snel mogelijk zonder diploma verlaten.
Integratie en participatie leerling versus ouders - Nederlanders
Algemeen: De schoolloopbaan van alle respondenten kenmerkt zich door een gebrek aan tijd,
interesse en ondersteuning door de ouders. De respondenten moeten het zelf maar uitzoeken en dat
leidt er in veel gevallen toe dat ze regelmatig spijbelen, van school gestuurd worden of geschorst
worden. Ook hebben relatief veel respondenten regelmatig `aanvaringen' met docenten, met alle
gevolgen van dien. Interne vergelijking: Op dit onderdeel zijn er geen verschillen tussen de twee
groepen.
2.3.6. Schoolfunctioneren naar etniciteit
In deze afsluitende paragraaf zullen - bij wijze van resume - met betrekking tot de criminaliteitsbevorderende factoren de belangrijkste verschillen tussen de onderscheiden etnische groepen
worden weergegeven 11 . Daarnaast wordt er per etnische groep ook aangegeven of de factor vooral
opgeld doet voor stoppers, carriere-criminelen of voor beide groepen 12 • In paragraaf 2.8 (werkelijke
betekenis van criminaliteitsbevorderende factoren) worden de hoofdlijnen uit het schema nader
uitgewerkt.
Schema 2 - Criminaliteitsbevorderende factoren schoolfunctioneren naar etniciteit en naar stoppers/
carriere-criminelen

• Weinig real istisch schoolcarriereperspectief
•
'1u"
• Groot aantal schoolwisselingen
;.• Onafgem akte„:90eidin.gen;
• Laag eindniveau
,.Veel sP ij
• Veel doubleren

a

•

44,11.10:6-17-4-4*""fiv0
Moeilijk kunnen omgaan vrijheden school

•

•

•

• r>s•
• •

•

•
•

• •

•

•
•

• •
=4
• •
• •

•
•

•

•

•

•

•

r.f77

•

Conflicten met leerlingen

•

•

•
7-3

•

Geringe participatie activiteiten

• Weinig contact ouders-school
Wemi inZicht:oudetin\,SthoOlSysteeni.

•

•

f.

•

• •

•

•

•••.: •

•

•

•

H . T=Turken, M=Marokkanen, S=Surinamers, A=Antillianen en N=Nederlanders.
12 . S=Stopper en C=carriere-crimineel.
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2.4. Vrije tijd en vrienden
Binnen het thema vrije tijd en vrienden onderscheiden we drie subthema's waarbinnen steeds een
reeks criminaliteitsbevorderende factoren wordt gescreend:

Aard en samenstelling van de vriendenkring: sterke gerichtheid op de eigen etnische groep sterke gerichtheid op gekleurde allochtone groep - gerichtheid op delinquente vriendengroep riskante gewoonten binnen de vriendengroep - gebrekkige definiering vriendschap.
Vrijetijdsbesteding: primair een straatcultuur - rondhanggedrag in coffeeshops en gokhallen geen lidmaatschap van verenigingen en clubs uit de eigen cultuur - geen lidmaatschap van
verenigingen en clubs uit de Nederlandse cultuur - betrokken bij vechtsporten.
Riskante gewoonten: excessief alcoholgebruik - softdruggebruik - harddruggebruik - gokverslaving.
2.4.1. Vrije tijd en vrienden Turkse respondenten
Aard en samenstelling van de vriendengroep - Turken
Algemeen: De keuze van vrienden wordt eerder bepaald door de woonwijk dan door etniciteit. Dat
wordt zichtbaar uit het feit dat de meeste respondenten ook vrienden hebben uit andere culturen
(Marokkanen, Surinamers en Nederlanders). Het zijn echter vaak 'brothers in crime'. De keuze van
vrienden blijkt vaak tevens een keuze te zijn voor criminaliteit. Wel zien we - bij de meeste van de
respondenten - in de loop van de jaren een wisseling in vriendenkring. En daarmee wordt tegelijk
aangegeven dat de vrienden die men heeft voor het leven zijn'. Interne vergelijking: Interessant
is dat de invulling die men aan het begrip `vriendschap' geeft een rol speelt in het beeindigen, dan wel
continueren van de criminele carriere. Dat zit als volgt in elkaar. De respondenten die succesvol zijn
in het beeindigen van hun criminele carriere blijken ook gemakkelijker de vrienden 'met een
verkeerde invloed' los te laten. Het zijn vooral de carriere-criminelen die vasthouden aan hun loute'
vrienden. Zelfs na herhaaldelijk te zijn `verlinke blijkt een `vriend' niet te worden afgeschreven.
Turk over zijn geIsoleerde positie: 'Ik was de enige. lk was naar een internaat in Limburg gestuurd In
dat dorp woonde geen Turken of Marokkanen. Aileen maar Hollanders. lk was de enige Turk die daar woonde.
Ook op school was ik de enige buitenlander. Dat vond ik heel erg'.
Turk over zijn allochtone vriendengroep: `Vijf of zes personen. Drie Turken, twee Marokkanen en een
Surinamer. Gek genoeg een Surinamer, maar die ging altijd met ons om'.

Vrijetijdsbesteding - Turken
Algemeen: Alle respondenten brachten het grootste deel van bun vrije tijd samen met vrienden op
straat door. Een echte straatcultuur dus. Ook worden er frequent coffeeshops en gokhallen bezocht.
Kenmerk van deze vrijetijdsbesteding is het ontbreken van toezicht. Dat wordt o.a. ook zichtbaar in
het aantal respondenten dat lid is (geweest) van hetzij Nederlandse, hetzij allochtone clubs en
verenigingen. Interne vergelijking: Er zijn twee interessante verschillen te constateren tussen Turkse
respondenten die hun criminele carriere voortijdig hebben betindigd en zij die hiermee zijn
doorgegaan. Het zijn vooral de laatsten die systematisch hun jeugd zonder enige vorm van toezicht
hebben doorgebracht. Zien we bij de stoppers nog wel dat er activiteiten in clubverband - overigens
vanuit de eigen gemeenschap - werden beoefend; bij carriere-criminelen is dit volledig afwezig. Er is
ook gevraagd naar het beoefenen van vechtsporten. De veronderstelling was dat dit wellicht als
criminaliteitsbevorderende factor zou kunnen worden geduid. Er lijkt echter sprake van een
omgekeerd effect. Lidmaatschap van vechtsportclubs komt uitsluitend bij stoppers voor. Wellicht dat
hier het beoefenen van sport in een georganiseerde setting (en met de nodige discipline) juist .een
positief effect sorteert.
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Turk over !even op straat:

Wee. lk kwam thuis en donderde de (as neer en was weer buiten. Daar ben ik

ook opgegroeid'.

Turk over de straat:

'We zagen elkaar altijd op straat. We gingen nooit naar cafés, we waren veel te

bang dal er misschien kennissen in het café zaten'.

Riskante gewoonten - Turken
Algemeen: Er is allereerst een duidelijke cesuur in riskante gewoonten. Respondenten zijn of
verslaafd aan (hard) drugs en alcohol, of verslaafd aan gokken. Een combinatie komt niet voor. Dat
heeft waarschijnlijk te maken met de prioritering. Geld kan maar een keer besteed worden. Verder is
opvallend dat alle jongeren, maar met name de stoppers, op vroege leeftijd zich schuldig maken aan
bijna alle riskante gewoonten. Excessief alcoholgebruik, gebruik van softdrugs en verslaafd zijn aan
hard drugs gaan hand in hand. De leeftijd waarop men begint met experimenteren is zeer jong (op
twaalf of dertienjarige leeftijd). Interne vergelijking: Voor wat betreft de riskante gewoonten zijn er
nauwelijks verschillen tussen beide groepen. Of het zou moeten zijn dat carriere-criminelen op jets
jongere leeftijd in aanraking komen met hard drugs.
Turk over alcoholgebruik:

'Op mijn twaalfde ben ik gaan drinken. Het verzacht je pijn een klein beetje.

Op het laatst dronk ik een lcrat bier per &fg t.

Turk over alcohol en cokegebruik: 'Maar dat kwam meestal door de coke hoor, dat ik zoveel dronk.
Want als je goat snuiven, dan kun je zoveel drinken, je word: niet dronken. Nou je word: we! dronken... Een
normaal iemand die niet snuifi, word: stomdronken, die krijg je niet meer overeind Maar als je coke met alcohol
gaat combineren, dan.. zo eenfles in mijn eentje. Puur nog wel, oke, misschien een paar klontjes ijs erbij. Maar
geen cola, of wee: ik wat'.

Turk over junkie zijn: 'Toen werd ik ook nog heftiger verslaafd. Toen ging ik niet meer snuiven, toen
begon ik te roken. Cocaine, baisse. Coke met ammoniak. En dan heroine erbij. Toen was ik een junkie. Eerlijk is
eerlijk, daar ga ik niet over liegen'.
Turk over hard drugs: lk was zestien wen ik met cocaine begon. Met heroine ben ik eerder begonnen.
lk was verslaafd. lk wilde dat aan mezelf niet toegeven en ook aan anderen niet Hulp vragen wilde ik niet. lk
ben steeds meer gaan gebruiken. Toen ik er ook nog cocaine by ging gebruiken, werd ik zo paranoia en
agressief als de wring'.
-

2.4.2. Vrije tijd en vrienden Marokkaanse respondenten
Aard en samenstelling vriendenkring - Marokkanen
Algemeen: De vriendengroepen van de Marokkaanse respondenten bestaan met het ouder worden van
de jongens steeds meer uit jongens uit de eigen etnische groep (waaronder neven, en andere verre
familie). Voorts blijkt dat delinquent gedrag in de vriendengroepen voor alle groepsleden `normaar
gedrag is. Riskante gewoonten (drug-, alcoholgebruik en gokken) zijn veelvoorkomend in de
vriendenkringen van de respondenten. Interne vergelijking: Het is opvallend dat met name carriere criminelen een gebrekkige definitie hanteren van het begrip vriendschap. Zij hebben naar eigen
zeggen veel vrienden, terwijI ze eigenlijk `kennissen' bedoelen. Stoppers hanteren een zuinige
definitie van het begrip vriendschap en spreken over kleine aantallen (drie of vier) vrienden waar ze
veel mee optrekken.
Vrijetijdsbesteding - Marokkanen
Algemeen: De vrijetijdsbesteding van de Marokkaanse respondenten wordt getypeerd door
rondhangen. Rondhangen op straat - veldje en pleintje - en in coffeeshops, snackbars en amusementshallen. Geen van de respondenten is lid van een Marokkaanse vereniging of club. Interne
vergelijking: Het is opvallend dat de stoppers - in tegenstelling tot de carriere-criminelen - lid Zijn
van Nederlandse verenigingen (voetbal). Ondanks de marginale positie van de gezinnen - kleren
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afdragen en kleren kopen bij de Wibra en Zeeman - wordt er door de ouders geld vrijgemaakt om de
jongens te kunnen voorzien van voetbalkledij.

Riskante gewoonten - Marolckanen
Algemeen: Alle respondenten hebben riskante gewoonten, sterker nog bij alle respondenten is er
sprake van verslavingsgedrag (excessief alcoholgebruik, gokverslaving, soft- en harddrugs) vanaf 15
a 16 jarige leeftijd. Interne vergelijking: Met betrekking tot de riskante gewoonten kan er tussen de
groepen niet gesproken worden van opvallende verschillen.

2.4.3. Vrije tijd en vrienden Surinaamse respondenten
Aard en samenstelling vriendenkring - Surinamers
Algemeen: In tegenstelling tot andere allochtone groepen zijn de Surinamers wat betreft hun
vriendenkring niet gericht op de eigen etnische groep en niet uitsluitend gericht op jongens. Ook
meisjes maken deel uit van de over het algemeen grote vriendenkring. Ze maken overigens allemaal
deel uit van vriendengroepen waar het plegen van delicten veel voorkomt onder de groepsleden
('criminaliteit als onderdeel van de vrijetijdscultuur'). In alle vriendengroepen is het gebruik van
alcohol en drugs usance. Interne vergelijking: Op dit onderdeel zijn er geen pregnante verschillen
tussen stoppers en carriere-criminelen.

Vrijetijdsbesteding - Surinamers
Algemeen: De straatcultuur c.q. het rondhangen samen met vrienden zijn kenmerken die op alle
Surinaamse respondenten van toepassing zijn. Relatief veel respondenten - en dit ondersteunt de
redenering dat Surinamers relatief goed geintegreerd zijn in de Nederlandse samenleving - zijn lid
van Nederlandse clubs en verenigingen (voetbal, basketbal, tennis, zwemmen, honkbal etcetera).
Interne vergelijking: Met name carriere-criminelen hangen - vergeleken met de stoppers - in hun
vrije tijd veel rond in coffeeshops, snackbars (gokkasten) en amusementshallen.

Riskante gewoonte - Surinamers
Algemeen: Het lijkt er sterk op dat druggebruik onderdeel uitmaakt van de Surinaams criminele
levensstijl. Op een respondent na (stopper) beginnen de respondenten rond hun 15de levensjaar
softdrugs te gebruiken. Een aantal jaren later stappen ze over op het gebruik van hard-drugs (heroine
en cocaine). Interne vergelijking: In vergelijking met de stoppers zijn carriere-criminelen ook
excessieve alcoholgebruikers (vanaf 15 jarige leeftijd) en wagen daarnaast regelmatig een gokje
zowel via de gokkast als in het casino.
Surinamer over druggebruik: Voor het eerst ben ik er in Amsterdam mee in aanmerking gekomen.
Vrienden die hier studeerden, met hen heb ik ook marihuana gerookt in Suriname. Met hen ging ik dus naar
concerten en zo. Ze deden jets in hun sigaret, en ik heb een paar trekjes genomen. Ik vond het de eerste keer niet
lekker want ik was bang om een stap te verzetten. Ik dacht dat ik zou vallen. Maar omdat je veel met die jongens
bent, ga je het loch nog eens proberen. En toen was het we! lekker. Ik heb het dus over heroine. In het begin
gaat je lichaam protesteren en voel je je misselijk, moet je braken, en is het niet lekker. Maar zodra je lichaam
minder protesteert, maar daar kwam ik later pas achter, ben je verslaafd'.
Surinamer over handel en eigen gebruik: 'Toen kwam er nog wit erbij (coke), en hoe meer coke ik
gebruikte hoe meer heroine ik gebruikte. Ik kocht dan per keer voor een rug. En dat was dan binnen 1 of 2
dagen op. Een deel verkoop je dan ook weer. Die rug kun je dan weer gebruiken. Had ik bijvoorbeeld vijf gram
coke, clan gebruikte ik zelf drie gram. Twee gram verkocht ik, en had dan mijn geld weer binnen. En daarvan
kocht ik de volgende dag weer. Het ging heel hard'.
Surinamer over casinobezoek: 'Als ik naar het casino ging, ging ik wel met vijf ruggen op stap. En dan
ga je proberen te verdubbelen. Ik gok nooit alles helemaal op. Er is natuurlijk wel een bepaalde grens. Je moet
dit nog betalen, dat nog betalen. Dat speelt wel allemaal in mijn hoofd'.
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2.4.4. Vrije tijd en vrienden Antilliaanse respondenten
Aard en samenstelling vriendenkring - Antillianen
Algemeen: Een deel van de respondenten trekt vooral met Antillianen op, terwijI een ander deel
gemengde vriendengroepen heeft (hier is geen scheiding tussen stoppers en criminelen). Interne
vergelijking: Vooral carriere-criminelen zijn sterk gericht op delinquente vriendengroepen waar riskante gewoonten (met name druggebruik) onderdeel zijn van de levensstijl.
Antilliaan over de groepsinvloed: 'Ik denk omdat je vrienden het ook deden. lk had altijd Antilliaanse
vrienden. Er werd dan altijd afgesproken een Tori te gaan doen. Tori is overval, en als je niet wilde werd je
vow- fliklcer uitgemaakt, mocht je niet meer met de groep mee. Dan zei je dus automatisch altijd dat je meeging,
Anders kon je je vrienden kwijtraken, dan ga het this loch doen'.

Vrijetijdsbesteding - Antillianen
Algemeen: De vrijetijdsbesteding bestaat zowel op Curacao als in Nederland voor een belangrijk deel
uit rondhangen op straat (straatcultuur). In Nederland aangekomen hangen de respondenten ook veel
rond in coffeeshops, cafés en kroegen. Interne vergelijking: Vooral de stoppers zijn in Nederland
ook actief met sport in clubverband (wielrennen en voetbal).
Riskante gewoonte - Antillianen
Algemeen: Op het punt van de riskante gewoonten zijn er geen pregnante overeenkomsten tussen
stoppers en carriere-criminelen. Interne vergelijking: Het is zeer opvallend dat de riskante
gewoonten bij de stoppers zich `beperken' tot excessief alcoholgebruik, incidenteel softdruggebruik
en gokverslaving, terwij1 de carriere-criminelen alien regelmatig tot zeer frequent hard-drugs
gebruiken (alien cocaine). Deze jongens beginnen veelal op hun 13de met softdruggebruik en vrij snel
daarna stappen ze over op het gebruik van coke.
Antilliaan over de verleiding van de handel in en het gebruik van drugs: 'Bij ons op de Antillen kun je
zes maanden krijgen voor blowen, terwijl het in Nederland overal te koop is. Bij ons durf je daar niet van le
dromen. En dan begin je je af te vragen waarom je niet ook in die handel goat en als je dan in die handel terecht
komt, begin je vaak ook zelf te gebruiken. Want als je als dealer zelf niet gebruikt, kom je er slecht van af
Surinamers en Antillianen kunnen niet omgaan met die vrijheid hier, ze kunnen dat gewoon niet can. Dan zien
ze die vrijheid en gaan ze misbruik maken van de situatie'.

2.43. Vrije tijd en vrienden Nederlandse respondenten
Aard en samenstelling vriendenkring - Nederlanders
Algemeen: Alle respondenten hebben vriendengroepen waar het plegen van strafbare feiten voor de
groepsleden tot de normale dagelijkse bezigheden behoort. Ook is het gebruik van alcohol en drugs
een onderdeel van de bezigheden in de vriendengroepen. Interne vergelijking: Het is opvallend dat
de vriendengroepen van de stoppers en kleiner en hechter lijken te zijn. Carriere-criminelen spreken
over zeer grote groepen vrienden, terwijI ze in feite een grote kennissenkring hebben.
Vrijetijdsbesteding - Nederlanders
Algemeen: De vrijetijdsbesteding van deze groep respondenten kenmerkt zich door rondhangen op
straat en bij het buurthuis en `rotzooien' aan brommers, motoren en auto's. Interne vergelijking: Er
zijn op het subthema vrijetijdsbesteding geen noemenswaardige verschillen tussen stoppers en
criminelen.
Riskante gewoonte - Nederlanders
Algemeen: Op een respondent na zijn de Nederlanders excessief in hun riskante gewoonten. Alle
doorlopen op dit punt min of meer dezelfde carriere. Op 12 a 13 jarige leeftijd begint met frequent
alcohol te gebruiken dan wel te gokken. Kort daarna begint het experimenteren met softdrugs en weer
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een aantal jaren daarna starten ze met hard-drugs in het snelle uitgaanscircuit en doordat ze veel geld
hebben (vooral cocaine). Interne vergelijking: Geen verschillen tussen de groepen.
Nederlander over zijn druggebruik: lk heb pieken en dalen gehad. lk heb jaren gehad dat ik bijna niets
gebruikte, ik heb jaren gehad dat ik echt verslaafd ben geweest, dat ik diep in de goot lag. Het was zo
onregelmatig. Als ik bijvoorbeeld opgepakt werd door het CAD, ik kan daar geen antwoord op geven. Maar het
is regelmatig teruggekomen maar ik heb ook heel lang heroine precuratief kunnen gebruiken, dat ik niet elke
dag gebruikte of bijvoorbeeld. alleen in het weekend gebruikte. Heel in het begin heb ik gespoten, de eerste paar
keer maar naderhand ben ik gaan roken want dat spuiten vond ik wel een heel erg gedoe en ik vond roken ook
heel erg lekker'.

2.4.6. Vrije tijd en vrienden naar etniciteit
In deze afsluitende paragraaf zullen - bij wijze van resume - met betrekking tot de criminaliteitsbevorderende factoren de belangrijkste verschillen tussen de onderscheiden etnische groepen
worden weergegeven 13 • Daarnaast wordt er per etnische groep ook aangegeven of de factor vooral
opgeld doet voor stoppers, carriere-criminelen of voor beide groepen 14 • In paragraaf 2.8 (werkelijke
betekenis van criminaliteitsbevorderende factoren) worden de hoofdlijnen uit het schema nader
uitgewerkt.
Schema 3 - Criminaliteitsbevorderende factoren vrije tijd en vrienden naar etniciteit en naar stoppers/
carriere-criminelen
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Geen lidmaatschap Nederlandse clubs
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Excessief alcoholgebruik

•

Harddruggebruik
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•

•
•

•
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13 .

T=Turken, M=Marokkanen, S=Surinamers, A=Antillianen en N=Nederlanders.
". S=Stopper en C=carriere-crimineel.
15 . Deze factor is als criminaliteitsbevorderende factor opgenomen, maar lijkt na analyse eerder een positieve factor te zijn (sporten in een
georganiseerde setting). In de optelling wordt deze factor buiten beschouwing gelaten.
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2.5. Criminele carriere
Binnen het thema criminele carriere onderscheiden we zeven subthema's waarbinnen steeds een reeks
criminaliteitsbevorderende factoren wordt gescreend:
Criminaliteit: criminaliteit onder twaalf jaar - leeftijdsongewoon delictsgedrag - typering
del ictsgedrag.
PoRtiecontacten: leeftijd eerste politiecontact - totaal aantal politiecontacten - aantal politiecontacten in relatie tot delictfrequentie - terughoudendheid tegenover de politie met bekennen - beoordeling politiecontact als ingecalculeerd bedrijfsrisico - beoordeling politiecontact in `zikperspectief (discriminerend en corrupt).
Justitiecontacten: leeftijd eerste justitiecontact - totaal aantal justitiecontacten - totaal aantal
maanden (geeiste) detentiemaanden - verlate strafexecutie heeft negatieve invloed om uit de
criminaliteit te komen - beoordeling justitiecontact als ingecalculeerd bedrijfsrisico - beoordeling justitiecontact in `zij-perspectier (discriminerend en corrupt).
Criminele carrierepatronen: specialisatie in delictsoorten - contacten c.q. onderdeel
uitmaken van criminele onderwereld - verslaving gerelateerd delictsgedrag - gewingerelateerd
delictsgedrag - normaliteit delictsgedrag - permanent karakter criminele carriere.
Delictsomstandigheden: vooraf planning - aanwezigheid 'skills' - gebruik van wapens en geweld - aanwezigheid netwerk voor aanschaf en afzet criminele activiteiten - incalculeren
risico's bij keuze 'partners in crime' - keuze slachtoffers vanuit een `zij-perspectief.
Reactie omgeving: inadequate reactie ouders - overige gezinsleden - verdere familie - eigen
gemeenschap - school - politie.
Continuering criminele carriere: - gemak en verleiding - bekostigen verslaving - ontbreken
maatschappelijke mogelijkheden - ontbreken betekenisvolle anderen - achtervolgd worden
door schulden.
2.5.1. Criminele earriere van de Turkse respondenten
Criminaliteit - Turken
Algemeen: Zoals bekend uit de literatuur blijkt dat deze harde kern van criminele respondenten 'het

vak al vroeg heeft geleerd'. Op een na zijn ze allemaal begonnen voor hun twaalfde jaar met het
plegen van delicten. Tevens is al op deze jonge leeftijd duidelijk dat bier sprake is van leeftijdsongewoon delictsgedrag. Op deze jonge leeftijd maakt men zich bijvoorbeeld schuldig aan
intimidatie, geweld, oplichting en forsere diefstallen. De gepleegde delicten zijn niet te typeren als
hetzij vermogensdelicten, hetzij drugsdelicten. Dat is ook voor de hand liggend als we bedenken dat
deze respondenten alien excessief genotmiddelen (alcohol en drugs) gebruiken. Het plegen van
geweld is in deze context tamelijk gangbaar. Daarbij zien we enerzijds een groep die zogenaamd
instrumented geweld gebruikt (om succesvol een delict te plegen) en anderzijds een groep die meer
vanuit recreatief oogmerk geweld gebruikt (tijdverdrijf). Interne vergelijking: Het verschil tussen
stoppers en carriere-criminelen is gelegen in dit laatste gegeven. Stoppers gebruiken vaker instrumenteel geweld, terwijI carriere-criminelen hiemaast of in plaats daarvan ook recreatief geweld
gebruiken.
Turk over het gebruik van geweld: 'Ik gebruikte geweld als mensen achter me aankwamen, die er niets
mee le maken hadden, die gewoon superman wilden gaan spelen, mij Hidden tegenhouden'.

