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INLEIDING 

In Nederland en in alle ons omringende landen is ja-
renlang sprake gweest van een grote toestroom van bui-
tenlandse werknemers, de zg. 'gastarbeiders'. Inmiddels 
is gebleken dat, in tegenstelling tot wat men aanvanke-
lijk dacht, slechts weinigen weer naar hun land van her-
komst zijn teruggekeerd. De levensomstandigheden in het 
'rijke westen' waren (en zijn) zoveel beter dat velen 
zich er definitief gevestigd hebben. Dat dit voor hen, 
en meer nog voor hun kinderen, gepaard kan gaan met veel 
sociaal-culturele problematiek is door diverse auteurs 
in diverse landen al vele malen uitgebreid beschreven. 
Voor Nederland kan bier gewezen worden op onder andere 
Vries, M.H. de, 1981, Schumacher, P., 1980, Esch, W. van, 
1982, Eppink, A., 1981. Hiernaast kwam aan het eind van 
de jaren '60 een grootscheepse emigratie vanuit Suriname 
naar Nederland op gang, die zou voortduren tot Suriname 
in 1975 onafhankelijk werd. 

Uit de meeste literatuur komt een beeld naar voren van 
jongeren uit etnische minderheidsgroepen die in de immi-
gratielanden cultureel, sociaal, psychologisch en econo-
misch in het slop dreigen te geraken. Vrij algemeen 
wordt den ook gevreesd dat sociale onrust, zich onder an-
dere uitend in delinquent gedrag bij de jongeren, in 
toenemende mate zal voorkomen (Bol, M.W., 1979). Peter 
Schumacher (1980) spreekt zelfs van een sociale tijdbom 
en hij is voor wat Nederland betreft niet de enige. In 
Duitsland is een veelheid van dergelijke uitspraken in 
de betreffende literatuur en de media te vinden 
(Auslandische Kinder in der Bundesrepublik, 1983, U., 
Bielefeld, 1982, Schwind, H.D., 1983). Terwijl ook in de 
andere ons omringende landen sprake is van een 
dergelijke angst. Vooral de zeer hoge delinquentie onder 
jongeren uit etnische minderheidsgroepen wordt nog eens 
onderstreept in een rapport voor de Read van Europa 
(Killias, M., 1984). 

Ofschoon veel van de uitspraken omtrent een hoge 
delinquentie bij allochtone jongeren gebaseerd zijn op 
officiele criminaliteitscijfers bestaat er toch reden 
tot twijfel. Het betreft nl. veelal te fragmentarisch 
onderzoek, terwijl ook de officiele cijfers niet altijd 
voldoende gerelativeerd lijken te zijn. 
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Om aan to geven welke de kondities zijn waaronder 
deviant gedrag van jongeren uit etnische minderheids-
groepen to verwachten valt heeft de I.C.M. (Interdo-
partementale Commissie Minderhedenbeleid) eon 
literatuurstudie naar genoemde onderwerpen mogelijk ge-
maakt. Het onderhavige rapport is daarvan het resultaat. 

Oorspronkelijk lag het in de bedoeling zowel succes-
gedrag als deviant gedrag van jongeren uit etnische min-
derheidsgroepen to beschrijven. Door middel van 
voornamelijk op empirisch onderzoek berustend materiaal 
zou dan nagegaan kunnen worden waarom sommige van doze 
jongeren in de problemen geraken on op welko wijze zij 
rich onderscheiden van hen die niet in de problemen ge-
raken. Over succesvolle jongeren uit etnische 
minderhaidsgroepen blijkt echter nauwelijks empirisch 
materiaal to vinden, zodat het literatuuronderzoek eon 
iets andare doelstelling kreeg. (Het is overigens op-
vallend dat in vrijwel de gehele social° wetenschappen 
zo weinig systematisch onderzoek wordt verricht naar 
succesvolle personen). Hat doel van het voorliggende 
rapport is nu: het op eon systematische wijze inzicht to 
verkrijgen in processen en factoren die verband houden 
met deviant gedrag van jongeren uit minderheidsgroepen. 

Uit doze doelstelling zijn de volgonde vragen voort-
gevloeid: 

Is de aard on mate van voorkomen van deviant gedrag 
bij jongeren uit etnische minderheidsgroepen enders 
dan bij autochtone jongeren? 

2. Al, or verschil is in deviant gedrag tussen 
allochtone en autochtone jongeren, waaraan is dat 
dan to wijten? 

Om eon antwoord to krijgen op doze twee vragen is ge-
kozen voor eon systematische literatuurstudie met eon 
rear grote nadruk op verzameling on vergelijking van op 
empirsch onderzoek berustend materiaal. Verder is ge-
kozen voor eon brede opzet van de studio, waartoe mate-
riaal uit diverse lender, met eon (vaak opvallend) 
vergelijkbare immigranten problematiek is verzameld. 

Eon nadeel van daze benaderingswijze is wel dat het 
onmogelijk is aan iedere etnische groepering apart de 
voile aandacht to schenken. Diverse etnische groepen 
warden onder eon noemer gebracht terwille van de genera-
liseerbaarheid van de uitspraken. Het is bekend dat veal 
vertegenwoordigors van etnische groeperingen rich fel 
-en vaak terecht- kanten tegen dit Boort 
veralgemenisering van hun problematiek, maar in het ka-
der van dit verslag is het onmogelijk iedere etnische 
groepering afzonderlijk te belichten. Veal van de ge-
noemde onderzoeken maken het onderscheid zelfs niet. 
Wear or sprake is van relevante verschillen tussen et- 



nische groepen of tussen diverse groeperingen binnen een 
etnische groep zal daar echter zoveel mogelijk apart aan-
dacht aan geschonken worden (by. de Javanen, 
Hindoestanen en Creolen die tezamen de Surinaamse be-
volkingsgroep in Nederland vormen). 

Aan de andere kant vertoont veal van de problematiek 
bij de diverse etnische groeperingen een dusdanig grote 
overeenkomst dat algemene uitspraken dear zeker gerecht-
vaardigd lijken. 

Het materiaal zelf is verzameld door gebruik te maken 
van de mogelijkheden van het SWIDOC, inclusief de Social 
Science Citation Index, diverse bibliographieen, de spe-
ciale -bibliotheken van het WIJN, de ACOM en het Ministe-
rie van Justitie. Daarnaast is gebruik gemaakt van het 
inter-bibliothecaire leenverkeer om vele boeken en tijd-
schriften, die niet snel voorhanden waren, te 
bemachtigen. 

Ten aanzien van het gebruik van de computermoge-
lijkheden bij het SWIDOC dient vermeld te worden dat 
zelfs bij een vrij gerichte zoekstrategie er al duizenden 
titels van min of meer relevante literatuur beschikbaar 
kwamen. In overleg is dan besloten alleen literatuur van 
de laatste 10 jeer te gebruiken, wat 'altijd nog zo'n 600 
titels opleverde. Een nadeel van dit geautomatiseerde 
literatuurbestand is dat het voor het overgrote deel 
Angelsaksische literatuur betreft. Voor wet betreft dit 
onderwerp is de Duitse, Franse en Zweedse literatuur 
sterk ondervertegenwoordigd. Ondanks dit nadeel lijkt 
het voor een ieder die begint met een (uitgebreide) lite-
ratuurstudie zeer aanbevelenswaardig om gebruik te maken 
van de geautomatiseerde bestanden bij diverse 
instanties. 

Ook de op jeugdproblematiek gespecialiseerde biblio-
theek van het WIJN verdient op daze pleats zeker een bij-
zondere aanbeveling, dear zij ten aanzien van diverse 
onderwerpen, waaronder etnische minderheden, aparte li-
teratuurlijsten bij houden, en op aanvraag verstrekken. 

Het rapport zelf bevat vier hoofdstukken, waarvan de 
hoofdstukken 1 an 2 los van elkaar te lezen zijn en pas 
in hoofdstuk 3 gepoogd wordt een synthese van 1 en 2 te 
geven. 

In hoofdstuk 1 wordt aangegeven met welke problema-
tiek jongeren uit etnische minderheidsgroepen te kampen 
hebben an in hoeverre daze verschilt van van de problema-
tiek van autochtone jongeren. 

In hoofdstuk 2 wordt geprobeerd, op grond van empi-
risch onderzoek aan te geven of, an in hoeverre, an in-
derdaad sprake is van meer en/of ander deviant gedrag bij 
jongeren uit etnische minderheidsgroepen den bij 
autochtone jongeren. 
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In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op verklarende 
theorieen en daarna wordt geprobeerd de in hoofdstuk I 
gevonden specifieke problemen van jongeren uit bepaalde 
etnische minderheidsgroepen te verbinden met het in 
hoofdstuk 2 geconstateerde deviante gedrag van bepaalde 
etnische groeperingen. Dit levert een toetsing op van de 
theorie en van de factoren die van invloed zijn op 
deviant gedrag bij bepaalde etnische groeperingen. 

In hoofdstuk 4 tenslotte wordt alles nog eons beknopt 
op eon rijtje gent, en wordt gepoogd tot enkele -nor 
voorzichtige- interpretaties to komen. 



1 ALGEMENE PROBLEMATIEK VAN JONGEREN UIT ETNISCHE MIN-
DERHEIDSGROEPEN 

In ieder land wear zich cm economische dan wel om po-
litieke redenen groepen mensen met een andere, dan de 
daar al heersende cultuur hebben gevestigd ontstaan er 
voor de kinderen van die immigranten een aantal pro-
bleMen die hun opgroeien als volwaardig lid van de ont-
vangende samenleving ernstig bemoeilijken. 

Ondanks het felt dat het bier diverse etnische groe-
peringen betreft met onderling verschillende culturen, 
zijn er opvallende overeenkomsten in de moeilijkheden 
waarvoor de tweede en volgende generaties van die immi-
granten zich geplaatst zien (Pels. T., 1982). Er zal in 
dit hoofdstuk dan oak getracht warden die moeilijkheden 
zo algemeen mogelijk te beschrijven en alleen daar waar 
de culturele en/of etnische achtergrond specifieke pro-
blemen lijkt te creeren zal aan de betreffende groep(en) 
aandacht besteed warden. Om de beschrijving van door 
allochtone jongeren ondervonden problematiek zo over-
zichtelijk mogelijk te houden wordt bier gekozen voor 
een inmiddels vrij gangbare indeling in min of meer van 
elkaar te onderscheiden gebieden die van invloed zijn op 
de socialisatie van jongeren, te weten: gezin, huis-
vesting/buurt onderwijs, werk en vrije tijd. 

Hieronder zal de problematiek die jongeren uit et-
nische minderheidsgroepen ondervinden per gebied be-
schreven warden. 

1.1 Gezinsproblematiek van jongeren uit etnische min-
derheidsgroepen 

In veal, vooral West Europese, literatuur wordt ge-
sproken over een "botsing van culturen" of "het leven 
tussen twee culturen" als een belangrijke reden voor 
problematiek zoals die zich voordoet bij jongeren uit 
etnische minderheidsgroepen (Eppink, A., 1981, Schrader 
A., e.a. 1979, Albrecht, H.J., 1983, Jong, W. de, e.a. 
1983). Hiermee bedoelt men dat de jongere enerzijds op-
groeit in het gezin an daar de normen, waarden en 
gedragspatronen uit het land van herkomst van de ouders 

5 



6 

meekrijgt. anderzijds opgroeit in de cultuur van het 
gastland en dear normen, waarden en gedragspatronen 
leert die vaak niet overeenstemmen met wet in het gezin 
geleerd is. Vaak zal datgene dat de ouders overgedragen 
hebben aan de kinderen dan ook in geringe mate toepasbaar 
zijn op situaties zoals die zich in de dominante cultuur 
kunnen yoordoen (Boerma, N., 1981) zodat verwarring en 
onzekerheid bij deze kinderen te verwachten lijken. 

Waarin verschillen opvoedingswijzen van diverse et-
nische groeperingen van de opvoedingswijzen die gangbaar 
zijn in de Westerse cultuur, en wet is het belong van die 
verschillen voor de jongeren uit die etnische min-
derheidsgroepen? Om op deze vragen eon volledig antwoord 
te geven zou het in feite noodzakelijk zijn am iedere et-
nische en/of culturele minderheidsgroep apart to 
beschrijven, hetgeen in het kader van dit verslag eon on-
mogelijke opgave is. Zij die by. het rapport 
"Verkenningen in etnische idenfiteit" (Vermeulen, N., 
1983) doorlezen zullen opmerken dat er oak binnen de di-
verse etnische groeperingen zeer grate, o.a. op sociale 
klasse gebaseerde, verschillen bestaan. Nu zijn er tus-
sen sommige etnische groeperingen weer dusdanige 
overeenkomsten dat het toch mogelijk wordt eon indruk to 
geven van datgene waarmee jongeren uit de belangrijkste 
etnische minderheidsgroepen tijden bun opvoeding gecon-
fronteerd warden. 

Allereerst is or een opvallende overeenkomst in op-
voedingswijzen bij etnische groepen die uit veelal wei -
nig geindustrialiseerde, agrarische landen of streken in 
Zuid- en Oost Europa en Hoard Afrika als "east" of trek-
arbeider lotsverbetering zochten in de zg. "rijke" wes-
terse landen. De religieuze verschillen tussen de 
christelijke en de Mohammedaanse Turken en Marokkanen 
die zich recentelijk in Nederland hebben gevestigd 
lijken van verwaarloosbare invloed OP de problemen bij 
de opvoeding vergeleken met hun gezamenlijke verschillen 
ten opzichte van de westerse opvoeding (vergelijk by. 
Thomas W.T. and F. Znaniecki, 1921 en Hamburger F., p.a.. 
1981). 

Bij bovengenoemde etnische groeperingen vormde in het 
land van herkomst het gezin eon onderdeel van de 
'extended familiy'. Dit betekende dat materiele en 
geestelijke steun in het grote familieverband direct 
voorhanden waren on dat de verantwoording voor de op-
voeding van de kinderen niet alleen bij de ouders, maar 
ook bij andere familieleden rustte. De vrouwen hadden 
het binnenshuis voor het zeggen en de mannen vertegen-
woordigden het gezin near buiten toe. 

Er was een strenge hierarchie in het gezin, waarbij 
respect voor en gehoorzaamheid eon de ouderen, vooral 
aan de vader yoorop stonden. Jongens konden zich 
buitenshuis vrij bewegen waarbij de vader een oo'gje in 



het zeil hield en als 'model' diende. Meisjes dienden zo-
dra ze de vruchtbare leeftijd bereikt hadden binnenshuis 
te blijven en de andere vrouwen bij het huishouden te 
helpen. Daarbij dienden ze van onbesproken gedrag te 
blijven, wat door een strenge sociale controle effectief 
bereikt werd. 

Typische kenmerken van de opvoeding in deze gezinnen 
zijn: 

1. een zeer autoritaire vader, die de eer van het gezin .  
naar buiten hoog dient te houden; 

2. een toegevende moeder, die binnenshuis veel te 
zeggen heeft, echter naar buiten toe geen autoriteit 
bezit; 

3. het ondergeschikt zijn van het indi'vidu aan de groep. 
Iedereen dient de juiste rol te spelen, dan loopt al-
les goed. Een zelfstandig individu dat eigen doelen 
nastreeft, los van de groepsdoelen, kan in dit ge-
zinsverband niet getolereerd worden; 

4. om iedereen in de juiste rol te houden zijn stevige 
lijfstraffen heel normaal; 

5. inzicht in situaties wordt van de kinderen niet ver-
wacht, ze moeten hun rd l goed spelen. Het taalgebruik 
is impliciet want expliciet taalgebruik als instru-
ment bij de opvoeding is bier niet nodig. 

6. zodra dat mogelijk is werken de kinderen mee met de 
ouders am in het levensonderhoud van het gezin te 
voorzien. Er is dus geen lange overgangsfase tussen 
kind en volwassenheid zoals in de Westerse landen. 
Kinderen worden al vroeg als volwassen beschouwd. 
(Schrader A.e.a., 1979, Thomas, W.T., 1921, 
Grundemann, R.W.M. e.a., 1980, Eppink, A., 1982, 
Jaspers, L., 1982, Ribeiro, J.L., 1981, Sharkey, 
T.D., 1982, Neumann, U., 1980). 

Hierbij dient opgemerkt te warden dat de opvoeding bij 
immigranten ouders die in het land van herkomst al enige 
tijd in een grate stad hebben gewoond bovengenoemde ken-
merken in geringere mate zal vertonen. 

Neumann by. onderscheidt gezinnen die zichzelf en bun 
kinderen door middel van een traditionele opvoeding 
trachten te beschermen tegen de negatieve gevolgen van de 
migratie en gezinnen die zich veel soepeler, en 
geintegreerd opstellen in de dominante maatschappij 
(Neumann, U., 1980). Vooral voor de kinderen die thuis op 
traditionele wijze opgevoed worden maar de rest van bun 
socialisatie onder andere op school en op straat in de 

7 



8 

dominante cultuur krijgen, lijken or de volgende pro-
blemen to kunnen ontstaan: 

— de autoriteit van de vader wordt aangatast daar daze 
niet moor gebaseerd is op competentie of rolgedrag 
zoals dat door de kinderen aanvaard wordt; 

— de kinderen moeten tegemoet komen aan rolgedrag zo-
els de ouders dat van ze verwachten, maar in de domi-
nante cultuur worth juist dot rolgedrag afgeleerd en 
worth gedrag gericht op individualiteit aangeleerd; 

— de ouders zijn bang dat hun kinderen van hen zullen 
vervreemden en houden daarom nog stronger aan de oude 
tradities vast; 

— de ouders hebben op het gebied van het onderwijs hoge 
verwachtingen van hun kinderen, die hier echter niet 
aan kunnen voldoen daar de ouders andere onderwijs-
doelen nastreven dan de school; 

— de kinderen moeten vroeg van school at om moo to 
helpen in het gezinsonderhoud to voorzien. terwijl 
hun autochtone vrienden en vriandinnen juist zo lane 
mogelijk naar school gaan; 

— meisjes mogan vergeleken met bun autochtona vriend-
innetjes zeer weinig, want contact met jongens moat 
tot eon minimum beperkt blijven. 

— de zware lijfstraffen zijn in de Westerse cultuur 
niet gebruikelijk on de kinderen zullen die naarmata 
ze oudar worden steeds minder accepteren. 

Genoemde problemen zouden den kunnen laiden tot grate 
spanningen on conflicten in het allochtone gazin met als 
gevolgen bij de kinderen onder andere agressie, wegloop-
gedrag en psycho-sociale stoornissen (EPpink. A., 1981, 
Thomas, W.T., 1921, Naeyaert. D., 1983). Bij het boven-
staande moat wel bedacht Norden dat or weliswaar veel 
gespeculeerd wordt over de invloed van de migratie op het 
gezin maar dat or empirisch weinig over bekand is (Ham-
burger, F.. 1981). Rat or wel empirisch bekend is geeft 
geringe aanleiding om psycho-sociale stoornissen bij de 
aldus opgevoede kinderen to vermoeden (Verwey-Jonker. 
1971, Verdonck, A.. 1979, Mook-Engel, J.C. en R.E. van 
Dijk, 1983). 

flat or in deze opvoedingssituatie conflicten tussen 
ouders en kinderen zullen ontstaan is vanzelfsprekend. 
Ze zijn echter zeer verschillend van aard en vaak minder 
ernstig dan men soms denkt (Verway-Jonker. 1971, Ham-
burger, F.. e.a. 1981). 



Een tweede groep immigranten met een voor de westerse 
samenleving afwijkend opvoedingspatroon wordt gevormd 
door de Aziaten. In het algemeen zijn de Aziatische ge-
meenschappen in de diverse westerse landen zeer hecht en 
gesloten en wordt er gestreefd naar een zekere vorm van 
"onzichtbaarheid". Die "onzichtbaarheid" wordt bereikt 
doordat men zich, tot op zekere hoogte onafhankelijk van 
de dominante maatschappij, in eigen zaken begeeft en in 
geval van nood bijna uitsluitend van onderlinge hulp ge-
bruik maakt. Op deze wijze vormt de eigen (aziatische) 
gemeenschap een effectieve buffer tussen de dominante en 
de eigen cultuur. (Wong, A., 1981, Tagaki, P., 1978). 

Door de beslotenheid en de betrekkelijke onzicht-
baarheid is er weinig bekend over problemen in het gezin 
die hun oorsprong vinden in specifieke opvoedingswijzen. 
Het weinige dat bekend is wijst er echter op dat de kin-
deren en de ouders harmonieus met elkaar omgaan. Er is 
ook bier wel sprake van strenge discipline en respect 
voor de ouderen, maar dit wordt bereikt door een minimum 
aan straf en veel waardering voor de dingen die de kinde-
ren goed doen. Men is er het in het algemeen over eens 
dat deze wijze van opvoeden leidt tot weinig agressief 
gedrag, redelijk veel zelfvertrouwen en een redelijke 
mate van verantwoordelijkheidsbesef (Bol, M.W., 1979, 
Tagaki, P., 1978, Wong, B.P., 1981). 

Hier dient echter aan toegevoegd te worden dat naarma-
te de Chinezen langer in het gastland verblijven en de 
kinderen vollediger in de wester-se maatschappij 
gesocialiseerd zijn, deze kinderen zich problematischer 
gaan gedragen. Er wordt ook bier gesproken van kinderen 
die de taal van de ouders niet meer beheersen wat tot we-
derzijdse vervreemding zou kunnen leiden (Tagaki, P., 
1978, Vermeulen, H., 1983). Tevens wordt er nog melding 
gemaakt van een onderscheid tussen "oude" en "nieuwe" 
Chinezen, waarbij opgemerkt wordt dat de "nieuwe" 
Chinezen (na 1965 geemigreerd, 'Hong Kong Chinezen') 
meer naar buiten treden en hun kinderen minder "strict" 
opvoeden (Wong, B.P., 1981, Tagaki, P., 1978). 

In hoeverre dit alles zou kunnen leiden tot een voor 
de jongeren problematische opvoedingssituatie binnen het 
gezin is helaas onbekend. 

Als laatste grote groep immigranten kan bier nog genoemd 
worden de oorspronkelijke Afrikaanse bevolkingsgroep die 
in slavernij naar de kolonieen van Westerse landen ge-
bracht zijn. Het gaat bier dan voornamelijk om de negers 
in Amerika, de West Indiers in Engeland en de Creoolse 
Surinamers in Nederland. Vreemd genoeg vindt men over de-
ze bevolkingsgroepen nauwelijks uitspraken over 
cultuur-conflicten binnen het gezin, laat staan over 
problematiek van jongere die daarop gebaseerd zou zijn. 
Het, voornamelijk Amerikaanse onderzoek, heeft zich 
vooral gericht op zaken als identiteitsontwikkeling, 

9 



10 

self-concept, gevoel van eigenwaarde e.d. Het meest r0 
canto onderzoek lijkt erop to duiden dat or op doze 
gebieden weinig verschil (moor) is met blanke Ameri-
kaanse jongeren, althans wanneer ze zich in dezelfde so-
ciaal-economische positie bevinden. 

Waarschijnlijk leven doze groeperingen at zo lang 
naast of in de dominant° Westerse cultuur dat het op -
voedingspatroon grotendeels is overgenomen en or dus 
weinig varschillen te zien zijn. Een veal genoemd ver-
schil is echter wel dat or bij deze bevalkingsgroepen re-
latief veel gezinnen voorkomen waar de Yoder ontbreekt. 
Dit zou eon uit de tijd van de slavernij overgebleven 
verschijnsel zijn. Sloven moesten nl. "per stole ver-
kocht kunnen warden en mochten daarom niet trouwen. In 
hoeverre gezinnen met alleen eon moeder eon het hoofd na-
delig zijn voor de opvoeding van de kinderen is echter 
niet duidelijk. Tegenwoordig seen veel antropologen or-
van uit dat ook in doze gezinstypen kinderen tot 
evenwichtige mensen kunnen opgroeien (Bovenkerk. F., 
1983). Het lijkt or dan ook op dat bij de negers. 
West-indiers on Creolen nauwelijks sprake is van pro-
blemen bij de opvoeding die aan cultuurverschillen 
binnen het gezin te wijten zouden zijn. 

Samenvattend zou gezegd kunnen warden dat vooral in de 
immigranten gezinnen met genoemde voor-industriele, 
agrarische achtergrond sprake kan zijn van conflicten in 
het gezin tussen jongeren en hun ouders. Het zijn de 
dochters in dit gezinstype die het meest in hum ont-
plooiing belemmerd worden. Desondanks veroorzaken ze in 
geringere mate conflicten dan de jongens. 

Al, verklaring voor doze conflicten noemt men de 
botsing van normen. waarden on gedragspatronen die de 
allochtone jongeren uit de dominante maatschappij hebben 
overgenomen, met de normen, waarden en gedragspatronen 
die de ouders uit het land van herkomst hebben 
meegenomen. Alhoewel in doze verklaring veal waarheid 
schuilt blijkt het echter toch to makkelijk, to algemeen, 
am over eon "botsing" van culturen to spreken. Allereerst 
is het oak bij andere bevolkingsgroepen, waaronder de do-
minante Westerse. heel gebruikelijk dat de meisjes moor 
tijd in het gezin doorbrengen en . minder "mogenn dan de 
jongens. (Meibury. H., 1981, Vermeulen, H., 1983). 

Wet derhalve de conflictstof in het gezin over de op-
voeding van de dochters betreft, lijkt er slechts Barak° 
to zijn van graduele verschillen tussen de diverse et-
nisch° en/of culturele groeperingen. 

Ten tweed° is het opvallend dat oak bij kinderen van 
de immigranten uit Nederlands Indio opvoedingsproblemen 
voorkomen, ondanks het feit dat or bij doze groep nauwe-
lijks sprake was van teal on cultuur verschillen ten op-
zichte van de Nederlandse bevolking. Hier word de oorzaak 
van conflicten in het gezin gezocht in de patriarchale en 
autoritaire opvoeding (Verwey-Jonker, H., 1971). Eon 



zeer autoritaire opvoeding wordt trouwens ook voor ge-
zinnen uit de dominante Westerse bevolking regelmatig 
genoemd als bron van conflicten in het gezin. 

In dit licht bezien lijken opvoedingsproblemen en 
daarmee gepaard gaande conflicten tussen ouders en kin-
deren het gevolg van de patriarchale zeer autoritaire 
opvoeding die bij bepaalde etnische groeperingen ge-
bruikelijk is. Conflicten ontstaan dan met name doordat 
allochtone jongeren op grond van bun ervaringen met de 
dominante cultuur toleranter behandeld willen worden 
door hun ouders. 

1.2 Problematiek voortvloeiende uit de huisvestingssituatie 

De immigranten trokken bij grote economische bloei 
naar gebieden waar het meeste werk is, vaak in de buurt 
van grote stedelijke agglomeraties (Evans, R., 1983). 
Door hun in het algemeen lage inkomens waren ze aange-
wezen op de goedkoopste, oude percelen in de meest over-
bevolkte wijken van de grote steden. Daar ze met'grote 
aantallen tegelijk kwamen was er zelfs voor de slechtste 
panden nog een zekere concurentie, en werd er relatief 
veel voor de panden betaald (Boerma, N., 1981, 
Molendijk, J.e.a., 1983, Newman, K., '1983, Marnoch, 
A.E., 1983, Rhods, J., 1983, Schrader, A., e.a. 1979). 

Die relatief hoge prijs gecombineerd met het feit dat 
het vaak grate gezinnen betrof of groepen die elkaar 
reeds uit het land van herkomst kenden, leidde ertoe dat 
in veel gevallen teveel mensen een te kleine ruimte 
gingen bewonen (Lamanda, V., 1983, Tagaki, P., 1978). 
Overbewoning en geldgebrek, mede veroorzaakt doordat er 
soms gespaard wordt voor de remigratie of voor de achter-
gebleven familie, leiden ertoe dat er weinig onderhoud 
gepleegd word aan de woningen en dat deze nog verder 
achteruitgaan, iets wat tevens het aanzien van de buurt 
niet ten goede komt (Newman, K., 1983). Daar waar immi-
granten in nieuwe buitenwijken terecht kwamen is de 
sitUatie inmiddels even slecht als in sommige binnenste-
den. Lamanda heeft het in dit verband over 'slechte 
accomodatie, overbewoning, somber' enz. met betrekking 
tot sommige Franse buitenwijken (Lamanda, V., 1983) en 
ook de Bijlmer in Nederland vertoont genoemde kenmerken. 
Juist in de buitenwijken betreft het echter veelal huur-
woningen zodat het slechte onderhoud dear voor een groot 
deel aan winstbejag van woningbouwverenigingen valt toe 
te schrijven. 

• 	 Afgezien van de financiele kant zijn er nog andere re- 
denen voor de relatief slechte huisvesting van mensen 
uit etnische minderheidsgroepen. 

1 1 
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— Door discriminatie is het aantal mogelijkheden om 
ergens enders to wonen vaak beperkt (Bovenkerk. F., 
1978, Biervliet, W., 1975, Bloom, B., e.a., 1964, 
Vermeulen, H., 1983). 

— Het woningtoewijzingsbeleid van sommige ambtenaren 
ken crop gericht zijn in bepaalde buurten weinig bui-
tenlanders toe te laten (ITS, 1983). 

— In Nederland zijn or, afgezien van de toch al grote 
woningnood, to weinig goedkope grate woningen, wear-
door juist de buitenlanders die grate gezinnen 
hebben, long moeten wachten op passende woonruimta 
(ITS, 1983). 

In het algemeen kan or vanuitgegaan worden dat veel 
mensen wit etnische minderheidsgroepen wonen in slechte, 
to kleine huizen, die relatief duur zijn. Den huizen 
staan veelal in oude, slecht onderhouden buurten met eon 
wegkwijnende infrastructuur en met zowel voor ouders als 
kinderen weinig recreatieve voorzieningen (Rhodes, J., 
1983, Tagaki, P., 1978, Lieberson, S., 1963). 

Over problemen die or bij jongeren uit etnische min-
derheidsgroepen kunnen ontstaan ale gevolg van can 
slechte huisvesting zijn de meeste auteurs het eens en 
ondanks het feit dat er weinig empirisch materiaal is cm 
de uitspraken good te onderbouwen zal hieronder een op-
somming van de meest genoemde problemen gegeven warden. 

— Door de overbewoning is or voor kinderan en ouders 
wainig privacy, wat tot spanningen en conflicten 
binnen het gezin kan leiden. Speciaal de meisjes, die 
toch al veel thuis moetan zijn lijden hieronder 
(Boerma. H., 1981, Mathews, L.J., 1980, Tagaki, P., 
1978). 

— Zowel binnenshuis ale buitenshuis zijn er weinig re-
creatieve voorzieningen waardoor de ontwikkeling van 
de kinderen belemmerd wordt en or problemen op school 
kunnen ontstaan. Problemen op school kunnen oak ont-
staan doordat or thuis goon pleats is am huiswerk to 
maken. (Schrader, A. e.a., 1979, Boerma, N., 1981). 