Turk over zijn criminele inkomsten: 'Na mijn tvvintigste ging het helemaal mis. Echt in die drugsdinges
kwam ik. lk ',Jackie geld als de tering. lk had a//es. lk had een huts, gestoffeerd, al/es. Per maand 1500 gulden
beta/en. Het hills was van imand anders, maar ik woonde erin. lk had het zo goed, maar de man voor wie ik
werkte, hij betaalde a//es. k :lad geld, maar we deden wel klusjes voor hem. Brengen, he/en....
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Politiecontacten - Turken
Algemeen: Het merendeel van de respondenten heeft al op jonge leeftijd zijn eerste politiecontact.
Dat is conform de leeftijd waarop zij zich schuldig maken aan criminaliteit. Zij hebben ook zonder
uitzondering veel contacten met de politic achter de rug. Zo veel zelfs dat zij het zelf vaak niet meer
precies weten. Opvallend is ook de gepercipieerde pakkans. Het blijkt dat de meeste respondenten
deze toch nog redelijk groot vinden. Ze plegen weliswaar veel meer delicten, maar ze vinden dat ze
verhoudingsgewijs vaak gesnapt worden. De ervaring met de politie betekent ook dat ze redelijk
doorgewinterd zijn. Uitgangspunt is dat je nooit het achterste van je tong laat zien. Het motto luidt:
`eerst kijken wat ze weten en vervolgens `mondjesmaar dat toegeven'. Ze zien ook voor het
merendeel de contacten met de politie als een bedrijfsrisico. Het hoort er gewoon bij. Interne
vergelijking: Er zijn op het eerste gezicht weinig tot geen verschillen tussen beide groepen. Het enige
verschil zit hem er in dat de stoppers een aantal keren `schoon schip' hebben willen maken. Ze
hebben toen alles bekend (wat ze zich konden herinneren) om daarna met schone lei weer te kunnen
beginnen. Dat ze daarna nog wel eens in de fout gingen doet bier niets aan af. De intentie was in ieder
geval aanwezig.
Turk over bekennen: 'Gewoon stiff de mond dichtdoen. Laat hun maar dingen vragen. Als zij dingen
willen weten clan kan ik altijd bekijken of ik daar antwoord op ga geven. Voordat ik verslaafd werd maakte het
my ook niet uit hoe lang ze me vasthielden, als ik maar mijn mond zou houden. Als je verslaafd wordt en je bent
afhankelijk van drugs dan ga je ook eerder praten omdat je drugs nodig hebt'.
Turk over de invloed van politiecontact: 'Als de politie je eenmaal kende, was je de lul. En daar kom je
nooit van af Want het is net als een tatoeage by een persoon. Als iemand jets laat tatoeeren, is het moeilijk weg
te ha/en. En ook al laat je het weghalen, je houdt er altijd littekens aan over'.
Turk over pakkans: 'Je kunt het meest gepala worden vind ik voor winkeldiefstal. Vooral hoe het er
tegenwoordig aan toe gaat met beveiliging en camera's. Of je moet ontzettend snel zijn. Voor kleine dingen
word je meestal heel snel gepakt'.

Justitiecontacten - Turken
Algemeen: Voor wat betreft de justitiecontacten zien we eenzelfde beeld. Opvallend is wel dat het
justitiecontact pas op veel latere leeftijd optreedt (tussen de 14 en 17 jaar). Ze hebben op dat moment
al een forse criminele loopbaan achter de rug. Verder is opmerkelijk dat de meeste respondenten niet
meer precies weten voor welke delicten ze toentertijd exact zijn veroordeeld. Gemiddeld hebben ze
tot dan toe een tot drie jaar achter de tralies doorgebracht. Interne vergelijking: Voor wat betreft de
justitiecontacten zijn er geen verschillen van betekenis. Dit afgezien van het aantal maanden detentie.
Maar dat is ook voor de hand liggend gezien het felt dat de carriere-criminelen zijn geselecteerd uit
penitentiaire inrichtingen in Nederland. Ze zaten - op het moment van afname van het interview - een
straf uit.
Turk over het effect van straf: 'Ik denk dat gevangenisstraf niet helpt. lk denk juist dat het veel erger
wordt. Je wordt van je vrijheid beroofd, je wordt hier alleen maar opgefokt. Je krygt geen hulp, het is alleen
maar een rustpauze. Dat je even weer op krachten kan komen en dan weer begint. En drugs is hier ook te
krijgen. Je kan het hier lcrygen als brood'.
Turk over druggebruik in de bajes: 'In de gevangenis kun je gewoon dope blijven gebruiken'.

Criminele carrierepatronen - Turken
Algemeen: De criminele carrierepatronen blijken - op een enkel punt na - duidelijk van elkaar te
verschillen. Geen verschil is er in de mate waarin delictsgedrag hetzij gerelateerd is aan een drugsverslaving, hetzij aan geldelijk gewin. Aardig is dat het een het ander niet blijkt uit te sluiten. Daar
lijkt overigens een volgorde in te zitten. In eerste instantie wordt criminaliteit gepleegd vanwege het
geldelijke gewin. Pas op latere leeftijd gaat de verslaving een rot spelen en wordt criminaliteit ook
vanuit dit oogmerk gepleegd. Interne vergelijking: Als we het criminele carrierepatroon van beide
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groepen vergelijken, blijkt dat het vooral de carriere-criminelen zijn die zich gaandeweg
specialiseren. In nauwe samenhang hiermee zien we dat ze ook structureler contacten onderhouden
met de onderwereld, of daar zelfs direct deel van uit maken. Het zal dan ook geen verwondering
wekken dat ze criminaliteit bijna als hun `reguliere werk' zien. Ze vinden het - binnen hun referentiekader - `normaal gedrag'. Dat blijkt ook - zij het in mindere mate - nit het felt dat hun criminele
carriere veel meer continue verloopt.
Turk over keuze slachtoffers: la, of het moet een hele dure televisie zijn van f 5000,- of f 6000,gulden. We gingen niet speciaal voor apparatuur. We gingen voor geld of cheques. Meestal kwamen we veel
tegen by rijken. Als je bij die koopwoningen gaat, vind je altijd geld In de keuken of in de slaaplcamer vind je
altijd geld'.

Turk over zijn 'baas': 'Die man waar ik voor werkte, was een grate dealer. Zit bij de PKK, is een
Koerd'.

Turk over drughandel: 1-4/ krijgt een telefoontje van zijn mannetje in Duitsland of Belgie: lk heb zoveel
nodig, stuur je mannen. Een dan piepte hij ons op, we waren meestal bij ellcaar. Dan Icwamen we naar hem toe,
by zegt: Opdracht, klusje voor jullie, pak zoveel kilo uit het thuis. Want we hadden ook een apart huis,
opslagplaats, dan gingen we daar naar toe en zeg maar drie, vier of vijf kilo, wat het ook was. Per kilo kreeg ik
toch wel f4000,-, 15000,-, dat is toch heel yea Dan had ik tien kilo, tel maar even al dan had ik mooi
f 50.000,- '.

Delictsomstandigheden - Turken
Algemeen: Delictsomstandigheden zeggen lets over de professionaliteit. Dat kan grofweg op twee
niveaus worden gedefinieerd. Het eerste niveau betreft de directe - meer oppervIakkige - bekwaamheden van de respondent. Beide groepen verschillen hierop niet. Ze plannen bijna zonder uitzondering
hun criminele activiteiten zorgvuldig en schuwen het gebruik van wapens en geweld niet.
Professionaliteit impliceert ook (tweede niveau) dat de keuze van slachtoffers primair bepaald wordt
door het feit of er `wat te halen valt' en minder door het feit dat het canderen' (Nederlanders) zijn.
Interne vergelijking: Professionaliteit speelt ook nog op een ander vlak. Hoe goed is hij toegerust
voor zijn vak? Daarin zitten duidelijk verschillen tussen beide groepen. Carriere-criminelen
specialiseren zich meer zoals we hebben gezien. Dat betekent ook dat ze bepaalde bekwaamheden c.q.
vaardigheden hebben ontwikkeld. Ze zijn goed in hun vak. Professionaliteit wordt ook in dit opzicht
gesymboliseerd door de selectieve keuze van 'partners in crime'. Carriere-criminelen zijn bier vaker
selectief in. Hetzelfde geIdt voor noodzakelijke ondersteuning vanuit een crimineel netwerk. Stoppers
kunnen hier veel minder een beroep op doen. Ook hier ligt een direct verband met voorgaande
subthema. Carriere-criminelen maken vaker onderdeel uit c.q. onderhouden contacten met de
criminele onderwereld. Uit dien hoofde kunnen ze ook hier gemakkelijker hun eestolen goederen
afzetten, of aan noodzakelijke middelen (voornamelijk wapens) komen om hun criminele activiteiten
te ontplooien.
Turk over diefstal: Autokraken deed ik in mijn eentje. Jazeker, ik ga
met hele troepen. lk ben wel
eens een paar keer..., maar in die tijd was autoradio echt in. Voor een auoradiootje, als je echt een mooie had,
kreeg ik twee, drie meier voor. En ik stal er gelijk vijf zes tegelijk, die pakte ik dan en don ging ik naar
Beverwijk naar de zwarte markt. Die verkocht ik daar dan en kwam ik met f2.000,-, f 3.000,- terug. Maar als ik
ging inbreken, dan was het een ander verhaal, dan ging je met z 'n tweeen, drieen'.

Turk over overvallen: Thervallen, gewapend Postkantoren, winkels, restaurants. Een altijd met dezelfde boys. Het hoogste wat ik heb meegemaakt, was wel tegen dik de drie ton. Toen hadden we die Chinees
gepakt. Die majkees, je goat toch niet met zoveel geld lopen, we werden gewoon get/pt'.

Reactie van de omgeving - Turken
Algemeen: Over dit subthema kunnen we kort zijn. De respondenten geven - bijna zonder titzondering - aan dat zowel de dii..L.cte omgeving (gezin en familie) als de indirecte oingeving (de eigen
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gemeenschap, school en politie) in grote lijnen afwijzend en negatief heeft gereageerd op hun
criminele loopbaan. Interne vergelijking: Bovenstaand gegeven is vooral de schets op hoofdlijnen.
In een aantal gevallen ontmoeten de respondenten in hun leven min of meer toevallig personen die
zich hun lot aantrekken. Het blijkt - zoals we later zullen zien - dat dit een van de ingredienten kan
zijn die het verschil tussen stoppen en doorgaan kan uitmaken.
Turk over de reactie van zijn ouders: 'Myn vader wilde me niet meer zien, terwijl hij zelf al/es vergokte.
Mijn moeder interesseerde het niet Dat neem ik haar niet kwalijk. Ze had genoeg aan haarzelf.
Turk over de reactie van ouders en familie: 'Ja, mijn vader kreeg veel over my te horen, dat begon hem
de keel uit le hangen, misschien is hij daarom terug gegaan. Want de familie uit elkaar, het kleine zoontje op het
verkeerde pad Kijk dat is ook weer een vraagteken. Met de tijd ga je dat achterhalen'.
Turk over de reactie van de omgeving: De Turkse gemeenschap wees my af en die zagen my als
crimineeL Ook vrienden die my in vieze kleren zagen lopen, deden net of ze me niet zagen'.

Continuering criminele carriere - Turken
Algemeen: Er zijn verschillende motieven geInventariseerd. Op een drietal motieven is er weinig
verschil tussen beide groepen. Zo blijkt dat bijna niemand in de criminaliteit komt of blijft omdat hij
schulden heeft die hij moet afbetalen. En zo spelen aan de andere kant de motieven `gemak en
verleiding' en `bekostiging verslaving' bij beide groepen duidelijk een grote rol. Met de nodige
voorzichtigheid kan wel worden gesteld dat deze laatste twee motieven iets sterker spelen voor de
respondenten die op dit moment nog crimineel actief zijn. Interne vergelijking: Er zijn op dit
onderdeel echter ook enkele saillante verschillen tussen stoppers en carriere - criminelen. Carriere criminelen scoren duidelijk hoger op de twee andere motieven. Het ontbreekt hen aan `betekenisvolle
anderen' die hem willen helpen (zie in dit verband ook het vorige punt) c.q. voor wie ze een
voorbeeld zouden moeten of willen zijn (familie, vrouw, kinderen e.d.). En ze scoren hoger op het
ontbreken van maatschappelijke mogelijkheden. Het lijkt er op dat hun criminele carriere - en met
name het totale karakter ervan - de ontwikkeling van maatschappelijke alternatieven fors in de weg
heeft gestaan.
Turk over motief: 'Ik wilde ook net als iedereen nette en dure kleding hebben. Als je het van je ouders
niet krijgt, dan moet je. het toch ergens vandaan ha/en'.
Turk over motief: 'A wilt steeds meer hebben, steeds duurdere dingen. Daar komt
by dat de verslaving
er steeds meer aan zit te komen. Waar je ook steeds meer geld voor nodig hebt Op den duur kom je erachter dal
mensen veel meer grotere dingen nodig hebben, waar ze ook veel meer voor willen beta/en'.

2.5.2. Criminele carriere van de Marokkaanse respondenten
Criminaliteit - Marokkanen
Algemeen: Het criminele gedrag van alle Marokkaanse respondenten kenmerkt zich door de jaren
heen door delicten die leeftijdsongewoon zijn. Te denken valt aan het gebruik van excessief geweld
op jeugdige leeftijd of handel in hard-drugs op je 15e. De respondenten maken zich vooral schuldig
aan gewindelicten (als heling, forse winkeldiefstal, handel in drugs, inbraken en berovingen) waarbij
de drijfveer in sommige gevallen de eigen verslaving aan hard-drugs is. Interne vergelijking: Het is
opvallend dat de stoppers (die op jeugdige leeftijd naar Nederland zijn gekomen) zich ook onder hun
12e jaar schuldig maken aan het plegen van delicten, terwij1 het erop lijkt dat de carriere-criminelen
(die hier aanmerkelijk later zijn gekomen) pas in Nederland zijn begonnen met het plegen van
del icten.
Marokkaan over de verleiding van drugs: 'Ik heb een keer een gram verkocht. Dat was best we/ leuk om
le doen. Het ging ook heel erg makkelijk. Het was cocaine. lemand sprak my aan en wilde dat hebben en daar
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150,- voor geven. lk ging naar een jongen die ik kende, en gaf hem J 100,-. Het was binnen 5 minuten
geregeld Maar er was loch lets wat aan mij knaagde'.

Politiecontacten - Marokkanen
Algemeen: De leeftijd van het eerste - betekenisvolle - politiecontact ligt bij de meeste respondenten

rond het 16de levensjaar. Bij alle respondenten staan het aantal politiecontacten in geen verhouding
tot de criminele activiteit van de respondenten, de pakkans is met andere woorden klein. Alle
respondenten zijn zeer institution wise in de omgang met de politie (alleen dat bekennen wat men
weet en de politie bespelen). Tot slot valt het op dat de respondenten spreken over de politie in het
`zij-perspectier: ze discrimineren en zijn corrupt. Interne vergelijking: De stoppers zien het contact
- in vergelijking met de carriere-criminelen - in veel mindere mate als een ingecalculeerd risico; een
bedrijfsrisico. De schaamte bij deze respondenten - zeker naar de ouders - is dan ook groot en ze
trachten deze informatie aan hun ouders te onthouden of vertellen dat ze onterecht (op huidkleur) zijn
aangehouden.
Marokkaan over het effect van politiecontact:

absoluut lk denk dat dat ook voor een heleboel

andere jongens ml gelden. Als die jongens die drugskoeriers zijn, in de beginperiode meteen door de politie
worden gepakt, dan zullen zij de volgende keer wel twee keer nadenken voordat zoiets gebeurt. 1k dacht dat ik
nooit gepakt zou worden. En we werden ook op een harde manier aangepakt, we mochten niet douchen, moesten
ons meteen aankleden, en moesten de handboeien om en in de cel op het politiebureau. Dat heeft een rote
indruk op mij gemaakr

Marokkaan over selectief politiecontact: `... Ja, dat mijn auto gecontroleerd wordt in verband met de
Opium wet of verboden wapenbezit. Wij hebben een keer gehad dat we NI een poolcentrum stonden met zijn
vijven, en wen moesten we allemaal tegen de muur gaan staan en werden we gefouilleerd terwijl iedereen stond
te kijken. Dat is niet leuk. Je wordt altijd in het ongelijk gesteld Die politie in burger, die slaan je, en dat is heel
vernederend als er veel mensen omheen staan. Daar kun je niets tegen doen'.

Justitiecontacten - Marokkanen
Algemeen: Op Een stopper na hebben alle respondenten contacten met justitie achter de rug vanaf

ongeveer 17-jarige leeftijd (tussen de 2 en 27 keer) en weten ook hoe het is om gedetineerd te zijn
(het aantal geeiste detentiemaanden varieert van 33 tot 96 maanden). Net als bij de politiecontacten
worden justitiecontacten geplaatst binnen het 'zij-perspectier. Interne vergelijking: Voor de
carriere-criminelen behoren justitiecontacten in sterkere mate tot het ingecalculeerde bedrijfsrisico
dan voor de stoppers.
Criminele carrierepatronen - Marokkanen
Algemeen: Bij alle respondenten is er gaandeweg bun criminele carriere sprake van een specialisatiegraad op een of twee vormen van crimineel gedrag. Interne vergelijking: Met betrekking tot de

criminele carrierepatronen vallen een aantal zaken nadrukkelijk op. Carriere-criminelen zijn meer dan
de stoppers ingebed in de criminele wereld; ze hebben betekenisvolle contacten in of maken zelf deel
uit van de lokale criminele onderwereld. Voorts valt het op dat stoppers bun criminele gedrag zelf
bekritiseren, terwijI het voor de carriere-criminelen `normaal' gedrag is. Tot slot blijkt dat de
criminele carriere van de criminelen een permanent karakter heeft. De rustpauzes in hun carriere worden verplicht ingelast door justitie (detentieperiode).
Delictsomstandigheden - Marokkanen
Algemeen: De respondenten zijn allen `bedreven' in het plegen van delicten. Delicten worden

gepland en de respondenten beschikken over 'skills' (vaardigheden en technieken) om hun delicten te
plegen. Bij de keuze van bun 'partners in crime' (veelal andere Marokkanen) houden ze rekening met
de mogelijke risico's om achteraf verlinkt en opgepakt te worden. Interne vergelijking: Carrierecriminelen onder de Marokkanen kenmerken zich in vergelijking met de stoppers door het gebruik
van geweld en wapens bij het plegen van misdrijven. Voorts beschikt de eerste groep - in
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tegenstelling tot de stoppers - over een crimineel netwerk dat een tweeledige functie heeft: de
aanschaf van wapens en drugs en de afzet van gestolen waar. Tot slot blijkt dat de carriere-criminelen
hun slachtoffers nadrukkelijker `kiezen' vanuit het `zij-perspectier, met andere woorden: hun
slachtoffers zijn bewust geen Marokkanen.

Reactie omgeving - Marokkanen
Algemeen: In algemene zin zijn er op dit subthema geen overeenkomsten voor de twee groepen.
Interne vergelijking: Het blijkt dat alle ouders een inadequate reactie geven op het crimineel gedrag
van hun zoons. Toch zijn er accentverschillen. Bij de ouders van de stoppers lijkt er sprake te zijn van
desinteresse of ontkenning (dat doet mijn zoon niet, ik wil het niet weten of de politie heeft de
verkeerde aangehouden). De ouders (vaders) van carriere-criminelen reageren veel extremer,
namelijk met fysiek geweld of door het verstoten van hun zoon.

Continuering criminele carriere - Marokkanen
Algemeen: Er zijn op dit subthema geen overeenkomstige resultaten. Interne vergelijking: Niet
geheel tegen de verwachting in hebben de carriere-criminelen - in hun optiek - een aantal motieven
om hun criminele carriere te continueren. De belangrijkste motieven zijn: het gemak en de verleiding
van criminele activiteiten, het ontbreken van andere maatschappelijke mogelijkheden (een `goede'
baan) en het ontbreken van betekenisvolle anderen (familie, vriendin) om de keuze te maken om uit
de criminaliteit te stappen.
2.53. Criminele carriere van de Surinaamse respondenten

Criminaliteit - Surinamers
Algemeen: Het is opvallend dat de Surinaamse respondenten voor hun 12e levensjaar geen delicten
plegen. Het delictsgedrag van Surinamers is sterk gerelateerd aan hun druggebruik (eerst soft- en later
hard-drugs). Ze moeten `scoren' en dat leidt tot een grote varieteit aan lucratieve
vermogensmisdrijven (inbraken, overvallen, snelkraken, autodiefstal, etcetera). Interne vergelijking:
Naast het `scoren' hebben met name carriere-criminelen veel (4-6) kinderen (bij verschillende
vrouwen) en ook die kinderen dienen zij financieel te onderhouden. Het is opvallend dat de stoppers
vooral na hun 20e crimineel actief worden, terwijl de carriere-criminelen rond hun 14e starten met
hun loopbaan in het kwaad. Hiermee hangt waarschijnlijk samen dat de criminaliteit van de carrierecriminelen zich op jeugdige leeftijd kenmerkt door het felt dat de delicten die de respondenten plegen
leeftijdsongewoon zijn. Te denken valt aan: rijden onder invloed in een auto op 15 jarige leeftijd, in
het bos schieten op dieren op 14 jarige leeftijd, wapenverkoop op minderjarige leeftijd en 'joyriding'
op 14 jarige leeftijd.
Surinamer over leeftijdsongewoon delictsgedrag: `.../k heb op mijn jeugdige leeftijd ook autootjes
gekocht voor 100 gulden of zo weet je. Je bent van school af en vooral in mijn drugstijd Ja feitelijk is het
daarmee begonnen autootjes starten, het ging vreselijk makkelijk, het was een schaartje erin een soort sleutels
eigelijk. Het ging met de schaar sneller dan met de sleutel want de sleutel moet je zoeken en de schaar zet je erin
en je maakt hem open en met het contact hetzelfde en rijden en zette je hem 's avonds terug. Dat hebben we vaak
by de buurmans auto gedaan en die heefi dat jaren niet gemerkt, die zal wel hebben gedacht wat drinkt die auto
veet

Politiecontacten - Surinamers
Algemeen: De Surinamers zijn niet alleen te typeren als actieve criminelen (veelplegers) ze komen
ook veelvuldig met de politic in aanraking (60 politiecontacten door de jaren heen is tamelijk
gewoon!) De indruk ontstaat - gezien het hoge aantal politiecontacten - dat ze ietwat `dom' opereren
als ze op het criminele pad zijn. Toch staan - in de optiek van de respondenten - politiecontacten in
geen verhouding tot hun veel hogere criminele activiteit. Voor een deel vinden de respondenten dat ze
slim met de politic omgaan op het moment dat ze aangehouden worden en zeer terughoudend zijin in
het bekennen van feiten (institution wise). Daarnaast worden politiecontacten ingecalculeerd als een
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bedrijfsrisico. Interne vergelijking: Stoppers komen op een veel latere leeftijd voor het eerst met de
politie in aanraking dan carriere-criminelen, maar dit was te verwachten op basis van de eerdere
gedane constatering dat stoppers op latere leeftijd met hun criminele loopbaan starten.
Surinamer over zijn bekendheid bij de politie: '...Als ze je kop zien, word je gewoon staande gehouden'.
Surinamer met respect voor de politie: '...Het zijnje beste vrienden ..