— Doordat in veal buurten eon hoge concentratie van 
allochtonen aanwezig is worden contacten met mensen 
uit de dominante cultuur tot eon minimum beperkt, or 
zijn te weinig integratieve momenten. (Neayaert. D., 
1983). De contacten die or al plaatsvinden warden 
SOM5 door de strange sociale control° van de 
migranten onderling ernstig bemoeilijkt (With, J., 
1983, De Schilderswijker 1983). Veal migranten 
noemen dit zelf oak als een nadeel van het wonen in 
.grate concentraties. 



— 	Ghettovorming zoals in het buitenland komt in.Neder- 
land echter niet voor. Wel is in sommige buurten de 
concentratie allochtonen zo groat geworden dat de op 
autochtone kinderen ingestelde scholen in die 
buurten door de grote toeloop buitenlanders niet 
moor good kunnen functioneren. Dit nog afgezien van 
het feit dat die scholen het toch al moeilijk hadden 
met de oorspronkelijke autochtone arbeiderskinderen 
(Bovenkerk, F., 1983, Boerma, N., 1981). In zekere 
zin is de grate concentratie allochtonen in bepaalde 
wijken dus van directe invloed op de kwaliteit van 
het onderwijs aan allochtone jongeren. 

— 	Voor veel migranten van de eerste generatie is de 
huisvesting, vergeleken met die in het land van her-
komst, niet zo slecht. Hun kinderen, die alleen met 
de autochtone bevolking kunnen vergelijken zijn or 
minder tevreden over (Gebauer, M., 1981, Entzinger, 
H.B., 1983, Schrader, A. e.a., 1979, Tagaki, P., 
1978). 

Een van de meest opvallende kenmerken van de woonsituatie 
van etnische minderheidsgroepen in het algemeen is niet 
zozeer de individueel slechte huisvesting, maar veel 
moor de kwaliteit van de leefomgeving die, mede door het 
grote aantal gedepriveerde buitenlanders, vermindert. De 
buurt wordt slecht onderhouden, or is afbraak, de mensen 
voelen zich or niet prettig on ze doen or oak niet veel 
meer aan (Newman, K., 1983, Mc Cane, D.J., 1982). Hier 
komt nog bij dat de "melting pot" van binnenstadsbewoners 
diverse leef- en woonstijlen in zich verenigt en dat dit 
gepaard gaat met een geringe sociale integratie daar eon 
deel van de bevolking, vooral de jongeren on de mensen 
zonder kinderen, zeer mobiel zijn. In doze buurten is, 
ongeacht de aanwezigheid van etnische 
minderheidsgroepen, vaak al eon kiem voor sociale con-
flicten aanwezig. De bewoners identificeren zich te 
weinig met hun woonomgeving on er is geen sprake van een 
collectief buurtgevoel. (Draak, J. den, 1979, Jong, W. de 
e.a., 1983, Cachet, A., 1977, Newman, 0., 1976, Wilson, 
B.). Alleen al het feit dat mensen in doze buurten wonen 
vergroot de kans dat zij deviant, delinquent gedrag gaan 
vertonen en dit ongeacht hun culturele of etnische 
achte'rgrond, autochtoon of allochtoon (Tuck, M., 1981, 
Weschke, E., 1983, Buikhuisen, W., 1970, Matthijs, K., 
1982, Hildebrand, J.A., 1963, Mathews, L.J., 1980, 
Veendrick, L., 1976). 

Sterker nog, de buurt speelt zelfs eon rol bij de 
beoordeling van eon verdachte door het Justitiele appa-
raat (Jongman, R.W., 1976). 

Samenvattend kan gesteld warden dat problematiek van 
jongeren uit etnische minderheidsgroepen gedeeltelijk 
voortkomt uit hun in doorsnee slechte huisvestingssitua- 
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tie en dat die problematiek zich kan uiten in spanningen 
in het gezin, relatief geringe ontwikkelingsmoge-
lijkheden en onderwijskansen en last but not least eon 
verhoogde kans OP het vertonen van onaangepast, soms 
delinquent, gedrog. 

Het zullen vooral de slechte, to kleine huizen en de 
geringe kwaliteit van de woonomgeving zijn die bij de 
allochtone jongeren het gevoel van relatieve deprivatie 
vergroten terwijl .  het opgroeien in eon omgoving die in 
felts niet voldoet ear, de minimum eisen die de bevolking 
van de dominante cultuur stelt Cr wel toe moot bijdragen 
dat or bij die jongeren eon zekere mate van vervreemding 
ten aanzien van die dOminante cultuur pleats vindt 
(Schrader, A. e.a., 1979, Matthijs, K., 1982). 

1.3 Ondermijsproblematiek 

Over het onderwijs aan jongeren uit etnische min-
derheidsgroepen is zeer veel literatuur verschenen. On-
danks de vole publicaties zijn or echter nog talloze 
lacunes in de beschikbare informatie (Esch, W. van 1982) 
en-is het op grond van het bestudeerde materiaal niet mo-
gelijk meer dan eon zeer algemene 'chats van de ander-
wijsproblematiek to geven. 

Zij die op dit gebied moor willen weten worden bier 
verwezen near de dissertatie van W. van Esch 'Etnische 
groepen en het onderwijs' (Esch. W. van, 1982) waarin eon 
voor Nederland goed totaaloverzicht wordt gegeven. 

Over eon punt is men het roerend met elkaar eons: 
allochtone leerlingen leveren geringere prestaties in 
het onderwijs dan autochtone. Vooral buitenlands, maar 
oak enig Nederlands onderzoek bevestigt deze uitspraak 
(Little, A., 1975, Philips, C.J.,1979, Esch, W. van, 
1982, Lamanda, V., 1983, Schrader A., e.a. 1979). 

De belangrijkste redenen voor de geringere school-
prestaties van jongeren uit etnische minderheidsgroepen 
zullen hieronder worden genoemd. 

a) In het algemeen i5 de beginsituatie van allochtone 
jongeren slechter dan die van de autochtone 
jongeren. Eon belangrijk deel van die beginsituatie 
wordt nl. bepaald door voor- en buitenschoolse er-
varingen (Corte, E. de, 1976), en de ervaringen van 
allochtone jongeren, zijn nu eenmaal enders dan die 
van de autochtone middle-class jongeren op wie het 
onderwijs, zeker qua normen en waarden is afgestemd 
(Wald, D.A., 1981). Verder van invloed OP de beginsi-
tuatie zijn de verschillen tussen: 

- zij die in het land van ontvangst geboren zijn of 
daar els baby gekomen zijn: hun socialisatie 



vindt uitsluitend in het land van ontvangst 
plaats 

— zij die de primaire socialisatie in het land van 
herkomst hebben gehad 

— zij die voornamelijk in het land van herkomst 
zijn gesocialiseerd (Schrader, A. 1979). 

Voor wat betreft te verwachten problemen in het 
onderwijs wordt de groep in het land van ontvangst 
geborenen steeds belangrijker. Zij hebben relatief 
de beste onderwijskansen daar isolatie, taal en cul-
tuurproblemen bij hen al enigszins afnemen (van 
Esch, W. 1982). Overigens moet men zich van laatst-
genoemde effecten niet al te veel voorstellen. De 
jonge Noord-Afrikanen in Frankrijk, die daar inmid-
dels bijna allemaal zijn geboren, hebben nog steeds 
men onderwijsachterstand (Lamanda, V. 1983), evenals 
de Molukkers in Nederland (Veenman, J. 1981) om nog 
maar niet te spreken van de al generaties in Amerika 
wonende zwarte bevolkingsgroep. 

b) Samenhangend met de slechte beginsituatie wordt vaak 
de gebrekkige taalbeheersing van jonge allochtonen 
genoemd als oorzaak van de slechte schoolprestaties 
(Esch, W. van, 1982). In Frankrijk by. leveren de 
allochtone jongeren slechte schoolprestaties. Onge-
veer men derde van de leerlingen in het primaire 
onderwijs en een kwart van de leerlingen in het se-
cundaire onderwijs spreekt heel matig frans, laat 
staan dat ze het goed kunnen lezen of schrijven 
(Lamanda, V., 1983). In dit verband wordt ook vaak 
op de nadelen van de gedwongen tweetaligheid van 
allochtone jongeren gewezen (Vries, M.H. de 1981, 
Veenman, J., 1981, Bol, M.W. 1979, Schrader, A., 
1979). Het gaat hierbij om de veronderstelling dat 
via de in principe 'vreemde' taal, begrippen, 
waarden en normen ingepast moeten worden in men 
cognitieve structuur die daar, op grond van de 
'allochtone' primaire socialisatie, nog niet vol-
doende voor ontwikkeld is (de Vries, M., 1981, Bol, 
M., 1979). Er zijn echter ook etnische minderheids-
groepen waarbij van problemen met de dominante taal 
nauwelijks sprake kan zijn en die toch men onderwijs-
achterstand hebben. Te denken valt hierbij aan de 
uitsluitend Amerikaans sprekende zwarte bevolking in 
Amerika en de gerepatrieerden in Nederland 
('Allochtonen in Nederland, 1971). Misschien wordt 
er teveel nadruk gelegd op een gebrekkige taalvaar-
digheid waardoor andere belangrijke factoren 
verborgen blijven (Boos-Nunning in: Hohman, 1976, p. 
65). (Te denken valt hierbij onder andere aan: dis- 
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criminatie, cultural° aanpassingsproblemen, en eon 
nog to bespreken gebrek aan motiyatie). 

c) Eon andere belangrijke factor bij het presteren in 
het onderwijs is de motivatie om to leren, on voor 
wet de allochtone kinderen betreft oak de motivatie 
om to integreren in de dominante cultuur (Appel. R. 
1981). 

Ook OP dit gebied zijn de allochtone jongaren in 
het nadeel on wel op de volgende drie punten: 

1. Motivatie belemmerende factoren in het gezin. 

— veel allochtonen zijn nog gericht op de 
'extended family' waardoor de kinderen niet 
bepaald aangemoedigd worden opleidings- on 
carrieredoelen no to streven. flit sport in-
dividuele doelen bedreigt nl. de gezinsso-
lidariteit (Sharkey. T.D.. 1982, Eppink, A.. 
1981); derhalve gaan meisjes by. niet naar 
school on in het huishouden to helpen on 
moeten jongens al vroeg meehelpen het go-
zinsinkomen to verdienen. 

— de houding van ouders ten aanzien van het 
schoolsysteem on de participatie van hun 
kinderen daarin is van belang voor de leer-
motivatie van die kinderen. Veel allochtone 
ouders (sommige autochtone overigens ook) 
zijn om verschillende redenen niet of nauwa-
lijks betrokken bij de school van hun 
kinderen (ze spreken de taal niet, ze be-
grijpen 	het 	onderwijs 	niet, 	ze 
onderschrijven de geldende normen on waarden 
niet). Soms willen ze or zelfs niet bij be-
trokken zijn, dear dit expliciet het terrein 
van de leerkracht is (Ribeiro, J.L. 1981, 
Esch, W. van. 1982, Amersfoort, J. van 1974, 
Berg-Eldering, L. van de, 1978). Daarbij 
komt nog dat de ouders niet altijd blij zijn 
met wet de kinderen op school leren. Ze 
vinden dat de kinderen van ze vervreemden of 
dat ze gewoon eon 'vak' zouden moeten leren 
(Lewis A. 1981, Veenman, J. 1981, Schrader 
A. 0.0. 1979). 

— tevens dient nog to worden opgemerkt dat in-
consistent° oavoedingspraktijken (in de ogen 
van de dominante groep) gecombineerd met 
angst en (verblijfs)onzekerheid van de 
allochtone ouders kunnen leiden tot angst. 
onzekerheid, overgevoeligheid, depressie, 
concentratie stoornissen on contactproblemen 



bij hun kinderen (Esch, W. van, 1982, 
Freeman, B. en G. Savastano, 1970). 

2. Motivatie belemmerende factoren op de school 
zelf 

— algemeen bekend is inmiddels dat de nega-
tieve verwachtingen die veel leerkrachten 
hebben 	ten 	aanzien 	van 	allochtone 
leerlingen, de prestaties en de motivatie 
nadelig beinvloeden (Kluge e.a. 1976, Esch, 
W. van, 1982, Lewis, A. 1981, Vries, M.H. de, 
1981). Sommigen spreken in dit verband van 
een bedekt soort racisme (Malewska Peyre, H. 
1980), anderen van stigmatisering (Schrader, 
A. e.a., 1979, Sowell, T. 1981). 

— de veelal autochtone leerkrachten zijn niet 
voldoende toegerust voor het onderwijs aan 
allochtonen. Hun opleiding is niet voldoende 
en ze bezitten te weinig kennis over de cul-
turele achtergronden van de allochtonen 
(Engle, D.L. 1975, Boos-Nunning in: Hohman, 
1976, Esch, W. van, 1982, Schrader A. e.a. 
1979). hit onderzoek van Engle kwam naar vo-
ren dat de kwaliteit en de opleiding van de 
leerkrachten belangrijker leek dan de taal 
waarin les ward gegeven en de gebruikte 
leermiddelen (Engle, D.L. 1975). Verder kan 
nog worden opgemerkt dat de leerstofinhoud 
veelal niet aansluit bij de ervaringswereld 
van de allochtone leaning (Esch, W. van, 
1982) en dat er te weinig aandacht wordt be-
steed 	aan 	sociaal 	handelen 	en 
sociaal-emotionele aspecten (Akpinar H. 
e.a., 1978). Ook de validiteit van toetsen, 
geconstrueerd in de dominante cultuur, lijkt 
voor andere etnische groeperingen uiterst 
twijfelachtig (Moya, M.P.D., 1981). 

— de relaties tussen autochtone an allochtone 
leerlingen zijn weliswaar niet 	slecht 
(Scott, R.R. and Mc Partland, J.M., 1982) 
maar toch nog van dien aard dat de geiso-
leerde positie van de allochtone jongeren 
erdoor wordt versterkt. Gebrek aan vooroor-
delen op school betekent nog niet dat er van 
waardering sprake is (Schrader A. e.a. 
1979). Door de slechte schoolprestaties 
wordt echter de waardering weer belemmerd 
(Gebauer, M, 1981). 
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Op daze wijze kan de emotionele binding met 
school en klas zich bij allochtone leerlin-
gen niet voldoende ontwikkelen. De daaruit 
voortvloeiende isolatie is niet alleen 
slecht voor de schoolprestaties, moor ook 
voor het gevoel van eigenwaarde: eon goede 
socialisatie kan dan op school niet pleats-
vinden (Esch. W. van, 1982, Akpinar H. e.a.. 
1979, Malewska-Peyre, H. 1980. Schrader A. 
e.a., 1979). 

M. de Vries zegt hierover: "Vrij algemeen 
wordt aangenomen dat de mate waarin het kind 
zich geaccepteerd voelt op school en wordt 
gestimuleerd door ouders. leerkrachten eon 
leeftijdgenoten. van grote invloed zijn op 
de motivatie (Vries, M.H. de, 1981). 

3. Motivatie belemmerende factoren buiten gezin en 
school 

— uit diverse onderzoekingen bleek dot, zowel 
in Europa els in Amerika. jongeren uit et-
nische minderheidsgroepen &minis verwachten 
van het onderwijs, dear ze zelfs no eon afge-
rondo opleiding moeilijk work kunnen vinden 
(Pratt. 	J.B., 	1983, 	Lewis. 	A. 	1981, 
Schrader, A. e.a. 1979, Hamburger F., e.a. 
1981). Dat dit verschijnsel zich door de al-
gemene werkloosheid in alle landen van 
ontvangst voordoet, hoeft hier goon verder 
betoog (Pratt. J.D., 1983), evenmin al, het 
fait dat dit voor autochtone jongeren ook 
geldt. 

— spijbelen en vijandigheid ten opzichte van 
de school zullen hierdoor overal vaker voor-
komen (zie ook de volgende paragraaf over de 
werksituatie). 

— de dominante cultuur schrijft in veel gavel-
Ion eon inferieure identiteit toe aan 
allochtone ouders en hun kinderen. Doze 
stigmatisering leidt tot onzekerheid on 
slechtere schoolprestaties (Esch, W. van. 
1982, Schrader, A. 1979). 

— de leefomgeving is onvriendelijk, slechte 
wijken met bouwvallige huizen en weinig 
speelgelegenheid voor de kinderen hebben eon 
negatieve uitwerking OP de cognitieve ont-
wikkeling van het kind (Schrader A. 0.0. 
1979). 



Het bovenstaande samenvattend lijkt het erop als 
zouden cultuur, taal en motivatieproblemen gezamenlijk 
verantwoordelijk zijn voor de slechte prestaties en de 
daaruit voortvloeiende achterstand in het onderwijs van 
jongeren uit etnische minderheidsgroepen. Echter, het is 
zoals eerder is opgemerkt, de vraag of aan daze factoren 
niet teveel aandacht wordt besteed waardoor andere be-
langrijke factoren zoals discriminatie, 
woonomstandigheden an de slechte economische positie van 
de ouders, over het hoofd gezien dreigen te worden 
(Boos-Hunning in Hohman, 1976). Waarschijnlijk levert 
bier de som van genoemde factoren meer problemen op dan 
de optelling van de factoren afzonderlijk. 

Veal recent Frans, Duits an Amerikaans onderzoek leidt 
voornamelijk tot de conclusLe dat er voor etnische min-
derheidsgroepen sprake is van vervreemding ten aanzien 
van de educatieve instellingen van de dominante cultuur. 
Een vervreemding die vooral ontstaat doordat de inhoud 
van de leerstof, en de onderwijsdoelen, volledig geent 
zijn op normen, waarden, gedragspatronen, taalgebruik en 
verwachtingen van de middenklasse in de dominante cul-
tuur. Etnische minderheidsgroepen kunnen zich hierin 
weing herkennen, evenals trouwens de "lower-class" van 
de dominante bevolkingsgroep (Wald, D.A., 1981). Het 
verband tussen doelstellingen van de school en doel-
stellingen van de jongeren wordt geringer naarmate de 
jongeren een slechtere sociaal economische achtergrond 
hebben. Het wordt dan onwaarschijnlijk dat traditionele 
middelen om een doel te bereiken (by. goad werken op 
school) gebruikt worden. Een uitkering kan makkelijker 
lijken! (Gottlieb, D., 1964, Chazan, B., 1978). Alleen 
wanneer de schoolprestaties verbonden worden aan sociale 
stijgingskansen, in de ogen van de kinderen an hun 
ouders, en de kinderen hierop reageren door zich in te 
spannen, kunnen ze een bij hun mogelijkheden passend, 
reeel aspiratie niveau ontwikkelen. Wanneer die 
aspiraties er niet (meer) zijn, kunnen ze in principe 
slechts anomisch reageren. (Hamburger, F., e.a., 1981, 
Royce, J.M. e.a., 1983). De sociale relatie met de 
school en de houding ten opzichte van de school worden 
hierdoor negatief beinvloed, wat weer tot gevoelens van 
teleurstelling en ontmoediging leidt (Malewska-Peyre, 
H., 1980). 

Het zou dan juist daze vervreemding zijn die, ge -
deeltelijk veroorzaakt an gedeeltelijk versterkt door 
cultuur, taal en motivatie verschillen, een belangrijke 
oorzaak is van problemen in het onderwijs bij jongeren 
uit etnische minderheidsgroepen en ook bij jongeren uit 
de lagere sociale klasse van de dominante bevolkings-
groep (Ribeiro, J.L., 1981, Moyer, T.R., 1982). 

Uiteindelijk lijkt het dus niet zozeer uitsluitend om 
een scholings- of taalhandicap te gaan, maar veeleer om 
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cumulatieve processen in de maatschappij die de concrete 
en sociale vaardigheden en hat zelfbewustzijn van 
allochtone jongeren negatief beinvloeden an hun toe-
komstmogelijkheden beperken (Schrader, A., e.a. 1979). 
In mindere mate zijn oak 'lower-class' autochtone jon-
geren bier de dupe van. Genoemde cumulatieve processen 
ontstaan onder andere doordat de school zich niet aan be-
Paalde bevolkingsgroepen aanpast, maar verwacht dat doze 
groepen zich eon de school aanpassen (Carter, •R.I., 
1979). Daze cumulatieve processen zouden als min of meer 
autamatisch discriminerend ten aanzien van bepaalde 
groepen gezien kunnen worden (zie ook Kobben, 1984). 

De in den paragraaf behandelde onderwijsproblematiek 
ken dan ook alleen tot een oplossing gebracht warden wan-
near erkend wordt dat er sprake is van een complexe meat-
schappel.iike problematiek. Deze problematiek ken slechts 
door een overheidsbeleid gericht op knelpunten in di-
verse sectoren van de maatschappij tot eon bevredigende 
oplossing warden gebracht (Esc'', W. van, 1982). 

1.4 Positie pp de arbeidsmarkt 

In het algemeen kan gesteld warden dat de positie OP 
de arbeidsmarkt voor jongeren uit etnische minderheids-
groepen verre van rooskleurig is. In elle Europese 
landen van ontvangst en in de V.S. is sPrake van eon ten 
opzichte van de autochtone jongeren, disproportionele 
grote werkloosheid (Vries. M. de, 1981, Schumacher, P., 
1981, Verdonck, A., 1981, Borus, M.E., 1982 • Veenman, 
J., 1981, Haex, J., 1977, Caplan, N., 1970, Lamanda, V., 
1983). 

Eon moor exacte bepaling van de werkloosheid onder 
jonge allochtonen in de diverse landen is niet good moge-
lijk dear de onderzoeken op dit gabled veelal onvolledig 
en slecht vergelijkbaar zijn (Vries, M. de, 1981 o.a.). 
Voor hen die meer over work on warkloosheid van 
allochtonen in Nederland willen weten wordt hier ver-
wezen naar Naar komen zij terecht" (Vries. M. de, 1981). 

Eon belangrijk factor die nog geruime tijd van invloed 
zal zijn op de slechte positie van jongeren in het alge-
meen is de enorme structurele werkloosheid in elle Wes-
terse landen. Juist de jongeren uit etnische 
minderheidsgroepen warden, door de geringere vraag aan 
werkgeverszijde, en het daardoor ontstane relatief ver-
grate aanbod van autochtone jongeren, de arbeidsmarkt 
uitgedrongen. Inners, or is minder vraag dus or zijn, 
vergeleken met vroeger, moor autochtone jongeren voor 
eenzelfde positie op de arbeidsmarkt. De allochtonen 
die or ondanks alles in slagen work to vinden komen veal-
al op de secundaire arbeidsmarkt terecht. Dit is het 



ongereglementeerde deel van de arbeidsmarkt waar weinig 
rechten en voorzieningen zijn. Het gaat hierbij vooral 
om zwart, vies, gevaarlijk en/of slecht betaald werk 
(Esch, W., 1982, Jager, J., 1983, Ellemers, J.E., 1979). 
Tevens betreft het hier werk waarin de kans op verticale 
mobiliteit gering is (Verdonck, A., 1981). 

Zo ontstaat er een steeds grotere concentratie van 
etnische minderheden in het ongeschoolde en lager ge-
schoolde werk. Dit wordt nog verergerd doordat er, van-
wege mechanisatie en automatisering, in de huidige 
Westerse wer;eld steeds minder van dat werk is en er 
steeds hogere opleidingseisen aan de arbeiders gesteld 
worden (Busch, M., 1981). In dit verband wordt wel ge-
sproken van het opkomen van een nieuwe vierde klasse, het 
zg. subproletariaat (Ellemers, J.E., 1979). Vrijwel alle 
auteurs die de posities van allochtone jongeren op de ar-
beidsmarkt beschreven of onderzocht hebben zijn het er 
dan ook over eens dat deze jongeren dezelfde, of nog 
slechtere positie bekleden, dan hun vaders. "There 
exists a labour force (in Amerika) that earns the same 
wage regardless of the year of immigration (Tagaki, P., 
e.a., 1978) of Carlos Castro Almeida van de I.L.O.: "het 
wordt voor de jonge migranten in Europa steeds moei-
lijker om werk te vinden. Zij dreigen maatschappelijk 
niet verder dan hun ouders te komen" (zie ook: :Lamanda, 
K., 1983, Bielefeld, U., 1982, Bol, M.W., 1979, Wild, J., 
de, 1981, Bowers, N., 1979). 

Een uitzondering op bovenstaande kan gevormd worden 
door meisjes uit vooral islamitische minderheidsgroepen. 
In de paragraaf over de gezinssituatie zal daar dieper op 
ingegaan worden. Hier kan worden volstaan met te ver-
melden dat de cijfers voor Nederland niet op een 
dergelijke uitzondering wijzen (Vries, M.H. de) en dat 
in het algemeen de positie van allochtone meisjes even 
slecht is als die van allochtone jongens (Lamanda, V., 
1983). 

Naast de algemene werkloosheid zijn er voor jongeren uit 
etnische midnerheidsgroepen nog een aantal specifieke 
redener die hun toetreding tot de arbeidsmarkt be-
moeilijken en hun kansen op verticale mobiliteit vermin-
deren. De volgende redenen worden door auteurs in 
diverse landen veel genoemd. 

a) Vrij algemeen blijkt dat veel allochtone jongeren de 
taal van de dominante bevolkingsgroep niet goed be-
heersen. Dit betekent dat zij voor veel, meestal de 
"betere" banen slecht geschikt zijn. (Veenman, J., 
1981, Vries, M.H. de, 1981, Verdonck, A., 1981). Voor 
tweede en volgende generaties allochtonen zal dit 
men steeds minder zwaar wegende factor worden. Voor 
de negers in Amerika en in mindere mate voor 
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Surinamers on Antillianen gaat dit argument echter 
nauwelijks OP. 

b) Zoals uit de paragraaf over de onderwijssituatie 
blijkt is de opleiding van allochtone jongaren veel-
al slecht, wet ze in vergelijking tot autochtone jon-
geren in eon zeer ongunstiga concurrentie positia 
pleats (Vries. M.N. de. 1983, Veenman, J.. 1981, 
Biervliet, (4.. 1975). Alleen de slecht betaalde. on-
Prettige en gevaarlijke baantjes staan voor hen 
open, waarbij de goring° opleiding or tevens voor 
zorgt dat de stijgingskansen miniem zijn (Vries, 
M.N. de. 1981. Royce, J.M., 1983, Sharkey, T.D.. 
1982). In Belgie by. doen 2 keer zoveel jonge buiten-
lenders els Belgen ongeschoold work en binnen dit 
work bekleden de jonge allochtonen vooral functies 
die weinig kans op verbetering bieden (Neoax. J., 
1977). De opmerking dat de relatief grote hoe-
veelheid ongelukken op het work bij allochtonen 
vooral to wijten is aan een gebrekkige opleiding moot 
hier ontkend worden. Het is simpeler; vergeleken met 
allochtonen die dezelfda opleiding hebben doen zij 
het gevaarlijkste work on lopen dus het grootste ri-
sico op ongelukken (1.1.0. information 1978, 
Gebauer, M., 1981, Boerma, N., 1981). 

cl Zeer belangrijk on veal genoemd in verband met de 
slechte positie van jonge allochtonen op de arbeids-
markt is de discriminatie near ras van werkgevers-
zijde, van autochtone werknemerszijde en corns ook 
van de kant van arbeidsbemiddelende instanties. 

In Nederland en ook in andera landen blijkt by. 
dat de bereidheid van werkgevers om allochtonen in 
dienst to nemen afneemt naarmate de arbeidsmarkt 
krapper wordt (Vries, M.H. de, 1981). Daarentegen 
zou eon verhoging van de bereidheid on allochtonen in 
dienst to nemen to verwachten zijn daar veal 
allochtonen in verband met hun slechte wetskennis, 
geringe opleiding en/of verblijfsonzekerheid ge-
dwongen kunnen worden om leder soort work aan te 
pakken en dit nog vaak bereid zijn to doen voor eon 
zeer laag loon (Vries. M.N. de 1981. Borus, M.E., 
Bowers, N., 1979). De geringe bereidheid van de work-
gevers om allochtonen volgens de geldende 
C.A.0.-bepalingen aan to stollen lijkt dan ook het 
gevolg van discriminatie, zoals trouwens ook door 
moor direct onderzoek is aangatoond (Bovenkerk. F.. 
1978, Veenman. J. e.a. 1981. Thomas, W.B., 1980. 
Biervliet, (4., 1975, Lyon, L., 1982). 

Soros zal discriminatie pleats vinden op rationale 
gronden. ter bescherming van het bedrijf on corns op 
volledig irrationele gronden. Jencks maakt voor wat 
betreft discriminatie van werkgeverszijde onder- 



scheid tussen de volgende vier vormen (Jencks, C., 
1982). 

1. Zuivere of kwaadaardige discriminatie: het ene 
ras is superieur aan het andere on daarom zal by. 
een minder gekwalificeerde Hollander eerder aan-
gesteld worden dan een beter gekwalificeerde 
Surinamer. 

2. Bijziende discriminatie: de werkgever komt op 
grond van de berichtgeving in de media tot de 
conclusie dat Molukkers terroristen zijn en 
stelt ze niet aan. Dat or veel moor zijn die zich 
als eerbare burgers gedragen gaat aan hem voor-
bij (zie ook Biervliet, W., 1975). 

3. Statistische discriminatie: het stereotype van 
by. de "luie Surinamer" zou zodanig met de 
werkelijkheid overeen komen dat op grond van 
kansberekening goon enkele Surinamer wordt aan-
gesteld. Met andere woorden de werkgeyers hebben 
enige ervaring met slecht werkende Surinamers 
opgedaan en op grond daarvan wordt aangenomen 
dat andere Surinamers ook lui zullen zijn. De 
niet luie Surinamers zijn hiervan de dupe. 

4. Discriminatie omwille van de klantenkring of het 
personeel: de werkgever zelf discrimineert 
niet, maar zijn klanten of zijn personeel wel on 
daarom neemt hij niemand uit eon etnische min-
derheidsgroep aan. In verband hiermee is de uit-
spraak van eon personeelschef in eon groot 
bedrijf illustratief: "Als ze binnenkomen met 
strakke, felgekleurde broeken, eon petje op on 
of het nu winter of zomer is, eon zonnebril op, 
dan passen ze voor mu j niet in de sfeer van het 
bedrijf" (uit: Biervliet, 1975, blz. 917). 

Onderzoek naar de slechte positie van buitenlan-
ders op de arbeidsmarkt in Rijnmond wijst yooral in 
de richting van de laatste drie vormen van discrimi-
natie (Kempen, G.J., 1982). 