Justitiecontacten - Surinamers
Algemeen: Alle respondenten hebben justitiecontacten achter de rug (varierend van 1 tot 42
contacten) en ook deze contacten behoren tot het ingecalculeerde risico. Eveneens hebben alle
respondenten in een of meerdere penitentiaire inrichtingen gezeten (tussen de 16 en 144 maanden).
Interne vergelijking: Geheel in de lijn der verwachting (zie eerder) komen carriere-criminelen op
jongere leeftijd voor het eerst met justitie in aanraking (vanaf 14 jarige leeftijd).
Criminele carrierepatronen - Surinamers
Algemeen: Zoals eerder al bleek bij de aard van de vriendengroepen is crimineel gedrag normaal
gedrag en past het binnen de levensstijI van deze Surinaamse respondenten. De respondenten worden
door de jaren heen allemaal specialist is hun specifieke `criminaliteitsmetief (vooral handel in drugs
en zware vermogensmisdrijven). De delicten zijn of gewin gerelateerd of verslaving gerelateerd of
een combinatie van beide. Op een stopper na doorlopen alle respondenten een permanente criminele
carriere die alleen pauzeert tijdens detentieperiodes. Interne vergelijking: Het enige verschil op dit
subthema is dat carriere-criminelen - veel sterker dan stoppers - deel uit maken c.q. belangrijke contacten hebben in/met de lokale criminele onderwereld.
Delictsomstandigheden - Surinamers
Algemeen: Alle respondenten zijn redelijk bedreven is het plegen van delicten, beschikken met
andere woorden over specifieke vaardigheden. Ook blijkt dat ze bijna allemaal de beschikking hebben
over een netwerk om bijvoorbeeld aan wapens te komen of om gestolen waar af te zetten. Tot slot
blijkt dat deze respondenten hun slachtoffers niet kiezen vanuit een `zij-perspectief met een etnische
lading (keuze slachtoffer bij voorkeur Nederlanders). Dit laatste zegt waarschijnlijk ook het een en
ander over bun relatief goede integratie in de Nederlandse samenleving. Interne vergelijking: Stoppers blijken hun delitten beter te plannen dan de carriere-criminelen, maar waarschijnlijk heeft dat te
maken met het feit dat twee respondenten uit de laatste groep harddrugsverslaafd zijn. Voorts is het
opvallend dat met name carriere-criminelen gebruik maken van geweld en (vuur-)wapens bij het
plegen van delicten.
Reactie omgeving - Surinamers
Algemeen: Zeker in vergelijking met sommige andere etnische groepen reageert de omgeving van
deze respondenten zeer mild op het toch wel emstige delictsgedrag van de respondenten. Ouders zijn
wel geschokt of vinden het pijnlijk, maar zelfs als de respondenten in detentie zitten, worden ze
`omarmd' door moeder en andere gezinsleden. Interne vergelijking: op dit subthema is er geen
sprake van pregnante verschillen tussen de groepen.
Surinamer over de loyaliteit van de moeder: 7a, tegen mijn moeder kon ik altijd al/es zeggen. Wat er
ook gebeurde. En ze heeft ook altijd a//es geaccepteerd lk heb gewoon een hele goede band met mijn moeder.
Dat is best wel goed, lekker dat ik dat heb. Minder als met mijn vader. Want met mijn vader heb ik niet zoin fijne
band Wat is fijn? lk wil niet dat hij hier op bezoek komt, want dan weer ik dat ik hem verdriet doe. Dat is met
mijn moeder net zo. Toevallig is ze vorige week geweest. lk heb liever dat ze op afstand b4jft, dat ze me niet zo
ziet. Ze kan er niet zo goed tegen dat ik verdriet heb'.
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Continuering criminele carriere - Surinamers
Algemeen: Geen overeenkomsten tussen de groepen. Interne vergelijking: De kans dat de carrierecriminelen hun criminele loopbaan voortzetten na hun detentieperiode lijkt erg groot. Het gemak en
de verleiding, hun verslaving en het ontbreken van maatschappelijke mogelijkheden lijken katalyvan de stoppers. De twee andere
serend te kunnen gaan werken. Dit geldt overigens ook voor
stoppers lijken het daarentegen wel te gaan redden. De belangrijkste rem om weer in de criminaliteit
te gaan is het perspectief op werk dankzij een redelijke opleiding waar ze nu mee bezig zijn.

een

2.5.4. Criminele carriere van de Antilliaanse respondenten
Criminaliteit - Antillianen
Algemeen: Op een stopper na, die op z'n 12e op school jets steelt, zijn alle respondenten te typeren
als `criminele laatbloeiers'. Pas in Nederland start hun criminele carriere en van delictsgedrag onder
twaalf jaar of leeftijdsongewoon delictsgedrag is dan ook geen sprake. Interne vergelijking: De
criminaliteit van de stoppers is vooral te typeren als gewindelicten met geweld en bij de carrierecriminelen is er vooral sprake van drugsdelicten als dealen en ripdeals.

Politiecontacten - Antillianen
Algemeen: Het eerste contact dat de Antilliaanse respondenten hebben is - op een uitzondering na - in
Nederland als ze tussen de 19 en 28 jaar zijn. Het totaal aantal politiecontacten is betrekkelijk laag,
waarbij opgemerkt dient te worden dat de aantallen contacten in geen verhouding staan tot de
aantallen gepleegde strafbare feiten. Zo liep - ter illustratie - een bij de politie bekende drugsdealer
pas na 4 jaar tegen de lamp. Het is opvallend dat de respondenten weinig wrok koesteren tegen de
politie c.q. de politie van discriminatie verdenken. Interne vergelijking: De groep carrierecriminelen is op het moment dat ze contact hebben met de politie zeer terughoudend met het
bekennen van feiten en daarnaast behoort een politiecontact bij hen - in tegenstelling tot de stoppers tot het ingecalculeerde risico.
Antilliaan over politic- en justitiecontacten: 'De eerste keer hebben ze (politie) gepraat met me en wen
mocht ik weg. Dat was heel raar voor my, want de mentaliteit die ik had was van als je jets verkeerd doet dan zit
je vast. Dus wen mocht ik weg en dat was voor my ook heel soepel, en dan ga je het nog een keer doen. Dan is
het risico dat je loopt niet zo groot, tweede keer gepakt mag je weg, derde keer gepakt mag je weg, vierde keer
mag je weer weg, maar moet je voorkomen. Krijg je dienstverlening, dat heb ik 3 keer gehad. De
winkeldiefstallen werden veel, en in '95 ben ik voor de eerste keer veroordeeld tot gevangenisstraf'.

Justitiecontacten - Antillianen
Algemeen: Volgens verwachting komen de respondenten - op een stopper na die geen
justitiecontacten heeft - pas op latere leeftijd in aanraking met justitie (tussen 20ste en 38ste jaar). Het
aantal veroordelingen is betrekkelijk laag (tussen de
en vier), het aantal detentiemaanden daarentegen niet (tussen de 7 en 60 maanden). Dit zegt vanzelfsprekend het nodige over de ernst van de
gepleegde feiten. Interne vergelijking: Bij de carriere-criminelen behoren contacten met justitie tot
het ingecalculeerde risico. Men koestert geen wrok tegen justitie, maar geeft daarentegen aan dat de
straf geen remmend effect heeft op het continueren van bun criminele loopbaan.

een

Criminele carrierepatronen - Antillianen
Algemeen: Alle respondenten hebben betekenisvolle contacten in de criminele onderwereld of zijn
zelf onderdeel van die onderwereld. Voorts blijkt dat - in de optiek van de respondenten - hun
crimineel gedrag normaal gedrag is; het is een wezenlijk onderdeel van hun dagelijks bestaan.
Interne vergelijking: Het crimineel gedrag van de stoppers is vooral gericht op het in korte tijd veel
geld verdienen (overvallen, valsheid in geschrifte, inbraken). De carriere-criminelen zijn ook gericht
op `snel en makkelijk geld', maar `pakken' hun geld vooral met het dealen van drugs (actief binnen
de drugscene) onder ander om hun eigen verslaving aan coke te kunnen bekostigen.
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Delictsomstandigheden - Antillianen
Algemeen: Alle respondenten plannen bun misdrijven goed, beschikken over 'skills' en zijn 'streetwise' (dope in de onderbroek, regelmatig verhuizen om de pakkans te verkleinen, een baantje als
dekmantel, etcetera). Voorts is het kenmerkend voor de groep Antillianen dat ze bij het plegen van
delicten veel geweld gebruiken en zich veelal bedienen van vuurwapens. Interne vergelijking: op dit
onderdeel zijn er geen verschil len tussen de groepen.
Antilliaanse sleutelinformant over het imago van Antillianen: 'Ja, ze hebben een bepaald imago, omdat
de strafbare feiten die zij plegen met extreem geweld gepaard gaan. Waardoor je uitschiet en opvalt. En dan ga
je prioriteiten stellen en dat is logisch am dat in te dammen. En dan is het niet vanwege een bepaalde groep
maar wie bevindt zich daar in die groep waar prioriteiten worden gesteld Of dat nu Amillianen of Eskimo's zijn
dat maakt niet uit Ze moeten aangepakt worden'.

Reactie omgeving - Antillianen
Algemeen: Voor zover ouders of familieleden op de hoogte zijn van de activiteiten van de
respondenten (veel van hen wonen immers niet in Nederland) zijn de reacties te typeren als
onverschillig. Men vindt het wel erg of vervelend, maar had het aan de andere kant ook wel verwacht.
Slechts een vrouw van een carriere-crimineel heeft de contacten verbroken, omdat vader de kinderen
in de steek liet. Interne vergelijking: Geen verschillen tussen de groepen.
Continuering criminele carriere - Antillianen
Algemeen: Eigenlijk - zo blijkt uit de vraaggesprekken - willen alle respondenten blijvend stoppen
met hun criminele activiteiten. Toch hebben alle respondenten (inclusief de stoppers) veel motieven
om bun carriere te continueren of te hervatten. Het betreft het gemak en de verleiding van het
makkelijke en grote geld, de kosten die de drugsverslaving met zich meebrengt, het ontbreken van
maatschappelijke mogelijkheden en de schulden die een viertal respondenten heeft opgebouwd.
Interne vergelijking: Op dit subthema zijn er geen verschillen tussen stoppers en criminelen: de
draad tussen doorgaan of stoppen lijkt bier erg dun te zijn!
Antilliaan over de verleiding: 'Veel en snel geld verdienen met straatroof overval en drugs. Luxe
leventje, vrouwtjes tracteren, macho's....'

Antilliaan over doorgaan in de criminaliteit: 'A/s je eenmaal zo'n !even hebt, het is een kick. Net is een
heel fijn gevoel. Net is net als met een voetballer. Hy Icon niet stoppen met voetballen, want hi vindt voetballen
heel erg leuk. Zoiets is het ook met het leven van de criminaliteit
Antilliaanse filosoof: 'Bij criminaliteit word je nooit ontslagen...wordje nooit werkloos!

2.5.5. Criminele carriere van de Nederlandse respondenten
Criminaliteit - Nederlanders
Algemeen: Bijna zonder uitzondering maken de respondenten zich (ver) voor hun 12de levensjaar
schuldig aan het plegen van delicten (thuis geld wegnemen soms tot honderden guldens), winkeldiefstal). Op een respondent na is er sprake van leeftijdsongewoon delictsgedrag (handel in coke op
14de, bedrijveninbraak op 16de). Interne vergelijking: Het delictsgedrag van de carriere-criminelen
is vooral te typeren met de term `gewindelicten'. Deze respondenten gaan voor het grote geld
(overvallen, heling, wietplantages). Bij de stoppers daarentegen is delictsgedrag veel sterker
drugsgerelateerd; het plegen van delicten om de eigen verslaving te kunnen bekostigen (dealen,
georganiseerde autodiefstal, overvallen, omkatten van auto's).
Politiecontacten - Nederlanders
Algemeen: Voor alle respondenten geldt dat het aantal politiecontacten in een geringe verhouding
staan tot de aantallen gepleegde strafbare feiten: de pakkans is klein. Politiecontacten worden door
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alle Nederlanders beschouwd als de normale kostenpost die verbonden is aan een bestaan in de
criminaliteit. Wel is het voor alle respondenten een spel om de `schade' - eenmaal op het bureau zoveel mogelijk te beperken; ook zij zijn slim in de omgang met de politic en in het bekennen van
feiten. Interne vergelijking: Carriere-criminelen blijken niet alleen veelvuldiger met de politic in
aanraking te komen, ook blijkt dat ze op jeugdiger leeftijd hun eerste serieuze politiecontact hebben.
Het zijn bij uitstek de criminelen die een uiterst vijandige houding hebben ten opzichte van de politic
('Zij-perspectief ).

Justitiecontacten - Nederlanders
Algemeen: Afgaande op de criminele activiteiten en het moment van het eerste politiecontact, blijkt
dat het eerste justitiecontact relatief lang op zich laat wachten. Net als bij de politiecontacten `horen'
justitiecontacten er in de optiek van de respondenten gewoon bij. Allen zijn inmiddels diverse
maanden van hun vrijheid `beroofd' (tussen de 9 en 58 detentiemaanden). Overigens zien we over de
gehele linie dat de respondenten fors afgeven op justitie en haar opsporingsmethoden. Vooral de
carriere-criminelen hebben sterk het gevoel dat ze 'genaaid' zijn. Interne vergelijking: Stoppers
hebben eigenlijk een zeer gering aantal justitiecontacten achter de rug (een of twee). Bij de criminelen
ligt dit hoger (drie tot zes).
Nederlander over onheuse b.ehandeling door politic en justitie: ' Dat weet ik 100% zeker. 1k mag het niet
hardop zeggen, maar aan de manier waarop, kan ik merken dat mijn verleden meespeelt. Ze hebben my ook
afgeluisterd, dat kan ik merken aan de manier waarop de officier praat, dat hij die dingen aanhaalt. Ook wordt
er over my gepraat. De jongens die het onderzoek doen, komen uit Arnhem, die kennen mijn niet. 1k hoor niet in
dit district thuis, maar wordt erin geduwd door de gemeentepolitie. Veenendaal valt onder de jurisdictie van
Utrecht. Ze hebben my afgeluisterd om bewijzen te vinden. Ze praten bijvoorbeeld over 30 spijkerbroeken, maar
dat mogen ze niet meerekenen, die bewijzen zijn illegaal verkregen. Er is dus ook geen bewijs uit voortgekomen,
maar er wordt wel heel anders tegen je aan gekeken. 1k merk dat ook aan de manier waarop ze reageren. Zo van
'jarenlang ontspringt hij de dans, en nu is het afgelopen". Als ik nu kijk waar ik in principe voor zit... Er zaten
in het onderzoek dingen by waar ik wel wat vanaf wist, en die niet ten laste worden gelegd En er worden dingen
gevraagd waar ik niets van afweet. Maar als ik ergens van afweet, dan kan ik de namen van die mensen niet
noemen. 1k zou nooit van me leven iemand verraden. Je hebt respect voor de mensen opgebouwd Dus ik heb ook
altijd gezegd: "1k heb niets te vertellen, niets te zeggen en nergens mee te maken". 1k was recalcitrant zeiden ze.
Maar ik zit toch al bijna 9Z maand, dat vind ik toch wel een zware straf voor dit'.

Criminele carrierepatronen - Nederlanders
Algemeen: Alle respondenten hebben zich in de loop der jaren gespecialiseerd in het plegen van
bepaalde typen delicten als overvallen, autokraak, autodiefstal, heling, drugshandel. Ze hebben zonder
uitzondering in de loop der tijd betekenisvolle contacten in de criminele onderwereld opgebouwd of
zijn zelf onderdeel van die onderwereld. Voorts blijkt dat - in de optiek van de respondenten - het
crimineel gedrag normaal gedrag te zijn; het is een wezenlijk onderdeel van hun dagelijks bestaan.
Interne vergelijking: Het crimineel gedrag van de stoppers is vooral gericht op het gewin om de
verslaving te kunnen onderhouden. De carriere-criminelen zijn te typeren als zeer grote
vermogensdelinquenten. Ze `verdienen' bakken met geld met hun illegale activiteiten. Tot slot blijkt
dat de carriere-criminelen - in vergelijking met de stoppers - vanaf jeugdige leeftijd een permanente
criminele carriere doorlopen, die zowel in termen van ernst als opbrengst een stijgende lijn vertoont.
Nederlander over de start van zijn helingcarriere: 'Later wen ik in de kroeg kwam, kwam heling erbij.
Een mede collega van my kocht altijd autoradio's in. Op een gegeven moment kwam een junk, maar die collega
was er niet. De junk had geld nodig, en ik zei: "Dan moet je by I zijn". Maar hij wilde f 100,- dus ik heb 'm
alvast f 100,- gegeven om de autoradio's te krijgen. Een week later stond politie aan de deur. 1k vertelde dat ik
het voor iemand anders had aangepakt, ik wilde de naam niet noemen. Maar dat maakte ze niet uit, ik had ze
• betaald, dus ik had heling aan de broek. ... Er kwamen wel eens jongens die 5000 flessen whisky hadden
gestolen. Dan moest ik f 20.000,- betalen, dal geld heb ik niet. Maar je leerde dan ook wel mensen kennen die
wel over het geld beschikten. Dan pleegde je een telefoontje en dan verkocht je door zonder geld erbij le
stoppen'.

De dunne draad tussen doorgaan en stoppen...33

Delictsomstandigheden - Nederlanders
Algemeen: De respondenten zijn tamelijk doorgewinterde criminelen. Ze plannen hun misdrijven
zorgvuldig, beschikken over veel criminele kennis, weten een goede afweging te maken met
betrekking tot de keuze van de 'partner(s) in crime' en beschikken daamaast over een gedegen
netwerk om aan wapens en drugs te komen of om gestolen waar af te zetten (denk aan Europese
netwerken om gestolen auto's te slijten). Interne vergelijking: Het zijn bij uitstek de carrierecriminelen die zich met de nodige regelmaat bedienen van excessief geweld en het gebruik van
vuurwapens.
.Nederlander over zijn aanpak en voorbereiding bij het plegen van delicten:

lk zocht het !Win dorpjes

rond Utrecht uit bv. Bunnik, Odijk, Houten, Zeist, Maarsen, de middenstandswijken waar mensen werken, de
forensenwijken waar grotere middenklassers stonden waar mensen goed geld verdienden, een vaste baan
hadden. Waar niet de paniek heerst van de stad Waar vaak deuren nog openstaan, waar geen alarm op swat
omdat mensen te goeder trouw zijn. Daar was vaak het meeste te ha/en. Te sjieke wijken was ook niets te halen
want daar was of teveel alarm of die grote diklce auto's daar zit vaak niers in. Meestal die rniddenklassers.
Jongere mensen van 30-40 jaar die hebben een goede installatie erin zitten. lk ging vooral voor installaties en af
en toe stal ik een auto. Er kwam een jongen by mij in huis en die had gewoon meestal een bestelling van auto's
die hij we/ snel kwijt kon. Liefst grow Duitse middenklassers. BMW's. Opels, Mercedessen en veel
Volkswagens'.

Reactie omgeving - Nederlanders
Algemeen: Geen overeenkomsten tussen de twee groepen. Interne vergelijking: Vooral de omgeving (ouders, broers en zussen) van de carriere-criminelen reageren inadequaat op de criminele
activiteiten van de respondenten. Zij hebben de contacten met hun zoons of totaal verbroken of
houden hun zoon de hand boven het hoofd en leggen de schuld bij justitie.
Continuering criminele carriere - Nederlanders
Algemeen: Geen overeenkomsten tussen de onderscheiden groepen. Interne vergelijking: De groep
carriere-criminelen - die op dit moment in detentie zit - zal nadat ze vrijkomt vrij snel weer actief zijn
in het criminele circuit. Het grote geld is makkelijk en simpel te verdienen (voor een stopper is de
draad om weer actief te worden ook erg dun: een grote klus pakt hij waarschijnlijk wel op). De twee
andere stoppers zijn afgekickt in de bajes en hebben beiden mensen in hun omgeving die hen alle
steun geven om uit het criminele circuit te blijven.
2.5.6. Criminele carrieres naar etniciteit
In deze afsluitende paragraaf zullen - bij wijze van resume - met betrekking tot de criminaliteitsbevorderende factoren de belangrijkste verschillen tussen de onderscheiden etnische groepen
worden weergegeven 16 . Daamaast wordt er per etnische groep ook aangegeven of de factor vooral
opgeld doet voor stoppers, carriere-criminelen of voor beide groepen 17 . In paragraaf 2.8 (werkelijke
betekenis van criminaliteitsbevorderende factoren) worden de hoofdlijnen uit het schema nader
uitgewerkt.

l". T=Turken. M=Marokkanen. S=Surinamers. A=Antillianen en N=Nederlanders.
' 7 . S=Stopper en C=carriere-crimineel.
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Schema 4 - Criminaliteitsbevorderende factoren criminele carriere naar etniciteit en naar stoppers/carriere-criminelen
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". We wijzen er met nadruk op dat Antillianen hun criminele carriere op latere leeftijd starten. namelijk op het moment dat ze ,naar
Nederland komen.
' 9 . In verhouding tot het moment waarop men crimineel actief is geworden.
2 "• In verhouding tot de criminele activiteit en de aantallen betekenisvolle politiecontacten.
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2.6. Maatschappelijke positie en ontwikkeling eigen gezinssituatie
Binnen dit thema onderscheiden we een tweetal subthema's waarbinnen steeds een reeks criminaliteitsbevorderende factoren wordt gescreend:
Loopbaanontwikkeling: ontbreken werkervaring - veel wisselende baantjes - veel conflicten
met werkgevers en collega's.
Ontwikkeling eigen gezinssituatie: ontbreken vaste relatie - ontbreken kinderen - ontbreken
contact met kinderen - veel wisseling van partner - veel conflicten met partners - geen wens
tot binding.
2.6.1. Maatschappelijke positie en ontwikkeling eigen gezinssituatie van Turkse respondenten
Loopbaanonhvikkeling - Turken
Algemeen: Voor wat betreft de loopbaanontwikkeling kan in algemene termen worden gesteld dat
deze niet erg florissant is. Het merendeel heeft geen tot zeer weinig werkervaring (nog nooit
gewerkt), terwijI degenen die wel eens de handen uit de mouwen hebben gestoken 'links en rechts'
wat losse baantjes hebben gehad. Het waren voomamelijk baantjes in het `grijze circuit'. Len
enkeling heeft het wel eens een langere periode gewerkt. Opvallend is dat juist deze respondenten
vaak met conflicten vertrokken. Interne vergelijking: Op dit subthema verschillen beide groepen
niet.
Turk over werk: 1k heb wel eens gewerkt, maar nooit lang. Bij een buizenfabriek, via een
uitzendbureau. Maar daar kreeg ik ruzie. Dat Sam weer door die jonge broer van my, hij had ruzie met het
personeel en ik werkte daar. En op een zeker moment keerde die persoon zich tegen mij. Hy zegt mij jij bent dat
broertje van die klootzak en noemde mij een rotturk Toen zei ik dat ik hem buiten verrot zou slaan, maar toen
kwam de personeelschef en die legde alles tilt, dus ik zeg oke, ik doe niks anders raak ik ook mijn baantje kwyt.
Maar ik ga klokken en hij zegt: kom dan stomme Turk met je grote bek. Waar iedereen by is, oak allemaal
Turken en die deden niers'.
Turk over de afweging: 1k heb nooit gewerkt, of eigenlijk is criminaliteit mijn werk. En dat kan ik

goed, door ben ik goed in'.
Ontwikkeling eigen gezinssituatie - Turken
Algemeen: Het !even van de Turkse respondenten wordt gekenschetst door een veelheid aan losse
relaties, ook op persoonlijk niveau. Men wisselt vaak van partner en de relaties worden gekenmerkt
door een veelheid aan conflicten. Interne vergelijking: De 'rode draad' die al eerder zichtbaar wordt
in de levens van stoppers versus carriere-criminelen komt ook bier duidelijk naar voren. Laatstgenoemde groep kan minder terugvallen op vaste partner zonder of met (eigen) kinderen. In termen
van binding zou men kunnen stellen dat ze lager scoren.
Turk over zijn kinderen: 11c moet er voor mijn kinderen, mijn dochtertjes zijn. Nou ja, een dochtertje is
van mij. Voor hen zal ik er alto zijn. lk ga wel scheiden want ik heb een nieuwe vriendin, maar mijn dochtertjes
gaan voor &les'

2.6.2. Maatschappelijke positie en ontwikkeling eigen gezinssituatie van Marokkaanse respondenten
Loopbaanontwikkeling - Marokkanen
Algemeen: De respondenten hebben allemaal problemen om een baan op de reguliere arbeidsmarkt te
vinden. Als ze al werk kunnen vinden dan kenmerkt hun loopbaan zich door veel wisselingen yan
baan (uitzendwerk) of werken in het grijze circuit. Interne vergelijking: De carriere-criminelen heb-
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ben - in vergelijking met de stoppers - geen relevante werkervaring. Opvallend bij de stoppers is overigens dat zij of al werken met of de ambitie hebben om te gaan werken met allochtone c.q. Marokkaanse randgroepjongeren.
Marokkaan over de positie van Marokkaanse jongeren: 'Heel slecht. lk merk ook dat er heel veel
jongens zijn die graag willen werken, maar er is geen plaats. Het is heel erg belangrijk dat je werk hebt, een
eigen inkomen, en dat je nuttig bezig bent. lk merk wel dat als iemand een stageplek zoekt, het al heel erg
moeilijk gaat....Voor Marokkaanse jongeren is het extra moeilijker. Hells moeilijk om te bewijzen, het is jets dat
gevoelsmatig is. Een jongen bijvoorbeeld die bij een garage wil werken omdat hij automonteur is, stuurde 30
brieven, en daar kwamen allemaal negatieve reacties op. lk hoor ook wel eens van jongens over de manier
waarop met hun omgegaan worth. Dan kan het bijna niet anders. lk denk dat jongeren het wel heel moeilijk
krijgen op de arbeidsmarkt, maar dat het wel beter zal gaan'.

Ontwikkeling eigen gezinssituatie - Maroldcanen
Algemeen: Ondanks hun huidige leeftijd (twintigers en dertigers) hebben relatief veel respondenten
geen vaste relatie, laat staan kinderen. Het merendeel van de respondenten (behalve een stopper) wil
zich ook niet binden in verband met het verliezen van de vrijheid. Opvallend is dat wanneer ze
spreken over een `vaste partner' dit een Marokkaans meisje of een Marokkaanse vrouw betreft.
`Relaties' met vrouwen met een andere etnische achtergrond (waaronder de Nederlandse) worden
veelal als tijdelijk beschouwd. Interne vergelijking: De carriere-criminelen hebben meer dan de
stoppers in de afgelopen jaren verschillende partners gehad. Voorst valt het op dat zij veel conflicten
hebben gehad met hun partners, te denken valt aan ruzie over crimineel gedrag, ruzie over andere
relaties, mishandeling etcetera.