Of de werkgevers zich op den duur in de vingers 
snijden door de eerste twee vormen van discriminatie 
(een groot potentieel wordt niet gebruikt), of dat ze 
middels de laatste twee vormen juist hun voordeel 
doen doet eigenlijk niet ter zake (zie Jencks, C., 
1983 on Sowell, T., 1981 op blz. 5). Felt blijft nl. 
dat allochtone jongeren door discriminatie moei-
lijker aan werk kunnen komen en dat hun ontwikkeling 
het best gediend is met de erken -ning van dat felt 
(Petroni, F.A., 1972). 
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d) Andere redenen voor de slechte positie van jonge 
allochtonen op de arbaidsmarkt zijn o.a.: 

— be wetgeving in sommige landen, waaronder Neder-
land, 	maakt het buitenlanders onmogelijk 
overheidsfuncties to bekleden (Kempen. G.J.. 
1982). 

— Sommige ouders dwingen hun kinderen al op jonge 
leeftijd am geld te verdienen (Verdonck, A., 
1981, Sharkey, T.D., 1982, Vries, M.N. de, 
1981). 

— Jongeren die in het kader van de gezinsher-
eniging naar Nederland gekomen zijn moeten  eerst 
eon jaar gewerkt hebben voor ze recht op eon uit-
kering hebben (Vries, M.H. de, 1981). Zij zullen 
dus nicer het gevaarlijkste work aannemen of in 
het illegale circuit terecht komen. 

— De arbeidsmarkt voor ongeschoold work is extra 
gesloten voor allochtonen door het verschijnsel 
van cooptatie (= voordracht door eigen werkne-
mers) (Kempen, G., 1982). 

e) Als laatste dient erop gewezen to warden dat, door de 
slechte mogelijkheden op de krappe arbeidsmarkt, de 
motivatie am work te zoeken bij zowel autochtone als 
allochtone jongeren afneemt (Malevska-Peyre, H.. 
1980). 

Speciaal die allochtonen, die grotendeels of vol-
ledig zijn opgegroeid in de dominante cultuur, 
hebben rich aok het verwachtingspatroon ten aanzien 
van work on stijoingskansen, dat de autochtone jon -
geren habben, eigen gemaakt. Om rich heen zien ze 
echter dot de realiteit voor wat hen betreft aan-
merkelijk somberder is. Zij zullen het niet beter 
krijgen den hun ouders, maar vergelijken met de nog 
slechtere situatie in het thuisland, zoals hun ou-
ders dat doen, kunnen ze niet (Bob M.W. 1979, 
Thomas, W.J., e.a. 1920. Wild, J. de 1981. Evans. R., 
1983). Opmerkelijk is in dit verband de toe-
passelijkheid voor de Europese situatie van eon 
uitspraak van Caplan over jonge negers in de V.S.: 
"In a sense, they are the hearing children of deaf 
parents" (Caplan. N., 1970. blz. 72). Kortom, de 
subjectief ervaren relatieve deprivatie ender de 
allochtone jongeren neemt toe, wat leidt tot 
demotivatie om nog aan het arbeidsproces deel to no-
men of am opleidingen to valgen en af to maken 
(Entzinger, H.B., 1983, Jager, J., 1983, Lamanda, 
V., 1983, Giambra, M., 1982. Starr, P.D., 1980). 



In hoeverre in Nederland het geringe verschil in 
loon tussen ongeschoold werk en een uitkering mee-
speelt bij genoemde demotiyatie (Biervliet, W., 
1975) is onduidelijk. Dit geldt overigens evenzeer 
yoor autochtone als yoor allochtone jongeren. 

Ondanks bovenstaande belemmeringen zijn enkele etnische 
minderheidsgroepen erin geslaagd hun sociaal economische 
positie aanzienlijk te verbeteren, by. de Japanners en 
Chinezen in Amerika, en in Nederland de Indische 
Nederlanders en sommige Surinamers en Antillianen. 

Onderzoek hieromtrent is schaars en de diverse ver-
klaringen lopen dan ook nogal uiteen. Zo heeft Sowell het 
over 'specifieke etnische capaciteiten' die juist door 
discriminatie en de daarmee gepaard gaande geslotenheid 
van de arbeidsmarkt, geleid hebben tot het vinden van 
'gaten' in die markt, denk aan de wasserijen en eethuizen 
van de Chinezen (Sowell, T., 1981). Sowell gaat er ove-
rigens van uit dat alle extra hulp aan de negers in 
Amerika ervoor zal zorgen dat zij afhankelijk van hulp 
blijven. Zij hoeyen dan geen initiatieven te ontplooien 
cm een plaats in de maatschappij te yeroveren. 

Jencks, in een kritiek op Sowell, noemt daarentegen 
als gunstige factoren de door een specifieke etnische 
cultuur bepaalde gezinssamenhang en de heersende normen 
binnen dat gezin, waardoor er by. meer mensen in een ge-
zin werken. Dit leidt dan automatisch .tot een verbetering 
van de sociaal economische positie (Jencks, C., 1983). 

Voor wat Nederland betreft komen diverse auteurs, 
o.a. Schumacher, tot de conclusie dat de relatief gun-
stige positie van Indische Nederlanders te yerklaren 
valt door de zich, ten tijde van hun immigratie, uit-
breidende werkgelegenheid, het op snelle aanpassing ge-
richte beleid van de regering en hun bekendheid met de 
Nederlandse cultuur (Schumacher, P., 1980). 

De gunstige positie van de voornamelijk tot de midden-
klasse behorende Surinamers en Antillianen (ongeveer 30% 
van het totale aantal in Nederland verblijvende 
Surinamers en Antillianen), zou verband houden met de 
volgende factoren: zij waren de eersten die hier kwamen 
(exotisch effect), er was nog geen werkloosheid en zij 
behoorden al in Suriname tot de beter opgeleiden. 

Een gemeenschappelijk verklarende factor valt uit 
bovenstaande voorbeelden niet direct af te leiden. Wan-
neer er echter rekening mee wordt gehouden dat een onge-
lijkwaardige behandeling van verschillende etnische 
bevolkingsgroepen niet zozeer afhangt van ras of 
etniciteit op zich, maar meer van datgene dat de domi-
nante bevolkingsgroep gelooft over die andere groepen 
(Moe, J.L., 1981), dan lijkt het mogelijk dat groepen die 
erin slagen een positief beeld van zichzelf bij de domi-
nante groep te creeren, al een belangrijke eerste stap op 
de maatschappelijke ladder gezet hebben. In dit yerband 
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valt ook to denken aan de 'succesgevallen' strategie. 
waarbij gekwalificeerde allochtone jongeren, geplaatst 
bij onwillige werkgevers, de mening van de werkgever aan-
zienlijk kunnen veranderen (Vries. M.H. de, 1981). 

Aansluitend ken nog warden opeemerkt dat uit het ver-
zamelde materiaal mdeilijk to bepalen is in hoeverre het 
allochtoon zijn op zichzelf van belang is voor de slechte 
positie op de arbeidsmarkt. Het uitgevoerde onderzoek is 
fragmentarisch van aard on door eon vaak verschillende 
methodologische benadering, slecht vergelijkbaar. Er 
zijn nauwelijks cijfers over de positie van autochtone 
jongeren met eenzelfde 'human capital' als de allochtone 
jongeren (Vries. M. de. 1981) (human capital = opleiding 
ouders, sociale klasse etc.). 

De schaarse aanwijzingen die or zijn lijken Cr op to 
duiden dat zowel een gebrekkige faalbeheersing els eon 
achterstand in het onderwijs belangrijke oorzaken zijn 
van de disproportioneel slechte positie op de arbeids -
markt van jongeren uit etnische minderheidsgroepen. Te-
yens zijn or duidelijke aanwijzingen dat door_ 
discriminatie de positie van doze jongeren op de arbeids-
markt nog verder verslechterd wordt. Zo spreken de negers 
in Amerika het Amerikaans good genoeg, en oak het ander -
wijs kunnen zij in principe gewoon volgen. Hun slechte 
positie op de arbeidsmarkt in Amerika zal daarom voor eon 
deel aan discriminatie to wijten zijn (Lyon, 1., 1982; 
Evans, R., 1983; Borus, M.E., 1982, Bowers. N., 1979, 
'Hammes et Migrations', 1980, Hoek, J. 1977). 

1.5 Problematiek in de vrijetijdsbesteding van jongeren uit 
etnische minderheidsgroepen 

Er is tot nu toe vrij weinig empirisch onderzoek go-
dean near de vrije tijds besteding van jongeren uit et-
nische minderheidsgroepen (Pels, T., 1982). 
Beschrijvingen van die vrijetijdsbesteding en de daaruit 
eventueel voortvloeiende problematiek berusten daarom 
noodgedwongen zowel op het weinige empirische materiaal 
al, op moor anekdotisch verzamelde informatie. Desal-
niettemin is or eon opmerkelijk grate overeenkomst 
tussen de uitspraken van de diverse auteurs an lijkt eon 
paging algemene tendensen aan to geven gerechtvaardigd 
(Pels. T., 1982). 

Eon aantal taken betreffende de vrijetijdsproblema-
tiek van jongeren uit etnische minderheidsgroepen lijkt 
ongeacht de culturele en/of etnische achtergrond van de 
jongeren vrij algemeen voor to komen. 

— Allereerst zijn or de slechte huisvestingsmoge-
lijkheden, gePaard gaande met geringe recreatieve 
voorzieningen in huis on in de buurt (Tagaki, P., 



1978, Schrader, A. e.a., 1979, Biervliet, W., 1975, 
Weische-Alexa, P., 1977). 

— Als tweede kan genoemd worden dat in de moderne, Wes-
terse maatschappij vrijetijdsbesteding voor een ge-
deelte afhankelijk is geworden van een speciaal op 
jongeren gerichte vrijetijdsindustrie. Hierdoor kost 
een groat gedeelte van de vrijetijdbesteding geld, 
en dat geld is bij allochtone jongeren in geringere 
mate voorhanden den bij autochtone jongeren 
(Weschke, E., 1983, Fels, T., 1982, Thomas, W.T. 
e.a., 1921, Vermeulen, H., 1983, Schumacher, P., 
1980). 

— Als derde en laatste gemeenschappelijk ondervonden 
moeilijkheid bij het besteden van de vrije tijd dient 
gewezen te worden op meer of minder directe vormen 
van discriminatie waardoor de dominante bevolkings-
groep er in slaagt een deel van de yrijetijdsvoor-
ziening voor zichzelf te houden. 	By. 	cafes, 
jongerencentra, sportverenigingen e.d. die soms geen 
groepen jonge buitenlanders toe laten (Schumacher, 
P., 1980, Naeyaert, D., 1983, Aarden in Nederland, 
1983). 

Zoals eerder is opgemerkt (zie opvoeding) wordt vooral in 
de Europese literatuur veel aandacht geschonken aan het 
zg. "leven tussen twee culturenn, waardoor jongeren uit 
etnische minderheidsgroepen het extra moeilijk zouden 
hebben. Oak het vrijetijdsgedrag van jongeren uit et-
nische minderheidsgroepen zal dan enigszins beinvloed 
moeten warden door de culturele achtergrond van de 
ouders. In het navolgende zal daarom voor de belang-
rijkste groeperingen in het kort beschreven warden wat er 
bekend is over de invloed van de cultuur uit het land van 
herkomst goede vrijetijdsbesteding van de jonge 
allochtonen. 

Het best beschreven is de invloed van de cultuur op de 
vrijetijdsbesteding van kinderen van migranten uit de 
eerder genoemde voor-industriele, agrarische samen-
levingen". In die samenlevingen kwam het begrip "yrije 
tijd" eigenlijk niet voor. De tijd die niet direct ge-
bruikt werd am in het gezinsonderhoud te voorzien, werd 
grotendeels gebruikt voor "nuttige", bezigheden in en om 
het huis. De dan nog resterende tijd werd door de mannen 
en de jongens gebruikt voor het onderhouden van sociale 
contacten buitenshuis, terwijl de vrouwen en de meisjes 
hun sociale contacten vooral binnenshuis en bij de water-
put hadden. 

In de steden van de landen van herkomst van deze groep 
migranten ontstaat wel een steeds meer 'westers' patroon 
van vrijetijdsbesteding, alhoewel de 'oude' normen en 
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waarden, mode door eon strenge sociale controle, nog van 
invloed zijn. Er vinden wet georganiseerde vrije tijds-
activiteiten pleats, near de kosten hiervan vormen yank 
eon hoge drempel. Een belangrijke vorm van vrijetijdsbe-
steding van de jongens in de landen van herkomst is dan 
ook het paraderen en flirten in drukke straten. 

Tegen doze achtergrond bezien is het niet verwon-
derlijk dat de ouders, eenmaal geemigreerd, de kinderen 
weinig 'westers', vrijetijdsgedrag kunnen bijbrengen 
(Thomas, W.T. e.a., 1921). Daarbij komt nog dat ze veel 
op de eigen etnische groep gericht blijven en activi-
teiten ontplooien die op het land van herkomst gericht 
zijn (Berg-Eldering. L. v.d., 1978, Fels, T.. 1982. 
Mai burg, H., 1981). 

De jongeren zijn dus voornamelijk OP eigen initiatief 
aangewezen voor bun vrijetijdsbesteding. Hierbij kunnen 
de jongens buitenshuis min of moor doen en laten wat ze 
willen, terwijl de meisjes vaak gedwongen zijn thuis to 
helpen in de huishouding, wet tevens voorkomt dat ze te-
veel blootgesteld worden aan de 'vrije' westerse 
maatschappij (Thomas, W.T., 1921. Weische-Alexa. P.. 
1977. Naevaert, D.. 1983, Schumacher, P., 1980). lilt 
onderzoek, onder andere in Duitsland, blijkt overigens 
dat doze meisjes binnenshuis veel van het vrije tijdsge-
drag van de autochtone meisjes overnemen, by. 'plaatjes 
draaien' (Weische-Alexa. P., 1977). Het lijkt vanzelf-
sprekend dat in de dominante cultuur gesocialiseerde 
allochtone jongeren eon zelfde soort vrijetijdsbesteding 
als die van hun autochtone leeftijdsgenoten zullen na-
straven. Botsingen met de 'oude' normen en waarden van 
hun ouders zullen hierbij onvermijdelijk zijn. hoewel 
veel meisjes om conflicten to voorkomen zich veeleer near 
de wensen van hun ouders schikken (Pals. T., 1982). 

Over de invloed van de cultuur op de vrijetijdsbesteding 
van de kinderen van de Aziatische immigranten is door de 
beslotenheid van de gemeenschap on de al eerder genoemde 
betrekkelijke "onzichtbaarheidu zeer weinig bekend. Ver -
wijzend near de paragraaf over opvoedingsproblematiek 
lijkt het onwaarschijnlijk dat binnen het betrekkelijk 
harmonieuze Aziatische gezin ernstige conflicten over de 
vrijetijdsbesteding van de kinderen zullen ontsaan. Met 
wordt genoemd dat door socialisatie in de dominant° cul-
tuur, de teal van de ouders slecht beheerst wordt. 
waardoor ook hier vervreemding tussen ouders on kinderen 
optreedt (Tagaki. P., 1978). In hoeverre dit zou door-
werken in het vrijetijdsgedrag van de Aziatische 
jongeren is echter niet duidelijk. Overigens hebben de 
Aziatische jongeren vaak weinig vrije tijd door de be-
trokkenheid bij de eigen onderneming van de ouders on 
zijn ook hier de meisjes moor op het gezin gericht dan de 
jongens (Vermeulen. H.. 1983). 



Ondanks het feit dat or vooralsnog van eon voor het 
gezin weinig problematische vrijetijdsbesteding sprake 
lijkt to zijn wijzen diverse onderzoekers erop dat de 
tendons voor volledig in de westerse cultuur 
gesocialiseerde Aziatische jongeren dezelfde is als die 
voor jongeren uit andere etnische groeperingen. Er wordt 
gesproken over gedrag dat steeds meer op dat van 
autochtone jongeren goat lijken, de communicatie met de 
ouders wordt slechter, het wederzijds begrip wordt go-
ringer en or kunnen spanningen in het gezin optreden. 
Doze jongeren voelen er vaak weinig voor om in het be-
drijf van hun ouders te gaan werken, daar de 
omstandigheden naar maatstaven van de dominante cultuur 
slecht zijn. Doze verschijnselen komen vooral yoor bij de 
meer recent (na 1962) geimmigreerde Chinezen (Tagaki, 
P., 1978, Wong, B., 1976, Vermeulen, H., 1983). 

De situatie van de Chinezen in Nederland volt overi-
gens slecht to vergelijken met die van de Chinezen in an-
dere landen. Grote concentraties Chinezen komen hier 
niet voor door de door henzelf nagestreefde spreiding van 
restaurants over het hole land (Vermeulen, H., 1983). 
Kinderen uit doze gezinnen zijn vaak als enkeling in de 
Hollandse gemeenschap.  opgeyoed on hebben zich het gedrag 
van Nederlandse kinderen grotendeels eigen gemaakt, zo-
dat hun vrijetijdsbesteding niet opvallend afwijkt. 

De laatst to bespreken grote, oorspronkelijk uit Afrika 
afkomstige groepering lijkt door het veelal zeer lange, 
contact met de Westerse cultuur de vrijetijdsbestedings-
wijze van de dominante bevolkingsgroep grotendeels to 
hebben overgenomen. Dit geldt zeker voor de negers in 
Amerika on in mindere mate voor de West-Indiers in Enge-
land en de Surinamers in Nederland. Bij beide laatste 
groepen vinden de ouders de Westerse vrijetijdsbesteding 
vaak nog to 'yrij' on blijven de meisjes ook moor thuis 
dan de jongens (Ferrier, J.M., 1980, Vermeulen, H., 
1983). In het algemeen lijken or binnen de gezinnen uit 
doze bevolkingsgroepen echter weinig problemen over de 
vrijetijdsbesteding van de jongeren to ontstaan. 

Wel is het zo dat de vrije tijd veelal binnen de eigen 
etnische gro.epering wordt doorgebracht en dat sommige 
groepen jongeren eon moor op waardering van de eigen et-
nische identiteit gericht vrijetijdsgedrag goon 
vertonen, by. de Rastas (Buiks, P.E.J., 1983, Vermeulen, 
H., 1983). 

Eon samenvatting van problematiek in de vrijetijdsbe-
steding van jongeren uit etnische minderheidsgroepen 
komt in feite neer op de volgende twee punten: 

1. De mogelijkheden tot actieve on passieve vrijetijds-
besteding van allochtone jongeren zijn geringer dan 
die van,autochtone jongeren. Zij brengen hun vrije 
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2. Jongens tilt etnische minderheidsgroepen warden bij 
het bepalen van wat ze met bun vrije tijd willen 
doen, minder den meisjes, gehinderd door cultureel 
bepaalde opvattingen van hun ouders. Dit geldt in het 
bijzonder voor de jongeren wiens ouders eon over-
wegend voor- industriele, agrarische achtergrond 
hebben. 

In de volgende, samenvattende paragraaf zal gepoogd 
worden aan to geven dat problemen bij het onderwijs, het 
werk, de opvoeding on de huisvesting bijdragen aan eon 
problematische vrijetijdsbesteding van jongeren uit et-
nisch° minderheidsgroepen. 

1.6 Samenvatting 

tijd veelal met leeftijdsgenoten binnen de eigen et-
nisch° groepering door. 

Uit het overzicht van algemeen voorkomende problema-
tiek bij jongeren uit etnische minderheidsgroepen komen 
de volgende punten duidelijk naar voren: 

1. Er is sprake van eon achterstand in het onderwijs die 
to wijten lijkt eon eon verschil tussen normen, 
waarden on gedragspatronen zoals de jongeren die van 
hun ouders hebben meegekregen en de voornamelijk 
"middle class" normen. waarden en gedragspatronen 
van de dominante cultuur zoals die op scholen gehan-
teerd warden. Het slecht beheersen van de dominante 
taal kan de situatie verergeren. De kinderen ver-
vreemden van zowel de school als van de ouders. 

2. Veel ouders zijn nauwelijks in stoat hun kinderen so-
ciale vaardigheden bij to brengen die good toe-
pasbaar zijn op sctuaties in de moderne westerse 
maatschappij. Bij de bevolkingsgroep met eon voor-
namelijk voor-industriele, agrarische achtergrond 
lijkt de kans op conflicten tussen ouders en kinderen 
het grootst, hoewel de meisjes conflicten proberen 
to vermijden door zich neer to leggen bij de 
'strengere' eisen van bun ouders. 

3. De huisvestingssituatie van gezinnen uit etnische 
minderheidsgroepen is in het algemeen slecht. Geld-
gebrek. spaarzaamheid en discriminatie zijn hiervan 
de oorzaken. De jongeren groeien op in huizen on 
buurten die hun ontwikkeling ernstig kunnen belem-
moron en zijn zelf, in tegenstelling tot hun ouders, 
niet tevreden over de huisvesting. 



4. De 'hoge' verwachtingen ten aanzien van work en so-
ciale mobiliteit die veel jonge allochtonen aanvan-
kelijk koesteren blijken weinig reeel. De grote 
werkloosheid, het gebrek aan onderwijs en niet in de 
laatste plaats de discriminatie leiden ertoe dat 
veel allochtone jongeren werkloos zijn of genoegen 
moeten nemen met slecht betaald, los werk. 

5. De mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding zijn gerin-
ger voor allochtone jongeren dan voor autpchtone 
jongeren. Dit is gedeeltelijk to wijten aan idiscri-
minatie door de dominante groep en gedeelte0k aan 
eon gebrek aan middelen door de verplichting al op 
jonge leeftijd to gaan werken om bij to dragon aan 
het gezinskomen. 

Voor jongeren die (nog) niet de nationaliteit hebben van 
het land waarin zij verblijven is de slechte, on-
duidelijke rechtspositie een tot nu toe nog niet genoemd 
probleem (Jongejan, S.E., 1980, Koens, M.J.C., 1983). 
Hun twijfels over een definitief verblijf in het gastland 
worden overigens nog gevoed door de vage wens van veel 
van hun ouders terug te keren naar het land van herkomst 
(Schrader, A. e.a., 1979). In hoeverre doze verblijfson-
zekerheid doorwerkt in het gedrag van de jongeren is 
echter niet bekend. Aannemelijk lijkt dat or eon grotere 
onverschilligheid zal zijn ten aanzien van het zich con-
formeren aan de dominante cultuur (Hamburger, F. e.a., 
1981). 

1.7 Specifieke problematiek jongeren uit etnische min-
derheidsgroepen 

Eon laatste belangrijk punt van dit hoofdstuk betreft 
de vraag in welke mate de tot nu toe besproken problema-
tiek van jongeen uit etnische minderheidsgroepen 
werkelijk specifiek voor doze groeperingen is. Er wordt 
in dit verband nl. nogal eons gesproken van 'gewone' 
achterstandproblematiek (Tagaki, P., 1978, Lamanda, V., 
1982, Gebauer, M., 1981). Ook voor de rest van.dit ver-
slag lijkt het nuttig hier al aan to geven op welke 
punten de positie van allochtone jongeren verschilt van 
de positie van autochtone jongeren met eon vergelijkbare 
sociaal-economische achtergrond. Per gebied zullen daar-
om de meest in het oog lopende verschillen on 
overeenkomsten beschreven worden. 

Onderwiis 
Kinderen uit de laagste klasse van de dominante be-

volkingsgroep krijgen, evenmin als allochtone kinderen, 
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de op school gehanteerde 'middle-class' normen, waarden 
en gedragspatronen van huis uit mee. 

Problemen gebaseerd op verschillen tussen impliciet 
en expliciet taalgebruik en een moor rol gerichte versus 
eon moor op individuele ontwikkeling gerichte opvoeding, 
zoals Eppink (Eppink, A., 1981) die gebruikt om de posi-
tie van allochtone jongeren te schilderen, werden al 
veel eerder gebruikt om verschillen in schoolnrestatie 
tussen 'lower' en 'middle-class' autochtone kinderen to 
verklaren. - 

Eon zekere 'vervreemding ten aanzien van het onder-
wijs komt dus ook voor bij de laagste klassen van de do-
minante bevolkingsgroepen. 

Andere zaken zoals een slechte beheersing van de do-
minant° taal, de cultured l ander° achtergrond van de ou-
deers, eon bag verwachtingspatroon van de leerkrachten 
en soms bewuste of onbewuste discriminatie op school 
zorgen er echter voor dat de nositie van jongeren uit et-
nische minderheidsgroepen in het onderwijs slechter is 
den die van autochtone jongeren met vergelijkbare so-
ciaal-economische achtergrond. 

Onvoeding 
Voor wat betreft de opvoeding van autochtone jongeren 

uit de laagste sociale klassen kan ongemerkt Norden dat 
het leren van rolgedrag, het impliciete taalgebruik, de 
onbetwiste autoriteit van de ouders on de strenge 
straffen (zoals die voor het voor-industriele agrarische 
gezin geschetst werden) ook bij die opvoeding niet onge-
bruikelijk zijn. 

Wel groot zijn de verschillen in kennis en aan-
vaarding van de dominante cultuur waardoor allochtone 
ouders vaak niet in staat zijn hun kinderen gedrag bij te 
brengen dat functioneel is in de dominante maatschappij. 

Ouisvestino 
De huisvesting van autochtone gezinnen die eon 

slechte sociaal-economische positie bekleden verschilt 
qua buurt vaak weinig met die van gezinnen uit etnische 
minderheidsgroepen. Wel bewonen de autochtone gezinnen 
in het algemeen de relatief goedkopere, betere on gro-
tore huizen. Het goat bier vaak om graduele verschillen, 
enerzijds te wijten aan discriminatie bij de woningtoe-
wijzing (vooral door prive eigenaars) anderzijds aan het 
felt dot gezinnen uit de dominant° bevolkingsgroep ho-
gore eisen aan bun woonconfort stollen en or oak meer 
geld voor over hebben. Tevens speelt bier mee dat 
allochtonen veelal zeer long op een wachtlijst moeten 
staan voordat or eon huis beschikbaar is dat groat genoeg 
is voor hun relatief grote gezinnen. Doordat or vaak geld 
near de familie gestuurd wordt kunnen de duurdere grate 
huizen ook moeilijk betaald warden. 



Het zijn vooral de jongeren uit etnische minderheids-
groepen die zelfstandig willen gaan wonen, die grote 
moeilijkheden hebben bij het vinden van woonruimte. In 
de particuliere sector waar jongeren nu eenmaal op aan-
gewezen zijn is de discriminatie groot (Bovenkerk, F., 
1978, Vermeulen, H., 1983). 

Werk 
Jongeren uit de dominante bevolkingsgroep met een- ' 

zelfde sociaal-economische achtergrond als jongeren uit 
etnische minderheidsgroepen hebben wat vaker man afge-
ronde opleiding en worden niet gediscrimineerd waardoor 
ze lets makkelijker werk naar hun zin lijken te kunnen 
vinden. Voor wat betreft de lagere sociale klassen is 
hierover echter weinig bekend (Vries, M.N. de, 1981). 
Wel bleek uit onderzoek dat negers in Amerika en 

[ 
Pakistani en West-Indiers in Engeland, die ee6 hogere 
opleiding gevolgd hadden, relatief te weinig op hun ni-
veau werkzaam waren. Discriminatie wordt hier als 
verklarende factor genoemd (Lyon, L., 1982, Evans, R., 
1983). 

Vriie tiid 
Door discriminatie en door de op andere culturele 

normen en waarden gebaseerde opvoeding zijn de moge-
lijkheden tot vrijetijdsbesteding voor jongeren uit et-
nische minderheidsgroepen geringer dan die van 
vergelijkbare jongeren uit de dominante bevolkingsgroep. 
Allochtone meisjes worden in het algemeen, 'korter' ge-
houden door hun ouders, dan meisjes uit vergelijkbare 
autochtone bevolkingsgroepen. 

De vrijetijdsbesteding op zichzelf vertoont tussen de 
verschillende groepen veel overeenkomst. 

Het wordt nu duidelijk dat de algemeen slechte so-
ciaal economische positie van etnische minderheids-
groepen dezelfde problemen meebrengt voor de daartoe 
behorende jongeren als voor vergelijkbare jongeren uit 
de autochtone bevolkingsgroep. De jongeren uit etnische 
minderheidsgroepen ondervinden op elle gebieden echter 
extra moeilijkheden door hun gedeeltelijke socialisatie 
in het allochtone milieu, hun achterstand in kennis en 
taal, en simpelweg doordat ze gediscrimineerd worden. 

Onder genoemde omstandigheden lijkt het niet verwon-
derlijk dat veel jongeren uit etnische minderheids-
groepen zich buiten de maatschappij geplaatst voelen 
(Schrader, A., e.a. 1979) en dat een aantal daarvan al-
ternatieve mogelijkheden zal zoeken om hun behoeften aan 
zekerheid, status, en consumptiegoederen te bevredigen. 

In hoeverre dit werkelijk leidt tot het vertonen van 
deviant of delinquent gedrag zal in het . volgende hoofd-
stuk nagegaan worden. 
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2 DEVIANT GEDRAG VAN JONGEREN UIT ETNISCHE MINDERHEIDS-
GROEPEN 

2.1.1 Delinquent gedraq en probleemqedrag 

Zoals in de inleiding reeds is vermeld wordt deviant 
gedrag in dit verslag opgevat in beperkte zin. Het zal' 
hier uitsluitend gaan om gedrag dat als problematisch 
ervaren wordt en waarvan auteurs/onderzoekers op het ge-
bied van etnische minderheden van mening zijn dat het re-
latief meer vertoond wordt door jongeren uit etnische 
minderheidsgroepen. Zoals uit het overzicht zal 
maakt men zich vooral zorgen over een toenemende 
criminaliteit bij jongeren uit etnische minderheid-
groepen. Ook deviant gedrag zoals weglopen van huis en 
druggebruik worden in dit verband regelmatig genoemd. 

Een enigszins aparte vorm van delinquent gedrag is 
vandalisme. Vandalisme echter komt als zodanig niet in 

- het Wetboek van Strafrecht voor en valt meestal onder de 
categorieen opzettelijke vernieling, kleine diefstal met 
braak of brandstichting (Wiegman, 0, e.a., 1982). Daar 
in alle nog te noemen onderzoeken vandalisme evenmin als 
aparte categorie voorkomt is het in dit verslag onmoge-
lijk in te gaan op vandalisme als een apart delict. Een 
laatste punt waarover sommige auteurs zich bezorgd tonen 
is prostitutie door jongeren uit etnische minderheids-
groepen. Ook hieraan wordt in de nog te vermelden 
onderzoeken geen speciale aandacht besteed. Zo wordt in 
men onderzoek naar prostitutie in Den Haag weinig 
prostitutie onder jonge buitenlanders 'geconstateerd'. 
De jonge buitenlanders maakten echter geen deel uit van 
de onderzoekgroep (Mol-Brandt, D. de. 1983). Molendijk 
daarentegen noemt mannelijke prositutie bij mediterrane 
jongens els een veal voorkomend verschijnsel, zonder ook 
maar een getal te noemen (Molendijk, J. 1983). Uit-
spraken over een toenemende hoeveelheid jongeren uit 
etnische minderheidsgroepen die op deze wijze hun brood 
zouden moeten verdienen lijken daarom vooralsnog geba-
seerd te zijn op de subjectieve ervaringen van sommige 
auteurs. 