2.6.3. Maatschappelijke positie en ontwikkeling eigen gezinssituatie van Surinaamse respondenten
Loopbaanontwikkeling - Surinamers
Algemeen: Bij alle respondenten kan gesproken worden over het ontbreken van relevante
werkervaring. De meesten van hen hebben wel veel wisselende en tijdelijke baantjes gehad (onder
andere op de grijze arbeidsmarkt), maar hidden het daar nooit erg lang vol (druggebruik tijdens het
werk, diefstal bij werkgever, geen zin meer of contract van zeer tijdelijke aard). Interne
vergelij king: Op het subthema loopbaanontwikkeling zijn er geen verschillen tussen de groepen.

Ontwikkeling eigen gezinssituatie - Surinamers
Algemeen: Alle respondenten zijn actief in de relatiesfeer en net als bij hun vaders kenmerken hun
relaties zich ook door de tijdelijkheid (passanten) en de veelvuldige conflicten met partners. Interne
vergelijking: Het valt op dat met name de carriere-criminelen op dit moment een vaste relatie
hebben. Uit eerdere relaties hebben zij ook meerdere kinderen, soms bij verschillende vrouwen. Met
hun kinderen onderhouden ze overigens wel contacten. Dat het hebben van een relatie of kinderen bij
Surinamers geen rem op crimineel gedrag inhoudt, is op z'n minst opmerkelijk. Toch is het wel
passend binnen de Surinaamse cultuur, waar de man een heel andere rol binnen het gezin (de
gezinnen) vervult dan binnen de Nederlandse cultuur.

2.6.4. Maatschappelijke positie en ontwikkeling eigen gezinssituatie van de Antilliaanse respondenten
Loopbaanontwikkeling - Antillianen
Algemeen: Op een stopper na beschikken de respondenten niet over relevante werkervaring. De
meesten van hen hebben wel eens gewerkt, maar telkens betreft het dan laaggeschoold en onzeker
werk als uitzendwerk, via-via-baantjes, etcetera). Interne vergelijking: geen verschillen tussen
stoppers en criminelen.
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Antilliaan over werk:

'Nederland is een werkland...als je werk hebt dan kom je ergens.'

Antilliaan over de problemen om werk te vinden: 'Ik heb veel pogingen gedaan cm werk te vinden,
maar kijk tegenwoordig als je bij een uitzendbureau komt dan toetsen zij op die computer en don komt je hele
achtergrond daar te swan, en dan zeggen ze blilf moor proberen, maarje krijgt geen werk'.

Ontwikkeling eigen gezinssituatie - Antillianen
Algemeen: Net als een aantal van hun vaders zijn de respondenten in de relatiesfeer te beschouwen
als passanten. Ze wisselen veel van partner (trouwen of wonen samen en vertrekken). Vier
respondenten hebben een of meerdere kinderen die bij ex-vrouwen opgroeien. Het opvallende is overigens wel dat ze allemaal de wens hebben om zich te binden aan een vrouw. Interne vergelijking:
Op dit subthema zijn er geen verschillen.

2.6.5. Maatschappelijke positie en ontwikkeling eigen gezinssituatie van de Nederlandse respondenten
Loopbaanontwikkeling - Nederlanders
Algemeen: Bij alle respondenten kan gesproken worden over het ontbreken van relevante
werkervaring. Allen hebben de meest uiteenlopende baantjes achter de rug, maar die kenmerken zich
door onzekerheid, tijdelijkheid en dubieusheid (uitsmijter in de horeca als dekmantel voor heling,
zwart werken in de bouw in Duitsland etcetera). Interne vergelijking: Geen verschillen tussen de
stoppers en carriere-criminelen.

Ontwikkeling eigen gezinssituatie - Nederlanders
Algemeen: Alle respondenten hebben verschillende relaties achter de rug (samenwonen, trouwen).
Drie respondenten hebben uit die relaties ook een of meerdere kinderen, maar hebben daar veelal
geen contact meer mee. Interne vergelijking: Het is opvallend dat twee criminelen al een aantal
jaren een vaste relatie hebben met kinderen die hen kennelijk niet uit de criminaliteit hebben weten te
houden.

2.6.6. Maatschappelijke positie en ontwikkeling eigen gezinssituatie naar etniciteit
In deze afsluitende paragraaf zullen - bij wijze van resume - met betrekking tot de crim inaliteitsbevorderende factoren de belangrijkste verschillen tussen de onderscheiden etnische groepen worden
weergegeven 21 . Daarnaast worth er per etnische groep ook aangegeven of de factor vooral opgeld
doet voor stoppers, carriere-criminelen of voor beide groepen 22 . In paragraaf 2.8 (werkelijke
betekenis van criminaliteitsbevorderende factoren) worden de hoofdlijnen uit het schema nader
uitgewerkt.

21. T=Turken, M=Marokkancn. S=Surinamers. A=Antillianen en N=Nederlanders.
22. S=Stopper en C=carritre-crimineel.
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Schema 5 - Criminaliteitsbevorderende factoren maatschappelijke positie en ontwikkeling eigen gezinssituatie naar etniciteit en naar stoppers/carriere-criminelen
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De wens tot binding is bij Surinamers en Antillianen telkens van tijdelijke aard. Hun relaties zijn te typeren als *passantenrelatie.
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2.7. Toekomstperspectief
Binnen dit thema onderscheiden we geen subthema's. Wel zijn de volgende criminaliteitsbevorderende factoren gescreend: irreeel toekomstperspectief met betrekking tot werk, relatie en
opleiding.
2.7.1. Toekomstperspectief van de Turkse respondenten
Toekomstperspectief - Turken
Algemeen: Hoe ziet de toekomst van de respondenten er naar eigen zeggen uit? Duidelijk is dat het
merendeel zijn toekomst definieert in termen van werk, relatie en opleiding. Er is in feite bij alle
respondenten een `zucht naar rust', naar enige regelmaat. Waar de spanning zit, is in de mate waarin
ze een dergelijke wens reed inhoud kunnen geven gezien hun beperkte maatschappelijke
mogelijkheden en gezien hun gewenning aan financiele ruimte. In het algemeen kan worden gesteld
dat vanuit dat perspectief de respondenten een tamelijk onrealistisch beeld hebben van hun eigen
toekomst. Interne vergelijlcing: Ook op dit onderdeel is er een indirect verschil tussen stoppers en
carriere-criminelen. Ofschoon op het eerste gezicht beide groepen hun toekomstplannen wazig en
tamelijk onrealistisch zijn en in algemene termen geformuleerd, bij nadere beschouwing blijkt dat de
stoppers wat meer gelouterd zijn in hun !even. Verwacht mag worden dat ze met deze bescheiden
toekomstplannen ook beter kunnen !even. Dat zal - zo is de verwachting - ook samenhangen met de
betere inbedding in de relationele sfeer.
Turk over zijn toekomst: 'Ja toekomstplannen, daar weet je al een gedeehe van, ik go trouwen, dus dat
gaat worden: huisje, boompje, beestje, dat ben ik van plan, am het rover re laten komen. Een lekker relaxed
!even, dat is mijn toekomstplan'.
Turk over zijn vrijheid: 1k ga trouwen en werken, maar dan heb ik nog steeds mijn vrijheid. lk mag
don gebonden zijn, heb jets meer verantwoording en moet ik voor jets meer dingen uitleg geven, maar ik heb nog
steeds mijn vrijheid. Als ik wil gaan klaverjassen, als ik naar het café ga om was te gaan doen, dan doe ik dat.
Gaat re mee, of goat ze niet mee, dat is een ander verhaat Vindt ze het leuk of vindt ze het niet leuk, dat is een
ander verhaal. Maar ik heb mijn vrijheid we!'.

2.7.2. Toekomstperspectief van de Marokkaanse respondenten
Algemeen: Geen overeenkomsten tussen de twee groepen Marokkanen. Interne vergelijking: De
twee stoppers hebben een nuchtere kijk op hun toekomst wat betreft werk, opleiding en een vaste
relatie. De idealen die ze hebben, lijken zeker gezien hun mogelijkheden realiseerbaar. Bij de
carriere-criminelen ligt dit duidelijk anders. Ze hebben met name op het punt van werk een irredel
beeld van wat Cr gezien hun achtergrond en mogelijkheden haalbaar is. Hier ligt dan ook een
potentiele bron van frustratie. Voor.de meesten van hen zal waarschijnlijk gelden dat het gemak en de
verleiding om op een illegale wijze een inkomen te `verdienen' te groot zal zijn, waardoor het
investeren in een onzeker legaal maatschappelijk perspectief niet voor de hand ligt.
Marokkaan over de verleiding: Wet gemak waarmee je in het circuit terecht komt. Het felt dat een
Duitser bier naar toe konn om op zoek te gaan naar Marokkaanse jongens, dat zegt al genoeg. Hil zal geen
Nederlandse jongens aanspreken. Zo'n Duitser rijdt rond tot dal hij lets ziet dat op een Marokkaan lijkt. En het
gaat heel makkelijk. Binnen een paar minuten heb je het geregeld Dot is het moeilijke, dat je er zo makkelijk in
kan rollen'.
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2.7.3. Toekomstperspectief van de Surinaamse respondenten
Algemeen: Alle respondenten hebben eigenlijk dezelfde toekomstdroom: 'huisje, boompje, beestje'.
Toch is het opvallend dat - op een stopper na - het perspectief dat de respondenten op werk hebben
tamelijk irreeel is. Ze willen het liefst een eigen zaak c.q. zelfstandig ondememer zijn en afgaande op
hun afgebroken schoolopleidingen lijkt dat veelal te hoog gegrepen. Interne vergelijking: Op dit
subthema zijn er geen noemenswaardige verschillen tussen de groep stoppers en carriere-criminelen.
2.7.4. Toekomstperspectief van de Antilliaanse respondenten
Algemeen: Zonder uitzondering willen alle respondenten - zoals al eerder aangegeven - stoppen met
crimineel gedrag. Het liefst willen ze werk (zelfstandig ondernemer) en een vaste relatie. Gezien hun
achtergrond (school, werkervaring en omgang met relaties) en relatief succesvolle bestaan in de criminaliteit lijkt het gewenste toekomstperspectief voor de meeste respondenten tamelijk irreeel.
Interne vergelijking: Op het thema toekomstperspectief zijn er geen opvallende verschillen tussen
stoppers en criminelen.
Antilliaan over z'n toekomst: 'Wat ik gewoon wil, is een recht leven, met werk, dat ik gewoon voor mijn
geld werk, want als ik dealde, of als ik werk of wat dan ook ik deed, en het geld lcwam binnen... Het is een goed
gevoel als je er wat voor gedaan hebt. En dat is het gevoel dat ik min of meer lcwijt was met dealen, zeg maar.
Het was wat simpeL Die criminele wereld vond ik uiteindelijk simpeL Dat kan iedereen. ledereen kan slecht
doen'.

2.7.5. Toekomstperspectief van de Nederlandse respondenten
Algemeen: Twee stoppers geven duidelijk aan uit de criminaliteit te willen blijven, maar bij een van
hen lijkt dat niet eenvoudig. Hij heeft eigenlijk niets (werk, opleiding, relatie) om op terug te vallen.
De vier overige respondenten zijn heel duidelijk. Zij gaan door, maar doen dat wel op een manier dat
ze de pakkans zo veel mogelijk minimaliseren. Goed geplande overvallen met een hoge opbrengst en
de productie van wiet zijn twee `takken van criminele sport' die daarvoor absoluut in aanmerking
komen. Interne vergelijking: Niet van toepassing.
Nederlander over zijn plannen na de detentie: Ik ga sowieso verder met criminele activiteiten, heling en
zo. Niet meer inbreken. Als ik een goede hp had, zou ik ook wel in swat zijn weer een gewapende overval te
plegen. Maar dan moet het wel heel goed zijn, met weinig risico. Dan zou ik het we! doen. Dan denk ik ook wel
dot het gebeurt. lk wit het eigenlijk niet, maar ik denk wel dat het gebeurt. Als ik niet gepakt worth, dan gaat het
heel goed, en als ik wel gepakt wordt, dan zit ik weer vast. Als ik een paar goede klappers maak, dan zorg ik wel
goed voor mezelf Misschien ga ik wel in de autohandel, net als mijn vader. Maar er moet wel geld zijn, en ik wil
niet van anderen ajhankelijk zijn. lk wil niet aan hoeven kloppen voor geld'.

2.7.6. Toekomstperspectief naar etniciteit
In deze afsluitende paragraaf zullen - bij wijze van resume - met betrekking tot de criminaliteitsbevorderende factoren de belangrijkste verschillen tussen de onderscheiden etnische groepen
worden weergegeven 24 Daarnaast wordt er per etnische groep ook aangegeven of de factor vooral
opgeld doet voor stoppers, carriere-criminelen of voor beide groepen 25 In paragraaf 2.8 (werkelijke
betekenis van criminaliteitsbevorderende factoren) worden de hoofdlijnen uit het schema nader
uitgewerkt.
.
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T=Turken, M=Marokkanen, S=Surinamers, A=Antillianen en N=Nederlanders.
S=Stopper en C=carriere-crimineel.
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Schema 6 - Criminaliteitsbevorderende factoren toekomstperspectief naar etniciteit en naar stoppers/
carriere-criminelen
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2.8. Nadere inhoudelijke analyse van de daadwerkelijke betekenis van criminaliteitsbevorderende factoren
Uitgangspunt van het analysemodel is dat de daadwerkelijke betekenis van criminaliteitsbevorderende factoren (voor een belangrijk deel gebaseerd op criminologisch onderzoek) niet primair
is gelegen in de factor zelf, maar in de wijze waarop deze zijn uitwerking heeft in de persoonlijke
levenssfeer van de respondenten. We spreken dan over de daadwerkelijke betekenis van dergelijke
factoren. Dat !evert een aantal interessante inzichten op.
Op grond van het geanalyseerde materiaal worden in feite twee begrippen centraal gesteld, te weten:
maatschappelijke integratie van het gezin
persoonlijke integratie van de respondent

2.8.1. Begripsafbakening
Alvorens we een nadere toelichting geven op beide begrippen, willen we kort stil staan bij het begrip
'integratie'. Bij integratie wordt vaak gedacht in termen van eenrichtingsverkeer. In dit geval betreft
het dan een integratie van etnische culturen in de Nederlandse samenleving. De buitenlanders moeten
zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Ze moeten de taal beheersen, zich houden aan regels met
betrekking tot onderwijs, en kennis hebben van de sociale kaart. Er zit echter ook een andere kant aan
deze medaille. Ook de Nederlandse samenleving is weinig geneigd cruciale elementen van de verschillende culturen te integreren in haar eigen samenleving. Terwijl Nederland op dat gebied in feite
een ruime ervaring heeft. Het is een samenleving waar al tijden verschillende religieuze groepen met
eigen voorzieningen (onderwijs, omroepverenigingen en politieke partijen) vreedzaam naast elkaar
leven. De redenen waarom een dergelijke coexistentie met de bier genoemde etnische
bevolkingsgroepen (met name de Turkse en Marokkaanse cultuur) minder van de grond komt, kan
waarschijnlijk gezocht worden in de status die deze groepen in de jaren '60 en '70 hadden. Men zag
hun verblijf als tijdelijk en heeft daarom weinig inspanningen verricht hiervoor een plaats in te
ruimen in de Nederlandse samenleving. Waarschijnlijk speelt hier het_gebrek aan affiniteit met de
religieuze achtergrond (islamitische godsdienst) een belangrijke rol.
Integratie wordt door ons dus vooral gezien als 'zichzelf een positie verwerven in een multi-culturele
samenleving'. Dat is een proces waarbij de eigen cultuur een volwaardige plaats en het noodzakelijke
respect krijgt binnen de Nederlandse cultuur; het betekent ook dat de Nederlandse cultuur een volwaardige plaats en het noodzakelijke respect krijgt in de diverse etnische culturen. Een vorm van
coexistentie van verschillende culturen met bun eigenheden. In feite is er dan sprake van een ontwikkelingsproces dat het best te karakteriseren is als een proces van culturele emancipatie. Uiteindelijk
moet dit leiden tot een culturele pariteit. Het is juist deze balans die de kern is van een goed
functionerende multi-culturele samenleving.
Als door ons het begrip 'integratie' wordt gehanteerd, dient dat dus niet te worden gelezen als
assimilatie. Assimilatie waarbij fundamentele eigen waarden en normen worden ingeleverd 26 Ook
het hieraan gelieerde begrip 'acculturatie' dient met de nodige terughoudendheid te worden gebruikt.
Acculturatie (een voorfase van assimilatie: proto-assimilatie) impliceert op den duur assimilatie
waarbij de etnische culturen opgaan in de (dominante) Nederlandse cultuur. Het grote gevaar van een
dergelijke insteek is dat etnische groepen juist sterker aan de `noodrem gaan trekken'. Dat is in feite
wat we ook zien in onze huidige samenleving. Naarmate de roep om assimilatie (of eenzijdige
.

. Dat op den duur (bij tweede en derde generatie allochtonen) deze normen en waarden enigszins zullen verwateren doet niet ter zake.
Cruciaal is dat daarbij in feite ook een beInvioeding van culturen in beide richtingen plaatsvindt. Men neemt maw. van elkaar zaken over.
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integratie) sterker wordt, zal de neiging van deze etnische minderheden juist zijn om bun eigen
cultuur te isoleren en - parallel daaraan - het bewust afwijzen van de Nederlandse cultuur.

2.8.2. Gebrekkige of instrumentele maatschappelijke integratie van het
gezin
Hoe het ook zij, de balans die op dit moment kan worden opgemaakt, is niet positief. Van beide
zijden is te weinig gestreefd naar een goede vorm van `samen leven' en dat is op micro-niveau terug
te vinden in de directe leefwereld van onze respondenten.
Allereerst de maatschappelijke integratie. De gangbare visie is dat slechte integratie in de
Nederlandse samenleving als belangrijke criminaliteitsbevorderende factor is aan te merken. Uit de
interviews blijkt dat het niet zozeer het vraagstuk 'wel of niet integeren' betreft, maar veeleer het
vraagstuk van de wijze van integratie en het wederzijds respect dat hiermee gepaard gaat. Wat leert
een nadere analyse van het onderzoeksmateriaal namelijk?
Allereerst wordt nit de analyse duidelijk dat de meeste ouders uit etnische groepen zich dubbelhartig
blijken op te stellen tegenover de Nederlandse cultuur. Er is in feite sprake van een contraacculturatie waarbij de Nederlandse cultuur uiterst kritisch, tot zelfs afwijzend wordt beoordeeld.
Aan de ene kant belijdt men - in eigen gezin - de noodzaak tot consolideren van de eigen identiteit
(het leven volgens eigen normen en waarden) en in het verlengde daarvan zet men zich af tegen de
Nederlandse cultuur (gebrekkige integratie), of wordt een 'instrument& integrate' voorgestaan. Met
dit laatste wordt gedoeld op gezinnen waarbij weliswaar wordt benadrukt dat men moet integreren in
de Nederlandse cultuur, maar dan alleen voor zover dat de uiteindelijke sociaal-economische positie
van de kinderen verbetert; een verbetering die een snellere en succesvollere terugkeer naar het land
van herkomst versterkt. Dit kan ook worden gezien als een selectieve incorporatie (alleen op
onderdelen die interessant zijn). Dit proces is het sterkst zichtbaar bij Turken. In aflopende intensiteit
zien we het echter ook bij Marokkanen, in mindere mate bij de Antillianen en het minst bij de
Surinamers. Zo zien we bij eerst genoemde twee etnische groepen weinig tot geen contacten met
Nederlanders, geen lidmaatschappen van Nederlandse clubs, en de gebrekkige beheersing van de
Nederlandse taal. Bij de Turkse respondenten zien we daar bovenop dat er expliciet afwijzend over de
Nederlandse samenleying wordt gedacht.
Dit komt onder andere ook tot uiting in het opvoedingsregime. In het algemeen kan dit worden
gekarakteriseerd als streng en sterk gericht op discipline. Dit met uitzondering van de Surinamers.
Op zich is met een dergelijke opvoedingsstructuur niets mis. Dat blijkt ook wel uit de wijze waarop
diverse respondenten achteraf dit opvoedingsregime beoordelen. Probleem is dat het straffe opvoedingsregime in veel gevallen tot in extremiteit wordt doorgevoerd of zelfs doorslaat. De oorzaak
daarvan is gelegen in voornoemde gebrekkige integratie. De Nederlandse samenleving - met duidelijk
andere accenten in het opvoedingsregime - wordt als bedreigend ervaren. Kinderen staan aan allerlei
verleidingen bloot. De neiging ontstaat dan om de eigen regels en normen strikter te gaan handhaven.
Gepdard hieraan zien we dat bij deze groepen ook niet gereageerd wordt in positieve termen (belonen
van goed gedrag). Al met al is zeer duidelijk dat er weinig tijd en aandacht is voor de kinderen. Dat
geldt voor alle culturen (ook de Nederlandse) voor de vader, het geldt ook voor de moeder in de
Turkse en de Antilliaanse gezinnen.
Het komt ook tot uiting in de betrokkenheid van ouders bij de verschillende leefwerelden van hun
kinderen. Hun domein en verantwoordelijkheid is primair het gezin. Hier zwaaien zij de scepter,
terwijI elders (buitenshuis) bun verantwoordelijkheid ophoudt. Dat proces is overigens gecompliceerder dan hier gesteld. Het is niet zozeer dat ze geen interesse hebben of geen behoefte zouden
hebben aan een grotere bemoeienis met deze leefwerelden. Het is eerder dat ze vanuit voomoemde
terughoudendheid tot integreren te weinig kennis en bekwaamheden bezitten om actief te participeren. Daar koint bij dat in het land van herkomst de maatschappelijke controle op deze leef-
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werelden buitenshuis veel groter is. Een complex probleem dat we omschrijven als gescheiden
verantwoordelijkheden Er is een duidelijke scheiding tussen verantwoordelijkheid voor het toezicht
op deze jongeren. Hoofdoorzaken is dat de ouders gebrekkig gentegreerd zijn. Dat geldt zowel
letterlijk (kennis van de taal) als figuurlijk (kennis van de sociale kaart van Nederland). Dat wordt
nog versterkt door de blijvende orientatie op het land van herkomst (zie als illustratie de
schotelantennes, Turkse kranten en Turkse theehuizen). Dat houdt in dat kinderen op zeer jonge
leeftijd een hoge mate van verantwoordelijkheid en vrijheid krijgen voor twee belangrijke
leefgebieden (vrije tijd en school). Dat geldt voor alle groepen, inclusief de Nederlandse. Vooral deze
vrijheid die niet goed wordt gehanteerd, (met name door Turkse en Marokkaanse jongeren) is de
oorzaak van veel ontsporingen. Eens temeer daar een mogelijke reactie van personen uit deze twee
leefwerelden (onderwijzers en politic) altijd gebaseerd is op de verwachting dat ouders (zeker bij
minderjarigen) ondersteunend, dan wel leidend zullen zijn in corrigerend gedrag. Dit is dan een
vicieuze cirkel waarbij men (politic, onderwijzers) vanuit een negatieve beeldvorming ouders als
onbetrouwbare correctie-partners beschouwt en er vervolgens niet meer bij betrekt c.q. er op
aanspreekt. Daardoor komt er nog meer vrijheid en verantwoordelijkheid bij de jongere te liggen. En
het zijn sterke benen die deze weelde kunnen dragen. Overigens werkt dit proces ook een verdere
terugtrekking van de door ouders gevoelde verantwoordelijkheid in de hand. Ze lcrijgen een houding
waarbij de ontsporing van hun kinderen wordt afgewenteld (en deels terecht) op de autoriteiten.
Aan de andere kant wordt dit patroon van afzetten tegen de Nederlandse cultuur niet expliciet naar
buiten gedragen. Er is - zou men kunnen stellen - sprake van een zeker pragmatisme. Dat wordt
geaccentueerd door de status van hun verblijf hier. Vooral bij Turken en Marokkanen kan deze status
het best worden omschreven door het begrip `GASTarbeider'. Men is hier - veelal uit economische
motieven - tijdelijk te gast. Het merendeel streeft er ook naar te zijner tijd terug te keren naar het land
van herkomst. Een belangrijke factor is daarbij de maatschappelijke positie van de vader (of
ingeval van een deel van de Surinamers en Antillianen die bier 'op eigen houtje' is gekomen, de
respondent zelf), zowel in het land van herkomst, als in Nederland niet erg rooskleurig is. Het
arbeidszaam leven bestaat vaak uit ongeschoolde arbeid en de investeringen in tijd en energie om
maatschappelijk succesvol te kunnen worden zijn groot. Ze staan bij aankomst al op achterstand en de
kans om dat in te lopen, is niet erg groot.
Maar ook hier zien we voornoemde ambivalentie. Ouders getroosten zich alle moeite om de
financiele basis te leggen voor een dergelijke terugkeer, terwijl - gaandeweg - de werkelijke animo
om terug te keren duidelijk afneemt, of zelfs verdwijnt. Alleen blijft dit volstrekt onuitgesproken;
zelfs tussen partners, zeker naar de kinderen. We noemen dit de mythe van de terugkeer. Interessant
is dat een dergelijke schets voor velen herkenbaar is bij Turkse en Marokkaanse gezinnen, maar
minder voor Surinaamse en Antilliaanse gezinnen. Maar ook bij de laatste twee groepen zien we dat in essentie - het verblijf hier als tijdelijk wordt gezien; op term ijn wil men succesvol terugkeren naar
eigen land. Nederland wordt door deze Caribische groepen gezien als het `paradijs'. Men kan bier
snel en gemakkelijk geld verdienen. De keuze voor Nederland is - zo zou men kunnen stellen - een
instrumentele keuze. Dit land is alleen interessant voor zover het mogelijkheden biedt die men in het
land van herkomst niet heeft. Dat maakt de basis voor succesvolle integratie mager.
Met bovenstaande schets is globaal aangegeven dat de gebrekkige of instrumentele maatschappelijke
integratie van het gezin samenhangt met een viertal hoofdthema's. Onder deze vier hoofdthema's zijn
tal van factoren te vangen die in het onderzoek aan de orde zijn gekomen. Kort samengevat zijn deze
vier thema's dus:
O Maatschappelijke positie van de vader (of respondent zelf) in het land van herkomst en in
Nederland
O De mythe van de terugkeer naar het land van herkomst
O De gescheiden verantwoordelijkheden
O Het extremer opvoedingsregime
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Er zijn - zo blijkt uit onze analyse - echter ook.een aantal versterkende factoren werkzaam. Factoren
die in feite extra voeding geven aan deze gebrekkige of instrumentele maatschappelijke integratie.
In de eerste plaats is een latere gezinshereniging of een komst naar Nederland op latere leeftijd
(van respondent die bier alleen komen) zo'n factor. Het hoeft geen betoog dat hiermee de mogelijke
aansluiting bij de Nederlandse samenleving aanmerkelijk wordt bemoeilijkt. Dat geldt in sterke mate
voor Surinamers en Antillianen omdat vooral deze groepen vaak op latere leeftijd naar Nederland
komen, het geldt - in mindere mate - ook voor Turken en Marokkanen. De negatieve impact hiervan
wordt overigens voor de eerste twee groepen (Surinamers en Antillianen) deels weer teniet gedaan
door hun betere aansluiting bij de Nederlandse cultuur. Kennis van de Nederlandse taal en kennis van
de sociale kaart van Nederland is bij deze groepen sterker aanwezig.
In de tweede plaats is de mate van dualisme van ouders of respondent zelf ten aanzien van
Nederland en de Nederlandse samenleving van belang. Of wellicht is hier bepalender de
onduidelijkheid in status van het verblijf bier. Deze factor weegt zwaar, juist daar waar terugkeer naar
eigen land wordt beleden, maar niet gepraktiseerd (vooral bij Turken en - in mindere mate bij
Marokkanen). Deze factor weegt ook zwaar daar waar permanent verblijf in Nederland centraal staat,
maar de cultuur en wijze van leven in eigen land een (stille) voorkeur verdient (met name bij
Surinamers en Antillianen). Het komt per saldo erop neer dat men geen duidelijke keuze maakt en
daardoor als het ware met den been in de ene samenleving en met het andere been in de andere
samenleving blijft staan. De eindbalans is dat men nergens wortelt. Een dergelijke constatering is van
belang omdat hiermee twee mogelijke oplossingsrichtingen worden aangegeven. Of men kiest primair
voor een plaats in een Nederlandse multi-culturele samenleving, of men kiest voor terugkeer naar het
land van herkomst op terrnijn. Opvallend is dat juist in die gezinnen waar deze keuze (ook de laatste)
duidelijk wordt gemaakt minder sprake is van een gebrekkige maatschappelijke integratie. Men kijkt
als het ware milder naar de Nederlandse samenleving en is geneigd deze (tijdelijk) `voor lief te
nemen'.
In de derde plaats is de orientatie op de eigen etnische groep een belangrijke factor. Ook hier speelt
hetzelfde patroon als bij voorgaande factor. Als men zich uitsluitend richt op de eigen cultuur
ontbreekt de noodzakelijke kennis hoe men moet omgaan met de Nederlandse samenleving. '
Woonbuurt en religieuze achtergrond spelen hier een belangrijke rol. We zien aan de ene kant gezinnen die zich qua informele en formele contacten bijna uitsluitend beperken tot de eigen etnische
groep. Vooral de etnische groepen die later (in de jaren zeventig en tachtig) naar Nederland zijn
gekomen worden als het ware veel minder gedwongen kennis te nemen van de Nederlandse
samenleving. We zien aan de andere kant gezinnen die naast contacten in de eigen cultuur ook
contacten onderhouden met andere culturen (waaronder Nederlanders).
Welke gezinsproblemen zijn het gevolg van deze gebrekkige maatschappelijke integratie? In feite
zien we drie problemen steeds weer terugkeren:
• riskante gewoonten van de vader (excessief alcoholgebruik, gokverslaving en criminaliteit) 27
• criminaliteit van andere gezinsleden (met name broers)
• mishandeling in het gezin (van moeder en kinderen) 28

2.8.3. Diversiteit in culturele rollen van de respondent (gedwongen)
Voor opgroeiende kinderen is dit een verwarrende situatie. Min of meer onbewust krijgen zij dezelfde
ambivalente houding, maar dan vaak ten opzichte van beide culturen (dualisme jongere t.a.v. de
Nederlandse en de eigen samenfrving). Dat komt ook tot uiting in bun eigen visie m.b.t. het land
Met name ziehtbaar bij Turken en Nederlanders.
Daarbij moet worden aangetekend dat dit in feite los staat van het striktere opvoedingsregime waarin fysieke straffen gangbaarderzijn.
Een fout die vaak worth gemaakt is dat dergelijke fysieke straffen %Norden gezien als mishandeling. Wij spreken hier nadrukkelijk over
niet-functioneel geweld. Er zit met anderr woordc, recn opyoedingdoel achter.
.
.

De dunne draad tussen doorgaan en stoppen...46

van herkomst versus de Nederlandse samenleving. Kunnen ouders zich in dergelijke situaties nog
staande houden vanuit hun sterkere wortels in de oorspronkelijke cultuur, de kinderen vallen letterlijk
en figuurlijk tussen wal en schip. Een prachtige uitspraak in dit verband is een respondent die vertelt:
''Nee ik durfde niet over de verschillen tussen onze opvoeding en die van mijn Nederlandse vriendjes te
praten. Dan zei mijn vader: wat moet jij nu? Wij leven als moslims, zij zijn kapi's, dat betekent zonderlingen. En
met zonderlingen moet je niet omgaan. Maar dan zie je hem praten en lachen met de buurman. Dan raak je in de
war. ledereen, iedere allochtoon is verward"
Dit beeld geldt niet voor alle etnische groepen. Surinamers en Antillianen hebben duidelijk een
grotere affiniteit met Nederland. Toch zien we ook hier dat ze zich sterk terugtrekken in hun eigen
cultuur (een cultuur die weliswaar wat meer verbindingen heeft met de Nederlandse). Dat komt o.a.
tot uiting in het opgroeien in een allochtone buurt, maar ook in de gebrekkige beheersing van de
Nederlandse taal door respondenten zelf (bij Marokkanen en Antillianen).
Hoe gaan ze daar nu precies mee om? We zien dat de respondenten min of meer gedwongen worden
tot het spelen van verschillende rotten. Thuis speelt hij een andere rot als op school of op straat met
zijn vrienden. Wat we dus zien is dat de tweede generatie niet zozeer slachtoffer is van een
cultuurkloof in die zin dat ze tussen de Nederlandse en eigen cultuur in bungelen, maar veel meer dat
ze constant moesten omschakelen; constant meerdere totaal verschillende rotten moeten spelen.
Verschillende respondenten deden uitgebreid verslag van de `schizofrene situatie' waarin ze verzeild
raakten. Het cruciale zat hem namelijk niet in het spelen van verschillende rollen, want dat doen alle
jongeren in de leeftijdsfase waarin ze opgroeien. Het zit in het feit dat deze rotten stiekem moesten
worden gespeeld. Het zit hem ook in het feit dat ze gedwongen worden een aantal totaal verschillende
rollen te spelen (rollenspel). Illustratief is bijvoorbeeld dat veel respondenten hun criminele
activiteiten zeer lang verborgen wisten te houden voor hun ouders. Maar ook meer algemeen zien we
dat de straatcultuur (rondhangen op straat) voor een deel wordt ingegeven door het zich onttrekken
aan toezicht. En niet alleen het toezicht van ouders, maar ook van andere mensen uit hun eigen
etnische groep. Dat proces wordt versterkt door de eerder genoemde gebrekkige maatschappelijke
integratie van het gezin en meer in het bijzonder de gescheiden verantwoordelijkheden die ouders
praktizeren. Men kan ongestoord zijn verschillende rotten spelen en hoefde er alleen voor te waken
dat deze onopgemerkt bleven.
Het grote probleem daarbij is dat er in feite geen binding met de eigen persoon of identiteit optreedt.
Men is steeds bezig zichzelf een rot aan te meten.

2.8.4. Gebrekkige of instrumentele maatschappelijke integratie van de respondent: de mythe van de tweede en derde generatie
Dat fenomeen kan worden geplaatst in een ontwikkelingspsychologisch perspectief. Op jongere
leeftijd zien we dat deze allochtonen nog goed in staat zijn om verschillende rotten te spelen zonder
zich daarbij at te veel te bekommeren om hun eigen identiteit. Pas in de adolescentiefase wanneer er
onzekerheid en behoefte ontstaat over wat nu precies het `eigen ik' inhoudt, ziet men dat ze
terugvallen op hun eigen cultuur wat betreft vriendengroep (jongeren uit de eigen groep en familie).
Men hoeft daar geen rot te spelen; men hoeft de cultuur niet uit te leggen of zelfs te verdedigen.
Gevolg daarvan is dat het - op het eerste gezicht - succesvolle (maar schijnbare) integratieproces,
wordt verstoord en zelfs wordt omgezet in het `wij-zij-perspectief (het eigen taal gaan spreken, zich
volgens eigen standaard gaan kleden, muziekkeuze en uitgaansgelegenheden).
Illustratief voor deze constatering is dat veel respondenten en broers/zussen (maar in sterkste mate
Turken en Marokkanen) uiteindelijk een partner kiezen uit de eigen bevolkingsgroep. Daarmee wordt
de mythe dat bij tweede en derde generatie de problemen vanzelf zullen afnemen dan ook ontkracht.
Partners van zowel mannen, als (zeker) vrouwen van deze tweede en derde generatie kothen
uiteindelijk uit de eigen bevolkingsgroep en nog sterker zelfs een substantieel deel komt uit het land
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van herkomst. De verwachte integratie (of zelfs assimilatie) blijft achterwege, of wordt in de
adolescentiefase teruggedraaid.
Het resultaat is een gebrekkige persoonlijke binding c.q. een gebrekkige persoonlijke integratie die
zijn tol eist op verschillende leefgebieden.
Het gevolg van deze lerugvar is op veel fronten merkbaar. Allereerst wordt het zichtbaar in de
schoolloopbaan. De condities zijn wat dat betreft op voorhand al niet erg goed. Veel jongeren komen

op latere leeftijd naar Nederland en missen daardoor in opleidingstermen aansluiting bij het
Nederlandse onderwijssysteem. Dat geldt vooral voor Marokkanen en Antillianen 29 • Voeg daarbij de
taalproblemen en het rekensommetje is gauw gemaakt. Wat tevens blijkt is dat jongeren moeite
hebben de rol van leerling succesvol te spelen. Ze kunnen moeilijk omgaan met vrijheden van het
Nederlands schoolsysteem (mede in relatie tot regime thuis). Daar komt bij dat ze hierin volstrekt
alleen worden gelaten. Ouders bemoeien zich totaal niet met dit terrein. Zonder uitzondering blijkt dat
in alle culturen de ouders geen tot weinig inzicht hebben in het schoolfunctioneren van hun kinderen.
Zonder uitzondering wordt er geen ondersteuning gegeven bij huiswerk. Een veel ouders (met
uitzondering van de Surinamers) onderhouden weinig contacten met school. De respondenten zijn
daardoor in feite - zonder enige exteme stimulans van huis uit (en vaak ook van school uit) - op
zichzelf aangewezen. Gevolg is dat ze langzamerhand terugzakken in ambitieniveau. Interessant is dat
dit proces zich pas na enkele jaren heeft voltooid. Het blijkt dat veel respondenten aanvankelijk nog
hoog gespannen verwachtingen koesterden van hun eigen schoolperspectieven. Pas in de loop van de
jaren neemt dat ambitieniveau af en ontstaat ook de verwijdering van het schoolmilieu.
Eenzelfde patroon zien we ten aanzien van de vriendenkring. Alle respondenten (zonder uitzondering)
zijn op de straat opgegroeid (straatcultuur). Vooral bij Turken en Antillianen is de aanvankelijke
keuze van vrienden breed (gemeleerde groepen bestaande uit Nederlanders, Marokkanen, Turken,
Surinamers en Antillianen) 30 , maar na verloop van tijd valt men weer terug op de eigen culturele
groep. De veiligheid en aansluiting van deze vriendenlcring bij de eigen cultuur verdient dan de
voorkeur. Binnen deze subcultuur van vrienden is 'showing-off gedrag zeer belangrijk (geld, mooie
auto's, kleding, overdaad aan gouden sieraden en tanden e.d.). Kleine criminaliteit als recreatief
tijdverdrijf groeit dan langzamerhand uit tot criminaliteit voor geldelijk gewin. Deze delinquente
cultuur (aard van de vriendenkring) kan gedijen - en de respondenten kunnen groeien in deze rol om de eenvoudige reden dat ze juist in die leeftijdsfase ontvankelijk zijn voor deze primaire kortetermijn behoeften 31 en dat er nauwelijks corrigerend wordt opgetreden van huis uit. Het onttrekt zich
aan het toezicht van ouders. De legitimering van criminele activiteiten wordt gevonden in enerzijds de
financieel zwakke positie van de eigen gezinnen. Men heeft weinig geld te besteden en van dat
weinige geld wordt een belangrijk deel gereserveerd voor investeringen in het land van herkomst
(mythe van de terugkeer); anderzijds wordt de Nederlandse samenleving gezien als het paradijs (het
geld ligt letterlijk op straat, zo zegt men). Criminaliteit is dan een van de voor de hand liggende
mogelijkheden om wat mee te pikken van deze rijkdom en weelde.
Het ontbreken van ouderlijk toezicht heeft ook tot gevolg dat de respondenten slecht onderscheid
kunnen maken in `goede' en `slechte' vrienden, maar ook tussen echte vrienden en oppervlakkige
vrienden. Opvallend is dat met name de respondenten die hun criminele carriere continueren een
gebrekkige definiering van vriendschap hanteren. Ze kunnen om het eenvoudig te zeggen niet een
selectie maken tussen vrienden waar ze wel en waar ze niet mee om moeten kunnen gaan; ze kunnen
ook geen onderscheid maken tussen echte vrienden en oppervlakkige vrienden die veel meer de status
van `kennis' hebben.
Ook in het arbeidsproces vallen harde klappen. De respondenten hebben slechte papieren (geen
opleiding) en blijken daardoor in de periferie van de arbeidsmarkt te zitten. Een aantal van hen heeft

. Het zijn dan ook vaak deze groepcn die vaak op latere leeftijd naar Nederland komen.
. De andere groepen zijn van meet at aan al meer gericht op de eigcn etnische groep.
• In deze context is ook de confrontatie met Nederlandse jongeren die zich qua zakgeld. schoenen. kleding. uitaaan ed. veel meer
kunnen perrnittcren ten voedingsbodem voor criminele activiteiten.
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geen werk en zelfs nog nooit werk gehad. Voor een deel hangt dat ook samen met hun criminele
activiteiten. Dat is - zeker als zich verslavingsproblematiek voordoet - een dagvullend programma.
Een ander deel heeft af en toe werk (veelal via uitzendbureaus of in het `grijze circuit'). Net als bij
school zien we veel wisselingen in werk en veel conflicten op het werk. Zonder meer kan gezegd
worden dat deze respondenten qua arbeidsperspectieven gemarginaliseerd zijn. Vermeldenswaardig is
nog dat een kleine groep werk heeft , maar dan als dekmantel voor zijn criminele activiteiten.

2.8.5. Riskante gewoonten en criminele carriere
Ook op persoonlijk vlak gaat het fout (riskante gewoonten van de respondent). En hiermee is
waarschijnlijk ook een van de meest sterke indicatoren van criminaliteit blootgelegd. Bijna alle
respondenten beginnen op zeer jonge leeftijd met het gebruik van alcohol en drugs. Dat neemt dan
binnen korte tijd excessieve vormen aan. Excessief gebruik van alcohol en soft drugs, en op den duur
de overstap naar hard drugs (veelal in combinatie met alcohol). Daarmee snijden zij in feite de laatste
banden door met de reguliere maatschappij. En dat geldt naar twee kanten: zowel de eigen cultuur als
de Nederlandse cultuur. De toch al povere aansluiting met het onderwijs en de arbeidsmarkt mislukt
dan helemaal. Ook de aansluiting met het gezin (de ouders en gezinsleden) komt hiermee onder druk
te staan. Voor zover deze relaties nog aanwezig zijn - en dus invloed kunnen uitoefenen op de
levenswandel van de respondenten - worden ze vaak verbroken als het gebruik van hard drugs (en
meer algemeen het plegen van criminaliteit) bekend wordt. Dit geldt overigens vooral voor Turken en
Marokkanen. Beide groepen proberen hun riskante gewoonten ook veel langer verborgen te houden
voor ouders.
Het is duidelijk dat bovenstaand patroon in belangrijke mate bepalend is voor de gevolgde criminele
carriere, maar dan vooral - en dat is opmerkelijk - voor de gevolgde criminele carriere in de tweede
fase. We zouden op grond van onze analyses namelijk twee fasen binnen de criminele carriere van de
respondenten kunnen onderscheiden.
NO De eerste fase geeft een beeld van (gedeeltelijk leeftijdsongewoon) delictsgedrag op jonge leeftijd
dat in feite gericht is op sensatie, op gewin en op handhaving. Drie motieven waarvan de tweede en
zeker de derde sterker bepaald worden door etniciteit, delictsgedrag vanuit sensatie, de kick als in het
algemeen normaal delictsgedrag. Vandalisme, kleine vechtpartijtjes e.d. vallen onder deze noemer.
Duidelijk is wel dat onze respondenten (vooral de Turken, Marokkanen en Antillianen) hier veel
vroeger bij zijn (op jongere leeftijd). Waarschijnlijk hangt dat samen met de relatief jonge leeftijd
waarop ze zonder problemen en zonder toezicht op straat kunnen rondhangen. Delictsgedrag vanuit
het oogmerk `gewin' is sterker gebonden aan de culturele achtergrond. We spreken bijna zonder
uitzondering over gemarginaliseerde gezinnen waar de financiele mogelijkheden uiterst beperkt zijn
(en overigens ook waren in het land van herkomst). In de Nederlandse samenleving waar men primair
vanuit economische motieven heenging, wordt de marginale positie extra uitgelicht. Vooral jongeren
die geconfronteerd worden met deze beperkte financiele middelen waarover men van huis uit de
beschikking heeft - een beperking die in vergelijking met leeftijdgenoten (met name Nederlandse)
duidelijk wordt gevoeld - zoeken hiervoor compensatie. Dat levert delictsoorten als winkeldiefstal,
afpersing, kraken parkeermeters, stelen van auto-radio's en de eerste schuchtere pogingen op het pad
van inbraak. Een laatste vorm van criminaliteit die we bij deze groepen - en dan vooral bij Turken,
Marokkanen en Antillianen - zien, is criminaliteit geent op handhaving. Veel van deze respondenten
geven aan dat ze als jongere gepest en uitgesloten werden vanwege hun etnische achtergrond. Ze
moesten zich met andere woorden handhaven tegenover een vijandige omgeving. Dat deden ze door
met behulp van agressie en geweld respect af te dwingen, of door het plegen van criminaliteit (stoer
doen).
Deze criminele activiteiten konden ook relatief ongestoord worden bedreven, omdat het zich - zeker
in de beginfase - nog redelijk onttrok aan het oog van de ouders. Als dat verandert en ouders weet
krijgen van de criminele uitspattingen is de reactie bij bijna alle groepen (de Surinamers
uitgezonderd) er een van afwijzing, extreme fysieke straffen, tijdelijke terugzending naar het land van
herkomst (met name bij Turken) en zelfs uitstoting. In deze fase bouwt de respondent zijn positie als
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`zwart schaap' in het gezin uit. Langzamerhand vervreemt hij steeds meet van zijn eigen gezin en - in
lijn daarmee - is de laatste rest aan controle of correctie verspeeld. In deze fase 32gaan ook riskante
gewoonten de kop op steken. Ze gaan excessief alcohol gebruiken, experimenteren met soft drugs en
incidenteel met hard drugs. Een levensstijI die overigens nog niet in het teken van verslaving staat.
Wel faciliteert een dergelijke levenswijze criminele activiteiten. Het motief `gewin' (o.a. ter
bekostiging van drugs en alcohol) gaat een sterkere rol spelen.
De tweede fase van de criminele carriere valt uiteen in twee criminaliteitspatronen die elkaar
overigens niet geheel uitsluiten. Aan de ene kant zien we een groep respondenten (hieronder zitten
veel Turken en Marokkanen en zeer veel Surinamers) die meet en meet criminaliteit gaat plegen
vanuit het verslavingsmotief. Het is een soort omslagpunt dat vaak - ook tot verassing van de
respondent - ongemerkt plaatsvindt. Men is vanuit een redelijk succesvolle criminele carriere gewend
geraakt aan een losbandig en exclusief leven, waar drugs onderdeel van vormen. Langzamerhand gaat
de verslaving steeds meer geld kosten en glijdt de succesvolle crimineel voor dat hij het in de gaten
heat af naar het niveau van de verslaafde junk. Het tweede criminaliteitspatroon toont een
professionele crimineel die zich veelal specialiseert en grof geld verdient met zijn criminele
activiteiten.
In dat licht kunnen ook de delictsomstandigheden (de mate van calculerend gedrag) goed worden
ingepast. In het eerste criminaliteitspatroon zien we dat de fase voorafgaand aan de verslaving
succesvol is, ook in termen van pakkans, om nadien sterk af te nemen. Men wordt als het ware steeds
minder calculerend. In het tweede criminaliteitspatroon zien we dat er een duidelijk groei is in
professionaliteit en calculerend gedrag.
In het navolgende wordt allereerst een schematisch overzicht gegeven van een tweetal modellen. In
het eerste model wordt weergegeven hoe het proces van gebrekkige maatschappelijke integratie van
zowel het gezin, als de respondenten verloopt, wat de versterkende factoren zijn en wat voor een
gevolgen een en ander heeft.
Vervolgens wordt een schematische weergave getoond van de opbouw en ontwikkeling van de
criminele carriere, alsmede welke motieven daarbij een belangrijke rol spelen. Daarbij wordt tevens
de relatie gelegd tussen criminaliteit en riskante gewoonten.

32
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Voor Turken en Marokkane;.

12 tot 14 jarirrN leeftijd en vo!?! Antillianen en Surinamers op latere leeftijd.
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Model 1 - Maatschappelijk en persoonlijk integratiemodel

Ontbreken van een maatschappelijk klimaat
waarin er respect en begrip bestaat voor de
culturele eigenheden van etnische groepen

Maatschappelijke positie
vader

Mythe terugkeer

Gescheiden verantwoordelijkheden

Riskante gewoonten
vader

Latere gezinshereniging of
latere komst naar Nederland
Dualisme ouders t.a.v. Nederland
Orientatie op eigen etnische groep

Dualisme jongere t.a.v. Nederlandse en eigen cultuur

Opvoedingsregime

!-*

gebrekkige of
instrumentele
maatschappelijke
integratie gezin

Criminaliteit gezinsleden
Mishandeling in gezin

diversiteit in culturele rollen
respondent (gedwongen)

gebrekkige persoonlijke
binding/gebrekkige persoonlijke integratie 33

Mythe 2e13e generatie

school loopbaan
straatcultuur
—• aard vriendenkring
definiering vrienden
geen/wisselend werk
werk als dekmantel

Criminele carriere
• Tekenend is dat op grond van deze ontwikkelingen veel van de respondenten binnen het gezin langzamerhand de positie van het
'zwarte schaap' zijn gaan krijgen.
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Model 2 - Criminele carriere model

basispatroon
sensatie
gewin
handhaving

r--10

--.