De in dit hoofdstuk te bespreken onderzoeken over 
deviant gedrag bij jongeren uit etnische minderheids- 
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groepen zullen dus uitsluitend betrekking hebben OP 
delinquent gedrag, weglopen en druggebruik. 

2.1.2 Aard van do qeraadpleeqde onderzoeken 

Onderzoek near aard en mate van voorkomen van deviant 
gedrag bij jongeren uit etnische minderheidsgroepen is 
OP velerlei wijze uitgevoerd. Sommige auteurs volstaan 
met op zeer vaag empirisch materiaal gebaseerd 
onderzoek, cm tot krasse uitgespraken over deviant go-
drag bij jongeren uit etnische minderheidsgroepen to ko-
men. le denken volt hierbij aan eon enkel politiestaatje 
of cijfers over de bevolking van een gevangenis, eon en-
kele keer zelfs blijkt het materiaal nauwelijks moor to 
zijn dan de persoonlijke ervaring van betreffende 
auteur(s). 

Anderen, verreweg de meesten, maken vergelijkingen 
van allochtoon- en autochtoon deviant gedrag door de 
cijfers van by. gerechtelijke statistieken to combineren 
met de aantallen waarin bepaalde groepen in de totale be -
volking voorkomen. Binnen doze groep onderzoekers is or 
dan nog eon aantal dat rekening houdt met andere role-
yenta variabelen zoals leeftijd. geslacht, diverse 
etnische groeperingen, aard van het gepleegde 
enz. Een laatste groep onderzoekers baseert zich op 
'victim surveys ,  of Iselfreport studies', waarbij opge -

, markt dient te worden dat . juist in doze studies rekening 
wordt gehouden met bovenstaande variabelen. Eon groot 
nadeel van al het onderzoek dat gebruik maakt van 
officiele criminaliteitscijfers is echter dat de een 
zich baseert op politiecontacten, eon ander op 
arrestaties on weer een ander op veroordelingen. 

Hierbij dient men zich nog to realiseren, dat ver-
volging on veroordeling van eenzelfde delict niet in 
elle landen hetzelfde is en dat verschillende auteurs 
voor by. leeftijd en aard van het delict verschillende 
categorieen hanteren. 

Het zal duidelijk zijn dat empirisch good onderbouwde 
uitspraken over aard en mate van voorkomen van deviant 
gedrag bij jongeren uit etnische minderheidsgroepen rear 
moeilijk te doen zijn. Het vole onderzoekmateriaal is 
immers nauwelijks onderling vergelijkbaar. Om toch eon 
overzicht to kunnen geven van de huidige stand van zaken 
met betrekking tot de kennis over deviant gedrag van jon-
geren uit etnische minderheidsgroepen zullen de 
bevindingen op dit gebied gegroepeerd worden volgens eon 
min of meer gelijke wijze van dataverzameling. Dus de re-
sultaten van onderzoeken die qua methode, of het 
ontbreken daarvan, enigszins op elkaar lijken zullen ge-
zamenlijk behandeld worden. Op doze wijze ontstaat els 
het ware eon indeling naar kwaliteit van het onderzoek, 



waardoor de resultaten beter naar waarde geschat kunnen 
worden. 

Op grond van de speciale aandacht van sommige auteurs 
voor weglopen en druggebruik zullen deze twee onder-
werpen apart warden behandeld. Na de opsomming van on-
derzoekresultaten zal in het tweede gedeelte van dit 
hoofdstuk dieper worden ingegaan op de vele bezwaren die 
tegen diverse onderzoeken zijn in te brengen. Hierdoor 
kan dan in het derde gedeelte van dit hoofdstuk aandacht 
worden besteed aan de waarde van de onderzoekresultaten 
zonder ieder onderzoek apart te bespreken. Op deze wijze 
zal getracht worden algemene conclusies over deviant . ge-
drag bij jongeren uit etnische minderheidsgroepen te 
trekken. 

2.2.1 Resultaten van onderzoek 

Allereerst zullen de empirisch zwak gefundeerde con-
clusies over deviant gedrag van jongeren uit etnische 
minderheidsgroepen weergegeven worden. 

Molendijk merkt op dat in Amsterdam groepen met een 
verschillende culturele achtergrond ertoe neigen zich te 
specialiseren in bepaalde vormen van crimineel gedrag 
(Molendijk, J., 1983). Koops heeft het over losse 
groepen Surinamers in de steden die vaak agressief ge-
drag vertonen (Koops, G.J. 1978). Veenman en Jansma 
melden dat de Molukse bevolking in Nederland zelf aan-
geeft dat er sprake is van toenemende baldadigheid en 
criminaliteit onder 'hun' jongeren (Veenman, J. en 
Jansma, G., 1981). Naeyaert heeft het in een onderzoek 
n'aar de vrijetijdsbesteding van.  jonge allochtonen in 
Belgie over agressie, vandalisme en kleine 
criminaliteit. Hij baseert zich echter grotendeels op 
uitspraken van andere, voornamelijk Duitse auteurs 
(Naeyaert, D., 1983). De Utrechte kinderpolitie meldt 
dat 15 a 20% van de contacten met minderjarigen bestaat 
uit contacten met jonge buitenlanders. Het betreft voor-
al diefstal, inbraak en vandalisme ("Knelpunten 
1974). Biervliet vestigt er de aandacht op dat een kleine 
groep Surinaamse jongeren door waarden als moed, lef en 
hardheid het beeld bepaalt van de ‘ieel grotere groep niet 
delinquente Surinaamse jongeren. Hierdoor zouden alle 
Surinaamse jongeren eerder dan nodig met de politie in 
aanraking komen (Biervliet, W., 1975). Ook Ellemers en 
Jansen noemen het relatief kleine gedeelte van de et-
nische minderheidsgroepen dat door sterk deviant gedrag 
een negatief beeld van de totale bevolkingsgroep doet 
ontstaan (Ellemers, J.E., 1979 en H. Jansen, 1983). Vol-
gens de vreemdelingenpolitie vinden er in Nederland 
weinig misdrijven plaats onder kinderen van buitenlandse 
werknemers (Feeters, H., 1981). Tot zover enkele weinig 
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gefundeerde uitspraken over delinquent gedrag van jon-
geren uit etnische minderheidsgroepen in Nederland. 

Ook in de buitenlandse literatuur met betrekking tot 
etnische minderheidsgroepen kunnen legio van dergelijke 
uitspraken aangetroffen worden. Zo merkt Marnoch op dat 
er in Brixton (Londen) ongeveer 30.000 Westindiers wonen 
en dat daar veel 'street crime' (tassendiefstal, zakken-
rollen, berovingen) plaatsvindt. Hij loot daarom een 
relatie tussen de Westindiers en de 'street crime' 
(Marnoch, A.E., 1982). Landau en Nathan vinden in de po -
litiedossiers van London een sterke relatie tussen 
'blacks' en gewelddadigheid of 'public dis'order' (op-
zettelijke beschadiging, dronkenschap, wapenbezit, zich 
op verdachte wife gedragen), (Landau. S.F. and Nathan, 
G. 1983). Het lijkt hier specifiek om de Westindiers te 
wan, want Aziaten komen er in Engeland in het algemeen 
veel beter af. By. in 'Policing and public policy' staat 
dat hoewel er in bepaalde gebieden in Engeland veel meer 
Aziaten wonen dan Westindiers or toch beduidend moor 
Westindiers dan Aziaten uit die gebieden in de tucht-
huizen zitten ('Policing and public policy', 1983). 
Landau en Nathan vermelden eveneens eon zeer lage 
delinquentie van Aziaten in London (Landau, S.F. and 
Nathan, G., 1983). 

Over Amerika zegt Blumstein dat de grootste groep in 
de Amerikaanse gevangenissen gevormd wordt door 'black 
males' van rond de 20 jaar. Dit terwijl er %feel minder 
negers dan blanken in Amerika wonen. Negers lijken dus 
duidelijk delinquenter dan blanken! (Blumstein, A., 
1983). Ten aanzien van etnische minderheidsgroepen in 
Amerika kunnen nog vole van dergelijke uitspraken geno-
teerd warden. Dear het hier zwak gefundeerde uitspraken 
betreft, is doze one els voorbeeld echter duidelijk ge-
noeg. 

Ook in Amerika lijken de Aziatische jongeren posi-
tiever beoordeeld to warden dan jongeren uit andere et-
nische minderheidsgroepen. Wong noemt de zeer lage 
jeugddelinquentie van Chinezen die voor 1965 
geimmigreerd zijn (Wong, B., 1976). Schulz markt zelfs 
op dat alle Chinezen minder delinquent zijn, hoewel hij 
or aan toevoegt dat ze misschien minder zichtbare 
delicten plegen (Schulz. D.O. z.jr.). 

Voor wat betreft de delinquentie onder Aziaten kan 
hier oak nog vermeld worden dat zelfs in eon land als 
Maleisie de Chinezen en de autochtonen beduidend minder 
delinquent gedrag vertonen dan de Indiers (Murphy, 
HAM., 1965). 

Over Zweden merkt Andersson op dat elle beschrijvende 
studies over delinquentie bij etnische minderheids-
groepen eon overrepresentatie van de allochtonen to zien 
geven (Andersson, J.E.G., 1983). 

In Israel doet Rahay de meest algemene uitspraak op 
dit gebied door to beweren dat delinquentie moor voor 



lijkt te komen bij etnische minderheidsgroepen (Rahav, 
G. 1977). 

In landen als Duitsland en Frankrijk is ook veel ge-
schreven over een sterke relatie tussen delinquentie en 
buitenlandse nationaliteit. Zeker voor Duitsland geldt 
dat men bij wijze van spreken slechts een willekeurig 
boek betreffende de problematiek van etnische min-
derheidsgroepen hoeft open te slaan of er wordt wel 
ergens aandacht besteed aan de zorgwekkende 
criminaliteit van jonge buitenlanders. Veel van de alge-
mene bezorgdheid in Europa betreffende een verhoogde 
delinquentie van jongeren uit etnische minderheids-
groepen is overigens gebaseerd op dergelijk Duits en 
Frans materiaal. 

Alvorens over te gaan tot een bespreking van kwalita-
tief beter onderzoek zal er echter eerst nog aandacht be-
steed worden aan weglopen en druggebruik bij jongeren 
uit etnische minderheidsgroepen. 

2.2.2 Drugs en iongeren uit etnische minderheidsgroepen 

Molendijk zegt dat ongeveer 25% van de Amsterdamse 
heroineverslaafden van Surinaamse afkomst is, terwijl 
dat op grond van het totaal aantal Surinamers in Amster-
dam ongeveer 6% zou moeten zijn. Hoe hij tot een percen-
tage van 25 is gekomen, is echter niet duidelijk 
(Molendijk, J., 1983). Enige steun voor Molendijk is er 
misschien te vinden in een onderzoek van Aalberts en 
Kamminga die opmerken dat contacten met de kinderpolitie 
van Surinamers, Antillianen en Molukkers vaak in verband 
staan met gebruik van, of handel in drugs (Aalberts, 
M.M.J. en Kamminga, E.M., 1983). Oude-Engberink komt in 
Rotterdam tot de conclusie dat het drugprobleem bij jon-
geren uit het Caraibisch gebied groter is dan bij 
Mediterrane of Nederlandse jongeren (Oude-Engberink, G., 
1983). Koops heeft het over losse groepen Surinamers in 
de grote steden die niet zelden bij de drugshandel be-
trokken zijn (Koops, G.J., 1978). Bij een onderzoek van 
Veenman en Jansma blijkt dat de Molukse bevolking in Ne-
derland zelf aangeeft dat er sprake zou zijn van een 
toenemend druggebruik onder 'hun' jongeren (Veenman, J. 
en Jansma, 1., 1981). Dat het druggebruik speciaal bij 
sommige culturele minderheidsgroepen problematisch is 
zou volgens Goos en van der Wal empirisch aangetoond 
zijn. Hoe is echter onduidelijk (Goos, C.J.M. en H.J. 
van der Wal, 1981). Jansen en Swierstra maken melding 
van een Surinaamse subcultuur die deelnemers vrijwel 
rechtstreeks met her.oine in contact zou brengen. Deze 
Surinaamse subcultuur zou ontstaan zijn in de tijd dat de 
eerste groepen Surinamers naar Nederland kwamen. Enkelen 
van hen zagen kans snel veel geld te verdienen door mid- 
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del van prostitutie. de illegale huizenmarkt en de 
drugs. Er waren nog 'oaten in doze markt ,  en daar hebben 
zij vooral gebruik van gemaakt in Rotterdam en 
Amsterdam. Later gekomen jonge Surinamers die goon werk 
konden vinden zochten bij deze groep, die inmiddels als 
voorbeeld fungeerde, hun toevlucht en zagen ook zelf 
kans veel illegaal geld to verdienen door de prostitutie 
en de handel in drugs. Binnen de korste keren was een ge-
deelte van de totale markt in handen van de Surinamers. 
Voor de nog weer later gekomen werkloze Surinaamse jon -
geren die bun toevlucht wel moeten zoeken in het hosselen 
(de handel op street) is de kens groot dat zij direct in 
contact komen met de reeds aanwezige handelaars en ge-
bruikers van drugs. Meer algemeen komen de auteurs op 
grond van hun onderzoek onder heroinegebruikers in Ne-
derland tot de conclusie dat problematisch 
heroinegebruik lijkt voort te schrijden, vooral onder 
jongeren uit marginale groepen en etnische minderheden 
(Jansen, 0.. en K. Swierstra, 1982). Hun ideeen over een 
Surinaamse subcultuur warden in zekere zin bevestigd 
door onderzoek van Bulks onder Surinaamse jongeren op de 
Kruiskade in Rotterdam (Bunts, P.E.J.. 1983). Enig 
tegenwicht voor al doze uitspraken wordt dan gegeven 
door eon aantal auteurs die er, evenals met betrekking 
tot delinquentie, op wijzen dat vooral de randgroep jon-
geren van Surinaamse en Molukse afkomst beeldbepalend 
zijn voor de totale groepen. Het gaat dus slechts om zeer 
kleine groepen Surinamers en Molukkers (Biervliet, W., 
1975; Ellemers, J.E., 1979; Jansen, H.. 1983). 

Over Berlijn meldt Weschke dat een groat gedeelte van 
de drugsmarkt in Turkse handen is, hoewel hij eraan toe-
voagt dat veel daarmee in verband staande criminaliteit 
aan andere etnische groeperingen toe to schrijven zou 
zijn (Weschke. E., 1983). 

In Zweden houden volgens Andersson veal buitenlanders 
zich bezig met de groothandel in drugs (Andersson, 
J.E.G., 1983). 

In Amerika merken Chitwood e.a. op dat van degenen die 
behandeld worden vanwege drugsproblematiek, het meren-
deel mannelijk on niet-blank is (Chitwood. D.D. e.a., 
1981). 

Vanzelfsprekend wordt er in de buitenlandse litera-
tuur betreffende de delinquentie van jongeren uit et-
nische minderheidsgroepen wel vaker aandacht besteed aan 
de relatie drugs en etnische minderheidsgroepen. Het 
betreft dan echter grotendeels op eigen ervaring be-
rustende opmerkingen. Degelijk empirisch onderzoek OP 

dit gebied is er weinig, wat waarschijnlijk te wijten is 
aan de illegaliteit van de drugscene en de angst van de 
gebruikers voor represailles van de handelaren (Jansen. 
0. en K. Swierstra. 1982). 

Uiteindelijk ken alleen voor Nederland OP grond van 
het'bestaande onderzoek voorzichtig gesteld worden dat 



er een specifieke relatie lijkt te bestaan tussen handel 
in, en gebruik van drugs enerzijds en men kleine groep, 
vooral Surinaamse jongeren, anderzijds. 

2.2.3 Weglopen an jonueren uit etnische minderheidsgroepen 

Het weglopen van huis door jongeren uit etnische min-
derheidsgroepen is evenals het druggebruik men punt dat 
regelmatig genoemd wordt in de betreffende literatuur. 
Hetgeen er werkelijk over bekend is lijkt ook hier, net 
als bij het druggebruik, nog te veel gebaseerd op de in-
dividuele ervaringen van de diverse auteurs. Opvallend 
is hierbij dat er vooral in de Nederlandse en Duitse al-
gemene beschrijvingen over de situatie van etnische 
minderheidsgroepen aandacht aan wordt geschonken, ter-
wijl goed cijfermateriaal ontbreekt. 

Een aantal krantenbe'richten en tijdschrift artikelen 
in Nederland heeft belangrijk bijgedragen tot een be-
paalde beeldvorming over het weglopen van huis door 
jonge buitenlanders. Er werd een overtrokken beeld ge-
schetst van grote aantallen buitenlandse jongeren die 
langs de straat zwerven (onder andere Nieuwe Linie, 
1978, en het Parool in 1983). In hun knelpuntennota ves-
tigt de Utrechtse kinderpolitie er de aandacht op dat het 
aantal buitenlandse weglopers toeneemt ("Knelpunten ", 
1979). Van der Laan vindt in zijn onderzoek dat er over 
de jongeren uit etnische minderheidsgroepen in tehuizen 
duidelijk meer melding van weglopen wordt gemaakt dan 
over de autochtone bevolkingsgroep (Laan, P.H. van der, 
1983). Reints, hoofd van de Rotterdamse jeugd- en zeden-
politie meldt echter dat uit een aldaar gehouden 
onderzoek blijkt dat er slechts jets meer buitenlandse 
den Nederlandse jongeren weglopen. De Surinaamse 
weglopers vormen hier veruit de grootste groep. Van de 
Mediterrane jongeren lopen twee a driemaal zoveel jon-
gens weg als meisjes (Reints, C., 1983). Uit dit 
onderzoek zou blijken dat de Mediterrane jongeren nauwe-
lijks meer weglopen dan de Nederlandse jongeren. De 
Surinaamse jongeren zijn grotendeels verantwoordelijk 
voor de overrepresentatie van de totale groep buiten-
landse jongeren. 

Op dit gebied is uit de andere Europese landen geen 
onderzoek bekend. Wel is nog wet onderzoek uit de Ver-
enigde Staten vermeldenswaard. Zo zeggen Mathews en lion 
dat het totale aantal weglopers daar de laatste jaren 
enorm gestegen is, maar dat er minder negers en meer 
blanken weglopen (Mathews, L.J. en L. lion, 1980). In 
'Runaways' staat dat er weinig verschil is tussen de ver-
schillende rassen voor wat betreft het weglopen van huis 
('Runaways', 1980). De auteur dezes kan ook OP grond van 
totale aantallen arrestaties verricht in de Verenigde 
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Staten geen noemenswaardig verschil in weglopen tusien 
diverse etnische groeperingen constateren, althans niet 
in die zin dat jongeren met een andere culturele achter-
grond meer zouden weglopen. Negers en blanken lopen op 
grond van bun aandeel in de totale bevolking evenveel wag 
en de jongeren uit alto andere gronperingen tezamen lo-
pen juist minder weg, clan op grand van hun aandeel in de 
bevolking te verwachten zou zijn ('Sourcebook., 1982). 

Het weinige empirische materiaal lijkt tot nu toe dus 
nog goon speciale ongerustheid over het weglopen van 
jongeren uit etnische minderheidsgroepen to rechtvaar-
digen. Aileen de Surinaamse jongeren in Nederland zouden 
hierop een uitzondering kunnen vormen. 

2.2,4 Meer qefundeerd empirisch onderzoeN 

Under bovenstaande kop zullen in doze paragraaf kwa-
litatief zeer verschillende onderzoeken near aard en ma-
te van voorkomen van delinquent gedrag bij jongeren uit 
etnische minderheidsgroepen warden besproken. Er wordt 
hier, wellicht ten overvloede, nogmaals op gewezen dat 
pas in de volgende paragraaf uitgebreid ingegaan zal 
worden op de vale moeilijkheden bij de interpretatie van 
het onderzoekmateriaal. 

In doze paragraaf zal in eerste instantie aandacht 
warden geschonken aan onderzoek waarbij minstens re-
kening is gehouden met de proportie waarin verschillende 
etnische groeperingan deal uitmaken van de totale be-
volking. Daarna zullen dan nog de onderzoeken wear aan-
dacht is geschonken aan moor variabelen warden 
besproken. 

Eerst wat resultatan van in Nederland gedaan onder-
zoek. Zo vindt With in de Bijlmermeer dat 90% van de be-
rovingen dear geschiedt door Surinamers en dat 85% van de 
daders bestaat uit Surinaamse jongens van 15 tot 19 jaar. 
Dit terwijl de bevolking van de BijImermeer voor 70% be-
staat uit blanken en slechts voor 18% uit Surinamers en 
Antillianen. De Surinaamse jongens zijn dus stork over-
vertegenwoordigd voor wet betreft arrestaties in verband 
met berovingen (With, J., 1983). Van Preen komt bij eon 
onderzoek van de officiele criminaliteitscijfers in Ne-
derland tot de conclusie dat de Molukkers tien meal moor 
in doze cijfers voorkomen dan op grand van hun aandeel in 
de Nederlandse bevolking zou zijn to verwachten. Het zou 
hierbij vooral gaan om ernstige delicten zoals gekwali-
ficeerde diefstal en geweldsmisdrijven. Zelf merkt hij 
echter al op dat or omtrent de relatieve delinquentie van 
Molukkers nog veel to veal gegist moot worden (Praag, C. 
van, 1975). 

Veenman en Jansma baseren zich Op door anderen gedaan 
onderzoek in Groningen waarbij eon relatief grotere 



delinquentie onder de Molukkers geconstateerd werd dan 
onder de autochtone bevolking. Bij de Molukse meisjes 
werd een relatief geringere delinquentie gevonden 
(Veenman, J. en L. Jansma, 1981). In de Minderhedennota 
van 1983 meldt de minister dat het aantal vreemdelingen 
in het totaal aantal strafzaken verhoudingsgewijs groter 
is dan van in Nederland geboren Nederlanders (Minderhe-
dennota, 1983). Junger-Tas komt op grond van onderzoek 
van politiedossiers in Venlo en Den Haag tot de conclusie 
dat minderjarige Nederlandse en Mediterrane jongeren on-
geveer evenveel in contact komen met de politie els op 
grond van hun aandeel in de bevolking te verwachten zou 
zijn. Surinaamse jongeren komen daarentegen relatief 
meer in contact met de politie (Junger-Tas, J., 1981). 
Tot zover, voorlopig, de onderzoekresultaten in Neder-
land. 

Lobo vindt in Lambeth, een van de slechtere wijken van 
Londen, waar veel Westindiers wonen, dat er veel !street 
crime' voorkomt. Net  gaat hierbij voornamelijk om dief-
stal en beroving met geweld. Bij 80% van de daders bleek 
het om Westindiers te gaan. Vooral jongeren in de leef-
tijdsgroep van 8 tot 25 jaar leven van de kleine 
criminaliteit door het stelen van geld, kleren en drank. 
Onder hen bevindt zich een kleine harde kern die niet wil 
werken. Opvallend is het relatief grote aantal 
Westindische meisjes dat betrokken is bij de kleine 
criminaliteit (Lobo, E.H., 1978). 

Jager vindt in Duitsland dat bij een bevolkingsaan-
deel van 7,5% er ongeveer 16% van de opgespoorde ver-
dachten bestaat uit niet-Duitsers. Een overrepresentatie 
van twee maal dus. Het gaat hierbij vooral om diefstal 
door mannelijke minderjarigen (Jager, J., 1983). 

Berkhauer vindt in de criminaliteitscijfers eveneens 
een overrepresentatie van niet-Duitse mannelijke jon-
geren van ongeveer twee maal. Niet-Duitse meisjes zijn 
eveneens overgerepresenteerd (Berkhauer, F., 1981). 

Schwindt komt tot dezelfde conclusie: sheen al het 
aandeel van niet-Duitsers bij zware- en geweldsdelicten 
zou drie tot vier maal hoger zijn dan bij Duitsers, spe-
ciaal voor wat betreft handel in drugs en doodslag 
(Schwindt, H.D., 1983). 

Busch merkt nog op dat er relatief 30% meer buiten-
landse jongeren in een "Jugendstrafanstalt" zitten 
(Busch, M., 1982), dan verwacht mag worden op grond van 
hun bevolkingsaandeel. 

In Zweden vindt Andersson een overrepresentatie van 
jonge buitenlanders in de politiestatistieken. Er zijn 
2 maal zoveel buitenlandse verdachten als Zweedse ver-
dachten. Hoe ernstiger het misdrijf, hoe groter het aan-
tal buitenlandse verdachten. Overigens geven volgens 
Andersson alle, voornamelijk beschrijvende studies op 
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dit gebied, eon overrepresentatie van buitenlanders to 
zien (Andersson, J.E.G.. 1983). 

De Jong vindt, gebaseerd op het bevolkingsaandeel ge-
vormd door buitenlanders met eon Islam achtergrond in 
Grenoble. dat tilt doze groep 2 maal zoveel jonge buiten-
lenders in contact komen met de kinderpolitie dan 
Fransen. Binnen doze groep jongeren vindt veel recidive 
pleats, dus eon kleine groep is verantwoordelijk voor 
veel delicten. Het gaat speciaal om jongeren met eon 
Islamitische achtergrond, want Spaanse en Italiaanse 
jongeren zijn niet delinquenter den de Franse jongeren. 
(Jong, F. de. 1983). 

Lamanda vindt op grand van zeer incompleet cijferma -
teriaal eon overrepresentatie van 2 maal voor 
delinquente buitenlanders. Het betreft vooral de 
mannelijke Maghrebins. Noord-Afrikanen. die gemiddeld 
jonger zijn clan de Franse delinquenten: 46% tegen 36% on 
der de 16 jaar. Zij recidiveren meer dan de Fransen en 
diefstal en geweldpleging zijn de voornaamste delicten 
(Lamanda. V.. 1983). 

Carvallo-Lahalle komt tot dezelfde conclusies en 
markt nog op dat jonge maghrebins meer gewelddadige 
delicten plegen don Fransen of Portugezen, vaker in 
groepsverband optreden en in drie districten van Perlis. 
met veel buitenlandse inwoners. duidelijk overgerepre -
senteerd zijn in de politiedossiers. Hoard Afrikaanse 
meisjes zijn weinig delinquent (Carvallo-Lahalle, D., 
de. 1976). 

In de stad Conk in Belgie vindt Crean eon 3 maal zo 
grote betrokkenheid van buitenlanders bij delinquent's 
den van Belgen. Speciaal over jongeren wordt echter 
niets gemeld (Craen, A., 1983). In eon uitgebreid rap-
port over delinquentie in de V.5. wordt aangegeven dat 
"Hispanics" en negers 2 tot 3 maal zo vaak gearresteerd 
worden als blanke Amerikanen (Criminal Justice Research, 
1981). Voor negers on andere niet-blanken ander de 18 
vindt Wolfgang in eon self report study zelfs eon 9x zo 
grate kens op arrestatie. Na bun 18e jaar is or seen ver-
schil moor in de kens op arrestatie (Wolfgang. M.E., 
1983). 

Ondanks 	het 	fait 	dat 	cijfermateriaal 	over 
delinquentie van verschillende etnische groeperingen in 
Amerika ruim voorhanden is, zijn exacta percentages toch 
moeilijk to geven. Uit twee zeer uitgebreide overzichten 
van de criminaliteit in de V.5. gedurende 1980 blijkt 
echter duidelijk dat negers onder de 18 jaar ongeveer 2 
meal vaker gearresteerd warden den op basis van hun aan-
deel in de bevolking verwacht zou warden. De andere 
niet-blanken inclusief de Aziaten • onder de 18 jaar 
warden zo'n 4 maal minder gearresteard dan op basis van 
hun aandeel in de bevolking to verwachten zou zijn. 

Verder blijkt dat hoe ernstiger het delict is hoe gro-
ter het percentage gearresteerde negers wordt, tot 4 



maal meer yoor by. moord. tilt zeer uitgebreide slachtof-
ferstudies blijkt eveneens dat een onevenredig groot 
deel van de daders uit negers zou bestaan. Alleen al bij 
verkrachting en bij (zware) mishandeling is het aantal 
door slachtoffers aangegeven zwarte daders de helft van 
het aantal door de politie gearresteerde zwarten (Uni-
form Crime Reports, 1981, Sourcebook of Criminal Justice 
Statistics, 1982). Tot zover lijkt in alle laden sprake 
te zijn van een ten opzichte van het bevolkingsaandeel te 
groot gedeelte jongeren uit etnische minderheidsgroepen 
dat in contact komt met politie en justitie. 

Men dient zich echter goad te realiseren dat alle tot 
nu toe genoemde resultaten van empirisch onderzoek geba-
seerd zijn op zeer grove, onnauwkeurige vergelijkingen 
van bevolkingsaantallen. Onderscheid naar aantallen jon-
geren of ouderen binnen een bepaalde groep is nergens ge-
maakt. Bovendien is het meeste onderzoek gebaseerd op de 
officiele criminaliteitstatistieken. Slechts weinig 
onderzoek gaat uit van slachtoffer- of self-report gage-
vans. 

De weinige onderzoeken waarin wel rekening wordt gehou- 
den met variabelen als aantal jongeren binnen een be- 
paalde 	etnische 	groep, 	verschillende 
leeftijdscategorieen, sexe en verschillende 
delictgroepen geven een heel ander beeld van de 
delinquentie bij jongeren uit etnische minderheids-
groepen- Van Loon concludeert op grond van materiaal van 
de Rotterdamse jeugd- en zedenpolitie dat Turkse, 
Marokkaanse, Spaanse en Portugese jongeren tot 18 jaar 
evenveel in contact komen met de politie als op grond van 
hun aandeel in de Rotterdamse bevolking onder de 18 jaar 
te verwachten zou zijn. De Surinaamse groep jongeren on-
der de 18 daarentegen komt 3 maal zoveel in contact met 
de politie. Zij zijn ook wat ouder dan de mediterrane 
jongeren an vertonen wat meer recidive. De Turkse groep 
die in contact komt met de politie is gemiddeld wel erg 
jong en begaat voornamelijk vermogensmisdrijven. Zij 
krijgen zelden een proces-verbaal. De Nederlandse jon-
geren zijn in verhouding tot hun aandeel in de 
Rotterdamse bevolking ondervertegenwoordigd. Er komen 
ongeveer evenveel werkende als werkloze jongeren in con-
tact met de politie. Alleen bij de Surinamers die in 
contact komen met de politie, is de verhouding op 12 
werklozen 1 werkende (Loon, A., van, 1981). Hollebrand 
komt bij zijn onderzoek in Rotterdam tot ongeveer ge-
lijkluidende resultaten. Bij 20% minderjarige 
buitenlanders op de bevolking van Rotterdam zijn er 28% 
geregistreerd voor jeugddelinquentie. Dat is 1,4 maal 
teveel. De Surinamers komen echter 3 maal zoveel in con-
tact met de politie voor strafbare feiten als 
Nederlandse en andere buitenlandse jongeren. Die 1,4 
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maal gordt dus waarschijnlijk geheel door bun aandeel 
verklaard. De Surinaamse jongeren vertonen oak de meeste 
recidive, de Turkse de minste (Hollebrand, J., 1982). 