1-ste fase criminele carriere

1

criminaliteit onbekend bij
ouders
inadequate reactie politie/
justitie
leeftijdsongewoon
start op jonge leeftijd
`zwarte schaap'

.

start riskante gewoonten

afwijzing door ouders 34
normaliteit delictsgedrag
hoge pakkans (afname
calculeren)
zeer veel politie-/justitiecontacten
geen specialisatie

1

2-e fase criminele carriere

start op jonge leeftijd

calculerend
normaliteit delictsgedrag
lage pakkans (ingecalculeerd
risico)
beperkt politie-/justitiecont.
contacten
specialisatie

1
patroon 1
van gewin naar
verslaving
1

patroon 2
steeds groter
gewin

. We zien dat met name bij Turken en in mindere mate bij Marokkanen.
U Surinamers en Antilhanen zien %ve eerder een ontkenning
van de criminele activiteiten van bun zoon. Een grotere loyaliteit derhalve. Bij laatstgenoemde groep hr- dat ook te maken met de
centrale rol van de moeder.
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3. Het vermogen tot beeindiging van de criminele carriere
In wezen ligt het voor de hand uit bovenstaand overzicht direct de criminaliteitsremmende factoren te
herleiden. Het betreft dan 'het negatief van voornoemde factoren. Maar die redenering is te
makkelijk en blijkt - zelfs in dit beperkte onderzoek - te worden gefalsificeerd. lmmers we hebben te
maken met een onderzoekspopulatie die in essentie alle mogelijkheden (voorgeschoteld) heeft
gekregen om in de criminaliteit verzeild te raken. De werkelijke cesuur tussen hetzij continuering,
hetzij beeindiging van de criminele carriere is m.a.w. niet op dit niveau te vinden 35 .
Als de geschetste levensloop van de respondenten nauwkeurig wordt geanalyseerd lijkt - zoals gezegd
- op het eerste gezicht de scheidslijn tussen stoppen en doorgaan dun. Maar niet alleen dat. Min of
meer toevallige gebeurtenissen liggen vaak ten grondslag aan beeindiging, dan wel continuering van
de criminele loopbaan. Op het eerste gezicht lijken dit vaak kleine en triviale gebeurtenissen.
Een nadere beschouwing van voorgaande schema's, 36 maakt evenwel een patroon zichtbaar. Ze zijn
namelijk enerzijds te herleiden tot het wet of niet aangereikt krijgen van de juiste condities om te
kunnen stoppen, anderzijds te herleiden tot het wel of niet willen stoppen. Als we derhalve kijken
naar het vermogen om de criminele carriere succesvol te beeindigen staan twee begrippen centraal:
O de mogelijkheid tot beediging van de criminele carriere
O de wil tot beeindiging van de criminele carriere
Ad. 0 De mogelijkheid tot beeindiging van de criminele carriere wordt voornamelijk bepaald door
factoren op maatschappelijk niveau. Gebrekkige of instrumentele maatschappelijke integratie van het
gezin, en - in het verlengde daarvan - die van de respondent, is daarbij cruciaal. Op het niveau van
maatschappelijke integratie spelen primair vier factoren een rot. De maatschappelijke positie van de
vader, de mythe van de terugkeer, de gescheiden verantwoordelijkheden en het opvoedingsregime.
Als extra belastende factoren gelden de latere gezinshereniging, of latere komst naar Nederland, een
dualisme van de ouders t.a.v. Nederland en de orientatie op de eigen etnische groep. Naarmate deze
extra belastende factoren spelen, zien we dat binnen de gezinnen vaker criminaliteit van andere
gezinsleden voorkomt, asmede riskante gewoonten van de vader en 'last but not least' mishandeling
binnen het gezin. In feite bepaalt dit conglomeraat van factoren in hoeverre de respondenten gaan
denken in een `wij-zij-perspectier. Naarmate dit sterker is, zien we dat er op individueel niveau
sprake is van een gebrekkige persoonlijke binding c.q. integratie. Dat heeft op zich direct
consequenties voor de schoolloopbaan (en het schoolfunctioneren), de keuze en aard van
vriendenkring en de participatie in het arbeidsproces.
Maar dat niet alleen. Als gevolg van voornoemde ontwikkelingen zien we dat de respondenten steeds
geIsoleerder komen te staan in de samenleving. Het ontbreekt hen aan zogenaamde betekenisvolle relaties. De contacten met ouders en vaak medegezinsleden zijn verbroken, ze hebben een verkeerde
vriendenkring en hebben weinig contacten in de eigen gemeenschap. Met dit alles is een `vruchtbare'
basis gelegd voor een criminele loopbaan.
Als we nu kijken naar de diverse etnische groepen is op bijna alle fronten zichtbaar dat ingredienten
voor een criminele caffiere (en dus het mogelijkheid tot beeindiging) ruim aanwezig zijn. Voor die
respondenten, die als 'stoppers' zijn gekwalificeerd, is dat beeld op veel fronten positiever dan voor
die respondenten die als carriere-criminelen worden aangemerkt. Laatstgenoemden scoren bijvoorbeeld systematisch hoger (over alle etnische groepen, inclusief Nederlanders) op gezinsfactoren, op
schoolfunctioneren (zij het dat hier de verschillen veel geringer zijn), op vriendenkring, op maatBovenstaande redenering zou wel hout snijden als we allochtone groepen zonder crimineel verleden met allochtone met crimineel
verleden verg.el ij ken.
• Zowel de schematische overzichten naar etniciteit en naar stoppers versus carriere - criminelen. als de twee verklaringsmodellen in
paragraaf 2.8.
.
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schappelijke positie en vanzelfsprekend op criminaliteit. De uitgangspositie is m.a.w. voor stoppers
enigszins gunstiger. Maar niet meer dan dat. Voor alle groepen geldt dat ze zowel zeer ruim zitten' in
de criminaliteitsbevorderende factoren als dat ze maar in beperkte mate mogelijkheden hebben om
hun criminele can-iere te beeindigen.
Ad. 0 De wil tot beeindiging van de criminele carriere wordt voomamelijk bepaald door factoren op
individueel niveau. En daar ligt waarschijnlijk de grootste mogelijkheid tot `winse. We
onderscheiden aan de ene kant respondenten met een interne scope, versus aan de andere kant
respondenten met een externe scope. In feite zijn dit persoonlijkheidskenmerken van het tweede
n iveau 37 .
Het eerste type met een interne scope kan omschreven worden als een persoon met een sterke neiging
zichzelf als middelpunt van zijn leefwereld te zien. Hij is primair op zichzelf gericht, is een `kortetermijn denker', houdt niet tot nauwelijks rekening met anderen en is weinig geneigd lering te trekken
uit zaken die hem overkomen. In feite kan uit dit type een tweetal houdingen voorkomen: Of men kan
als ronduit asociaal en egocentrisch naar voren komen, Of men kan als gefrustreerd en miskend naar
voren komen. Cruciaal is dat dit type geen lering trekt uit - in dit geval - slechte dingen die hem
overkomen en daarmee niet geneigd is tot aanpassing of verandering.
Het tweede type met een exteme scope kan omschreven worden als sterker op zijn omgeving gericht.
Hij is meer geneigd zijn eigen handelen af te zetten tegen reacties van zijn omgeving; hij is ook meer
geneigd de 'hand in eigen boezem te steken'. Cruciaal is dat dit type open staat voor zijn eigen verantwoordelijkheid voor de slechte dingen die hem overkomen en daarmee geneigd is tot aanpassing
c.q. verandering. Het lukt niet altijd, maar hij probeert het steeds weer.
Op welke factoren speelt nu vooral deze individuele component? In feite zijn er twee conglomeraten
van factoren waar de wil van het individu een cruciale rol speelt. Dat betreft de motieven van
criminaliteit. We onderscheiden daarbij aan de ene kant het gewinmotief en aan de andere kant het
verslavingsmotief. De vraag daarbij is - zo blijkt uit analyse van de interviews - steeds in hoeverre een
respondent in staat is weerstand te kunnen bieden aan het gemak en de verleiding (het financiele
gewin tengevolge van criminaliteit) en in hoeverre hij in staat is weerstand te bieden aan riskante
gewoonten (weerstand aan het verslavingsmotief). Vanuit bovenstaande schets met betrekking tot de
mogelijkheden tot beeindiging van de criminele carriere is het duidelijk dat deze stappen vaak niet
zonder hulp kunnen worden gezet. Dat wordt ook zichtbaar in de analyses van de interviews. Het zijn
vaak betekenisvolle personen in de omgeving van de respondent die net 'het juiste duwtje' kunnen
geven. We geven dit weer in onderstaande schematisch overzicht.

. De term persoonlijkheidsstructuur is dan te kwalificeren als zogenaamde 'oppervlakte kenmerk hetgeen wil zeggen dat dit voor een
belangrijk del gevormd worth in de eerste tien tot twintig jaar van iemands !even.

37

De dunne draad tussen doorgaan en stoppen...54

Hoofdfactoren m.b.t. beeindiging,
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Bijlage
Analyse op hoofdlijnen naar etnische groep
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blauwdruk gezin
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broer (1), zus (1)
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trokken
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Nederland
al
ve21 jaar, 4 broers en 2 zussen,
• ouders, niet gescheiden, 10
vanaf baby opgegroeid bij
broers en zussen, betreffende is
pleegouders zonder broers en
de jongste
zussen tot 12 bij hen
gewoond, ("iedereen mocht
• 3 broers (35, 37, 40)., 1 zus (34).
me hebben") van 12 -14 bij
Betreffende was 5 toen vader voor 8
oma, moeder. is 10 jaar
jaar naar VS vertrok, betr. was de
geleden naar Nederland
jongste (32) (echtscheiding?),
gegaan, vanaf 14e bij moeder
in Nederland.

•

• moeder plus broer en zus naar
Nederland , ouders gescheiden
toen betr. klein was, moeder
hertrouwd met Nederlandse
man, moeder heeft meerdere
relaties gehad
•

.• rnaatsc
•

vader nooit gezien, gevlucht naar
VS, 5 broers (oudste 41, jongste
24). en 1 zus. Moeder hertrouwd en
gescheiden, 6 kinderen van 3 vaders
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vader en moeder niet, geen
gehaald tezamen met 3 broers
discriminatie in Nederland.
en 1 zus, is 7x verhuisd,
betr. wilde in Nederland ,
• op 14 naar Nederland, voor
blijven, op zijn 17e naar
betere toekomst, betr. wilde niet,
Nederland gekomen, zus
er was

•

mate maatschappelijke
integratie

had het in Dorn naar zijn zin,
moeder woonde al 2 jaar in
Nederland, pleegvader werlcte in
Nederland, woonde in buurt met
veel buitenlanders, heir. sprak
geen Nederlands (is
Dominicaan), na opleiding plan
om terug te gaan, geen lid van
vereniging wegens
taalproblemen, leerde de taal pas
op 17-18 jaar
•
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• ben-.

had het idee dat ze hem
vanwege zijn huidkleur niet
accepteerden, woonde bij kennissen en familie in huis, broer
is teruggegaan, ben- . wilde blijven, geen lid geweest van clubs
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betr. als enige naar Nederland
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criminaliteit voorkwam, verkeerde

sinds 1984 in Nederland, omdat
moeder in bier was, wilde bier
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werkloos, ging samenwonen en
kreeg schulden, woonde in nette
buurt van Lelystad, had diverse
banen: veiling en fabriek, casino,
verschillende malen verhuisd naar
andere vriendinnen

vrienden, mensen in G. waren vooral Surinamers en Antillianen.
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denken dat Antillianen. Voor het
geld naar Nederland gekomen, vat
ook zo een beetje is", voor Antillianen is Nederland een paradijs,
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bier komen gaat de een een bank
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drugs"
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•

huidige positie gezinsleden

zus terug naar Curacao broer
• lbroer en 1 zus zijn in
nog in Nederland. Beide
Curacao gebleven, de rest in
werken
Nederland, 1 broer heeft betr.
nog nooit gezien (woont in
• broer is teruggegaan naar
Zwolle), een andere broer
Curacao. alle broers en zussen
kent hij pas sinds 1 jaar
werken op Curacao en "hebben
het goed voor elkaar"
• moeder, broer en zus terug naar
Dom, 1,5 jaar geleden.
•
•

•-

Broer en zus werken op Curacao.

broer en zus kinderen, werk, eigen
zaak op Aruba, 2 broers studeren
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•

schoolloopbaan

• wilde kok worden en
• op Curacao lagere school
MAVO/HAVO volgen, is
matige prestaties, 2x blijven
door thuissituatie LTS gaan
zitten, geen problemen met
doen te C., 1 keer op LTS
leraren en leerlingen, niet
blijven zitten, conflicten met
goed in dictee en lezen, kan
docenten, niet met
nog niet (goed) lezen en
medeleerlingen, veel
schrijven„ na Lagere school
spijbelen, geen diploma, in
individueel onderwijs in
Nederland naar KMBO,
Nederland, ging niet zo goed,
driekwart buitenlander in
3 jaar op school gezeten in x
klas, na paar maanden
verschillende plaatsen, geen
militaire dienst
diploma
•

•

•

,•:

•

wilde wetenschapper worden
•
Lagere school (lx blijven
zitten), ging niet mee op
schoolreis wegens geldgebrek en
wantrouwen van m. jegens betr.
("was wild"), LTS in Nederland
niet afgemaakt (had er geen zin
in en wilde geld verdienen),
•
cijfers en gedrag waren goed,
spijbelen, bijna geen
Nederlanders in de klas,
Lagere school, ging goed, hoge
cijfers, was populair bij leerlingen
en leraren, wilde naar MAVO, het
werd LTS: nooit straf, altijd goede
cijfers, LTS niet afgemaakt (tot 3)
vanwege familieproblemen
verhuisd, waardoor school te ver
weg was (?), is van school gestuurd,

wilde piloot worden, LTS en
MIS op C., 3x blijven zitten (op
LTS?), nooit gespijbeld, veel
ruzie op school met leerlingen
en leraren, moeder moest veel
op school komen
wilde agent worden, Lagere school
op C. ging slecht, was vervelend in
de klas ("een echte duivel") 2x
blijven zitten, LTS (lx blijven
zitten, niet afgemaakt, vanaf 17
gaan werken, in NL diploma
schilder
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• politiecontacten

• op 22, 23e jaar voor
le contact 17 jaar wegens
winkeldiefstal, betr. vindt het
stelen van bromfiets en graf"raar" dat hij na een gesprek
fiti, is in totaal 7x opge-pakt,
weer weg mocht, het was
nooit klachten over politic, ze
voor hem "heel soepel": -"je
doen hun werk, nooit hetergaat het nog een keer doen",
daad, altijd verlinkt
het risico dat je loopt is niet
• op 20 wegens steekpartij, vijf
groot: als je gepakt wordt
dagen politiebureau, meerdere
mag je weer weg, in totaal
politiecontacten wegens rijgedrie keer (?) opgepakt, later
drag en verzekering (afgedaan
bekende voor de politic,
met bekeuringen)
bekende altijd alles

•

•

in 1982 opgepakt in Aruba wegens
poging tot doodslag, volgde naar
zijn zeggen vrijspraak in 1992
verdacht van autodiefstal (1 nacht
op bureau), was naar zijn zeggen
van. vriendin, 1995 voor 3 overvallen, verdacht van een 4e met geweld
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in Nederland wegens dealen
(24?), nadien minstens 3x per
maand, pakkans 1 op 50
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1 keer een inval na vier jaar dealen,
stond bekend als drugsdealer
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geweld (3x): het is de
en 3 overvalIen in opdracht,
gemakkelijkste manier en
zware mishandeling en
weinig risico, het andere is
autodiefstal (20), deed het
gevaarlijk
om weed te kopen en om er
bij te horen
• dealen, rippen en fietsendiefstal
(laatste specialisme) verdiende
20-25 milk p.m.
• " je wordt vanzelf specialist",
vooral in coke en valsheid in
geschrifte, inbraak deed hij
minder, had vaste heler,
•
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later 3 overvallen
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dealen van soft en coke, malckelijk
geld verdienen, had twee jongens
voor zich werken, reden am door te
gaan: geen vrouw en geld, is naar
zijn zeggen al drie jaar gestopt met
criminaliteit
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• reactie omgeving

•

moeilijk te zeggen: alleen
politiecontacten, moeder
interesseerde het niet en
broer zat ook in de
criminaliteit

• vrouw en familie waren niet
blij, vrouw heeft er nu
genoeg van omdat betr. door
bleef gaan en de kinderen in
de steek liet

•

moeder had het wet verwacht
("ben erg wild"), reageerde
neutraal, voor wat betreft dealen
e.d. vermoedden moeder, broer
en zus wat en ze vonden het erg,
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broer en moeder kwaad, vader
zei nooit lets, vriendin
verdrietig,

•

vriendin profiteerde van het geld,
moeder vermoedde dat hij in drugs
zat, broer kwaad,

•

ëiñdiginglcóñtinüerin

familie schaaamt zich, komt niet op
bezoek, wet telefoon,
iffOliffretiiid

e
stoppen maar kanieen
Werk krijgew wegen
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vast werk, van 17-22 in Nederland
in het .magatijiri ging go
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•

ontwikkeling eigen gezins-

• woont weer bij moeder in I

situatie

huis
•

•

;TOEKOMSTPERSPECTIÉF
• perspectief over vijf jaar:
wenselijk versus werkelijk

drie kinderen bij 2 vrouwen, wil
het goedmaken en trouwen
in 1982 getrouwd met Dom. vrouw
voor verblijfsvergunning, in 1995
gescheiden, heeft 1,5 jaar
samengewoond, 1992 andere vrouw
leren kennen

• wil baan vinden en
samenwonen met huidige
vriendin
•

•

denkt niet aan toekomst, werk
(als trainer in boksschool), gezin
en opIeiding,
trouwen, emigreren en werk

• na militaire dienst getrouwd,
drie kinderen, vrouw wil
scheiden
•

heeft vriendin 2 kinderen, woont
3 jaar samen, eerder vriendin
gehad

•

verschillende relaties, getrouwd en
gescheiden en een kind

• wil huis, omgang kinderen,
goede vader zijn en afkicken,
geen criminaliteit opleiding
tot kok
•

eigen baas, trouwen, baan

•

goede vrouw, werk, weg van
verkeerde vrienden

Ix

•

Marokkanen
CRIMINEEL(31-37-2'

GEZKVSACLit.ER ORO.
•

blauwdruk gezin

• Op 9de naar Nederland
gekomen
• Zeven kinderen

•
•

•

Op 10 jarige leeftijd naar
Nederland gekomen
• Zes kinderen

• Op 22ste naar Nederland
gekomen
Vijf kinderen
Op 5 de naar Nederland gekomen • Vier kinderen
•
•

TM-qtn7r:u- -r:w,r7,7;••

".

maatschappeliike.positie
,

•

a lleen in 16
44;e1te
<

wèrkloo sheid

Op 17de - alleen - naar Nederland
gekomen (wegloper)
Zeven kinderen

Na,29ijaarwerl

-

eidef)i

udersana

_WO
en, inmiddels
eUrVall een4sc

•

mate maatschappelijke
integratie

:.L.hielt*teWerjci
• Gezin woonde eerst in een
•
Nederlandse wijk, wat
positief is geweest voor de
integratie
•
• Vader spreekt matig de
Nederlandse taal, moeder niet
•

•
•

Hij is met het gezin opgegroeid
in een voornamelijk
Nederlandse wijk.
Vader beheerst de Nederlandse
taal matig, moeder totaal niet.
Familie heeft een huis in
Marokko, maar gaat zeker niet
terug: 'de toekomst voor de
kinderen ligt in Nederland'

•
•

•

•

Gezin is redelijk
geIntegreerd. Moeder spreekt
echter nauwelijks Nederlands.
Opgegroeid in een
achterstandswijk, waar
nauwelijks andere
Marokkaanse gezinnen
woonden.
Ouders spreken nauwelijks
Nederlands
Ouders zijn niet geIntegreerd„
nauwelijks contact met
autochtonen, kinderen worden
uitgehuwelijkt
Wonen in allochtone
achterstandswijk
Is in Maroklco opgegroeid en op z'n
17de alleen naar Europa vertrokken
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• huidige positie gezinsleden

• Alle kinderen wonen in
Nederland en doen het - op
een na (tijdelijk drugsrunner)
- goed
•

• Overige gezinsleden hebben
laagbetaald werk of zijn
werkloos.
•

Broers en zussen zijn of
werkloos of hebben laagbetaald
werk.

•

De hele farnilie - op 2 zussen na die
in Frankrijk wonen - woont en
werkt in Marokko

Op een broer na (crimineel
ache!) zijn alle kinderen zeer
goed terecht gekomen

XI

SCHOOL:FUN-GT/ONO:EN
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• schoolloopbaan

• Basisschool, LTS (A en C),
MBO, nu bezig met HBO
(parttime culturele en
maatschappelijke vorming)

• Was driftig op de basisschool
en op het voortgezet
onderwijs, regelmatig ruzie
en vechten.
• Basisschool (o.a in
Marokko), LTS (niet
• Basisschool, LTS (B) wel
afgemaakt),
afgemaakt. Na afkicken is hij nu
Middenstandsdiploma in de
parttime een sociaal
bajes gehaald
pedagogische opleiding aan het
• Is drie keer van LTS
volgen
gewisseld c.q. afgetrapt
• Was lastig op school, spijbelde
• Laatste jaren van de LTS
en is ook van school gestuurd
begon hij heel veel te
wegens vechten met een
spijbelen,
o.a. door
medeleerling
problemen thuis
• Had ook aanvaringen met
leraren
•

Voortgezet onderwijs in
Marokko afgemaalct
Voortgezet onderwijs in Marokko

.,

. 41

•

• t* --
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• vrijetijdsbesteding

• Speelde veel op straat
(voetbal, speeltuintje)
• Lid van een
voetbalvereniging, ondanks
het feit dater weinig geld
was

• Maakt muziek (drummer) in
een Marokkaanse band

•

•c?riskante—gerivIabie-nr:,

Bracht vanaf zijn le kranten
rond om NJ te verdienen
• Vanaf zijn 18de gaat hij naar het
uitgaanscentrum
• Rondhangen, coffeeshop en
films kijken
• Lid geweest van een
voetbalvereniging, zwemmen en
karate
, triii4iffieérgethicalOohol en

'ssi s
'.rstsrsas,ans-st',>a: 34337-34:4?' C
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•

Veel rondhanggedrag met name
in coffeeshops en buuricentra

•

Veel rondhanggedrag, o.a.
coffieshops
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en

•

politiecontacten

•

•

Bij het eerste echte delict
meteen fors aingepakt. Veel
later is hij aangehouden voor
betrokkenheid bij vechtpartijen, naar eigen zeggen
onterecht. Hij vindt sowieso
dat hij - anders dan anderen vanwege zijn etniciteit vaak
zomaar wordt aangehouden

•

•

Eerste keer opgepakt voor
inbraak met geweld bij een
Homo
Hij heeft nu (31 jaar) 69
antecedenten (topje van de
ijsberg)

•

Veel aanhoudingen op etniciteit

•

Diverse aanhoudingen o.a.
wegens illegaal verblijf in
Nederland

Op z'n le voor het eerst
(inbraken) en later regelmatig
contact

aarigezeten,to

•

criminele carriere patronen

• Kleine gewindelicten
(fietsendiefstal en
winkeldiefstal)
•

Grote gewindelicten en
drughandel

• Inbraak, zakkenrollen,
autokraak, alles met geweld
•

Softdrughandel, geweld

•

Drugs, emstige verrnogensdelicten

• •

r deliCtsomstan

eegt-delicten'altijd meen
ep yanyi.,e

'

et,iii0oidiiin'alcohol en

eegmencten1
P.ePsY,9,r1?P414;:

reken:

eMeriserOlec

veiLigin

•

reactie omgeving

•

Wist zijn delictsgedrag goed
te verbergen (schaamte
speelde daarbij een rol)

• Ouders hebben hem min of
meer verstoten, brussen
hebben nog wel contact

•

Ouders vonden het heel erg,
maar hadden op termijn geen
grip meer op hem. Op z'n 18de
is hij dor zijn vader uit huis
gezet

•

Is verstoten door zijn ouders

•

Is weggelopen uit Marokko en heeft
nauwelijks nog contact met `thuis'

XIV

• tedindiging kontinuerimg
:-cnminele carriere

vaii/W4ge
zijnroekornstperspectief, _
(Sehdol '614/vett)

• Verslaving zorgt voor
continuering van zijn cárrière
Grote geld (gemak om daar via
de drugs aan te komen) zorgt
voor continuering
'

s afgekickt opz'n 24ste

Hij is illegaal in Nederland in dat
maalct dat het moeilijk is om uit de
criminaliteit te blijven. De ,
verleiding (dealen aan toeristen)is .
•groot

_
MAATSCHAPPELIJKE
POSITIE/ONTWIKKELING
EIGEN GEZINSSITUA TIE
loopbaanontivikkelifig;

:Werk:nu ruirn .:3-jaar als
jongerenwerker

•

•.'Aten:to,e,werkettyla see,n,•;„

Al heel jong als zwerflongere
een uidcering
AVanwege strafblad is het rnoeilijk,om werkt te virlden'

- rr
••
'mum:Leh therapielwerIct : hij nu •• • Vanwege etnicitelt
• ' is ht
e
:ee&halljaarmalcmderen• alS
moeilijk om aan de

• ontwikkeling eigen gezinssituatie

• Heeft samen met z'n broertje
een eigen huis. Heeft stiekem - een relatie met een
Marokkaanse (studente
HBO) en wil volgend jaar
gaan trouwen. Wil zijn HBO
afmaken, carriere maken en
kinderen krijgen

illegaal Mons' land
• Twee keer samengewoond
echter dat is door de drugs
kapot gelopen. Sinds z'n
23ste woont hij in de bajes of
bij zijn zus
•

• Na diverse relaties en samenwonen, woont hij nu op zichzelf •
ver van zijn oud makkers

TOEKOMSTPEASPECTIEE7,'
perspectief over vijfjaar:
wenselijk versus werkelijk

• Goede baan, vrouw en
kinderen en dat lijkt ook wel
te gaan lukken

•Getrouwd geweest met Marokkaanse, nu gescheiden, drie
kinderen wonen bij de moeder
Heeft een Nederlandse vriendin die
hem regelmatig in de gevangenis
bezoekt

.
.
• Wil graag op de markt een
kraampje

Waarschijnlijk komt hij niet aan
de
bak, verveelt zich en gaat
• Hij wil graag in de
werken
voor een dealer, o.a. om
jeugdhulpverlening gaan werken
in zijn eigen gebruik te kunnen
voorzien
• Werken in een slagerij in de
Spijkerbak (denkmantel voor
drugs)
•

•

Zeer onzeker vanwege zijn
illegaliteit

XV

Turken
ITEM '

':$7TOPPER:(23/24/321 Asir)

,

7GEZINSACHTERGA010:-TJ,T
blauwdruk gezin

•

• groot gezin (6 kinderen)
• afkomstig uit oosten Turkije
• vader eerst; 3 jaar later
gezinshereniging (nu 21 jaar
later) (komst in 1975)
• reden emigratie economisch
• moeder vermoord door vader
op 7 jarige leeftijd resp.
• vader na werkloosheid ook
bezig met criminaliteit
(illegale handeltjes)
•

•
•
•
•

•
•
•
• maatschapp6lijIce ,poOtie ,

groot gezin (3 broers en een
zusje); drie broertjes in
Turkije geboren na
remigratie '80
vader Turk/moeder
Nederlandse
is hier geboren
reden emigratie economisch
vader orthopedisch
schoenmaker in Turkije en
hier restaurant en
schoenenzaak; toen
gedmigreerd naar Turkije
(precies andersom)
respondent blijft achter op 5
jarige leeftijd bij grootouders

:CRIMINEEL (21/28/25) . •
•

•

•

•
•

• groot gezin (10 kinderen), 2
echte broer/zus
• naar Nederland in 1970 (40
dagen oud)
• ouders gescheiden op 4 jaar;
vader terug; moeder
hertrouwd en weer
gescheiden
• reden emigratie economisch
• middelgroot gezin (3 broers)
• naar Nederland in 1971 (2
jaar oud)
• vader overleden ('89);
moeder niet hertrouwd
• reden emigratie economisch
•

•

vader in 1970 naar Nederland;
respondent k-wam toen hij 2 mnd. Was;
ouders gescheiden in 1982; moeder
woonde vluchtte; vader veel later
hertrouwd
reden emigratie economisch

vader eerst gekomen in 1967 (waren
toen weinig Turken in Hoogvliet); later
gezinshereniging toen zoon 9 was.
gezin bestaat uit ouders en twee
dochters en de zoon
crfpAgeS,010010P1
•

erf,vierkloOs/atA6ke4
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e
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• mate maatschappelijke
integratie

•

•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

vader vond integratie in
Nederlandse samenleving
zeer belangrijk
vader expliciet in wens
opleiding kinderen
vader sprak Nederlands en
leerde zijn kinderen
vader trok op met
Nederlandse gezinnen
(moeder werd erbuiten
gehouden
ouders wilde t.z.t. terug naar
Turkije; maar werd steeds
uitgesteld
ook kinderen zouden eerst
hier werken en rijk worden
en dan terug
a! teen oudere broers wisten
dat dit onzin was; er werd
echter nooit expliciet over
gesproken

I

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

ouders wilde terug en zijn
gegaan
•
respondent spreekt en schrijft
Turks
•
werd veel waarde aan
gehecht dat hij ook Turkse
orientatie had; zelfs een tijdje
naar een Turkse school
grootouders niet op bezoek
•
bij Nederlanders vanwege
hygiene (honden en katten
zijn vies; kleren daarna
•
wassen e.d.)
respondent heeft ook in tal
van tehuizen gezeten
ouders spreken slecht Nederlands(ook
de wader) en hebben in het begin wel
gezegd dat ze terug willen. mar nu niet
meer. Ze willen bij bun kinderen
blijven; wet als ze met de VUT zijn
willen ze halfjaar daar en half jaw hier
blijven
ze hadden weinig contacten met
Nederlanders (alleen de wader wel 'vat);
daar meet wet bij warden aangetekend
dat de wader wen hij hier kwam
cigenlijk maar een handjevol
landgcnoten kenden. Pas later Men het

•

•

•

Nederlands; hee
—, ft 'ClUistis
Turks:gedaan;idiiidilijk een
zelfstandige irnbitieuie •
••
sterk op Nederlandse cultuur
georienteerd
moeder ook contact met
Nederlanders, maar geen lid
van verenigingen
kinderen moesten wel helpen
met Nederlandse taal
vier keer verhuisd
spreekt zelf vier tot vijf talen
bespreekt - als dat nodig is direct en open mogelijke
discrim inatie

vader schoonmaker in
Turkije
ongeschoolde arbeid
fabrieken
spraken redelijk Nederlands
woonachtig in achterbuurt
ouders terug in '85 (met veel
anderen; moeder is even
teruggekomen maar door
familieproblemen weer terug
geen lid verenigingen; we!
beheerder Moskee
zette zich toch wet af tegen
Nederlandse cultuur
(vakensvlees eten en korte
rokjes)
leader stager in Turkije; later hier
supermarkt (prima) teen bar (naar de
verdommenis t.g.v. overmatig
drankgebruik; nu weer een bescheiden
slagerijtje
gczin woonde in Deventer wijk met veel
Turken; later gescheiden moeder
verhuisd met kindercn naar A'dam
(BijImer); fout klimaat. Moeder
getrouwd op I4-jarige Iceftijd
sterk op Turkse cultuur gericht; voor
straf door moeder jar terug gestuurd
naar Turkije; (faraastisch jaw). Heeft
positief beeld van Turkije (beschermd
en betere controle; exteme locus)
=lie zich af tegcn Nederlandse cultuur;
vieze mensen met huisdieren; thuis je
kleren direct wassen
ouders nict geintegreerd; beheerste de
Nederlandse taal niet; woonde in buun
met Turken. moestcn ouders helpeti'met
brieven c.d.

XVII

gezin herenigd werd zijn er veel meer
Turkse gezinnen gekomen en daar
gingen ze ook mee om.
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• huidige positie gezinsleden

• gezin na moord op moeder
door vader uit elkaar in
tehuizen
• alleen contact met verslaafde
broer
• alleen kleinste zusje in
pleeggezin
• alien nog in Nederland
•

zussen zijn getrouwd (met Turku
mannen maar wel tilt vrije wit); een zus
heeft een slechte relatie en de zwager
mishandeld haar vaak en fors

• alle kinderen in Nederland
woonachtig. Sterke band met
zijn natuurlijke broer die
overigens ook vast zit. Zijn
natuurlijke zus is getrouwd
• een broer crimineel, andere
heeft gezinnetje en geen
contact met thuis, de laatste
broer is blind en verwaarloosd en in een tehuis geplaatst. Hij heeft als enige
contact

•

:sckqoqintt:(0:Ntkz
• schoolloopbaan

vader hertrouwd veel later en weer op
het rechte moslim-pad

3:c7STC*MiaTjA74:':;

•

• opleiding was belangrijk; met •
name vader hamerde daarop
• lagere school 3 x doubleren
•
• LTS (mislukt)
• ITO (diploma)
• zwervend/werkloos
• heeft in totaal in zes
internaten gezeten;
•
onhandelbaar

wilde vroeger piloot worden
en later wilde ik iets in reizen
doen
lagere school; toen een jaar
gedoubleerd omdat hij
MAVO wilde doen; werd
uiteindelijk LEA° (3 jaar
gedaan)
toen naar Turkije gestuurd
omdat bij zo goed de Koran
• lagere school; knokken met
kon lezen (stiefvader wilde
andere school; verder liep het
van hem af; red.)
goed; niet spijbelen
• wilde toch die school
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•

•

•

•

dan 3 jaar MAVO dan eruit
geschopt vanwege gore
opmerking tegen lerares; auto
directeur vernield
daarna certificaat
meubelmaker
wilde graag dolcter worden; is op de
lagere school hier gekomen en in groep
vijf gezet; dat ging fout, dus teruggezet;
daama LTS (na 3 jaar eraf getrapt) en de
school voor buitenlanders waar hij een
certificaat kreeg, maar geen diploma
omdat zijn Nederlands slecht was; daar
had hij dus niets aan. Nu doet hij aan de
Hogeschool een cursus Nederlands en
volgt hij cursussen schilderen e.d.
Hij spijbelde en maakte vrij veel
problemen met leraren (minder met
leerlingen). Hij was vooral op de lagere
school veel te oud en dus eenieder de
baas.

afmaken ondanks dat het zeer
streng was; toen hoorde hij
dat zusje werd uitgehuwelijkt
en wilde stante pede terug
naar Nederland; hij voelde
zich verantwoordelijk voor
zusje en broer; hiermee
vergooide hij zijn opleiding;
zus trouwde later toch met
die persoon en hij voelde dat
als verraad
terug naar Turkije
kindermeubels leren maken
terug naar Nederland (LTS)
goed in talen
geen enkele opleiding
afgemaakt

•

•
•
•
•

•

als het maar leuk was,
maakte niet uit
• na lagere school (veel
problemen en afgehaakt in
vierde klas) naar LBO (niet
afgemaakt)
eerst in Deventer (ging redelijk goed)
daarna (na scheiding) A'darn; totaal
fout, zitten blijven, spijbelen (op lagere
school); was dus ook veel te oud;
vechten met leraren en ging met foute
blowende vrienden om; daarna korte
beroepsopleiding (afgetrapt), LEA°
(afgetrapt vanwege hasj roken); jaar
naar Turkije (free-lance), KMBO (een
jaar en gehaald), terugval in oude
vriendenkring

•

ikJ 'Fhig.é

•, int6gratid/riarticipatie,leêi.versus ouders
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• vrijetijdsbesteding

psakoSathirifiiik*%

• rondhangen op straat
• halfjaar lid van zaalvoetbal;
tijdens intemaattijd
• verder echte straatcultuur

• veel rondhangen op straat
• niet in cafés (gevaar van
ontdekking); niet naar cafés
wet naar clubhuis

• voetballen en klaverjassen,
maar ook sporten
(kickboksen); heeft op
allerlei clubs gezeten

• geen lid van clubs; kreeg
geen geld
• zette zich wel af tegen
Turkse jongeren (maken veel
ruzie, geen kameraden; ze
zijn verward.)

•

Iiij was lid van de bolcsclub (was hij
opgegaan am zich goed te kunnen
verdedigen) en is daar af gestuurd voor
een 'akkevietje'. Later is hij op voetbal
gegaan.

•

geen lid van clubs maar veel
rondhangen in coffeshops (met name in
A'dam)

XXI

• riskante gewocnten

• alcohoL/soft drugs op 13 jaar .‘gokken op 14 jaar werd
• vanaf 17 heroïne en cocaïne
v.nzelf verslaafd (deed het
• tot 22 jaar
stiekem ook verborgen voor
reden afzetten tegenalles en vrienden)
iedereen, geen bmdmg met
‘what so ‘ever’
. :d’rugs en alcohol pas op zijn
• niet gokken
zestïende op het internaat
• 22jaar clean na afkicken
• met gokken

:

‘

“

ij, ‘t’

• vanaf 13/14 jaar blowen met
vrienden/hard drugs alleen
experimenteel (op l6jaar); al
van jongs af aan véel alcohol;
maar hij houdt alles goed in
de hand. Heeft veel
voorbeelden gezien van
‘loosers’.
• vanafl5/l6jaarookgokken
maar dat duurdè niet lang

,:

•

hij dnnkveelvanaf12jaaromde
ellende te vrdrin
iedere dag een
krat bier. flij gebruikte ook soft drugs
zeer veel. Maarzijn grootste ‘makke’ :
was het gokken. Net als zijn vader (het
voorbeeld volgens hem) vergokte hij
alleswatlosenvastzat.
en.

•

zwaar verslaafd aan alcohol
drugs
hij kon; was een
(snoof alles
complete junk); niet gokken. Rookte
(rugsenalcoholgebruiicsinds2ijn 14/15
laar vanaf2Ojaarverslaafd
en

wat

‘.
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‘-
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CRIMINELE CARRIERE

• criminaliteit’

• •‘.45;&t”-:,

• lagere school vechten!
intimideren! winkeldiefstal
• later (14 jaar) inbraald
autodiefstal (dure
Mercedessen) / poging tot
doodslag / aijerslng
• maakte gebruik van wapens
• scoorde 400 piek per dag
• andere crlmmalltelt vaak
groepsgewijs
•‘•.

-

• vanaf 13/14 soms maand
zwerven en kleme
criminaliteit (vooral na van.
MAVO te zijn
afgetrapt)/parkeermeters
kraken, gokken, oplichten,
autokraken en inbraken, maar
ook groepsgeweld met
wapèns
-.

,

..

•

vor het eerst in pleeggezin
géld gepikt uit pot thuis voor
gokken; uit angst toen
weggelopen
. later met door vriend
gestolen auto, dronken en
gevlucht voor politie
(wildemansrit); kreeg zes
maanden
• daarna bergafwaarts, auto’s
rijden zonder rijbewijs,
mishandeling, wapens en
clzigs
‘al rtièrin ahrking met
; ‘drugs en daarna handelaar
t. scoorde 30 000, per maand
.

Sjaarccrste keergepakt voor
winkeldiefstal en daarna uitgegroeid
een volleerde ‘proletarische shopper’.
Zo ziet hij het zelf overigens ook; als je

f’,

-

‘.

vanaf ‘11 winkeldiefstal
omdat hij thuis niets kreeg en
uitgegroeid tot een volleerde
winkeldief

op

tot

•

15 Jaar autoradio’s voor mooie spullen
le kopen (alleen); inbreken met klein
kemteam, 15 tot 16 gewapende
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• politiecontacten

pakkans bij kleine dingen
veel groter (heeft te maken
met minder calculerend
gedrag)
• 16 jaar voor inbraak gepakt
(voor fractie van wat hij had
gepleegd) ICreeg HALT straf
• daarna 8/9 gepakt
• geplaatst in gesloten
jeugdinrichtingen

• meerdere malen vanaf 17 jaar
• pakkans voor geweld e.d.
veel groter door aangifte
• handel in drugs niet
gevaarlijk zolang mensen je
niet verlinken
• politie zat hem flink op de
huid; hij was besmet

• tot mijn 23-ste blind
gepleegd; nooit met pakkans
• voor het eerst gepakt op 13
bezig geweest
jaar (winkeldiefstal)
• 13 jaar voor vandalisme
• later veel vaker maar altijd
gepakt; gesmeelct om het niet
voor relatief kleinere delicten
aan de ouders te vertellen
• politie is niet zijn beste
• daarna zeer vaalc
vriend; heeft ze ook wel eens
politiecontacten zoals
aangevallen; toen hebben ze
diefstal, inbraken, vemieling,
hem twee dagen afgetuigd
rijden zonder rijbewijs of
keuring of verzekering.
• de caste keren was hij zeer ondcr de
Meest diefstal
indruk
•

• rechtba

later voor de zware geweldpleging is hij
fors gepala

op'l 9jaar. voor, re chtba
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•

veroordeling voor autoinbraken op 16
jaar (2 maanden); in het totaal 10 keer
gepakt voor autoinbraak, inbraak en
vechtpartijen
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• criminele carriere patronen

•

geen duidelijk specialisme;
wel steeds grotere zaken
(goederen) vanwege
noodzaak geld voor
drugsverslaving

•

leider van georganiseerde
drugshandel met veel dealers
onder zich
• langzaam uitgegroeid tot
grote jongen

•

het stelen was puur voor eigen gebruik.
In die zin is het een instrumentele dader
die alleen jets pikt omdat hij het nodig
had. Overigens ook voor het gokken.
Hij had ook een `klerenmanie'. leder
weekend nieuwe kleren om uit te gaan.
De ache naar zijn zwager past in wezen
ook in de simpele redenering: als het
nodig is dan doe je het.

• duidelijke twijfelaar;
periodes van werken en
relatie dan weer criminaliteit.
ledereen liet hem in de steek
• verleid door een `vriend';
huis als drugshandelsplaats
(500 piek per maand);
langzamerhand zelf verslaafd
geraakt; diep gezonken
• zelf gestopt en steun van
vrouw uit afkickcentrum
• ging goed maar moest nog
straf uitztten (drie maanden)
van delicten ten tijde van
dnigsverslaving
• naar Turkije maar werd
teruggestuurd
• daarna als een jo-jo in en uit
het circuit vooral door
teleurstelling over familie
•

impulsieve dader die echter wel veel
geld uit zijn criminaliteit sloeg; niet erg'
kieskeurig. Deel van de criminele
gelden t.b.v. drugs
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• reactie omgeving

• Turkse gemeenschap
reageerde niet (afgezien van
de mensen die handel
afnamen)
• politie reageerde niet
• school reageerde niet
• alleen tante hield contact
•

eindiging con muenng
lcrutiinéle?citir•ière`
'

ouders reageerden Icvatad (slaan), maar
zij hadden in zijn ogen geen autoriteit;
alhoewel hij af en toe wet milder over
ze praat flu ze ender zijn
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• ouders en een criminele broer
hebben hem laten stikken ook
de Turkse gemeenschap liet
hem stikken alleen blinde
broertje steunde hem
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• ouders volstrekt niet
ingegrepen (wat volgens hem
heel belangrijk was geweest)
• iedereen was bang; je was de
koning
• je verplicht ook mensen aan
je als de 'godfather' iedereen
staat bij je in het krijt.
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•

ontwikkeling eigen gezinssituatie

• geen vaste relaties vroeger;
nu we!

•
•

• wil trouwen

vriendin en kind (van een
andere man)
rust en vrijheid

• relatie (lukt steeds niet)
•

geen relaties

foEketifistmitspEtin__
•

perspectief over vijf jaar:
wenselijk versus werkelijk

• zelfstandig; opleiding als kok •
volgen
•
• trouwen
•
• contact met mijn tante/
•
familie
• geen contact meer met
•
criminele vrienden.
• wil trouwen en werken (met
de handen) en relax leventje
•

drie kinderen (twee van
hemzelf)
discotheek
heeft veel bezit in Turkije
studeren/reisbureau wereld
vaste baan/ geld sparen en
relatie. Misschien ook
opleiding
geen
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• blauwdruk gezin

• Ouders zijn gescheiden toen • vader en moeder, 4 broers en
S. nog heel jong was, S.
6 zussen (oudste 38 jongste
groeide op bij zijn
25) betr. is 28
grootouders, tussen ooms en
tantes in Paramaribo. S. heeft • vader vermoord toen betr. 17
1 zus (niet zelfde vader). S.
was (Chinees), m. (Indiaas),
ouders in Suriname
was een van de jongste
tussen 7 ouderen, 2 jongeren.
gescheiden, klikte niet, m.
lcrijgt relatie met andere man,
Met 21 jr. kwam S. naar NL.
Vader van zus was met zus in
2 broers en 2 zussen 1 broer
NL, wilde haar
overleden, stiefvader. In '76
uithuwelijken, S. kreeg
terug naar Suriname na
verzoek van m. om te gaan
overlijden broer
kijken. Zus ging later terug
• vrouw (5 jaar geleden overleden) en
naar Suriname.
• S. groeide op in een
buitenwijk van Paramaribo.
Ouders m. (Chinees) waren
tegen omgang met v.
(Portugees), vonden het een
niksnut. V. gokte om 'geld te
verdienen'. V. was streng en
sloeg ook. S. heeft boers, 45
jr., 43 jr., S. zelf is 42 jr., +
jongere broer is 41 jr. Na
mislukte HBS + jaar werken
is S. op een gekregen ticket
naar NL gekomen.
•

moeder 3 jaar geleden. 5 broers en 5
zussen jongste is 21 oudste is 43,
betr. is 38(?)

S. kwam met 2 jr. uit Paramaribo
naar NL met m. (Creools/Chinees),
v. (CreoolsfIndiaas) bleef in
Suriname wegens zijn werk. M.
wilde in NL studeren. V. kwam
later. S. ging met m. en zus (nu 25
jr.) in A'dam wonen. S. heeft
halfbroers en -zussen waar hij geen
intensief contact mee heeft. V. is
een komediant, m. een lieve, rustige
vrouw. S. heeft een goede band met
beide ouders. De familieband is
hecht. M. hanteerde een strikte
opvoeding, met huisarrest en slaag.
V. sloeg ook wel, S. vertelt dat hij
het verdiende. S. noemt zijn zus en
zichzelf venvend. Then S. 18 jr.
was, zijn de ouders gescheiden, v.
wilde in Suriname werken, m. in
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NL.

Zij hebben nog wet goed
contact.
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•

mate maatschappelijke
integratie

•

In Suriname: bij Chinese
zwemvereniging niet echt
geaccepteerd, v. is geen
Chinees, wel oom in bestuur.

•

S. en zijn m. waren goed
geintegreerd, iedereen uit de straat
kwam weleens tangs, zowel
Nederlandse als Turkse buren. S. is
merendeel Surinamer, max wordt
in de omgang als Nederlander
beschouwd.

•

Ouders met kinderen naar
Ned. betr. was men 2,
vanwege betere toekomst,
rest van familie zat ook in
NL, vader werkte als
verkoper in fabriek, was een
goede baan, gezin in totaal 4x
verhuisd (o.a. in Friesland),
familie veel vrienden
(Suriname en NL), wilden
niet terug naar Suriname,
wilden zich blijvend in NL
vestigen

•

Rest van familie was in NL,
betr was 4 jaar, moeder 's
avonds schoonmaken,
stiefvader werkte bij IBM,
kort daarna ouders een
garagebedri if opgezet,
opgegroeici de Jordaan
moeder werkte als
verpleegster in NL, hadden
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het goed thuis, m. gaat terug
naar Suriname, is afgekeurd.
• Betr. is naar NL gekomen in 1976
(leeftijd onbekend), vanwege
financien en politieke redenen van
ouders (v. was hindoe) en Creolen
kwamen aan de macht, andere
familie was al in NL, vader is in NL
gaan werken als tegelzetter en
klusjesman, was een man van
aanzien in de Surinaamse
gemeenschap, woonde in
Apeldoorn, vroeger een 'blanke'
buurt, thans gemengd, m. was erg
ziekelijk, altijd de wens gehad om
terug te keren naar Suriname.
s-:;•
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• huidige positie gezinsleden

• Twee broers zijn in
Suriname, 1 huisarts, 1 heeft
HTS gedaan, werkt voor
electriciteitsbedrijf. Jongere
broer werIct met jongeren in
NL. Ouders leven niet meer,
v. in '80, m. in '89 overleden
aan kanker.
•

,..K7/60rEffetTONEAEN
-2:
___
schoolloopbaan

De zus van S. werkt voor het
gemeentevervoersbedrijf. M. is
docente aan de uni in Leiden, v.
werkt in Suriname. Len aantal
halfbroers gebruiken hard-drugs.

•

I broer verslaafd, rest
getrouwd kinderen en werk

•

lbroer verslaafd aan alcohol,
2 zussen werken getrouwd en
kinderen, 1 broer getrouwd
en kinderen (is aan het
scharrelen).

•

01).2 zussen na heeft iedereen werk
en getrouwd (kinderen).