Junger-Tas komt bij een onderzoek naar politiecon-
tecten van jongeren uit etnische minderheidsgroepen in 
de vier grate steden tot de conclusie dat de jonge bui-
tenlanders in verhouding iets moor politiecontacten 
hebben den jonge Hederlanders. De Surinamers zorgen 
echter voor het leeuwendeel van de overrepresentatie, 
terwij1 ze ook de meeste recidive vertonen. Het gigot bij 
elle jongeren vooral om kleine diefstallen en 
vandalisme. 

Opvallend is nog dat Mediterrane meisjes nauwelijks 
delinquent zijn en Surinaamse meisjes weinig verschillen 
van de Hederlandse (Junger-Tas, J., 1983). In Duitsland 
zijn or gat moor uitgebreide onderzoekingen gedaan wear-
bij vooral leeftijds- en delictgroepen onderscheiden 
worden. Om het niet al to onoverzichtelijk to maken zul-
len alleen de belangrijkste resultaten hieronder 
weergegeven worden. 

Ook doze onderzoeken leveren echter nogal uiteenlo-
panda resultaten op. 

Albrecht on Pfeiffer vinden bij eon op officiele sta-
tistieken gebaseerd onderzoek in enkele grate Duitse 
steden goon verschil in delinquentie voor alle 
delictgroepen tesamen tussen buitenlandse en Duitse jon-
geren onder de 21. Wanneer or onderscheid gemaakt wordt 
near leeftijdsgroepen on near delictgroepen zijn or 
echter gel aantoonbare verschillen. De buitenlandse 
groep van 14 tot 18 jaar komt ongeveer anderhalf meal 
moor in de-statistieken voor dan de vergelijkbare Duitse 
leeftijdsgroep, die van 18-21 jaar gemiddeld ongover 1,2 
meal. Onder de 14 jaar is or goon verschil met de Duitse 
jongeren. Per delictgroep bekeken blijkt dat buiten-
landse jongeren meer den Duitse jongeren 
vertegenwoordigd zijn voor gat betreft sexuele mis-
drijven, geweldsmisdrijven (roof. mishandeling, 
misdrijven tegen de persoonlijke vrijheid) en eenvoudige 
diefstal (Albrecht en Pfeiffer, 1979). Overigens word in 
een onderzoek in 2witserland eveneens eon overrepresen-
tatie bij buitenlandse jongeren in de leeftijdsgroep 
14-18 jaar geconstateerd (Killias. M.. 1977). 

Gebaseerd op de "Polizeiliche Kriminalstatistiek" van 
de gehele Bondsrepubliek vindt Gebauer in tegenstelling 
tot Albrecht en Pfeiffer een 2 meal zo hoog aantal in de 
kriminaliteitscijfers veer buitenlandse jongeren tussen 
de 14 en 21 jeer als voor Duitse jongeren in dezelfde 
leeftijdsgroep. Voor jongeren onder de 14 jaar is de 
overrepresentatie 1,5 meal die van Duitse jongeren in 
dezelfde leeftijdsgroep. 

Sexuele en geweldsdelicten blijken vaker door buiten-
landse jongeren van 14 - 21 jaar gepleegd to warden dan 



door Duitse jongeren in dezelfde leeftijdsgroep, nl. 2 a 
3 maal meer. 

Voor wat betreft eenvoudige diefstal en geweld 
blijken jonge buitenlanders in de leeftijd van 14-21 
jaar niet vaker met de politie in aanraking te komen dan 
hun Duitse leeftijdsgenoten (Gebauer, M., 1981). 

Albrecht komt in een onderzoek, gebaseerd op politie-
statistieken, tot de conclusie dat de le generatie gest-
arbeiders minder delinquent is dan de qua leeftijd 
vergelijkbare Duitse bevolkingsgroep, een gegeven dat 
door veel andere onderzoekers bevestigd wordt. Na enige 
correctie voor illegale buitenlanders en laden van het 
Amerikaanse leger vindt hij voor buitenlandse jongeren 
tot 24 jaar dat ze, vergeleken met Duitse jongeren van 
dezelfde leeftijd, ongeveer 1,5 maal vaker in de poli-
tiestatistieken voorkomen. Dit geldt ook voor 
buitenlandse meisjes. Recidive lijkt volgens Albrecht 
bij buitenlandse jongeren minder voor te komen 
(Albrecht, H.J., 1983). 

Ook Weschke vindt in een onderzoek near delinquentie on-
der buitenlanders in Berlijn dat de zg. tweede generatie 
buitenlanders meer delinquent gedrag vertoont dan Duitse 
jongeren van vergelijkbare leeftijd. Hij baseert zich op 
de politiestatistieken van Berlijn. Voor wat betreft de 
groep buitenlandse jongeren die volledig in Duitsland 
gesocialiseerd zijn, de zg. derde generatie, vindt hij 
nauwelijks verschil in delinquent gedrag met de Duitse 
vergelijkbare leeftijdsgroep. Zij pleegden ook dezelfde 
soort delicten. In sommige structureel zwakke wijken van 
Berlijn waren de Duitse jongeren zelfs nog jets 
delinquenter dan de buitenlandse jongeren. 

Verder merkt hij nog op dat 80% van de jongeren 
slechts eenmaal in contact met de politie was geweest en 
dat het dus vooral lijkt te gaan om tijdelijk wangedrag. 
Buitenlandse meisjes kwamen overigens minder in contact 
met de politie dan Duitse meisjes (Weschke, E., 1983). 
Zijn de tot nu toe beschreven onderzoeken gebaseerd op 
aantallen verdachten, Kosubek echter gaat voor heel 
Nordhein-Westfalen na hoeveel buitenlanders er 
veroordeeld zijn. Hij gaat uit van cijfers per 100.000 
voor een bepaalde bevolkingsgroep en van gelijke leaf-
tijdsgroepen. Hij vindt dan allereerst dat er tot 1980 
geen sprake is van een dramatische toename van de 
criminaliteit van buitenlanders. Sterker nog, van 1979 
tot 1980 is er zelfs een afname zichtbaar in de leef-
tijdsgroep van 14 tot 18 jaar. De leeftijdsgroep 
buitenlanders van 18 tot 21 jaar vertoont in die periode 
steeds meer overeenkomst met de vergelijkbare Duitse 
leeftijdsgroep voor wat betreft aard en mate van 
delinquent gedrag. 

Van een overrepresentatie van buitenlandse jongeren 
in de veroordelingscijfers voor 1980 is nauwelijks jets 
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zichtbaar. Buitenlandse jongens van 14 tot 18 jaar 
worden in 1980 slechts 1% meer veroordeeld dan hun Duitse 
leeftijdsgenoten en buitenlandse jongens van 18 tot 21 
jaar zelfs 1,5% minder. De buitenlandse meisjes in de 
leeftijd van 14 tot 18 jaar warden 30% minder vaak 
veroordeeld den bun Duitse leeftijdsgenoten en die van 
18 tot 21 jeer warden 10% minder vaak veroordeeld. 

Voor wet betreft diefstal an verduistering is er, 
speciaal bij de groan van 18 tat 21 jeer, wel een overre-
presentatie van de buitenlanders in het aantal veroor-
delingen. Opvallend is nog dat Turkse, Joegoslavische en 
Italiaanse mannelijke veroordeelden elkaar qua 
delinquentie weinig ontlopen. 

Turkse en Duitse vrouwen en meisjes warden het minst 
veroordeeld (Kosubek, S., 1983). 

In Engeland zijn door het "Home Office" enige studies 
near contacten met justitie van leden van etnische min-
derheidsgroepen gedaan die zeer goad en gedetailleerd 
uitgevoerd zijn. Bij een onderzoek near verschillen in 
politiecontacten tussen West-Indiers en blanken in een 
"high crime" district bleak er tussen beide'groepen zeer 
weinig verschil to bestaan. Het onderzoek was een 
slachtofferschap onderzoek waarbij rekening gehouden is 
met variabelen als leeftijd, sociaal-economische positie 
en buurt (woonomgeving). Ook andere, negatieve contacten 
met de politie warden geregistreerd. Grote verschillen 
In hoeveelheid politiecontacten waren or alleen tussen 
verschillende buurten ongeacht de etniciteit van dader 
of slachtoffer (Tuck, M., Southgate, P., 1981). Uit een 
ander Home Office onderzoek, gebaseerd op aantallen 
arrestaties en zeer concientieus uitgevoerd, blijkt heel 
duidelijk dat een hoge delinquentie in bepaalde wijken 
niet gerelateerd is aan het bevolkingsaandeel van de et-
nische minderheden in die wijken. Dit zegt echter nog 
niets over de relatieve delinquentie van West-/ndiers 
en/of Aziaten binnen die wijken. Aan dit laatste is dan 
oak ruin aandacht geschonken door de onderzoekers waarna 
ze tot de volgende conclusies kwamen. 

— De West-Indiers warden in vergelijking tot de blanke 
bevolkingsgroep meer gearresteerd dan op basis van 
hun aandeel in de populatie van de onderzochte ge-
bieden vial te verwachten. 

— De Aziaten warden in vergelijking tot de blanke be-
volkingsgroep minder gearresteerd den OP basis van 
hun aandeel in de populatie van de onderzocht ge-
bieden vial te verwachten. 

Net grootste gedeelte van de overrepresentatie van de 
West Indiers kan echter verklaard warden door een andere 
leeftijdsopbouw van de totale groep dan bij de blanke 
groep en door de voor daze groep ernstige 



sociaal-economische deprivatie. Anders gezegd or zijn 
meer jonge West Indiers in de leeftijdsgroep van 15 tot 
24 jaar clan blanken. Zij zijn armor en hebben minder toe-
komstperspectief. Het totale verschil in arrestaties 
tussen West Indiers en blanken kan hierdoor echter niet 
"weg verklaard" worden zodat de onderzoekers een speci-
fieke etnische factor voor de overgebleven 
overrepresentatie van de West Indiers moesten veronder-
stellen. Dat wil zeggen, verschillen tussen Aziaten, 
blanken on West Indiers kunnen gedeeltelijk voortkomen 
uit voor de diverse etnische groeperingen specifieke 
vormen van deprivatie. Blanke, West-Indische en 
Aziatische arrestatiecijfers blijken nl. stork verbonden 
met diverse vormen van deprivatie, zoals werkloosheid en 
huisvesting (eigen woning bezit). Zo bleek werkloosheid 
voor de blanke bevolkingsgroep wel, maar voor de 
West-Indische en de Aziatische bevolkingsgroepen niet 
gerelateerd aan de arrestatiecijfers. 

Eveneens kunnen de verschillen voortkomen uit eon 
voor de onderscheiden groepen verschillende neiging tot 
bepaalde vormen van criminaliteit of de neiging van de 
politie bepaalde groepen eerder to arresteren dan andere 
(Stevens, P., Willis, C.F., 1979). 

Juist doze laatste opmerkingen van Stevens on Willis 
geven al aan hoe moeilijk het is uitspraken te doen over 
aard en relatieve mate van voorkomen van delinquent go-
drag bij jongeren.uit etnische minderheidsgroepen. 

Conclusies op grond van bovenstaande opsomming van 
onderzoekresultaten zullen daarom pas gegeven worden na-
dat in de volgende paragraaf dieper is ingegaan op de al-
gemene problematiek die zich bij dit type van onderzoek 
voordoet. 

2.3 Problematiek bij onderzoek naar deviant gedrag van jon-
geren uit etnische minderheidsgroepen 

De problematiek bij het onderzoek van delinquent go-
drag van jongeren uit etnische minderheidsgroepen is te 
onderscheiden naar algemene problematiek en specifieke 
problematiek die optreedt wanneer diverse (etnische) 
groeperingen met elkaar vergeleken worden. 

Eerst 	de 	algemene 	moeilijkheden 	bij 	het 
criminaliteitsonderzoek. Officiele criminaliteitscij-
fers zijn altijd al beschouwd als graadmeter voor de ge-
pleegde criminaliteit en aanvankelijk werden ook de 
cijfers betreffende het aantal veroordelingen naast de 
cijfers betreffende het aantal arrestaties als be-
trouwbare indicatie 'van criminaliteit gehanteerd. Tevens 
worden cijfers gebruikt over het aantal contacten van 
eventuele daders met de politie naar aanleiding van 
strafbare feiten. Vrij algemeen gaat men er tegenwoor- 
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dig vanuit dat naarmate de cijfers betrokken warden uit 
eon verder gevorderd stadium van het totale juridische 
graces, ze onbetrouwbaarder zijn. Tenslotte wordt van 
het totaal aantal potentiela daders die in contact komen 
met de politie wordt slechts een goring gedeelte uitein-
delijk veroordeeld. Afgezien van het verschil tussen de 
diverse soorten cijfers is er nog het probleem dat allean 
de door de politie en/of burgers gepakte of aangegeven 
parsonen in de officiele statistieken terecht komen. Zij 
die niet gepakt worden kunnen niet gearresteerd of 
veroordeeld worden en delicten die niet aangegeven 
warden komen evenmin in de officiele 
criminaliteitsstatistieken tarecht. De official° 
criminaliteitscijfers warden daardoor in toenemende mate 
baschouwd als eon afspiegeling van processen van sociale 
controle. Criminaliteit is tenslotte, volgens de formale 
definitie. gedrag dat door de politieke ovarheid 
strafbaar is gesteld. Dit betekent dat slechts bepaalde 
vormen van gedrag eon reactie van de maatschappij kunnen 
uitlokken. De nadruk ligt hier op het woord "kunnen", 
want els de aangifte bereidheid van burgers ten aanzien 
van die bepaalde vormen van gedrag goring is, is er oak 
weinig kans op eon strafrechtelijke reactie. Kortom de 
criminaliteitscijfers geven in feite slechts weer wet 
burgers en politie tezaman beschouwen als te vervolgen 
gedrag. Zo is de sociale controle op moord door middel 
van aangifte en vervolging veel grater don die op 
fietsendiefstal. 

Net zal duidelijk zijn dat de diverse officiele 
criminaliteitscijfers goon juist beald kunnen geven van 
de werkelijk gepleegde strafbare feiten. Een nauwkeu-
rigor beeld denkt men te verkrijgen door het zg. 
"dark-number" onderzoek. Hieronder warden al die vormen 
van onderzoek verstaan die pretenderen de werkelijk ge-
pigged° criminaliteit te meten. Under de werkelijk 
gepleegde criminaliteit wordt elle gedrag verstaan dat 
eon strafbaar fait oplavert. be meest bekenda methoda om 
de werkelijk gepleegde criminaliteit to onderzoeken is 
het ondervragen van de bevolking. 

Dit gebeurt dan meestal door eon representatieve 
steekproef van de bevolking of van een bevolkingsgroep 
to vragen in hoeverre zij zelf strafbaar gedrag vertoond 
hebben (self-report study), of hen to vragen in welke ma-
te zij slachtoffer van strafbaar gedrag zijn geweest 
(victim-survey of slachtofferschap onderzoek) (Fiselier, 
J.P.5., 1978). Oak aan dit , dark-number' onderzoek 
kleven eon aantal bezwaren. Carstens is or de vraag van 
de validiteit: geven de mensen eerlijk antwoord OP de ge-
stelde vragan en herinneren ze zich alles we! good 
(Yeendrick. L., 1976). Jongman vraagt zich by. af of niet 
de jongeren uit de lagere sociale klassen moor ver-
zwijgen dan andere jongeren (Jongman. R.W.. 1974). 



Ten tweede krijgt men bij dit type onderzoek vaak de 
ernstiger delinquenten niet te pakken, daar er maar wei-
nig van zijn. De kans dat ze in een steekproef voorkomen 
is dus maar klein (Jongman, R.W., 1974, Wolfgang M.E., 
1983). In het algemeen is men het er echter over eons dat 
de resultaten van self-report studies en victim-surveys 
eon redelijk betrouwbaar beeld van de werkelijk ge-
Pleegde criminaliteit kunnen geven (Fiselier, J.P.S., 
1978, Veendrick, L., 1976). Het beste inzicht in 'de 
criminaliteit' wordt vanzelfsprekend verkregen wanneer 
van dezelfde bevolkingsgroep slachtofferstudies, 
self-report studies en officiele criminaliteitscijfers 
worden verzameld en met elkaar worden vergeleken. In de 
praktijk levert dit echter nogal wet problemen op, onder 
andere in de sfeer van de privacybescherming. Vandaar 
dat dit soort gecombineerde onderzoeken slechts zelden 
pleats vindt. 

Afgezien van de waarde die men aan de verschillende 
soorten (officiele) criminaliteitscijfers ken hechten, 
zijn er nog eon aantal andere zaken die een rol spelen 
bij de beoordeling van de in dit hoofdstuk opgesomde re-
sultaten van onderzoek. Het gaat hierbij om factoren die 
speciaal van invloed zijn op de vergelijking van aard en 
mate van delinquent gedrag bij verschillende (etnische) 
bevolkingsgroepen. Het woord 'etnische' staat hier tus-
sen haakjes dear genoemde factoren vaak niet zozeer 
samenhangen met etnische verschillen, maar moor met 
leeftijdsverschillen en sociale klasse. De belangrijkste 
van doze factoren zullen hieronder beschreven worden: 

1. Sommige bevolkingsgroepen die met elkaar vergeleken 
worden hebben eon verschillende leeftijdsopbouw. Dit 
betekent dat de bevolkingsgroep die de meeste jon-
geren bevat, bij eon onderzoek naar delinquentie on-
der jongeren, vanzelfsprekend moor delinquenten op 
ken leveren. Hieruit mag dan niet geconcludeerd 
worden dat de betreffende bevolkingsgroep de meest 
delinquente groep is (Jager, J., 1983, Gebauer, M., 
1981, Berckhauer, F., 1981, Schwind, H.P., 1983, 
Carvallo-Lahalle, A., de 1976). 

Dit effect wordt nog versterkt door het felt dat 
eon zeer groot percentage van alle delicten juist 
door jongeren gepleegd wordt. Met andere woorden, 
onderzoek dat goon rekening houdt met verschillende 
aantallen jongeren binnen verschillende bevolkings-
groepen kan de relatieve delinquentie van jongeren 
uit eon bepaalde bevolkingsgroep nooit good be-
schrijven (Eisner, V., 1969, Jongman, R.W., 1974, 
Rahav, G., 1977, "Criminal Justice Research", 1981, 
Wolfgang, M.E., 1983). 

2. Bij onderzoek near delinquent gedrag van jongeren 
uit etnische minderheidsgroepen worden soms alle 
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verschillende etnische groepen semen genomen on als 
totals groep "buitenlanders" vergeleken met de 
autochtone bevolking. Uitspraken over eon specifieke 
etnische groepering warden dan gedaan op grand van 
uitspraken over de totale groep buitenlanders. Dat 
dit niet ken blijkt duidelijk uit het reeds genoemde 
verschil tussen Aziaten en West Indiers in Engeland. 
De West /ndiers komen dear aanmerkelijk moor voor in 
de officiele criminaliteitscijfers dan de Aziaten. 
Wanneer de Aziaten nu beoordeeld zouden worden op 
grand van "de criminaliteit" van de buitenlander" 
zouden ze als aanzienlijk crimineler uit de bus komen 
(Stevens, P. en Willis, C.F., 1979). Het komt or dus 
op neer dat alleen onderzoek waarin rekening gehou-
den wordt met verschillen tussen diverse etnische 
groeperingen de relatieve delinquentie van jongeren 
uit de groeperingen ken beschrijven o.a. (Gebauer, 
M., 1981, F.B.J., 1983, Weschke, E., 1983, 
Berckhauer, F., 1981, Junger-Tas, 1983). 

3. In het algemeen is de criminaliteit in de grate ste-
den honer dan buiten die steden en wonen daar rela-
tief moor jongeren uit etnische minderheidsgroepen 
dan autochtone jongeren. bit betekent dat eon verge 
hiking van criminaliteitscijfers van allochtone on 
autochtone jongeren waarbij de twee onderzoekgroepen 
niet alleen uit de stad afkomstig zijn alleen dear -
door al eon overrepresentatie van allochtone 
jongeren to zien zal geven. bus, onderzoek dat goon 
rekening houdt met de woonplaats van de to onder-
zoeken jongeren ken goon juist beeld geven van de 
relation delinquentie bij de verschillende groepen 
jongeren (Crime in the United States, 1981, Tobias, 

'J.J., 1970). 

9. Onderzoek near delinquent gedrag bij jongeren wit 
etnische minderheidsgroepen ken op grand van 
criminaliteitscijfers alleen, weinig inzicht ver-
schaffen in de aard van de gepleegde criminaliteit. 
Er dient dus eon onderscheid gemaakt to warden near 
de 4:lard van de gepleegde delicten. Dat dit van belang 
ken zijn blijkt onder andere duidelijk uit de studio 
van Albrecht on Pfeiffer waarbij over elle delicten 
tesamen goon verschil tussen Duitse on buitenlandse 
jongeren to constateren valt, maar wear voor sexuele 
misdrijven, roof on mishandeling vee/ moor buiten-
landse dan Duitse jongeren in de politiestatistieken 
voorkomen (Albrecht, P., und Pfeiffer, P., 1979). 
Juist doze delicten komen echter zeer weinig voor in 
verhouding tot alle andere delicten. Eon uitspraak 
over verschillen tussen autochtone on allochtone 
jongeren op grand van doze delicten heeft dus slechts 
geringe betekenis. 



Bij onderzoek naar delinquent gedrag van jongeren uit et-
nische minderheidsgroepen doet zich tenslotte nog men 
probleem voor dat wat anders van aard is dan de tot nu 
toe genoemde moeilijkheden. Er wordt nl. in het algemeen 
te weinig aandacht besteed aan de variantie binnen de di-
verse onderzoekgroepen (Criminal Justice Research, 
1981). Zo blijkt uit diverse onderzoeken dat de kans op 
arrestatie gedeeltelijk bepaald wordt door factoren die 
weinig met het gepleegde delict te maken hebben, maar 
veel meer met bepaalde kenmerken van de yerdachte. Wan-
neer men bepaalde bevolkingsgroep nu relatief veel 
personen bevat met deze zg. criminaliserende kenmerken 
dan zullen er uit deze groep meer mensen gearresteerd 
worden en lijkt de groep als geheel delinquenter. De be-
langrijkste van deze kenmerken zullen hieronder 
beschreven worden daar zij speciaal voor jongeren uit et-
nische minderheidsgroepen van groot belang iijn. 

Allereerst is er een groot aantal studies waaruit 
blijkt dat mensen uit de lagere sociale klasse aan-
merkelijk yaker voorkomen in de officiele 
criminaliteitscijfers dan op grond van hun aandeel in de 
bevolking te verwachten zou zijn (Jager, J., 1983). 
Jongman toont by. door "dark number" onderzoek aan dat er 
voor wat betreft de ongeregistreerde criminaliteit bij 
jongeren geen relatie tussen sociale klasse en 
delinquentie is. Tevens haalt hij Amerikaans onderzoek 
aan waaruit blijkt dat er bij de hogere sociale klassen 
meer informeel afgehandeld wordt door de politie 
(Jongman, R.W., 1974, Sweet, R., 1976, Hackler, J., en 
.Paranjape, W., 1983). 

Het lijkt hierbij niet zozeer te gaan om klasse justitie 
maar veel meer . om , "prognosen justitie (Jongman R.W., 
1974). Bedoeld wordt hiermee dat politie, rechters en an-
dere belanghebbenden minder constructieve opties denken 
te hebben voor gedepriveerde jeugd. Anders gezegd, de 
jongere die uit men compleet gezin komt, in men nette 
buurt woont en op school goed zijn best doet, wordt 
geacht na men ferme waarschuwing wel weer in het goede 
spoor te komen, terwijl men jongere uit men incompleet 
gezin, in men slechte buurt wonend en de school niet of 
nauwelijks bezoekend men proces verbaal krijgt voor het-
zelfde gepleegde delict. Men gaat er vanuit dat de 
omgeying van de gedepriveerde jongere te weinig moge-
lijkheden biedt om met men waarschuwing te kunnen 
volstaan (Hackler, J., en Paranjape, W., 1983, Aalberts 
M.M.J. en Kamminga, E.M., 1983). 

Junger-Tas brengt hier tegen in dat uit verschillende 
onderzoeken blijkt dat rechercheurs van de kinderpolitie 
zich baseren op criteria als het delict, 
delictfrequentie, geslacht, leeftijd en strafrechtelijke 
antecedenten zodat niet sociale klasse of etniciteit de 
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overhand hebben bij de afhandeling van politiecontacten 
(Junger-Tas. J., 1981). Men moot echter concluderen dat 
or moor personen zijn, behorend tot de lagere social° 
klasse den behorend tot hogere social° klassen die vol-
gen, diezelfde criteria eon proces verbaal in pleats van 
eon waarschuwing'krijgen. 

Daar jongeren uit etnische minderheidsgroepen dispro-
portioneel veel tot de lagere sociale klasse behoren (zie 
ook hoofdstuk 3) is het dus niet verwonderlijk dat zij in 
de criminaliteitscijfers moor voorkomen dan op grond van 
hun aandeel in de totale bevolking to verwachten zou zijn 
(Policing and Public Policy, 1982, Jager, J., 1983, 
Schwind, H.P., 1983, Tittle, C.R. en Villemez, W.J., 
1978). 

Ten tweed° is er eon groot aantal studies waarin verband 
worth gelegd tussen het vertonen van delinquent gedrag en 
de buurt wear personen die dat gedrag vertonen, wonen. De 
sociale klasse van de bewoners van eon bepaalde buurt 
speelt hierbij vanzelfsprekend eon rd. Er zijn echter 
oak aanwijzingen dat alleen het wonen in eon bepaalde 
buurt al criminaliserend werkt (Veendrick, L., 1976). In 
sommige buurten overheerst eon "delinquente levensstij1" 
(Matthijs, K., 1982, Bulks, P.E.J., 1983) waardoor het 
wonen in eon dergelijke buurt als de corder genoemde 
"minder constructieve optic" gezien wordt. Eon zeer 
groot aantal jongeren uit etnische minderheden is in doze 
zg. "slechte wijken" terecht gekomen (zie ook hoofdstuk 
1). Op grond van het bovenstaande ken dan verwacht 
worden dot zij vaker gearresteerd worden den verge-
lijkbare jongeren die niet in doze wijken wonen. In de 
delinquentiecijfers van de populatie van een hole stad 
zullen den de jongeren uit doze wijken overgerepresen-
teerd zijn. Dear de meeste autochtone jongeren niet in 
doze wijken wonen on de meeste allochtonen wel, zullen de 
allochtone jongeren relatief moor in de 
delinquentiecijfers van de total° populatie voorkomen 
clan vergelijkbare autochtone jongeren. Om bovenstaand 
betoog to onderstrepen wordt hier nog verwezen naar stu-
dies waarin de ralatieve delinquentie van allochtonen on 
autochtonen vergeleken worth on waarbij rekening gehou-
den is met de buurt waarin verdachten woonden. Zo vinden 
Tuck on Southgate goon verschil in relatieve 
delinquentie tussen blanken en West Indiers in eon "high 
crime" district in London wanneer rekening gehouden word 
met de woonbuurt. Wel vonden ze grate verschillen in 
delinquentie tussen verschillende buurten (Tuck. M., and 
Southgate, P., 1981). Weschke komt tot dezelfde conclu-
sie bij een vergelijking van jonge Duitsers en jonge 
buitenlanders in West Berlijn (Weschke, E., 1983). Te-
vens zijn or nog diverse studies die aantonen dat de 
criminaliteit in bepaalde wijken of stedelijke agglome-
ratios niet gerelateerd is aan de proportie van de 



bevolking bestaande uit etnische minderheidsgroepen 
(Stevens, P. and Willis, C.F., 1979, Weschke, E., 1983). 
Te denken valt by. aan de Schilderswijk in Den Haag die 
allang als nslecht" bekend stond nog voor er enige bui-
tenlanders woonden. Ook deze studies geven dus aan dat 
het niet om de relatie etniciteit en delinquentie goat, 
maar om de relatie kenmerken van bewoners van een wijk en 
delinquentie, waarbij etniciteit geen relevant kenmerk 
is. Kortom, onderzoek dat goon rekening houdt met het 
felt dat bewoners van bepaalde buurten (soms zelfs stra-
ten) bepaalde kenmerken gemeen hebben die 
criminaliserend kunnen werken, zal altijd eon overrepre-
sentatie in de criminaliteitscijfers te zien geyen voor 
de bewoners uit die buurten. In sommige van die buurten 
woont een disproportioneel groot aantal buitenlanders, 
dus juist de buitenlanders zullen, als meer delinquent 
naar voren komen. 

Ten derde blijkt uit diverse onderzoekingen dat de 
houding van de politie ten aanzien van bepaalde groepen 
jongeren van invloed is op de kans op aanhouding of 
arrestatie van deze jongeren. Het gaat hier vooral om 
jongeren uit de lagere sociale klassen (Albrecht, H.J., 
1983, Eisner, V., 1969, Jongman, R.W., 1974). Het komt er 
op neer dat door vooroordeel bij de politie over de 
criminaliteit van bepaalde (etnische) groepen or moor 
personen uit die groepen aangehouden worden. Bij moor 
aanhoudingen worden or vanzelfsprekend ook moor delicten 
geconstateerd. Uit de officiele criminaliteitscijfers 
blijkt dan weer dat doze groepen inderdaad delinquenter 
zijn, waardoor het vooroordeel bevestigd wordt (Jongman, 
R.W., 1974, Bulks, P.E.J., -1983). Aan de andere kant 
blijkt o.a. uit onderzoek van Piliayin on Briar dat de 
houding van de jongere ook voor eon groot deel bepaalt of 
de politie tot aanhouding en/of arrestatie zal overgaan 
(Piliavin, J., and Briar S., 1964, Rahav, Go, 1977). 
Veel jongeren uit genoemde groepen verwachten in be-
paalde situaties al dat ze aangehouden zullen worden en 
gedragen zich daarnaar door eon •zekere hardheid on onver-
schilligheid to laten blijken (Evans, R., 1983). De 
politie interpreteert dit als verdacht of crimineel en de 
aanhouding vindt inderdaad plaats (Biervliet, W., 1975, 
Koops, G.J., 1978). In dit verband is het interessant dat 
de politie in Texas eon opleiding krijgt in "Cross 
Cultural Communication" om bij de by. druk gebarende on 
de agent aanrakende Mexicanen niet zenuwachtig to worden 
on dus goon onnodige arrestaties to. yerrichten (F.B.I., 
1983). 