IF - • 77a5nrw-

• S. zat tot 17 jr. op de lagere
• Wilde schilder of voetballer
katholieke school. Toen de
worden, Lagere school in lx,
MULO, daama de
contact met leerlingen en
pedagogische school. Eind
leraren, weinig S. in de klas,
tweede jaar moest hij werken
was branieschopper, soms
om naar NL te gaan. Het
klas uitgestuurd , daama
leren ging goed. S. kreeg
MAVO, (HAVO-advies)
slagen op school, leraar was
geen zin in school vanwege
neger en S. de enige
voetbal, spijbelen, in 3e
Hindoestaan, het was
blijven zitten, naar LTS,
discriminatie. S. bleef zitten
diploma, grote mond leraren,
in de le v/d MULO, voelde
was leider van groep
zich niet thuis, is toen naar
jongeren, in klas met
een andere gegaan, dat ging
buitenlanders; CIOS niet
beter. Daama kweekschool
afgemaakt door
om geld te kunnen verdienen.
feesten/uitgaan.
Lind V klas gestopt wegens
problematiek thuis.
• Lagere school ging goed,
Politiedienst ingegaan om
mocht 5e klas overslaan,
geld te verdienen voor NL.
LTS, klas was gemengd,
Wilde in NL pedagogische
werd in V van school
opleiding afmaken.
gestuurd vanwege een
diefstal, naar zijn zeggen niet
• In Suriname: lagere school
terecht, naar andere LTS,
(leuk, maklcelijk), MULO
ging niet naar school
vanwege "teveel
(werd gepest wegens
huiduitslag, leren ging
buitenlanders", voelde zich
"gediscrimineerd" , is toen
makkelijk + goed), HBS:
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atheneum b, 3x examen
gaan werken in garage in
gedaan. S. was verlegen,
vrije tijd.
bescheiden op school. FIBS
diploma niet behaald, moest • Wilde piloot worden, Lagerse
school in SI x blijven zitten (had 40
werken van v. Na jaar
dagen gespijbeld), straf van vader
werken naar NL, wilde daar
was: 3 dgn. vastgebonden op een
school afinaken (20 jr.). S.
kist, "ik deed het daarna nooit
kon Surinaams diploma
meer", conflict met juffrouw (5e
klas) gaf hem een klap met stok,
omzetten om in NL verder te
waama betr. haar in de buik
kunnen studeren, uit laksheid
schopte, gevolg was een miskraam,
niet gedaan. Wilde
is geschorst, MULO 1 jaar, daarna
aanvankelijk dokter worden
naar NL, vader ging naar
vanwege salaris +
ouderavonden, haalde goede cijfers,
in NL naar 2e MAVO, na 3e naar
zelfstandigheid. In '92 pikt S.
VTO (technische opleiding),
studie weer op: doet
MAVO ging vervelen, weinig
voorbereidend jaar voor
buitenlanders, goede contacten met
HBO, daarna HBO
leraren en leerlingen, gestopt in de
4e omdat betr. vader werd.
maatschappelijk werk.
•

S. bleef op de lagere school in de 3e
klas zitten, hij was veel buiten.
Daarna heeft hij de MAVO gedaan
en behaald, vervolgens de
bakkersschool in H'sum (om het
middestandsdiploma te behalen),
niet afgemaakt (hij wilde geen
koksmuts op) en de kappersschool
in Amstel ('omdat er veel meiden
rondliepen'), gezakt.
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• vrijetijdsbesteding

f.d.ccie
• Plantages kaal plukken,
vissen, dammen. Na dienst
(23 jr.) optrekken met
jongens die (ver)kochten en
gebruikten.

• Voetballen (fanatiek) elke
dag, lid van club, trainde in
MAVO/LTS-tijd 3, 4x per
week honkballen, ijshockey
etc. na beenbreuk (15 jr.)
geen voetbal, toen
uitgaansleven ("extreem")
hele nachten, coffeeshop.

• S. liet zich meeslepen op de
HBS door de Chinese
vrienden. Veel op straat,
• Rondhangen, brommers,
blowen, meisjes,
verwaarloosde school. S.
clubhuis en drugs.
kende vrienden van de
Chinese zwemvereniging. S. • Voetballen, disco. mensen lastig
vallen en geintjes uithalen en
had schoolvrienden,
anderen
de schuld geven en dan
buurtvrienden, huisvrienden.
lachen, buurthuizen. café.
Voetbal, basketbal,
zwemmen. In NL studeerden
veel vrienden dus ging hij om
met degenen die niets deden
of werkten.
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•

criminele carrière patronen

• Drugs kopen, verkopen vaste • Gebruik van wapens, droeg
klantenkring, kostuums
vanaf 14e een pistool bij
stelen (40), overdag, stereo's,
zich, eerst op dieren, later op
tv's stelen overdag.
mensen, verkoop van drugs
Mountainbikes met ander
(coke en XTC) aan de deur,
(45). Auto's kraken (+1- 250).
verdiende 2000 per avond,
nooit gepakt voor drugs,
• Met +1- 24 jr. begonnen met
heeft drie jaar verkocht.
drugs verkopen, als
tussenpersoon. Vertelde waar • "Van kattekwaad tot erger":
jets te halen viel. S. deed
brommer stelen, auto pikken,
later mee aan inbraken, werd
winkeldiefstal, leeghalen van
verraden, ging toen alleen.
loodsen, tot overvallen, ging
Veelal bij bedrijven, bars,
voor de drugs op pad, geld
cafés, bowlingbanen, vooral
voor drugs "is erg makkelijk
cash. Toen ook huizen, met
te lcrijgen", was tijdens
iemand op de uitkijk of
detentie met nieuw delict
alleen. Brak alleen in als hij
bezig, vanaf '90 afgekickt.
geen geld meer had om te
dealen.
• Diefstal voor drugs, eten en
levensonderhoud, vooral in winkels.
• S. komt op zijn 14e in aanraking
met de politie voor
(brom)fietsendiefstal. (+1- 10 door
de jaren heen). Hij wilde een
`volwassen fiets' hebben. Hiervoor
moest hij wel eens een dagje zitten.
S. wordt rond zijn 28e veroordeeld
als tipgever bij een roofoverval.
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• reactie omgeving

:413114 het tilleeillitatibitiiktergesei
fraYePet!.(Niel,,Pettl,g0e.c0,1,

• Moeder was gelaten en
teleurgesteld, niet boos.
• Ouders hebben het via via
vernomen, m. heeft S.
gezocht in NL, was niet te
vinden dus reactie onbekend.
•

beEindiging
ALO'' e_a rr - ,
•

S. werd rond zijn I 4e gepakt voor
(brom)fietsendiefstal. V. moest hem
in uniform (was zelf agent) op
komen halen van het bureau. Dat
was een schande, v. was erg boos.
Na de veroordeling voor een
roofoverval, is de m. van S. kapot
ervan.
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• Ouders teleurgesteld,
"pijnlijk", vriendin vindt het
"kut", familie komt op
bezoek, "iedereen vindt het
erg dat ik bier zit".
• Eerst "geschokt", later zijn ze
"meegegroeid".
•

Meeste mensen wisten het niet,
vriendin heeft het er moeilijk mee.

il.uit "het leven7rstrippen,- .
is.onder behandeling van-a 4.4,
óhiater. .eRédenen din door
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illarti,stOiiiten,L Moir nu
(Iijdtaan
claustrofobie?),.
geensa.
an . ,
en betienlcon oni doOr.te.

eriminaliteitint leven barmen:

XX XV I

-

‘••.--•-

,-

:‘

--,‘

‘‘

,

t.

•

-••‘••.•.

‘t

-•-

I:,,--t-

• verlamd géweest.S:was
bang dat zij zou overlijden
metde gedachte datS. een
junk was, motiveerde hem
om te stoppen

‘‘t1t,••

r

-

:

werken en relatie.’

.

.In.’89niochtS.dedefentie
onderbreken om naar
Suriname te gaan, m lag op
sterven S bleef daar 3 mnd
En zag in iets van zijn leven
temaken In’89viellnj
t
‘terug, in ‘91 weer Daarna
besloot hij hulp te zoeken en
kwam, toen hij vrij was, in
een opvanghuis terecht.
Afgekickt door te praten met
mensen Stopte in ‘91 zowel
met gebruiken als met
cruninahteit

‘

‘

-•

‘

-‘

-

“-‘

-

MAATSCHAPPELIJKE
POSITIE/ONTWIKKELING
EIGEN GEZINSSITUA TIE

loopbaanontwikkeling

Na de diensttijd (2 jr.) lukte . Vanaf1 6 gewerkt fabriek,
dakdeklcer en uitzendbureau
S het solliciteren niet, geen
vakkenms, geen discipline
tot 20e, ging zelf achter
wegens dope gebrûik. Na
banen aan, tijdens werk
detentie en hulpprogramma’s [ diefstal gepleegd, contacten
vrijwilligerswerk gaan doen L collega’s waren goed, geen
discriminatie, tot detentie als
Met 40 jr ingeschreven voor
uitsmijter in diverse kroegen,
-SPH, tijdelijk contTact-als
soms met kogelvrij vest en
• soc.-maatsch: Begeleider.
5
wapen in A’dam (“de
Contract liep af Nu
portierswereld is een louche
opleidmg tot rij -mstructeur
wereldje”), toen in”
criminaliteit
• Na F[BS in Suriname gaan
werken als administratief
. Vanaf 18 als
medewerker bij het
installatiemonteur (6
kantongerecht Toen
maanden) kon goed
crimineel geworden in NL In
r opschieten met chef/collega,
‘91 vrijwilligerswerlc voor
met 21 jr eigen cofl’eeshop
eewwoonopvang In ‘92
(l,5jr) tot volgende
voorlerideiija’HO
detentiéperiode, ls reiniger
gedaan +startopleiding tot
in alle bajes in NL.
•
maatschappelijk werk.
,.‘;

‘

‘

-‘

‘

‘

‘‘

•

S. heeft niet gewerkt in al die jaren,
alleen in diénst Daar is hij geen
korporaal geworden, de reden wil
hij niet vertellen. Hij heeft geen
diploma’s om het werk te doen dat
hij wil doen. En bijv. sfratenveger

•

Heeft 6 jaar (periode onbekend)
gewerkt 40 uur per week bij
kringloopbedrijf van oom in R’dam.
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ontwikkeling eigen gezinssituatie
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• S. trouwde op zijn 28 met
een Sur/islamitische vrouw,
moeder wilde dat. S. dacht
dat hij zo van de dope kon
afkomen. S. is 13 jr. getrouwd geweest, kocht, verkocht + gebruikte in die tijd.
Huwelijk liep stuk vanwege
schoonmoeder + felt dat S.
niet streng islamitisch was.
Laatste jaar v/h huwelijk
sloeg S. zijn vrouw, werd het
huis uitgezet, had niets meer.
S. heeft zoon van 17. Vrouw
is lerares, werkt, is hertrouwd. Met +/- 39 jr. leert S.
nieuwe vriendin kennen.
Zoon zit in open inrichting,
was niet te handhaven thuis
met stiefvader. S. heeft goed
contact met hem.

• Veel relaties, Ix
samengewoond (2,5jr.) na
betindiging naar A'dam
(portier), heeft nu sinds 1 jr.
een relatie.
• In '83 getrouwd, na 1 week
opgepakt wegens overval,
heeft 4 kinderen (18, 15, 11,
6), komen op bezoek.
•

Heeft 6 kinderen bij twee vrouwen.

• S. had een relatie met een
politievrouw, is weer
beeindigd.
•

S. heeft van '82 tot '87 samengewoond. Door meningsverschillen en
leeftijdsverschil (zij was ouder en
slimmer, hij jaloers) is de relatie
stuk gelopen. Zij sloegen elkaar in
de relatie. S. ging weer terug naar
zijn moeder.
rift Oth..-,47117-Wi?...IF7-77,7i

TO,trokStinSPEtt1rt2Fliriperspectief over vijfjaar:
wenselijk versus werkelijk

•

S. ziet zichzelf i/d toekomst
als zelfstandig ondernemer,
als rijschoolhouder of in de
kleding met zijn vriendin.

• Huis, boom en beest.
• Eigen zaak, boek schrijven
over bajes.

• S. wil een leuk vrouwtje, elke •
dag kunnen eten en iets betekenen voor andere mensen.
•

Wonen, werk, opleiding.

S. zegt: "Ik houd niet van geweld en
dar soort dingen. Dus ik ga zeker
niets doen dat met criminaliteit te
maken heefr (na zijn detentie). S.
wil graag werken. S. weet niet of hij
in NL of Suriname gaat wonen. Hij
wit ook trouwen.
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blauwdruk gezin

5a7.7%

PPE]

RIMINEEI.i.(30=21;
P

if4

• Gezin van drie kinderen.
Respondent is het zwarte
schaap van de familie

• Gezin van twee kinderen.
Vader is 11 jaar geleden
overleden

• Gezin van vier kinderen.
Vader is zes jaar geleden
overleden

•

Gezin van vier kinderen

•

Gezin van acht kinderen

•

Gezin met 2 kinderen
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•

mate maatschappelijke
integratie

• Moeder is Ierse en
respondent heeft tot z'n 12de
in Ierland gewoond bij een
tante
• Vader is Fransman, maar
respondent is gewoon in
Nederland opgegroeid. Tot
zijn 8ste jaar woonde hij op
een woonwagenkamp
•

opvbeding..,
,s•
.

Vader heeft veel nevenactiviteiten,
is lid van verenigingen etc. Wonen
in een nieuwbouwbuurt

Respondentwoeitate
uiténbeentjé en bee
,
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• Gezin woont in een gehucht
met een zeer sterke sociale
controle
• Moeder is Duitse en had in
het begin veel aanpassingsproblemen. Lezen en
schrijven in het Nederlands
kan moeder niet. Groeit op in
een arbeidersbuurt. Het gezin
heeft het financieel goed
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•

huidige positie gezinsleden

•

Broer en zus hebben beiden
een zeer goede baan

•

Broer en zus hebben een
goede baan, andere zus leeft
van een bijstandsuitkering

•

•

Hij weet niet wat zijn zus
doet, omdat hij geen contact
meer met haar heeft

•

Zus werkt bij de gemeente,
broer werkloos (komt ook in
het bedrijf, broer handelt in
oud ijzer

•

Hij heeft al jarenlang geen contact
meer met z'n familie.

Zus is getrouw.cl, heeft kinderen en
werk.
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•

• Hij wilde musicus worden,
• Basisschool, 2 jaar Havo, 1
bespeelt ook meerdere
jaar mavo en drie jaar
instrumenten. Volgde de
intemaat (niets afgemaakt).
basisschool in Ierland, daama
Hij had veel conflicten met
Havo in Nederland, maar
leraren, spijbelde veel. Hij
wegens slechte resultaten is
mocht van z'n ouders altijd
hij teruggezet naar de Mayo
mee op schoolreis.
waar hij ook een diploma van
heeft gehaald. Daama Mbo• Hij stopt na de basisschool
sociaal cultured werk , maar
(I2de) met school. 1Crijgt een
niet afgemaakt, omdat hij
ontheffing. Is een ramp Ms

schoolloopbaan

T'rwt'

XL

muzikant wilde worden
•

leerling. Doet niets,
interesseert zich niet voor
school, spij belt (gaat dan met
pa mee op de vrachtwagen),
etcetera.
• Direct na de basisschool gaat
hij werken in de slachterij
van zijn oom (12 jaar!)

Respondent haalt z'n
timmermansdiploma op de Lts
(B/C). Wel is hij een notoir
spijbelaar. Vanaf z'n
spijbelt
hij namelijk al hele dagen
(ronclhangen en met de bus of
trein ergens naar toe).
• Eigenlijk is de Lts te maldcelijk
voor hem, want zonder er veel te • Na de basisschool wil en kan
zijn haalt hij goede cijfers. Wel
hij naar de Hbs (wil jets met
is hij in de klas een lastige
sport doen) , maar moet van
leerling en heeft veel conflicten
vader naar de Lts. Na een
met docenten (schorsingen
jaar stapt hij over naar de
wegens vechtpartijen met
Mts, die hij afrond met een
docenten)
diploma.
• Na het halen van z'n diploma
wilde hij `vrif zijn en doen en
laten wat hij wilde
•

•
•

•

•
:-

■ Antegratieji patti:dipatie10:0;
,,,

versus ouder

Wilde automonteur worden.
Doorliep de Lagere school zonder
problemen.
Ook de LTS vormde geen
probleem.
Werk-leer-opleiding heeft bar.
slechts 1 jaar gevolgd en niet
afgemaakt.
Betr. kon goed meekomen zonder al
te veel tijd te besteden aan zijn
huiswerk. Heeft LTS-diploma.
Geen tot weinig conflicten met
leerlingen en leraren.
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• vrijetijdsbesteding

•

is een cultuurfreak
(muziek, lezen en kunst)
speelt al heel snel in een
bandje

Hij

•
•

• Respondent is altijd buiten:
crossen op brommers en in
auto's (op het kamp). Vanaf
I6de begint hij ook veel uit te
gaan
•
•
•

IV:iiikan
riejeRkOOlite-n

Het lussen aan auto's
Rondhangen bij de plaatselijke
snackbar.
Criminele activiteiten (omkatten
van auto's, c.d.)
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Voetballen, crossen met
auto's, hangen en zuipen en
bij hem thuis zitten: bij ons
mocht en kon alles.
ICreeg zeer ruim zakgeld van
zijn ouders, mar kon niet
met geld omgaan. Had ook
regelmatig bijbaantjes bij
vader of een oom.

• Rondhangen, het buurthuis,
brommers, `normaal' en de
kermis.
•

Hij is altijd aan het sporten
(sportschool)
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•

•

‘Vi(z’ii 12de.bgint hij te
gkken ineen patatzaak.
Veelaljatté hij geld van zijn:
ouders, hiter (l8de) verdween
v z’n uitkering binnen twee
dager.indegokkast.Ook..k:.....
heeft hij veel geld vergokt
met balletje-balletje
(automarkt m Utrecht)
Vaiafz’n23stecoke...
gebruik. Drie jaar lang
gebruikte liii zeer intensief
(l5gramperweek).Toenhij
vastkwarnte zitten oest hi
wel stoppen: ‘in de bajes kun
je het ook wel krijgen, maar
dan betaal je je scheel’.
-

-t

-

r

•‘

-

-

Vanaf i4ejaarveelvuldig
alcoholgebruik. Eerst in weekend
later ook door de week.
• Vanaf 18C softdrugs
• Vanaf 20 tot heden veelvuldig
gebruikvanpillenencoke.-::

.

CRIMINELE CARRIERE
.

criniinalitéit

!
pde Havo pleegt hijz’n
eersteie1ict. Hij steelt dan 2
microseopen Na zijn ontslag
(28ste) begint hij met
autokraken om in z’n
verslaving te kunnen
voorzien Ook begint hij met
het stelen van dure
rniddënklassers op betelIing

:

t

-.

• Alshijheeljongis(8jaar)
steelt hij van zijn ouders, vrij .
snel daarna kickgedrag en
inbreken doet hij regelmatig
vanafz’n 14(1e Hij begint te
r handelen (2 ons per week) in
coke om z’n eigen verslaving
te kunnen bekdstigen Al vrij
snel is hij succesvdl en heeft 1
2 man voor zich lopen grote..
•3 auto’s, veel geld, eel goud,
Yab Yum, casino’s. Dit heeft
hij ruim 2 jaar volgehouden.•
,

.

r

-

-

•-

•

•
-

‘•

Pleegt op 8-jarîge leeftijd
winkeldiefstal.
Vandalisme op 12-jarige leeftijd en
ouder

•

Op z’n’lOdr eint hij grote
bedragen (2-300 gulden per
keer) van zijn ouders te
stelen om te kunnen gokken
Daarna ging hij helen,
‘andahsme,joy-ridzng Op
z’n 26ste begint hij seneus m
te breken en pleegt hij samen
met een vriend een.
gewapende overval
Al op jeugdige leeftijd
kiekgedrag en mishandeling
Vanaf l6de autodiefstal en
inbraak bij bedrijven
(grootschalig) Gemiddelde
inaandopbrengst70 duizend
gulden (met z’n vieren)
Inbraken veelal in pdracht
(voor russin, polen en
Duitse). Oôk heft hij 3
huizen waar hij
weetpiantages heeft (1200
plantjes) vôor de .handel
(opbrengst 5000 gulden per
-maand)
de eerste delict. Samen met
Op 1 5
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•

• politiecontacten

• Op z'n 30ste eerste
politiecontact
• Eerste aanhouding bleek
achteraf onterecht
(verlcrachtingszaak), daama
volgde een aantal contacten
voor kleine zaken. Als hij 28
is komen ze hem als dealer
op het spoor
•

:Fr;41cti;

op 16e jaar voor
voorbereidingshandelingen
ontvoering en stelen I auto.
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!autolcrakenniautodiefstar
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-

• Al vanafjeugdige leeftijd,
maar echt raak was het toen
hij ging inbreken en
overvallen (gecalculeerd
risico)
• Op I 5de eerste politiecontact
wegens emstige mishandeling. Daama regelmatig
wegens geweldplegingen
onder invloed van alcohol
•

Op I5de eerste politiecontact
wegens joy-riding. Daama
veelvuldig voor geweldsmisdrijven
(o.a. poging tot doodslag)
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• criminele carriere patronen

• Vooral autokraak (10 keer
per week) en circa 20 keer
autodiefstal
• Kickgedrag, inbraken, handel
in coke
•

Voor de kick en spanning. Kijkt erg
op tegen beroepscriminelen.
Fungeren als rolmodel. Na
veroordeling is hij verder gegaan
met overvallen, autodiefstal, diefstal
bij bedrijf, zij het in mindere mate.

etictsomstanat
,

•

Vermogensdelicten, met
gebruik van vuurwapens

• Ernstig vermogen en
softdrugs voor de handel.
Veel mishandeling onder
invloed van alcohol.
•

Vooral safe misdrijven als heling en
wiet-handel. 'Het geweld nek-t hem'
Verdiende met heling en drugs
6000,- per week bij.
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•

reactie omgeving

• Omgeving heeft niet
gereageerd, omdat er geen
omgeving was!

• Met moeder heeft hij al ruim
3 jaar geen contact meer. In
het uitgaansleven wordt hij
geweigerd...alleen z'n
• Toen hij crimineel actief was,
`maten' houden contact.
is hij door de hele familie
verstoten. Inmiddels zijn de
• •Ouders `willen het niet
contacten weer hersteld. Zijn
weten', houden hem de hand
broer helpt hem op
boven het hoofd en geloven
voorwaarde dat hij uit de
ook nu (overval) in zijn
criminaliteit blijft
onschuld.
•

Ouders waren er letterlijk ziek van. • Heeft geen contacten met zijn
Niemand had het verwacht. Men
familie. Vrienden blijven hem
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heeft hem niet laten vallen.
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ontwikkeling eigen gezinssituatie

•

Hij heeft in totaal 10 jaar
samengewoond met verschillende vrouwen. Hij wit niet
trouwen, maar vrij zijn.

• Tot nu toe los vast relaties:
veel geld en veel vrouwen.

• Hij heeft zes jaar een relatie
met een vrouw van 43 (2
oudere kinderen, niet van
• Vanaf 18 woont hij op
hem). Zijn vriendin is
zichzelf. Heeft veel relaties.
overigens niet op de hoogte
Met een meisje woont hij
drie jaar samen, ze hebben
van zijn criminele verleden.
samen een kind. Als hij haar
Zij denkt dat hij werkt in de
bouw.
met een vriend in bed vindt is
hij opgestapt. Zijn zoon heeft
• Als hij 19 is trouwt hij met een
hij nu at 6 jaar niet meer
zwanger meisje. Na haar kind
gezien.
Icrijgen ze samen ook nog drie
• Daarna heeft hij 9 maanden
kinderen. Na 8 jaar scheiden ze en
samengewoond met een
dan leidt hij een bijzonder losbandig
vrouw (met kind). Haar en
leven. Sinds vier jaar heeft hij weer
een vriendin (24 jaar) en samen
het kind heeft hij geslagen en
hebben ze een kind.
sindsdien is die relatie ook
teneinde
•

.

":17.041c0/ViSTPEWealt
•

perspectief over vijf jaar:
wenselijk versus werkelijk

Woont nog bij ouders. Wil dit jaar
uit huis. Geen vriendinnen. Gaat
incidenteel naar prostitudes
717'8177.717.7.77.73 3,77
,

• Nu werkt hij bij D&S, wit
wet een opleiding gaan
volgen om met
randgroepjongeren te gaan
werken. Graag wit hij een
hotel in Ierland beginnen
• Hij wit graag 'huisje
boompje, beestje'
•
•

Een baan, een eigen woning.
Sluit een vervolg op het criminele
carriere niet uit.

Wil een groot huis in
Duitsland met een vrouw en
kind.
• Gaat als hij buiten is weer
helen en bij een goede tip
pleegt hij ook zo weer een
gewapende overval: geld is
zijn drijfveer!

•

• Hij gaat in het bedrijf van
zijn vader werken, maar
daarnaast zal hij ook gemakkelijk geld blijven verdienen
met de wietplantjes.
•

Wil een eigen sportschool of een
klein kroegje. Om het financieel
ruim te hebben gaat hij ook weer
wiet kweken: 'tenzij ze er straffen
van 2 of 3 jaar op gaan zetten. 1k
wil die tijd van mijn !even niet meer
missen.'
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