Hill merkt nog op dat in Leeds, Engeland veel West 
Indiers al goon vertrouwen moor hebben in het in hun ogen 
bevooroordeelde blanke rechtssysteem (Hill, R., 1980). 
En Williams meldt dat de politieman door de etnische min-
derheden in de ghetto's wordt gezien als symbool van de 
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onderdrukking 	door de dominante bevolkingsgroep. 
Vriendelijk optreden ten aanzien van de agent is dear dus 
niet te verwachten. (lit divers onderzoek blijkt overi-
gens dat het vooroordeel van de politie jegens bepaalde 
groepen van de bevolking door de betrokkenen zelf vaak 
els ernstiger wordt ervaren dan het in werkelijkheid is 
(Bovenkerk, F.. en Lunning, M., 1979. Tuck. M. and 
Southgate, P., 1981, Vermeulen. H., 1983). Tuck en 
Southgate vinden in hun onderzoek geen verschil in het 
aantal aanhoudingen en/of arrestaties tussen blanke on 
West Indische jongeren, althans ale or gecorrigeerd is 
voor de buurt en de sociaal economische achtergrond, ter-
wij1 or onder de West Indische jongeren wel veel wordt 
gesproken over onterechte aanhoudingen. 

Het onderzoek van Tuck en Southgate on ook het ander-
zoek van Piliavin on Briar wijzen bij nadere beschouwing 
niet zozeer op vooroordelen bij de politie ten aanzien 
van etniciteit of social', klasse maar veeleer naar voor-
oordelen ten aanzien van personen die bepaalde kenmerken 
bezitten. Het betreft bier, de reeds eerder genoemde 
kenmerken die speciaal bij gedepriveerde jongeren, on-
geacht etniciteit, aangetroffen worden. Aan de andere 
kant zijn or teveel op onderzoek gebaseerde aanwijzingen 
over discriminatie naar ras door de politie cm het be-
staan van doze, de criminaliteitscijfers vertroebelende 
factor, geheel to ontkennen (Albrecht 1983, Koons, 
O.J., 1978, Bovenkerk, F., 1978). Zo stoat in een rap-
port in 1983 uitgebracht op verzoek van Scotland Yard en 
uitgevoerd door het onafhankelijk Police-studies insti-
tute dat de discriminatie onder politiemensen 
verontrustend is. Vooral jonge kleurlingen blijken pro-
centueel vaak het slachtoffer van willekeurige 
aanhoudingen, wearbij niet altijd de regels in acht 
warden genomen. 

Op grand van het bovenstaande kunnen nu de volgende 
conclusies geformuleerd worden. 

a) Uit het meeste onderzoekmateriaal dat gebaseerd is 
op officiele statistiek komt near voren dat 
allochtone jongeren moor deviant gedrag zouden ver-
tonen dan autochtone jongeren. Opvallend is dat in 
elle landen de van oorsprong Afrikaanse bevolkings-
groep ale het meest delinquent near voren komt. 
Even opvallend is dot, eveneens in elle lender, de 
Aziatische bevolkingsgroep als het minst delinquent 
wordt afgeschilderd. De jongeren uit andere be-
volkingsgroepen bevinden zich voor wat betreft de 
delinquentiecijfers tussen doze twee uitersten in, 
maar lijken we/ meer deviant gedrag te vertonen dan 
de autochtone jongeren. 

b) In verreweg de meeste onderzoeken is echter te weinig 
rekening gehouden met eon aantal factoren die de on- 



derzoekresultaten voor de allochtone jongeren in on-
gunstige zin kunnen beinvloeden. 
Er zijn nl. aanwijzingen dat: 

- de politie aanhoudt en arresteert op grond van 
kenmerken die samenhangen met de sociale klasse 
van de •aangehouden pet-soon, en etnische min-
derheden relatief veel tot de lagere sociale 
klasse behoren. 

- de jongeren zich zelf vaak een houding geven 
waardoor ze eerder aangehouden worden. 

- de politie soms discrimineert naar ras. 

Tevens wordt or door diverse onderzoekers op gewezen 
dat de aangiftebereidheid voor wat betreft jongeren 
uit etnische minderheidsgroepen die een delict ge-
pleegd hebben groter is. Ook hierdoor zouden zij dan 
relatief vaker dan autochtone jongeren in de 
officiele criminaliteitsstatistieken voor komen 
(Schwind, H.D., 1983, Landau, S.F. en Nathan, G., 
1983, Carvallo Lahalle, A. de, 1976). 

c) Vooralsnog lijkt het niet aannemelijk dat de bij het 
vorige punt genoemde factoren de overrepresentatie 
van allochtone jongeren in de 
criminaliteitsstatistieken volledig kunnen 
verklaren. Daarvoor lijken de gevonden verschillen 
tussen de allochtone en autochtone jongeren vaak te 
groot en to consistent en berusten de in dit hoofd-
stuk genoemde factoren te veel op self-report 
studies die ook hun specifieke methodologische be-
zwaren kennen. 

2.4 Conclusies uit het onderzoek naar deviant gedrag van 
jongeren uit etnische minderheidsgroepen 

Net meest opvallende bij het onderzoek naar aard en 
mate van voorkomen van deviant gedrag onder jongeren uit 
etnische minderheidsgroepen is, dat de gevonden overre-
presentatie in de criminaliteitscijfers voor deze jon-
geren geringer wordt naarmate in het onderzoek moor 
rekening is gehouden met de in 3.3 genoemde bronnen van 
variantie. Dit betekent dat uit het gevonden empirische 
materiaal duidelijk blijkt hoe belangrijk de genoemde 
bronnen van variantie kunnen zijn. 

Het lijkt erop dat zodra rekening wordt gehouden met 
leeftijdscategorieen en de proporties waarin de ver-
schillende groepen jongeren deel uitmaken van de totale 
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bevolking, al eon groat gedeelte van de aanvankelijk ge-
vonden overrepresentatie in de criminaliteitscijfers van 
bepaalde groepen jongeren, verdwijnt. Al, in het onder-
zoek oak nog aandacht geschonken wordt aan eon aantal an-
dare factoren zoals sociaal economische achtergronden en 
de buurt waarin gewoond wordt dan blijkt dat de ver-
schillen nog kleiner warden. 

Uiteindelijk kan dus geconcludeerd worden dat or min-
der reden lijkt to zijn tot bezorgdheid over eon grate en 
toenemende criminaliteit onder jongeren uit etnische 
minderheidsgroepen dan door velen word aangenomen. 

Er is nog wel radon tot ongerustheid over eon toe-
nemende criminaliteit onder jongeren uit etnische min-
derhaidsgroepen, maar die dient bezien to worden tegen 
de achtergrond van eon algemeen toenemende 
jeugdcriminaliteit en de huidige economische recessie. 
Er bereiken nl steeds moor jongeren uit etnische min-
derheidsgroepen de leeftijd dat jongeren in het algemeen 
delinquent gedrag gaan vertonen on daarbij komt nog dat 
de meeste van doze jongeren tot de lagere sociale klasse 
behoren. Eon in vergelijking tot de autochtone jongeren 
relatieve toename van de delinquentia bij jongeren uit 
etnische minderheden valt dus nog wel to verwachten. Do-
ze toename is dus duidelijk veel moor aan sociaal 
economisthe verschillen den aan etnische verschillen to 
wijten. 

Op eon aantal opmerkelijke bevindingen in het opge-
somde onderzoek zal nu eerst wat dieper ingegaan worden. 

1. De Aziatische bevolkingsgroepen in de diverse landen 
. blijken zelfs op grond van vrij matig onderzoek aan-

merkelijk minder deviant gedrag to vertonen den an-
dere etnische minderheidsgroepen. Soms zelf minder 
don de autochtone bevolking. Wanneer doze be-
vindingen nog gecorrigeerd zouden worden voor 
bronnen van variantie els leeftijd, sociale klasse 
enz. den blijkt dat zij aanzienlijk minder 
delinquent gedrag vertonen dan iedere endure et-
nisch° groepering. 

2. Voor wet betreft de negers in Amerika, de 
West-Indiers in Engeland an de Surinamers in Neder-
land, valt op dat zij in vergelijking tot iedere an-
dere bevolkingsgroep in de respectievelijke landen 
vole malen to veal voorkomen in de officiele 
criminaliteitscijfers, zelfs wanneer or voor leef-
tijd gecorrigeerd is. Allean in het onderzoek van 
Tuck en Southgate waarbij buurtcijfers werden verge-
leken, verdwijnt doze overrepresentatie (Tuck, M. 
and P. Southgate, 1981). 

3. De Mediterrane bevolkingsgroep bavindt rich, voor 
wat 	betreft 	de 	overrepresentatie 	in 	de 
criminaliteitscijfers, tussen beide voornoemde et-
nisch° groepen in. Correcties voor de proportie die 



bepaalde leeftijdscategorieen uitmaken van de totale 
bevolking verminderen deze overrepresentatie (meest-
al wel aanzienlijk) (zie by. Kosubek, S. 1983 en 
Junger-Tas, J. 1983). 

Bij het onderzoek van Kosubek dient echter opgemerkt 
te worden dat dit de Duitse situatie betreft en dat de 
mediterrane beyolkingsgroep daar voor een zeer groot 
deel uit Turken bestaat. Uit onderzoek in Nederland 
blijkt dat Turkse jongeren aanzienlijk minder in de 
criminaliteitsstatistieken voorkomen dan by. Marokkaanse 
jongeren (Hoeven, E. van der, 1984). Het lijkt dan aanne-
melijk dat de totale Mediterrane beyolkingsgroep in 
Duitsland minder delinquent gedrag yertoont dan de to 
tale Mediterrane bevolkingsgroep in Nederland. De 
bevindingen van Kosubek zijn daardoor misschien wat te 
optimistisch om te generaliseren naar de Nederlandse si-
tuatie. 

Mogelijk bezitten'de drie etnische minderheidsgroepen 
onderling verschillende kenmerken die meer of minder 
criminaliserend werken. Opvallend is dat dezelfde drie 
groepen die in hoofdstuk 2 voor wat betreft de algemene 
problematiek te onderscheiden zijn nu ook verschillend 
blijken voor te komen in de criminaliteitscijfers. 

In de volgende paragraaf zullen een aantal theorien 
worden besproken die pogen verschillen in deviant gedrag 
tussen diverse etnische groeperingen te verklaren. Daar-
na.kan in hoofdstuk 5 dieper ingegaan worden op een aan-
tal kenmerken die yoor de diverse etnische 
minderheidsgroepen een verschillende criminaliserende 
invloed lijken uit te oefenen. 

Wanneer aandacht besteed wordt aan de aard van de ge-
pleegde delicten ontstaat in feite hetzelfde beeld als 
bij de mate van yoorkomen van delinquent gedrag. Hoe 
nauwkeuriger het onderzoek is uitgevoerd, hoe minder 
verschil er lijkt te zijn tussen autochtone en allochtone 
jongeren in de aard van de gepleegde delicten. 

Sommige auteurs vestigen hier expliciet de aandacht 
op. Zo zegt Lamanda over onderzoek in Trankrijk dat het 
vooral gaat am jongens uit etnische minderheidsgroepen 
die hetzelfde soort leven lijden als hun franse soortge-
noten. Ze komen uit hetzelfde milieu en ze hebben de-
zelfde houding ten opzichte van school, werk en 
maatschappij (Lamanda, V. 1983). Jager zegt dat het zo-
wel bij jongeren uit etnische minderheden als bij 
autochtone Duitse jongeren, mannelijke minderjarigen be-
treft uit dezelfde soort "probleemgezinnenn. Er is 
slechts een gradueel yerschil (Jager, J. 1983). Ook 
Kosubek wijst in zijn onderzoek op de grote mate van 
overeenkomst in delinquent gedrag tusen allochtone en 
autochtone jongeren. Hij vindt overigens wel een overre-
presentatie in de veroordelingscijfers voor 
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verduistering en diefstal voor de groep 18 tot 21 jarige 
buitenlanders (Kosubek. S. 1983). Echter. evenals bij 
alley andere onderzoeken die eon overrepresentatie van 
jonge allochtonen voor specifieke delictgroepen to zien 
geven, dient hier opgemerkt to worden dat or niet gecor- 

. 
1 rigeerd 	5 voor belangrijke criminaliserende factoren 

als sociaal-economische achtergrond, buurt, zicht-
baarheid enz. 

Op het belong van doze criminaliserende factoren, die 
kennalijk eon specifieke invloed kunnen hebben op de aard 
van de delicten waarvoor jongeren uit etnische min-
derheidsgroepen in contact komen met de politie, zal 
eveneens in hoofdstuk 5 diaper ingegaan warden. Speciaal 
voor de in Nederlands onderzoek regelmatig genoemde re-
latie tussen Surinaamse jongeren en handel in -of gebruik 
van drugs lijkt dit van belong. 

Voor wet betreft de special° categorieen van deviant go-
drag. weglopen van huis en druggebruik, ken hier slechts 
vermeld worden dat in het weinige empirische materiaal 
dat hierover voorhanden is. to weinig rekening is gehou-
den met reeds genoemde belangrijke bronnen van 
variantie. Desondanks geven de onderzoekresultaten al 
aan dot jongeren uit etnische minderheidsgroepen zeker 
niet moor weglopen van huts dan autochtone jongeren. De 
verwachting is dan oak dat beter onderzoek relatief min-
der buitenlandse weglopers to zien zal geven. Slechts de 
Surinaamse jongeren lijken hierop een ongunstige uitzon-
dering to kunnen vormen. 

De vermoedelijke toename van druggebruik onder jon-
geren uit atnische minderheidsgroepen blijkt nauwelijks 
empirisch aangetoond to zijn. hoewel de Surinaamse en 
Molukse jongeren in Nederland, in dit verband wel erg 
vaak genoemd warden. In hoeverre specifieke kenmerken 
van de Surinaamse en/of Molukse jongeren hiervoor ver-
antwoordelijk kunnen zijn, zal zoals reeds gezegd in 
hoofdstuk 5 besproken warden. 

Eon ander punt dat duidelijk uit de onderzoekresultaten 
naar voren komt is het geringe aandael van meisjes uit 
etnische minderheidsgroepen in de criminaliteitscijfers. 
In °erste instantie komt dit natuurlijk doordat meisjes 
uberhaupt minder delinquent gedrag vertonen dan jongens. 
Afgezien daarvan blijkt uit de meeste onderzoeken dat zij 
veelal minder den de vergelijkbare autochtone meisjes in 
de officiele criminaliteitscijfers voorkomen. 

Allean de meisjes uit de zwarte bevolkingsgroepen in 
Amerika, Engeland en Nederland lijken ongeveer in de-
zelfda mate delinquent gedrag to vertonen als de verge-
lijkbare autochtone meisjes. 

Eon geheel ander, eveneens belangrijk punt is hat 
volgende. 



In het algemeen valt bij het overzicht van deviant go-
drag van jongeren uit etnische minderheidsgroepen op, 
dat de in de inleiding genoemde bezorgdheid van veel op 
dit gebied vooraanstaande auteurs aanvankelijk bevestigd 
lijkt te worden. Veel auteurs blijken zich dan ook gro-
tendeels op doze vaak weinig gefundeerde empirische 
onderzoeken to baseren. Het is alsof het gemis aan 
werkelijk good gefundeerd empirisch materiaal (Bol, 
M.W., 1981) wel gevoeld wordt en men dan probeert door 
middel van good doortimmerde theoretische beschouwingen 
over cultuurconflict, sociale achterstand situaties 
e.d., toch te beredeneren dat buitenlandse jongeren wel 
relatief veel deviant gedrag moeten vertonen. Uiteinde-
lijk vinden zij dan als, 'experts' op dit gebied steun 
bij elkaar en de relatief delinquente jonge 'buitenlan-
ders' zijn niet moor uit de relevante literatuur weg te 
denken. (Het aantal malen dot by. Albrecht en Pfeiffer 
zowel binnen als buiten Duitsland worden aangehaald om de 
delinquentie onder jonge buitenlanders aan to tonen, is 
niet to tellen). Hierna bespreken de media het work van 
de meest vooraanstaande auteurs en clan, uweet" iedere 
burger dat, buitenlandse jongeren crimineel zijn, drugs 
gebruiken en weglopen van huis om de straten onveilig . te 
maken. 

Opvallend is de geringe aandacht die or, zowel door op 
dit gebied vooraanstaande auteurs als door de media, ge-
schonken wordt aan de weinige goede empirische onder-
zoeken op dit gebied. Zou het vooroordeel inmiddels zo 
stork zijn dat nieuwe. onderzoek nauwelijks moor 
bestudeerd wordt? Of zouden de vaak uitgebreide, inge-
wikkelde on moeilijk verkrijgbare onderzoeksrapporten 
eon to lastige materie yormen om or op uitgebreide wijze. 
de aandacht op te yestigen? Ter verdediging van vole op 
dit gebied vooraanstaande auteurs kan hier aangevoerd 
worden dat hun beschrijvingen en onderzoeken veelal ge-
baseerd zijn op allochtone jongeren die op latere 
leeftijd in de landen van ontvangst zijn aangekomen. Ve'el 
in dit rapport genoemde onderzoekresultaten zijn echter 
gebaseerd op allochtone jongeren die grotendeels in de 
landen van ontvangst gesocialiseerd zijn. De discrePan -
tie tussen beide soorten onderzoekresultaten zou 
hierdoor misschien verklaard kunnen worden. Dit neemt 
echter niet wog dat het lijkt of or tot nu toe teveel 
vocirtgeborduurd is op eon situatie die niet of nauwelijks 
moor met de werkelijkheid in overeenstemming is. 

Uit dit hoofdstuk blijkt in ieder geval dat de 'grote 
delinquentie' onder jongeren uit etnische minderheids-
groepen voornamelijk op 'indianen verhalen' lijkt te be-
rusten. Good uitgevoerd empirisch onderzoek geeft, 
gelukkig, eon ander beeld van de jongeren uit etnische 
minderheidsgroepen. Ondanks het felt dot, vooral op 
self-report studies gebaseerd, onderzoek niet die grote 
verschillen laat zien die verwacht worden zijn or aan- 
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wijzingen dat bepaalde groepen van de bevolking meer 
deviant gedrag vertonen dan andere. Vrij recent onder-
zoek naar de kwaliteit van de gegevens uit self-report 
studies toont nl. aan dat or voor wat betreft jongeren 
die toch al veel politiecontacten hebben, eon grate over-
eenkomst is tussen officiele- en self-report data 
(Elliott, D.S. and Ageton, 5.5., 1980). Op grand hiervan 
kan clan gesteld warden dat in het algemeen jongeren uit 
etnische minderheidsgroepen, gezien de vele in dit 
hoofdstuk genoemde onderzoeken die zich op officiele 
cijfers baseren, meer delinquent gedrag vertonen den 
autochtone jongeren. 

bit hoofdstuk samenvattend kunnen nu de volgende con-
clusies betreffende deviant gedrag van jongeren uit et-
nische minderheidsgroepen getrokken warden. 

1. Er lijkt minder deviant gedrag bij jongeren uit et-
nische minderheidsgroepen voor to komen dan algemeen 
aangenomen wordt. 

2. Er blijven echter, voor sommige etnische groepen 
aanzienlijke verschillen met autochtone jongeren be-
staan. 

3. Evenals delinquent gedrag lijken oak druggebruik en 
weglopen van huis relatief niet zo veel voor te komen 
bij jongeren uit etnische minderheidsgroepen dan bij 
vergelijkbare autochtone jongeren. 

4. Allochtone jongeren plegen in het algemeen dezelfde 
soort delicten als autochtone jongeren. 

5. Meisjes uit etnische minderheidsgroepen vertonen re-
latief minder deviant gedrag dan meisjes uit de 
autochtone bevolkingsgrOepen. 

6. be Aziatische bevolkingsgroepen, de oorspronkelijke 
uit Afrika afkomstige bevolkingsgroepen en de 
Mediterrane bevolkingsgroepen lijken ieder apart 
specifieke kenmerken te bezitten, die meer of minder ' 
criminaliserend werken. 

7. Er is wel eon toename van delinquente jongeren uit 
etnische minderheidsgroepen te verwachten. Doze zal 
echter grotendeels toe to schrijven zijn aan het felt 
dat hun aandeel in de total° bevolking nog zal toe-
nemen, waardoor de groep met een sociale achterstand 
oak grater wordt. 

8. Maarmate or bij het empirisch onderzoek near deviant 
gedrag van jongeren uit etnische minderheidsgroepen 
met meer relevante variabelen rekening wordt gehou-
den warden er minder verschillen met de autochtone 
jongeren gevonden. 

9. Het algemene beeld over de criminaliteit onder jonge 
allochtonen is tot nu toe teveel bepaald door eon re-
latief kleine groep auteurs die zich hebben geba-
seerd op inmiddels verouderd onderzoek. be jonge 
allochtonen van nu zijn niet meer dezelfde als de 
jonge allochtonen van 10 jaar geleden. 



3 THEORIEEN OVER DEVIANT GEDRAG VAN JONGEREN UIT ETNISCHE 
MINDERHEIDSGROEPEN GETOETST AAN DE EMPIRIE 

3.1.1 Theorieen over deviant qedraq van iongeren uit etnische 
minderheidsgroepen  

Een van de oudste, bekende theorieen onstond na de 
eerste wereldoorlog toen het onderzoek naar de problemen 
van etnische minderheidsgroepen in Amerika opbloeide. 
Het betreft "de marginal man" theory die door R.F. Park 
en E. Stonequist ontwikkeld werd. Het gaat hierbij om 
eerste pogingen te beschrijven hoe discrepanties of on-
zekerheden in de criteria die een maatschappij gebruikt 
om onderscheid te maken tussen zijn leden "het gedrag van 
individuele leden kunnen beinvloeden. In het kort be-
heist de marginal man theorie de gedachte dat wanneer 
door geboorte, of een andere oorzaak individuen ge-
plaatst worden tussen twee niet goed verenigbaar sociale 
posities, deze individuen een aantal specifieke per-
soonlijkheidskenmerken kunnen gaan ontwikkelen. Het gaat 
hierbij om personen die door migratie, huwelijk, op-
leiding of andere invloeden een sociale groep of cultuur 
verlaten, zonder zich voldoende aan te passen aan een an-
dere groep of cultuur. Zij bevinden zich dan aan de rand 
van beide, zonder duidelijk bij een van de twee te horen. 
Het individu kan en/of wil zijn oude tradities niet hele-
maal opgeven, en wordt o.a. door discriminatie in de 
nieuwe groep of maatschappij niet volledig geaccepteerd. 
Personen in deze situatie worden beschreven als uiting 
gevend aan hun dubbele bewustzijn door ambivalente ge-
voelens en houdingen: het . gevoel van een gedeelde 
loyaliteit, humeurigheid, irrationeel gedrag en moei-
lijkheden in de interpersoonlijke relaties. Volgens de 
theorie voelen deze personen zich snel minderwaardig en 
zijn ze buitengewoon gevoelig voor discriminatie. Daar-
entegen zouden ze soms opmerkelijk creatiever zijn in 
het oplossen van moeilijke situaties dan de bevolking 
uit de dominante bevolkingsgroep. Over dit laatste is 
echter zeer weinig geschreven en onderzoek ontbreekt 
bijna helemaal. Op deze toch wel erg simpele voor-
stelling van zaken is veel kritiek geuit. De meeste 
kritiek centreert zich rond het feit dat lang niet iede-
reen in een "marginale positie" ook psychologische 
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marginaliteit vertoont. De relatie is veal complexer en 
betreft meerdere variabelen die van invloed kunnen zijn 
op het ontstaan van marginale persoonlijkheidskenmerken. 
Dear komt nog bij dat de oorspronkelijke beschrijving 
van die marginale parsoonlijkheid enigszins overdreven 
lijkt. Eon uitbreiding van de 'marginal man' theory kan 
men vinden in de rolconflictheorie (Starr. P.D., 1977 on 
1980). Volgens daze theorie is iedere persoon die ern-
stige verwarring ervaart van rolgedrag of identiteit 
potentieel marginaal. Dus ook personen die door by. eon 
snelle sociale mobiliteit, een onduidelijke sociale sta-
tus of een positie met inherent tegengestelde elementen, 
nen status dilemma ervaren, kunnen ale marginaal gezien 
warden. Volgens empirisch onderzoek vertonen personen 
met dit sport rolconflict o.a. spanningen (stress), be-
sluiteloos gedrag, frustraties, vijandigheid en 
agressief gedrag. Diverse discussies over marginaliteit 
on rolconflict gaan impliciet al uit van met elkaar in 
conflict zijnde referentiegroepen of perspectieven aan 
de hand waarvan hat individu zijn eigen gedrag evalueert 
en waardeert. Net  betreft hier echter theoretische of 
conceptuele uitgangspunten, die door meer concreet 
onderzoek nauwelijks empirisch gevalideerd zijn. 

Eon ander punt van kritiek is het fait dat veel van 
het verrichte onderzoek al uitgaat van verschillende 
groepen om verschillen aan to tonen of op het spoor to 
komen. Eon controlegroep, of een representatieve steek-
proof uit de bevolking ("normal° mensen") wordt zelden 
gebruikt. (Poortinga, Y.H.). Al. laatste ken ten aan-
zian van deze theorieen nog opgemerkt worden dat zij 
teveel OP beschrijvende studies gebaseerd zijn. Ondanks 
doze punten van kritiek lijkt het toch aannemelijk dat 
het gedrag van individuen tot op zekere hoogte bepaald 
wordt door met elkaar in conflict zijnde verwachtingen 
van verschillende groepen wear het individu bij hoort of 
bij wil horen. Hoe dit graces dan precies verloopt wordt 
echter nergens good omschreven (Starr. P.D., 1977, 
1980). 

Eon theorie die veal van de bovenstaande twee weg-
heeft is de 'status inconsistency theory'. Hierin wordt 
verondersteld dat personen die eon "inconsistente" sta-
tus hebben of ervaren, attitudes on gedrag vertonen die 
afwijken van degenen met eon meer "consistente" status. 
Het gaat hierbij niet om status als eon kenmerk waardoor 
iemand 'boven' of 'onder' iemand enders geplaatst ken 

warden, maar om eon aantal kenmerken die status kunnen 
bepalen (by. ras, beroep, opleiding, inkomen, e.d.). De 
"theorie" lijkt nogal op die van het rolconflict maar is 
slecht empirisch onderbouwd en gaat van teveel voor-
onderstellingen uit (Starr,P.D., 1977). 

De "marginal man" theory, de rolconflict theoria on 
de status inconsistency theory stellen in feite elle 
drie dezelfde vraag, nl. welke problemen kunnen degenen 



die zich niet gedragen zoals van hen verwacht wordt, of 
die er niet uitzien zoals men van 'normale' laden van de 
maatschappij verwacht, in hun interacties met de leden 
van die maatschappij krijgen. De hypothese uit alle drie 
de gedachtengangen is dan dat zij die afwijken van de 
normale verwachtingen van anderen, een of andere vorm 
van stress zullen gaan vertonen en allerlei pogingen 
zullen ondernemen om die stress te verminderen. Deze po-
gingen kunnen den al snel de vorm aannemen van deviant of 
delinquent gedrag wanneer een "normale" handelwijze niet 
het gewenste resultaat oplevert. 

Een soort synthese van bovengenoemde theorieen wordt 
gevormd door de cultuur conflict theorie waarbij vooral 
het begrip "marginal .man" of 'randpersoonlijkheid' cen-
traal staat. In deze theorie ligt de nadruk op de nood-
zaak deviant (delinquent) gedrag te onderzoeken vanuit 
de vraag in hoeverre sociale normen en waarden door het 
individu verinnerlijkt worden. Wanneer personen uit ver-
schillende conflicterende culturen met elkaar in 
aanraking komen, bij by. immigratie, begint er al snel 
een groep 'margined' te worden. Dit gebeurt vooral wan-
neer de persoon of groep niet in staat is, of geen 
mogelijkheid ziet, te kiezen yoor of het ene of het an-
dere normen en waardensysteem. De marginale persoon zal 
vaststellen dat hij qua ras, vorming, teal en (sociaal) 
wereldbeeld anders is dan personen uit de dominante cul-
tuur. Hij zal zich benadeeld en buitengesloten voelen en 
onzeker zijn over zijn handelingsmogelijkheden (aan-
passen, niet aanpassen e.d.). Aan de andere kant merkt 
hij dat de dominante cultuur het hem moeilijk maakt te 
integreren. Alleen al uiterlijk (huidskleur) en taal 
wijzen hem als "yreemden can. Het "marginale" bestaan is 
dan vaak het gevolg van sociale omstandigheden die met 
het flyreemd zijnu samenhangen. Tevens ken de 'marginale 
persoon' moeilijk tegelijkertijd voldoen can twee ver-
schillende'normen en waarden systemen, waardoor hij in 
een normconflict terecht komt. Dit soort normconflicten 
kunnen zich overigens ook binnen een cultuur voordoen op 
grond van snel veranderende subculturen zoals by. bij 
eerste en tweede generaties immigranten. Dit leidt dan 
weer tot onzekerheid, anomie en een grotere kans op 
deviant gedrag (Kaiser, G., 1974). Onder anomie wordt 
hier verstaan: een verschil tussen een geleerde normen 
en waarden en de algemeen geldende normen. 

Het hier zonder verdere verklaring door Kaiser gein-
troduceerde begrip anomie duidt meer op men 'anomische 
situatie' dan dat het overeenkomt met het begrip anomie 
zoals dat hieronder beschreven wordt. Ook de 
anomietheorie (Merton, R.K., 1965) wordt nl. door di-
verse onderzoekers gebruikt als verklaring voor deviant 
gedrag onder jongeren uit etnische minderheidsgroepen. 
Een korte beschrijving is hier dus zeker op zijn pleats. 
In de anomietheorie gaat men er vanuit dat mensen in een 
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bepaalde maatschappij zich eon groot aantal binnen die 
maatschappij algemeen erkende waarden eigen maken. 
Doelen zoals eon goede bean, status, goede woonruimte 
enz. worden kinderen in de Westerse maatschappij met de 
paplepel ingegoten. Ook de wegen waarlangs doze doe/en 
bereikt kunnen worden zijn maatschappelijk bepaald. Donk 
aan o.a. goede opleidingen, aanvaardbaar gedrag, enz. 
Wanneer nu om eon of endure reden de middelen om genoemde 
doelen to bereiken aan bepaalde groepen of personen ont-
hoyden warden, of als de doelen zelf door by. 
discriminatie onbereikbaar blijken, worden de ver-
wachtingen van doze groepen of personen gefrustreerd. Er 
is den sprake van eon zogenaamde, anomische situatie 
waarin -om de frustratie to verminderen- hetzij de 
doelen lager gesteld dienen to worden hetzij de middelen 
om de doelen to bereiken veranderd diction to worden. Bei-
de oplossingen kunnen in doze situatie makkelijk tot 
deviant gedrag leiden. Zo komt by. eon Surinaamse ion-
gore near Nederland in de verwachting work to vinden on 
zo eon redelijk bestaan to kunnen opbouwen. De op-
leidingsmogelijkheden zijn echter goring on mode door 
discriminatie vindt hij goon work. De 'normale' wog am 
eon bestaan op to bouwen is voor hem dus niet begaanbaar 
zodat eon alternatieve mogelijkheid hiervoor gekozen 
wordt -zoals by. de illegale handel-. 

Afgezien van ,de reeds genoemde geringe empirische 
ondersteuning van het ilegrip anomie lijkt de 
anomietheorie gebruik to maken van het begrip cultuur-
conflict, speciaal wear het de verklaring van deviant 
gedrag van jongeren uit etnische minderheidsgroepen be-
treft. Door middel van het cultuurconflict kan namelijk 
de discrepantie tussen verwachtingen en reeele moge-
lijkheden geconstrueerd worden. Aan de andere kant wordt 
in de cultuurconflicttheorie de frustratie over niet be-
reikbare doelen els verklaring gebruikt voor het 
ontstaan van deviant gedrag. Er ontstaat zo dus op grond 
van beide theorieen eon fraaie cirkelredenering. Kaiser 
zegt hier zelf over dat bovenstaande veronderstellingen 
eon wankel° basis vormen voor de aanname dat or des to 
moor deviant gedrag vertoond zal worden naarmate de 
botsing met normen, waarden en gedragsmogelijkheden van 
de dominante cultuur grater is. Met andere woorden het 
cultuurconflict tussen etnische minderheidsgroepen on de 
dominante bevolkingsgroep zou zich uiten in gedrags-
wijzen gekenschetst door het anomische syndroom en is 
vooral merkbaar aan hoge criminaliteitscijfers. De voor 
doze redenering noodzakelijke hoge criminaliteitscijfers 
worden door Kaiser echter bij eon onderzoek in 1974 niet 
gevonden on oak uit dit rapport blijkt dat or van gen ex-
treem hoge criminaliteit onder allochtone jongeren in 
het algemeen goon sprake is. Eon analyse van de cultuur-
conflicttheorie on het empirisch onderzoek naar deviant 
gedrag van jongeren uit etnische minderheidsgroepen 



leidt dan ook tot de conclusie dat de cultuurconflict-
theorie te beperkt, te vaag en te slecht empirisch 
onderbouwd is om 'het' deviante gedrag van genoemde jon-
geren te verklaren (Kaiser, G., 1974, Albrecht, N.J., 
1983, Hamburger, F., ea., 1981). Het tot nu toe ver-
richte onderzoek maakt echter eveneens duidelijk dat er 
voor wat betreft de mate van voorkomen en (misschien) de 
aard van deviant gedrag specifieke verschillen zijn tus-
sen diverse etnische groepen. Deze verschillen zouden te 
wijten kunnen zijn aan verschillen in waarneming van de 
dominante bevolkingsgroep (Kaiser. G., 1974) of aan 
werkelijke verschillen tussen de etnische groepen onder-
ling (Junger-Tas, J., 1981). In beide gevallen biedt het 
begrip cultuurconflict de mogelijkheid daze specifieke 
verschillen te verklaren. In het eerste geval kan de 
wijze waarop laden van de dominante cultuur aankijken 
tegen de cultuur van men bepaalde bevolkingsgroep lei den 
tot bepaalde verwachtingen en gedragingen ten aanzien 
van die bevolkingsgroep. Zo wordt by. de ene groep meer 
gediscrimineerd dan de andere. 

In het tweede geval kunnen cultureel bepaalde normen 
an gedragswijzen binnen bepaalde etnische groeperingen 
leiden tot gedrag dat door de dominante bevolkingsgroep - 
als deviant ervaren wordt. Hierbij kan men denken aan het 
zogenaamde "hosselen", dat bij veel Surinamers populair 
is om in hun onderhoud te voorzien. 

Echter ook wanneer 'cultuurconflicten' een verklaring 
zouden kunnen geven voor specifieke verschillen in 
deviant gedrag tussen diverse etnische minderheids-
groepen blijft het probleem dat het ontstaan van het 
deviante gedrag daarmee nog niet verklaard is. Net be-
lang van het begrip cultuurconflict lijkt dus af te 
hangen van de wijze waarop dit begrip ingepast kan worden 
in theorieen die het ontstaan van het deviante gedrag 
trachten te verklaren. 

Zoals ook in het vorige hoofdstuk blijkt, wordt in re-
cente publicaties over deviant gedrag van jongeren uit 
etnische minderheidsgroepen benadrukt dat de overman-
komsten tussen allochtone en autochtone jongeren groter 
zijn dan de verschillen (Marnoch, A.E., 1983, Lamanda, 
V., 1983, Curry, J.P., 1980, Tripp, M.D., 1981). De for-
mulering van Comstock en Cobbey geeft dit fraai weer: 
"The issues that are raised by ethnic status are not 
exclusive to ethnicity, but represent circumstances much 
wider in occurrence that appear more often among ethnic 
minorities" (Comstock, G. and R.E. Cobbey, 1978). Het 
komt er dan op near dat er gezocht dient te worden naar 
theorieen die pogen deviant gedrag van jongeren in het 
algemeen te verklaren (Albrecht, H.J., 1983, Hamburger, 
F. e.a., 1981). 
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3.1.2 Theorieen over deviant gedrag van iongeren in het aloe-
Mgeg 

Een overzicht van elle theorieen en bijbehorend empi-
risch onderzoek over het ontstaan van deviant gedrag bij 
jongeren uit allerlei groepen is OP doze pleats onmoge-
lijk. In de relevante literatuur volt vooral op dat er 
veal fragmentarisch onderzoek verricht is en dat or van 
een good ontwikkelde, empirisch onderbouwde theorie over 
het ontstaan en voorkomen van deviant gedrag nog germ 
sprake kan zijn. Wel zijn er diverse op elkaar lijkende 
theorieen die voornamelijk verschillen in de accenten 
die gelegd warden op de vole interacterende factoren die 
van invloed kunnen zijn op het ontstaan van deviant ge-
drag (Criminal Justice Research, 1981). Zo legt de one 
theorie de nadruk op de specifieke kenmerken van de 
jeugdcultuur (Wilson. B.z.jr.), de andere op socialise-
tieprocessen in de maatschappij (Schrader, e.a., 1979), 
weer anderen leggen de nadruk op de social° control° van 
de maatschappij (Hirschi. T., 1969) en nog weer anderen 
geven eon (sociaal) psychologische benadering waarbij 
begrippen als identiteitsontwikkeling of deviantie als 
kenmerk van de persoon (etiologische benadering) cen-
tram! staan (Eijsenring. A.J., 1975, Philips, M.T., 
1982). Da centrale gedachte in al deze theorieen wordt 
gevormd door de aanname dat individuen niet geboren 
warden met eon complete set ',omen, waarden en sociale 
gedragsregels, maar dat doze in de loop van het leven ge-
leerd warden in de omgang met anderen. Of zoals Thomas en 
Znaniecki het, op grand van hun onderzoekresultaten al 
in 1921 formuleerden: individuen zijn in principe 
a-moreel en alleen eon grondige socialisatie kan deviant 
gedrag voorkomen (Thomas. W.T. en F. Znaniecki, 1921). 

Hirschi geeft dan in 1969 eon op bovenstaande 
gedachtengang gebaseerde, redelijk uitgewerkte theorie 
over het ontstaan van deviant gedrag. Hij typeert deze 
theorie als eon sociale controletheoria die kan warden 
gezien als eon specificatie van de relatie tussen cultu-
rele condities en deviantieproblematiek in eon 
samenleving (Hirschi. T., 1969). Deviant gedrag wordt in 
den theorie gezien als gevolg van het slecht functio-
neren van de normerende instellingen in de samenleving. 
De centrale gedachte in de theorie is dat 
conformiteit-deviantie afhankelijk is van de hechtheid 
van de band tussen het individu en de gemeenschap. Doze 
band beslaat de volgende vier gebiedent 

1. De verbondenheid van het individu met endure 
individuen op basis van het (emotionele) belong dat 
het individu bij die anderen heeft en als gevolg 
waarvan algemeen geldende normen geinternaliseerd 
warden. De relatie ouders-kind is hierbij speciaal 
van belang (attachment). 



2. De belangen en investeringen die het individu heeft 
in de conventionele samenleving ofwel datgene wat 
hij in de waagschaal zet door zich deviant te ge-
dragen (commitment). 

3. De actieve betrokkenheid bij conventionele activi-
teiten die de tijd en energie van individuen in be-
slag nemen zoals werk, school en gestructureerde 
vrijetijdsbesteding. Hirschi merkt op dat juist bij 
adolescenten, de deviante groep bij uitstek, nog 
weinig "involvement" aanwezig is. 

4. Betrokkenheid bij de waarden van de samenleving die 
door het deviante gedrag warden geschonden. Van spe-
ciaal belang hierbij is in hoeverre men deze waarden 
kan onderschrijven (beliefs). 

Vanzelfsprekend hebben daze vier gebieden ook een in-
gewikkelde onderlinge relatie, wear niet verder op inge-
gaan zal warden. Van belang in dit rapport is dat wanneer 
individuen op men of meerdere van deze - gebieden men ze-
kere vervreemding gaan vertonen, de kens op deviant ge-
drag grater wordt, (Goos, C.J.M. en H.J. van der Wal, 
1981). 

Het zijn vooral daze theorieen en de uitwerkingen 
daarvan die tegenwoordig gebruikt warden als verklaring 
voor deviant gedrag van jongeren uit etnische min-
derheidsgroepen als oak voor jongeren uit de lagere so-
ciale klassen. Zoals in hoofdstuk I bleak lijkt men 
zekere vervreemding bij veal van daze jongeren onver-
mijdelijk. Uit het in hoofdstuk 2 genoemde empirische 
onderzoek naar deviant gedrag van daze jongeren blijkt 
dat jongeren uit verschillende etnische groeperingen in 
verschillende mate deviant gedrag vertonen. De meeste 
auteurs gaan er echter vanuit dat op grand van deze theo-
rie alle jongeren uit etnische minderheidsgroepen 
dezelfde problematiek ondervinden en dat ze dus evenveel 
deviant gedrag zullen vertonen. Dit leidt in feite tot 
de vraag die oak al bij de cultuurconflicttheorie gesteld 
is, nl. hoe komt het dat sommige groepen meer deviant ge-
drag vertonen dan andere groepen, terwijl volgens de 
cultuurconflicttheorie of volgens de sociale controle 
theorie dezelfde voorwaarden voor het vertonen van 
deviant gedrag aanwezig zijn? Het komt er dus op near dat 
diverse groepen in min of meer dezelfde situatie sped-
flake verschillen in deviant gedrag vertonen. Het 
ontstaan van deviant gedrag kan dan wel met behulp van de 
sociale controle theorie verklaard warden, maar voor de 
specifieke verschillen is de theorie nog te algemeen. 

Hamburger e.a. komen in een theoretische beschouwing 
bij men door hen uitgevoerd empirisch onderzoek naar 

.delinquent gedrag van jonge allochtonen tot dezelfde 
vraag en pagan door middel van een synthese van diverse 
theorieen tot een verklaring te komen. Zij gaan er vanuit 
dat er voor wat betreft etnische minderheidsgroepen .  
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vooral sprake is van een toename van deviant gedrag onder
die jongeren, een toename die echter gezien dient te
worden tegen de achtergrond van een stijgende
jeugdcrieinaliteit in het algemeen. Pogingen de
criminaliteit bij jeugdige buitenlanders te verklaren
uit hun specifieke socialisatie zoals bv. Albrecht en
Pfeiffer en Schreder, Hikles en Griese dit doen, zijn dan
te beperkt.

Als uitgangspunt voor een analyse van de onderhavige

problematiek dient dan gebruik geaaakt te worden van een

speciaal op de jeugd gerichte theorie, die voor wat be
treft een eventuele overrepresentatie van buitenlandse
jongeren in de criminaliteitsstatistiek, verder gespe—
cificeerd kan worden. Hamburger e.a. denken hierbij aan
een door Bohnsack ontwikkelde combinatie van
etiologische— en controle theoretische benaderingen,
weergegeven door het begrip ‘structurell mangelnder
Handlungcompetenz von Jugendlichen’. Bedoeld wordt dat
jongeren in het algemeen nog niet voldoende normbesef en
vaardigheden hebben om volwaardig in de maatschappij mee
te doen CBohnsack, R., 1973). Dit concept bevat drie di
mensies waarlangs een verhoogde criminaliteit bij
jongeren verklaard zou kunnen worden.

1. Het uitgangspunt dat jongeren nog niet goed in staat
zijn vanuit een specifieke situatie te generaliseren

naar een algemene situatie. Doordat de socialisetie
nog niet volledig is afgerond, zijn ze ontvanke—
lijker voor afwijkende, op een specifieke situatie

berustende verklaring. In wezen is dit hetzelfde als
bv. een klein kind dat net geleerd heeft ‘mamma’ te
zeggen en dan enige tijd iedere vrouw eaema noemt.

2. De aanneem van een versterkte Anomie dat wil zeggen
de neiging zaken op een ‘deviante’ wijze te bezien
onder de volgende drie voorwaarden:

— Dnderontwikkelde vaardigheden en kennis (compe—
tentie) verband houdend met sociale klasse;

— een voor bepaalde groepen specifiek aanwezige
sterke discrepantie tussen wat de maatschappij
algemeen als normaal beschouwt en de werkelijk
optredende behoeften in bepaalde situaties. Bv.

goede woonruimte is voor iedereen een normale
eis, maar als er geen woonruimte is behoort soms

slechts een krot tot de reeele mogelijkheden;

— Indien jongeren onder bepaalde ongunstige om

standigheden opgroeien aanvaarden ze al snel dat
er een discrepantie bestaat tussen hoe het zou
behoren te zijn en hoe hun eigen werkelijkheid
eruit ziet. Hierdoor benaderen zij alle situa
ties op de wijze die in hun dagelijkse omgeving
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/ gebruikelijk is, bv. fysiek— in plaats van ver

baal; met geweld, of met bedrog als een slimme
manier om zaken te doen.

3. De aanname van een verhoogde criminalisaring van ge

drag van jongeren door het veranderen in de tijd van
definities van criminaliteit die instanties ge
bruiken. In hoeverre deze veronderstelling, althans
wat Nederland betreft, met de werkelijkheid overeen
komt is echter de vraag. Denk bv. aan de tegenwoordig
grotere vrijheid ten aanzien van sexualiteit en
drugs.

Op cyrond van deze aannemen ontstaat dan de volgende
theorie. Jongeren bevinden zich in de overgangsfase van
gezin naar maatschappij. Zij weten nog niet precies hoe
ze zich in het algemeen in de maatschappij kunnen of
moeten gedragen. Zij moeten dit in zekere zin spelender—
wijs in de omgang met leeftijdgenoten leren. Hierin is
plaats voor deviant gedrag als een poging om bepaalde si

tuaties de baas te worden. Op deze wijze kan een
verhoogde “jeugdcriminaliteit” door eenmalig of spontaan

optredend afwijkend gedrag gedeeltelijk verklaard worden
(Kaiser, 0., 1973). Het gaat hier dus niet om bewust
deviant gedrag, maar eeer om gedrag waareee gepoogd wordt
na te gaan wanneer de grenzen van het toegestane over
schreden worden, of om te zien wat de gevolgen van dat
gedrag zijn. Zo zoekt men soms de spanning en sensatie
van het ‘pikken’.

Bovenstaande these geldt echter voor de sociaal
structurele situatie van de jeugd in het algemeen. Alle
jongeren, ongeacht etniciteit of sociale klasse vertonen

dus wel eens deviant gedrag. Een verdere precisering van
de processen die leiden tot een ‘deviante’ benadering van

bepaalde situaties door jongeren lijkt nu mogelijk. Te

denken valt hierbij aan jongeren wiens socialisatie in

het gezin e.d. geleid heeft tot ongunstige voorwaarden
voor het zich eigen maken van maatschappelijk aanvaard

gedrag. Dit geldt vooral voor gezinnen uit de lagere so
ciale klasse (zie ook hoofdstuk 2). Op grond van het
feit dat het vertonen van deviant gedrag samen lijkt te

hangen met de mogelijkheden van jongeren om voldoende
kennis en vaardigheden op te doen wordt nu duidelijk dat
jongeren met een structurele sociale achterstand meer

deviant gedrag zullen vertonen dan jongeren die wel vol
doende kennis en vaardigheden hebben ontwikkeld. Dit

zijn dus vooral de jongeren uit de lagere sociale klasse.

In feite gaat het hier om het ontstaan van eenmalig

spontaan dmviant gedrag van individuele jongeren, vaak

in de beschermde, pmrmissieve sfeer van da peer—groep.

Dit gedrag is voor een groot gedeelte afhankelijk van

toevallige stimuli in de omgeving en gaat vaak snel voor

bij (Buikhuisen, W. 1966). Dit potentieel afwijkende
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j gedrag Ctdeviant gedrag waarvoor een niet gepakt is)
1 lijkt dan ook eerder een uitdrukkingswijze dan een gevolg

van de jongeren subcultuur. Het verankeren van bepaald
afwijkend gedrag dreigt in deze situatie vooral plaats te
vinden wanneer het ingrijpen van diverse instanties
leidt tot het aanneeen van een afwijkende identiteit
Cstigeatisering) (Eisner, V., 1969, Jongean, R.W.,
1974).

Haast het eenmalig voorkoeende ofwel het spontaan af
wijkende gedrag noesen Haeburger e.a. het ernstiger
anomisch deviant gedrag. Het betreft hier jongeren die
niet in staat zijn het verschil tussen behoeften en ver
wachtingen enerzijds en door de eaatschappij geboden mo
gelijkheden om daaraan te voldoen anderzijds, op te
lossen. Bij deze jongeren wordt nagedacht over de con
flicten die hierdoor ontstaan en onjuiste theorieen oe de
ongelijke situatie te verklaren worden door hen ontwik
keld. Grijpt een instantie bij afwijkend gedrag in, dan
wordt ook dat weer volgen5 die theorie verklaard. De on
juiste theorie wordt hierdoor bevestigd en het
afwijkende gedrag neemt juist toe. Bv. ‘ik wordt
gearresteerd oedat ik buitenlander ben’. Een werkelijke
arrestatie maakt geen verschil, want het beeld van
delinquent was al aanwezig. Sterker nog, door de
arrestatie wordt dit beeld alleen eaar bevestigd, waar
door nieuw delinquent gedrag te verwachten valt. Voor de
jongeren die in deze vormen van redenering verstrikt ra
ken is er dan ook niets eeer te verliezen. Dit anoeisch
deviant gedrag met bijbehorende rationalisaties is door
Haeburger e.a. inderdaad in hun empirisch onderzoek ge
vonden (Hamburger, F., e.a., 1981).

Het begrip anoeie wordt dus niet gebruikt om de rela
tie frustratie—stress—deviant gedrag te verklaren, maar
geeft juist een specificatie van de algemene theorie ter
verklaring van daviant gedrag bij jongeren. Let wel ook
deze specificatie betreft nog steeds de jeugd in het al—
geeaen.

Het lijkt nu echter mogelijk factoren die kunnen
leiden tot deviant gedrag bij jongeren te specificeren en
de hierboven ontvouwde gedachten over de ontwikkeling
van kennis en vaardigheden ook op jongeren uit etnische
einderheidsgroepen te betrekken. Juist bij hen valt dan
te verwachten dat een aantal factoren die van belang zijn
voor het ontstaan van deviant gedrag, nadrukkelijk aan
wezig zullen zijn. De belangrijkste hiervan zijn:

— Verschillende orientaties op de eaatschappelijke
werkelijkheid door cultuurverschillen tussen
allochtonen en autochtonen. Dit kan leiden tot gro
tere aanpassingseisen voor buitenlandse jongeren bij
de overgang van gezin naar maatschappij;
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— een minder goede primaire socialisatie door bv.
(tijdelijk) incoeplete gezinnen, overbelasting van
twee werkende ouders, een verhoudingsgewijs incon—
si stente of ri gi de opvoedi ng;

— onvolledig aanbod van mogelijkheden tot socialisatie
door onder andere slecht onderwijs, weinig omgang
met autochtone jongeren e.d. Het op de juiste wijze
leren interpreteren van in wezen vreemde situaties
wordt hierdoor bemoeilijkt, waardoor er te weinig
kennis en vaardigheden verworven worden;

— in verband eet het voorgaande en door het feit dat er
vaak al jong gewerkt moet worden zijn er ook te wei
nig mogelijkheden os in de vrije tijd vertrouwd te
raken eet de eaatschappij, althans in vergelijking
eet autochtone jongeren;

— een hoge cate van sateriele deprivatie, gepaard aan
frustratie door de hoge werkloosheid en een geringe
dispersie (verdeling van immigranten over het to
tale maatschappelijke systeee, speciaal voor wat be
treft de beroepengelaagdheid (Eisenstadt, S.H.,
1951).

Bovenstaande voorwaarden leiden tot de verwachting
dat vooral bij jongeren uit etnische minderheidsgroepen,
maar ook bij sommige autochtone jongeren, een sterke ten
dens tot het vertonen van deviant gedrag aanwezig zal
zijn. Deze tendens kan zelfs nog versterkt worden door
de onbekendheid eet de structuur en het handelen van con
trolerende instanties zoals politie, maatschappelijk
werk enz. (Hasburger, F., e.a., 1981).

Bovenstaande op de ontwikkeling van kennis en vaar
digheden gebaseerde theorie van Hasburger e.a. is in we
zen een sociale controle theorie eet aanvullingen uit
andere in dit hoofdstuk genoesde theorieen. Met name de
begrippen anoeie en cultuurconflict worden gebruikt om
onderscheid binnen en tussen diverse groepen jongeren
mogelijk te maken. De reeds eerder beschreven moge—
lijkheid deze begrippen als specificatie binnen een
algemene theorie over deviant gedrag van jongeren te ge
bruiken os ook devient gedrag van jongeren uit etnische
minderheidsgroepen te beschrijven is hier dus volledig
benut. De theorie stemt tevens overeen eet de bevindingen
uit hoofdstuk 1 van dit rapport. De conclusie daar is
tenslotte dat veel problematiek van allochtone jongeren
gevormd wordt door algesene echterstendprobleeetiek, die
verergerd kan worden door de socialisatie in het
allochtone milieu en door een discriminerende dominante
bevolking, 0p basis van de theorie en de bevindingen uit
hoofdstuk 1 zou nu meer deviant gedrag bij jongeren uit
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etnische minderheidsgroepen verwacht kunnen worden. In 
hoofdstuk II echter blijkt dat jongeren uit etnische min -
derheidsgroepen weliswaar meer deviant gedrag vertonen 
dat vergelijkbara autochtone jongeren, maar dat dit toch 
niet in die mate gebeurt als op grond van de in hoofdstuk 
I beschreven problematiek verwacht zou kunnen warden. 
Bovendien blijken minderheidsgroepen in dit opzicht aan-
zienlijke onderlinge verschillen te vertonen. 

Deze discrepantie leidt tot de vraag: "hoe komt het 
dat ondanks hun in het algemeen slechte positie, zo wei-
nig jongeren uit etnische minderheidsgroepen deviant ge -
drag vertonen"? Eon vraag die overigens oak Hamburger 
e.a. al stelden (Hamburger, F., e.a., 1981). Het antwoord 
is simnel. Het betreft bier een algemene theorie die goad 
in stoat is deviant gedrag van jongeren uit etnische min-
darheidsgroepen voor het grootste gedealte to verklaren 
door to verwijzen near de algemene jeugdproblematiek, 
veelal nog versterkt door algemene achterstandsproblema-
tiek. Doze jongeren, met algemena achterstandsproblema-
tiek -die toevallig allochtoon zijn- vertonen daarom op 
grand van hun i jong zijn' en op grond van hun algemene 
achterstands problematiek evenveel deviant gedrag als 
autochtone jongeren met achterstandsproblematiek. De 
eerder genoemde, nadrukkelijk bij allochtone jongeren 
aanwezige factoren (zie vorige blz.), die het ontstaan 
van deviant gedrag kunnen bevorderen, kunnen uiteinde-
lijk dus slechts in mindere mate bijdragen aan het totaal 
van het bij doze jongeren toch al to verwachten deviante 
gedrag. Hieraan dient nog toegevoegd te worden dat pro-
cessen als "prognose justitie" en discriminatie, 
jongeren uit etnische minderheidsgroepen meer deviant 
doen lijkan dan za in werkelijkheid zijn. De invload van 
genoemde nadrukkelijk aanwezige factoren wordt hierdoor 
voor sommige groepen nog geringer (Hamburger. F. e.a., 
1981, zie oak hoofdstuk 2). 

Uiteindelijk lijkt dus eon algemene, op socials: con-
trole en handelingscompetentie gebaseerda theorie zeer 
good bruikbaar om deviant gedrag van jongeren uit et-
nische minderheidsgroepen to verklaren. 

De vooral op het gebied van de allochtone socialisatie 
on discriminatie betrokken factoren, die speciaal voor 
jongeren uit etnische minderheidsgroepen van belang 
lijken to zijn, dragen binnen doze theorie weinig bij tot 
de verklaring van bun deviante gedrag. Zij leiden or in-
derdaad vaak to gemakkelijk toe dat bij diverse etnische 
minderheidsgroepen eon gelijke, slechte socialisatie 
verondersteld wordt. Hierbij wordt goon recht gedaan aan 
de vele factoren die het socialisatieproces beinvloeden 
on die bij de diverse etnische groepen, in verschillende 
mate aan dit proces bijdragen. Ala gevolg hiervan dreigen 
de bestaande specifieke verschillen in deviant gedrag 
tussen de diverse etnische minderheidsgroepen over het 
hoofd gezien to worden. In de volgende paragraaf met eon 



beschrijving van specifiek op deviant gedrag van invloed 
zijnde factoren ken hierop diaper ingegaan worden. 

3.1.3 Conclusie 

Specifieke theorieen die trachten deviant gedrag van 
jongeren uit etnische minderheidsgroepen te verklaren 
zijn te slecht empirisch onderbouwd an richten zich te-
veel op het "enders zijn" van groepen wiens gedrag ver-
klaard dient te worden. Hierdoor zijn ze vaak bijna 
tautologisch. 

Een algemene theorie zoals de sociale controle theo-
rie, die jongeren uit etnische minderheidsgroepen, in de 
eerste plaats beschouwt als gewone jongeren lijkt veal 
meer verklaringsmogelijkheden te bieden. Zeker wanneer 
in de theorie ruimte is on specifieke factoren te ver-
binden aan specifieke (etnische) groepen. 

3.2 Specifieke factoren en deviant gedrag 

3.2.1 Relatief belanq van factoren.  

Zoals in het vorige hoofdstuk reeds is aangegeven ken 
er van uitgegaan worden dat deviant gedrag van jongeren 
uit etnische minderheidsgroepen in de eerste plaats 
voortkomt'uit algemene jongeren problematiek. Daze alga-
mane problematiek kan bij hen verergerd worden doordat 
hun sociaal economische en sociaal culturele situatie 
slechter is den die van jongeren in het algemeen (zie 
hoofdstuk 1). Factoren van invloed op het ontstaan van 
deviant gedrag bij allochtone jongeren zullen dus de-
zelfde zijn als de factoren die ook bij autochtone 
jongeren van invloed zijn op het ontstaan van deviant ge-
drag. Bij jongeren uit etnische minderheidsgroepen 
zullen sommige van daze factoren echter nadrukkelijker 
'aanwezig zijn. 

Gezien het empirische materiaal an de theorievorming 
in de voorgaande hoofdstukken lijkt nu het belang van 
factoren die nadrukkelijk bij jongeren uit etnische min-
derheidsgroepen van invloed zouden zijn op het ontstaan 
van deviant gedrag, gering. Immers de verschillen in 
aard en mate van voorkomen van deviant gedrag tussen so-
ciaal economisch vergelijkbare groepen autochtone en 
allochtone jongeren blijken geringer te zijn dan ver-
wacht. Overigens zijn er wel verschillen gevonden, 
vooral wet betreft agressie tegen personen en zaken. De-
ze categorie misdrijven vormt echter een zo gering 
gedeelte van de totale jeugddelinquentie dat ook op 
grond van daze verschillen het deviante gedrag in het al- 
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gemeen van jongeren uit etnische minderheidsgroepen niet 
els fundamenteel tinders of erger kan worden gekenschetst 
dan het deviant° gedrag van autochtone jongeren. 
(Hindelang. M.J., 1978, Hoeven, E. van der, 1984). Wel 
is het zo dat juist doze categorie misdrijven moor tot de 
verbeelding spreekt, daardoor 'vaker de pers haaltl, en 
zodoende (to) veel bijdraagt aan eon negatieve beeldvor-
ming bij de autochtone bevolking over de allochtone 
bevolkingsgroepen. 

Al zijn de verschillen tussen autochtonen en 
allochtone jongeren voor wat betreft het voorkomen van 
deviant gedrag niet zo groot, veel belangrijker is het 
dat de verschillen tussen de diverse etnische groepen 
onderling op dit gebied aanzienlijk to noemen zijn. 

De vreag wordt nu dus: welke factoren zijn ervoor ver-
antwoordelijk dat jongeren uit de one etnische groe-
paring moor deviant gedrag vertonen dan jongeren uit eon 
andere etnische groepering? Het antwoord op doze vraag 
zal gezocht dienen to worden binnen de kaders van eon 
theorie die deviant gedrag vanuit genoemde algemene 
jeugdproblematiek poogt to verklaren. De nadruk zal 
echter gelegd worden op het felt dat door nog nader to 
omschrijven omstandigheden bepaalde factoren bij sommige 
etnische groeperingen van neer invloed zijn dan bij an-
dere etnische groeperingen. 

Eon heel ander punt is dan nog of de invloed van fac-
toren, zoals een-oudergezin, spijbelen, deviante peer 
groep e.d. leiden tot het werkelijk moor voorkomen van 
deviant gedrag. In hoofstuk drie is tenslotte al aange-
geven dat selectie mechanismen in het justitiele appa-
raat zeer wel gevoelig kunnen zijn voor het moor of 
minder nadrukkelijk aanwezig zijn van genoemde factoren. 

1,2,2 Verschillen tussen oroePen.  

Zonder hier nogmaals diem op het empirisch materiaal 
in to gaan ken in z'n algemeenheid gesteld Norden dat: 

1. De Aziatische minderheidsgroepen in alle landen min-
der deviant gedrag vertonen dan elle andere be-
volkingsgroepen. 

2. De van oorsprong Afrikaanse bevolkingsgroepen sneer 
deviant gedrag lijken to vertonen den alle andere be-
volkingsgroepen. 

3. De oorspronkelijk uit weinig geindustrialiseerde, 
voornamelijk agrarische samenlevingen rondom de 
Middellandse Zee en uit Dost-Europa afkomstige be-
volkingsgroepen in het algemeen tussen de Aziatische 
on de van oorsprong Afrikaanse bevolkingsgroepen 
lijken in to zitten voor wat betreft het voorkomen 
van deviant gedrag. 



Bovenstaande driedeling doet vanzelfsprekend geen 
recht aan de wel degelijk aanwezige verschillen binnen de 
genoemde groepen. Zo vindt by. Van der Hoeven in zeer 
recent onderzoek in Rotterdam, Eindhoven en Utrecht dat 
Turkse jongeren veal minder deviant gedrag lijken te ver-
tonen dan Marokkaanse jongeren (Hoeven, E. van der, 
1984). Ook onderzoekers in andere landen vinden steeds 
weer verschillen tussen diverse etnische groeperingen 
die bier voor het gemak onder een noemer zijn gebracht. 

Deze in werkelijkheid dus veel te eenvoudige voor-
stelling van zaken is echter in z'n algemeenheid 
bruikbaar om aan te geven dat bepaalde factoren bij jon-
geren uit de ene etnische groepering van groter belang 
zijn dan bij jongeren uit een andere etnische groepering. 

Er blijkt nl. uit dat, hoewel de verschillende etnische 
groeperingen gemeenschappelijk te maken hebben met een 
grote sociale achterstand, gedeeltelijk veroorzaakt door 
slecht secundaire socialisatie en met een 
discriminerende autochtone bevolking, de jongeren uit 
daze groeperingen toch niet allemaal een gelijke hoe-
veelheid van deviant gedrag te vertonen. Met andere 
woorden factoren van invloed op deviant gedrag van jon-
geren uit etnische minderheidsgroepen zullen niet uit 
datgene waarin de etnische groeperingen overeenkomsten 
vertonen gehaald dienen te worden, maar juist uit datgene 
waarin zij onderling verschillen. Zoals uit hoofdstuk 2 
blijkt, zijn de verschillen tussen diverse etnische 
groeperingen vooral te vinden in de verschillende wijzen 
van opvoeding en verder in het uiterlijk. 

Voor wat betreft het uiterlijk zou een verschillende 
mate van gediscrimineerd worden door autochtonen van in-
vloed kunnen zijn op het feit dat er meer jongeren uit 
een bepaalde etnische groep in de officiele delinquentie 
cijfers voorkomen dan jongeren uit een ander etnische 
groepering. Vooralsnog is bier empirisch nauwelijks jets 
over bekend. Wel is er in het al eerder genoemde onder-
zoek van Van der Hoeven (1984) aandacht besteed aan de 
aangiftebereidheid van winkeliers ten aanzien van 
Surinamers, Marokkaanse- of Turkse jongeren. Hieruit 
blijkt dat de winkeliers voor wat betreft het aangifte 
doen van diefstal weinig onderscheid lijken te maken tus-
sen autochtone en allochtone jongeren en dit ook niet 
doen t.a.v. de verschillende groepen allochtone jongeren 
onderling. 

Aan de andere kant is bekend dat de politie denk-
beelden koestert over bepaalde bevolkingsgroepen, op 
grond waarvan wel degelijk verschillen in de officiele 
delinquentie cijfers kunnen ontstaan. Het gaat om denk-
beelden zoals: "Chinezen zijn rustige mensen en maken 
weinig moeilijkheden, daarbij lossen zij hun problemen 
in het algemeen onderling op". 
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Het meest aannemelijk lijkt het voor de verschillen in 
deviant- gedrag tussen de diverse etnische groeperingen 
eon verklaring to zoeken in hun verschillende wijzen van 
opvoeding en de daardoor op verschillenda wijze gehin-
derde secundeire socialisatie (zie hoofdstuk 1). Dit 
sluit tevens goed aan bij de sociale controle theorie ter 
verklaring van deviant gedrag van jongeren in hat alga-
moon en het in hoofdstuk 2 genoemde begrip yvervreemding. 
dat eveneens gebaseerd is op eon slechte secundaire so-
cialisatie. 

Tenslotte worth ook in de sociale controle theorie het 
ontstaan van deviant gedrag vooral verbonden met ele-
menten die van belong zijn voor de secundaire socialise-
tie, zoels: 

- slechte banden met significante personen in de loaf-
omgeving van de jongeren (attachment); 

- weinig wil tot inzet (positief) op by. school of work 
(commitment): 

- slecht 	functioneren 	in conformerenda sociale 
subsystemen zoals by. de school (involvement); 

- het niet aanvaarden van geldende wearden normen on 
social° spelregels (Hirschi T.. 1972, o.a. Schrader 
A., a:a.. Junger-Tas J.. 1983) 

Bij doze 4 punten oefent de peergroep (=vriendenkring) 
van de jongeren een extra grote invloed uitoefenen op het 
al den niet deviente gedrag van de jongare. De op boven-
staande wijza omschraven elamenten die speciaal van in-
vloed zijn op het voorkomen van deviant gedrag bij 
jongeren, zowel allochtoon els autochtoon, vormen tesa-
men eon meat van sociala intagratie van de jongere. Dus: 
hoe minder social° integratie -hoe moor kens op deviant 
gedrag. Doze uitspreak vindt steun in divers emprisch 
onderzoek (o.a. Junger-Tas. 1983). 

• 	 Het in hoofdstuk 2 genoemde begrip vervreemding 
(=alienation) ter verklaring van de vaak extra slechte 
positie van jongeren uit etnische minderheidsgroepen 
blijkt nu zeer veel overeenkomst te vertonen met de hier-
bovenstaande omschrijving van eon slechte sociale inte-
gratie. Oak dear gaat het om slechte banden not de 
significant° personen zoals ouders, leraren e.d., slecht 
functioneren op school, relatief weinig besef van de 
vigerende normen en waarden. 

Hieruit valt dan to concluderen dat een groot gedeelte 
van de jongeren uit etnische minderheidsgroepen een 
slechte sociala integratie in de bredere samenleving 
heeft. Blijft dan het feit dat jongeren uit sommige et-
nische groeperingen ondanks die slechte sociale integre-
tie toch opmerkelijk weinig deviant gedrag vertonen in 



verhouding 	tot 	jongeren 	uit 	andere 	etnische 
groeperingen. Kennelijk is sociale integratie als zoda-
nig niet in staat de verschillen in mate van voorkomen 
van deviant gedrag tussen jongeren uit de verschillende 
etnische minderheidsgroepen te verklaren. Dit ondanks 
het felt dat die verschillen toch voornamelijk gelegen 
moeten zijn in de verschillende socialisatie patronen 
van de betreffende etnische groepen. 

Kort kan dus gesteld worden dat een slechte sociale 
integratie, in de maatschappij opgevat zoals Junger-Tas 
dat doet, bij de 'ene etnische groepering tot moor deviant 
gedrag kan leiden dan bij de andere (Junger-Tas, J., 
1983). Wanneer or nu vanuit gegaan wordt dat de vier 
constituerende factoren van het begrip sociale integra-
tie ieder op zich een verschillende invloed kunnen hebben 
op het voorkomen van deviant gedrag bij jongeren dan 
lijken de verschillen tussen de etnische groepen wel ver-
klaard te kunnen worden. Deze benaderingswijze leidt er 
toe dat eon slechte sociale integratie niet eenvoudig ge-
zien kan worden als het geheel van de constituerende 
elementen, maar dat doze elementen kennelijk ieder af-
zonderlijk van beslissende invloed kunnen zijn op het al 
dan niet voorkomen van deviant gedrag bij de betreffende • 
jongere. Het volgende voorbeeld kan doze gedachtengang 
verhelderen. Van de Chinese jongeren in Nederland kan men 
beslist niet volhouden dat zij een goede sociale integra-
tie in de Nederlandse samenleving bereikt hebben, toch 
vertonen zij als groep beduidend minder deviant gedrag 
dan de autochtone jongeren zelfs zonder dat doze laatste 
groep qua (lage) sociale positie vergelijkbaar is ge- • 
maakt. Kennelijk zijn op de socialisatie van aziatische 
jongeren sommige factoren van dusdanige positieve in-
vloed dat de negatieve invloed van elle andere factoren 
teniet wordt gedaan. 

Om factoren to vinden die van invloed zijn op het in 
meerdere of mindere mate van voorkomen van deviant gedrag 
bij jongeren uit diverse etnische groeperingen zal dan: 

a) gespecificieerd dienen te worden welke verschillende 
factoren van belang kunnen zijn voor het socialisa-
tie proces van jongeren en wel op zodanige wijze dat 
de sociale integratie gehinderd wordt; 

b) bezien dient te worden op welke wijze de invloed van 
de in a. genoemde factoren zich bij de diverse et-
nische groeperingen doet golden. 

3.2.3 Specifieke factoren 

De invloed van de elementen die tesamen het begrip so- 
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ciale integratie vormen op het ontstaan of voorkomen van 
deviant gedrag bij jongeren ken blijken uit een recent 
onderzoek van Junger-Tas e.a.°I De factoren van belang 
voor het voorkomen van deviant gedrag die in dat onder-
zoek warden beschreven zijn: 

— weinig gezinssamenhang; 

— slechte schoolintegratie die verband houdt met alle 
social° integratie componenten maar speciaal met 
spijbelen, 	negatieve 	vrijetijdsbesteding 	en 
bravoure. 

— negatieve vrijetijdsbesteding, bravoure; 

— peergroep met negatieve vrijetijdsbesteding en 
bravoure oak sterk samenhangend mat slechte gezins-
integratie en veal delinquente vrienden in de peer-
groan. 

— conventionele waarden en normen worden wel ander-
schreven, near hoe meer eigen delinquentie en/of 
delinquente vrienden, hoe afwijkender de waarden en 
normen. 

Een slechte gezins- en schoolintegratig leveren ver-
reweg de grootste bijdrage aan het ontstaan van 
delinquent gedrag. 

Wanneer nu deze factoren gezet warden naast de wijze 
waarop de sociale integratie bij de drie verschillende 
etnische groeperingen pleatsvindt clan ontstaat het 
volgende beeld: 

Aziaten:  

1. hechte gezinsband, veel respect voor ouderen; 

2. weinig vrije tijd, dus weinig negatieve vrije tijds-
besteding; 

3. geringe schoolintegratie, vaak te wijten eon teal-
problemen en werken in de zaak van de ouders, moor 
wel nadruk van de ouders op belong van onderwijs; 

4. peergroep bestaat niet of nauwelijks, althans in de 
zin van gezamenlijke vrijetijdsbesteding zodat de 
peergroep slechts geringe invloed ken uitoefenen 
(zie hoofdstuk 1). 

°I Junger-Tas, 	J., 	Junger, 	J., 	Barendse, 	E.,: 
Delinquentie - deel II - zal binnenkort verschijnen. 



Op grond van deze opsomming is dan volgens Junger-Tas 
weinig deviant gedrag te verwachten van deze groep jon-
geren. Eon bevinding die door al het empirisch onderzoek 
(hoofdstuk 1) wordt bevestigd. Voor de in hoofdstuk II 
genoemde later geimmigreerde zg. Hong Kong Chinezen 
geldt dit verhaal niet. De gezinsband is bij hen veel 
minder hecht, zij brengen hun vFije tijd ook meer 
buitenshuis door en mede daardoor is de peer groep voor 
deze jongeren wel belangrijk. Het op grond hiervan to 
verwachten deviante gedrag wordt inderdaad empirisch on-
dersteund (Wong B., 1976). 

Het voornaamste verschil tussen beide groepen wordt 
gevormd door de meer moderne, Westerse opvattingen bij de 
Hong Kong Chinezen. Vooral het sterke respect voor de ou-
ders en de hiermee samenhangende hechte gezinsband ont-
breekt bij hen. Het is eigenlijk meer nog dan een 
primaire gezinsband het element van sterke onderlinge 
sociale controle dat zo kenmerkend is bij de eerder 
geemigreerde Aziaten. Juist dit element geeft doze ge-
zinnen en families het zo gesloten, hechte karakter. Het 
is ook juist dit element dat bij de Hong Kong Chinezen 
ontbreekt. 

Bij de Aziatische jongeren in het algemeen lijkt dus 
de hechte gezins- en groepsband in staat de slechte inte-
gratie op school en eigenlijk in de hele Westerse samen-
leving te compenseren althans voor wat betreft het 
ontstaan van deviant gedrag. 

Van oorsprong Afrikaanse bevolkingsgroep:  

1. weinig hechte primaire gezinsband (veel incomplete 
gezinnen); Er is wel sprake van een gezins- en een 
familieband, maar het element van sociale controle 
is bij deze vorm van gezinssamenhang niet zo sterk 
aanwezig. 

2. veel vrijetijdsbesteding buitenshuis. Een in sommige 
landen (by. Nederland) al aanwezige subcultuur met 
veel illegale handel; 

3. een aanvankelijk redelijke schoolintegratie die door 
de al aanwezige subcultuur snel kan verslechteren. 
De in hoofdstuk 2 beschreven Surinaamse subcultuur 
in Nederland heeft door de mogelijkheden snel geld to 
verdienen en de 'spannende' sfeer van illegaliteit 
vooral op de jongeren uit de lagere sociale klasse 
eon grote aantrekkingskracht. Zeker jongens die door 
hun achterstandssituatie toch al moeilijk mee kunnen 
komen op school, zullen die school al snel voor ge-
zien houden. Overigens bestaan soortgelijke 
subculturen eveneens voor wat betreft de negers in 
Amerika en de West-Indiers in Engeland. De nadruk 
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van de ouders op het belong van onderwijs is ook min-
der groat dan bij de Aziaten; 

4. normen on waarden worden wet onderschreven, near 
minder in praktijk gebracht near gelang men meer in 
de subcultuur terecht komt; 

5. de peer-groep beyindt zich yeelal volledig in de on-
der c. beschreven subcultuur en kan leiden tot nega-
tieve vrijetijdsbesteding. 

OP grond van doze opsomming is moor deviant gedrag bij 
de van oorsprong Afrikaanse jongeren to verwachten. lets 
wet empirisch onderzoek in Amerika, Engeland en Neder-
land bevestigt. Het betreft hier dus nor Nederland voor-
al de Creools Surinaamse bevolkingsgroep. De Surinaamse 
Hindoestanen on Javanen lijken moor tot de Aziaten gere-
kend to moeten warden. Vooral de losse gezinsband en de 
in Nederland al aanwezige specifieke Surinaamse 
subcultuur lijken de Creoolse jongeren al snel yatbaar to 
maken voor illegale actiyiteiten. 

Van oorspronq Mediterrane bevolkingsgroeP 

1. Bij doze groep ontstaat eon beeld van eon in principe 
hechte gezinsband waarin echter de autoriteit van de 
vader, die juist voor de samenhang van het gezin van 
groat belting is, ernstig to Leiden heeft. Er is aan-
vankelijk nog eon redelijk hechte band, die bij wat 
oudere kinderen, vanaf zo'n 10 jaar, minder hecht 
wordt. Dit geldt speciaal voor de jongens die al op 
jonge leeftijd veel uithuizig zijn. 
Bij doze bevolkingsgroepen vindt daarbij eon strikte 
opvoeding pleats met onder moor lijfstraffen. een 
methode die in de westerse maatschappijvorm nogal 
bekritiseerd wordt en ook op school en daarbuiten tot 
extra vervreemding leidt. Kortom de hechte familie-
band die vooral op de oude "extended family" 
gebaseerd is neemt stork of zodra de kinderen in het 
secundaire socialisatie proces terecht komen. 

2. De yrije tijd wordt door discriminatie en andere 
waarden on normen thuis, op eon andere wijze doorge-
bracht dan by. door de Afrikaanse bevolkingsgroep. 
Bij doze jongeren lijkt dit vooralsnog eerder posi-
tief dan negatief uit to werken. Zij komen tenminste 
niet at direct in een subcultuur die zich aan de rand 
van de legaliteit bevindt (Bulks, P.E.J., 1983, 
Janssen, 0. on K. Swierstra, 1982). 

3. Voor wat betreft de peergroep ken het volgende opge-
merkt worden. Het lijkt erop dat vooral de Turks° 
bevolkingsgroep hechter is den by. de Marokkaanse, 



3.2.4 Eon open vraaq 

althans in Nederland, daar or voor wat betreft de 
Turken soms halve dorpen tegelijk geimmigreerd zijn. 
De indruk bestaat dat de sociale integratie van de 
Turkse jongeren in de Turkse gemeenschap dan ook gro-
ter is dan die van de Marokkaanse jongeren in de 
Marokkaanse groep. Er is bij de Turken meer sociale 
controle dan bij de Marokkanen. 
Dit zou dan tevens verklaren waarom Marokkaanse jon-
geren meer deviant gedrag lijken te vertonen dan 
Turkse. 

4. Waarden en normen worden juist bij doze groep waar-
schijnlijk in verschillende mate onderschreven. Som-
mige stemmen overeen met die van de ouders en sommige 
niet. Eon coherent geheel van normen en waarden dat 
overeenstemt met die van de dominante maatschappij, 
is bij doze jongeren niet to verwachten. 

Uiteindelijk lijken de verschillen tussen de diverse 
etnische groepen goed verklaarbaar vanuit een algemene, 
deviant gedrag verklarende theorie zoals de sociale con-
trole theorie waarbij elementen van de cultuurconflict 
theorie kennelijk van grote waarde kunnen zijn. In feite 
ondersteunen de verschillen tussen de etnische groepen 
juist het belang van sociale integratie als verklaring 
voor deviant gedrag zodat het zoeken naar specifieke fac-
toren van invloed op deviant gedrag van jongeren uit 
etnische minderheden hiermee overbodig wordt. 

Opvallend is dat de diverse factoren die tesamen voor 
moor of minder sociale integratie zorg dragon ieder op 
zich eon dermate grote invloed lijken to kunnen hebben op 
alle andere dat het begrip sociale integratie op zich als 
verklaring to omvattend lijkt en misschien als begrip ook 
to verwarrend kan werken. Bij de Chinezen in Nederland 
kan men toch moeilijk van eon "goeden sociale integratie 
spreken in de zin zoals dat bij Junger-Tas gebeurt. Aan 
de andere kant is or echter wel.degelijk sprake van eon 
goede sociale integratie binnen de eigen etnische groep. 

Misschien kan or voorlopig beter gesproken worden 
over de integratie in de verschillende subsystemen in 
verband met het voorkomen van deviant gedrag. 

Concluderend zou gezegd kunnen worden dat or twee 
processen werkzaam zijn waardoor sommige jongeren (zowel 
allochtone als autochtone) in contact met justitie kun-
nen komen. Enerzijds is er voldoende empirisch materiaal 
om aan to kunnen nemen dat jongeren met eon sociale 
achterstandpositie werkelijk moor deviant gedrag ver- 
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tonen den op grond van hun aandeet in de bevolking to 
verwachten zou zijn. 

Anderzijds zijn het juist de kenmerken behorend bij 
die sociale achterstand op grand waarvan zich selectieve 
processen bij de intake van de politie kunnen voordoen. 

Het zal duidelijk zijn: of bepaalde groepen van eon 
bevolking werkelijk moor deviant gedrag vertonen omdat 
ze in eon weinig kansrijke positie verkeren, of dat bin-
non het justitiele apparaat eon vorm van selectie pleats 
vindt waardoor bepaalde groepen van de bevolking moor 
kans lopen in contact to komen met de politic% blijft eon 
open vreag. Veel meer onderzoek near deviant gedrag van 
jongeren waarbij expliciet met beide gezichtspunten te-
gelijk rekening gehouden wordt is don ook noodzakelijk. 



4 SAMENVATTING EN SLOTCONCLUSIES 

Naar aanleiding van vele artikelen on onderzoeken in 
binnen- en buitenland waarin gewezen wordt op eon toe-
nemende criminaliteit onder allochtone jongeren, ont-
stond ook in Nederland enige ongerustheid over een 
mogelijke toename van de criminaliteit van jongeren uit 
etnische minderheidsgroepen die in ons land verblijven. 
Om op doze vraag eon antwoord te zoeken is zoveel moge-
lijk gebruik gemaakt van op empirisch onderzoek 
gebaseerde bevindingen. Uit diverse landen met eon min 
of meer vergelijkbare immigranten problematiek. Aller-
eerst dient er duidelijk gewezen te worden op de veelheid 
van etnische groepen die beschreven worden in de onder-
zoeken. Deze diversiteit heeft ertoe geleid dat er, 
gezien de algemene uitspraken in dit rapport, niet vol-
doende aandacht geschonken kan worden aan de verschillen 
tussen en ook binnen de diverse etnische groeperingen. 
Weinig genuanceerde generalisaties bleken af en toe on-
vermijdelijk om de ingewikkelde materie begrijpelijk en 
overzichtelijk to houden. 

Algemene problematiek van allochtone jongeren  
De problematiek van jongeren uit etnische min-

derheidsgroepen blijkt veel overeenkomst to vertonen met 
de problematiek van autochtone jongeren uit de lagere 
sociale klassen. Het betreft hier vooral sociaal econo-
mische on sociaal culturele problemen die voor een groot 
deel voortvloeien uit de gelijkssoortige sociale achter-
standsituatie waarin beide groepen jongeren zich 
bevinden. Het gaat dus vooral am eon lage scholing, eon 
hoge werkloosheid, weinig toekomstperspectief, weinig 
mogelijkheden tot zinvolle vrijetijdsbesteding en een 
slechte huisvesting. 

De nadruk die or nog steeds gelegd wordt op culturele 
verschillen en etnische identiteit ter verklaring van de 
slechte positie van allochtone jongeren lijkt door de 
onderzoeksresultaten dan ook niet gerechtvaardigd to 
worden. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden 
met het feit dat steeds moor allochtone jongeren voile-
dig in het land van ontvangst gesocialiseerd 'zijn. 
Culturele verschillen met de autochtone jongeren gaan 
hierdoor eon geringere rol spelen dan dit het geval was 
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bij de eerder gearriveerde allochtone jongeren. Het in 
eerder onderzoek gevonden belong van culturele ver-
schillen voor de problematiek van doze jongeren kan 
misschien verklaard warden doordat de toen onderzochte 
jongeren goeddeels in het land van herkomst 
gesocialiseerd waren. 

Benevens de met autochtone jongeren vergelijkbare 
problematiek zijn er eon aantal factoren werkzaam die 
doze problematiek voor allochtone jongeren nog verer-
geren. 

1. Door eon slechte taalbeheersing, eon cultureel an-
dere achtergrond, eon laag verwachtingspatroon van 
leerkrachten en. soms. door discriminatie is de po-
sitie in het onderwijs van jongeren uit etnische min-
derheidsgroepen extra slecht. 

2. De allochtone ouders zijn vaak niet in stoat hun kin-
deren de kennis en vaardigheden bij te brengen die 
nodig zijn om good in de dominante maatschappij to 
kunnen functioneren. 

3. Door de relatief grate gezinnen en eon ander be-
stedingspatroon is de huisvestingssituatie voor 
allochtone jongeren slechter den die van verge-
lijkbare autochtone jongeren. 

4. Het 	vinden van work 	is. 	onder moor door 
discriminatie. nog moeilijker voor allochtone jon-
geren don voor vergelijkbare autochtone jongeren. 

5. De mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding zijn voor 
allochtone jongeren geringer dan voor autochtone 
jongeren. 

Doze factoren zorgen or tevens voor dat allochtone 
jongeren in eon gedeeltelijk isolement terecht komen. 
Eon isolement dot op zich de invloed van genoemde fac-
toren weer versterkt. Verder blijkt dat or verschillen 
zijn in de invloed die de afzonderlijke factoren hebben 
op de problematiek van verschillende groepen. 

Naar aanleiding van gevonden verschillen zijn de di-
verse onderzochte etnische groepen to verdelen in drie 
grate groepen. 

1. De van oorsprong Afrikaans° bevolkingsgroep. 
2. De Aziaten. 
3. Da voornamelijk uit voor-industriele, agrarische 

samenlevingen afkomstige bevolkingsgroepen. 

Vooral culturele verschillen zich toespitsend op de ge-
zinssituatie leiden tot doze indeling. 



De totale problematiek van deze drie groepen blijft 
echter goeddeels dezelfde. 

De belangrijkste conclusie ten aanzien van de alge-
mene problematiek van doze drie groepen luidt: 
De problematiek van allochtone jongeren is in wezen 'nor-
male' sociale achterstandsproblematiek die veelal 
verergerd wordt doordat doze jongeren tijdens het op-
groeien eon aantal extra moeilijkheden moeten 
overwinnen. 

Het is op grond van deze conclusie dat er meer deviant 
gedrag verwacht kan worden van allochtone jongeren dan 
van autochtone jongeren met een vergelijkbare sociale 
achterstand. (Doze autochtone jongeren hoeven tenslotte 
de extra moeilijkheden niet te overwinnen en zullen op 
grond van het aantoonbare verband tussen sociale achter-
stand en deviant gedrag, minder deviant gedrag dan de 
allochtone jongeren vertonen). 

Resultaten van onderzoek naar deviant qedraq van  
allochtone iongeren  

Onder deviant gedrag wordt hier verstaan; delinquent 
gedrag, druggebruik en weglopen van huis, daar dit voor 
de maatschappij de meest problematische vormen van 
deviant gedrag zijn. 

Het materiaal betreffende weglopen van huis en 
druggebruik is schaars en onduidelijk. lilt het weinige 
empirische materiaal valt op te maken dat allochtone jon-
gere ongeveer evenveel weglopen van huis als de 
autochtone bevolkingsgroep. Alleen bij de Surinaamse 
jongeren lijkt weglopen vaker voor te komen. (Reden tot 
ongerustheid is er echter nog niet). 

Voor wat betreft het druggebruik bij jongeren uit et-
nische minderheidsgroepen kan op grand van het onder-
zochte materiaal alleen voor Nederland voorzichtig 
gesteld worden dat er geen verband is tussen handel in en 
gebruik van drugs enerzijds en een kleine groep vooral 
Surinaamse jongeren anderzijds. 

Voor wat betreft het delinquente gedrag van jongeren 
uit etnische minderheden kan geput worden uit eon 
veelheid van onderzoeken. Dit brengt echter een aantal 
specifieke moeilijkheden met zich waarvan de twee be-
langrijkste zijn: 

— De diverse onderzoeken zijn onderling nauwelijks 
vergelijkbaar; 

— de waarde van de onderzoeksresultaten blijkt door 
een groot aantal factoren te kunnen worden 
beinvloed. Factoren zoals niet vergelijkbare onder-
zoekgroepen, selectief aanhoudingsbeleid van de po-
litie en onjuiste populatie schattingen. 
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Na met doze moeilijkheden rekening gehouden to hebben 
kunnen or eon aantal belangrijke conclusies uit de verza-
melde onderzoeken getrokken warden. 

1. Er is inderdaad sprake van moor delinquentie onder 
jongeren uit etnische minderheidsgroepen don onder 
vergelijkbare autochtone jongeren. 

2. Meisjes uit etnische minderheidsgroepen vertonen re-
latief minder deviant gedrag dan vergelijkbare 
autochtone meisjes. 

3. Er is goon onrustbarende stijging van criminaliteit 
onder allochtone jongeren, althans niet als ze ver-
geleken worden met autochtone jongeren in dezelfde 
achterstandssituatie. 

4. Er is wel eon toename van deviante jongeren uit et-
nisch° minderheidsgroepen te verwachten. Doze is 
achter grotendeels toe to schrijven aan het fait dat 
hun aandeel in de totale bavolking nog zal toenemen, 
waardoor de groep met eon sociale achterstand ook 
grater wordt. 

- Aziatische jongeren vertonen minder deviant go- 
drag dan vergelijkbare autochtone jongeren. 

- Jongeren uit do oorspronkelijk Afrikaans° be-
volkingsgroepen 	vertonen 	aanzienlijk 	moor 
deviant gedrag dan vergelijkbare autochtone jon-
geren. 

- Jongeren uit de voor industrials, agrarische be-
volkingsgroepen vertonen relatief lets moor 
deviant gedrag dan vergelijkbare autochtone jon-
geren. Voor Nederland geldt overigens dat de 
Turkse jongeren minder delinquent zouden zijn 
dan de Marokkaanse. 

5. Hoe moor or in de verschillende onderzooken rekening 
wordt gehouden met diverse vertroebelende factoren, 
hoe kleiner de verschillen tussen allochtone en 
autochtone jongeren blijken to zijn. 

6. Het spookbeeld van grate groepen delinquent° 
allochtonen lijkt vooral to zijn ontstaan doordat 
diverse auteurs bevindingen uit ouder onderzoek 
hebben gebruikt om een inmiddels varanderde situatie 
to beschrijven 

7. De diverse etnische groeperingen lijken ieder apart 
specifieke kenmerken to bezitten, die moor of minder 
criminaliserend werken. 

8. Eon gedeelta van de gevonden verschillen tussen 
allochtone jongeren en autochtone jongeren volt to 
verklaren door processen die weinig met culturele 
verschillen van doen hebben, maar moor met bepaalde 



processen in de maatschappij en in het justitiele ap-
paraat. 

Conclusie:  
In het algemeen kan gesteld worden dat jongeren uit et-
nische minderheidsgroepen meer delinquent gedrag ver-
tonen dan vergelijkbare autochtone jongeren. Dit is 
echter niet zoveel meer als algemeen aangenomen wordt. 
Daarnaast zijn er aanzienlijke verschillen tussen de 
jongeren uit de diverse etnische groeperingen onderling. 

Op grond van eerder genoemde, grotendeels gelijke, 
extra problematiek van jongeren uit verschillende et-
nische groeperingen, zou een ongeveer gelijke mate van 
voorkomen van deviant gedrag verwacht kunnen worden. De 
onderzochte literatuur laat duidelijk zien dat daze ver-
wachting niet met de werkelijkheid overeenkomt. 

Eveneens blijkt uit de literatuur dat de overeen-
komsten tussen allochtone- en vergelijkbare autochtone 
jongeren groter zijn dan de verschillen. De verschillen 
betreffen dus slechts een klein gedeelte van het totale 
vertoonde deviante gedrag. 

Om te pogen daze bevindingen te verklaren is nagegaan 
welke theorieen het baste aansluiten bij de onderzoekre-
sultaten. Uiteindelijk blijken theorieen die zich speci-
fiek richten op etnische minderheidsgroepen zoals by. de 
cultuurconflicttheorie minder geschikt om verschillen en 
overeenkomsten te verklaren dan theorieen die deviant 
gedrag van jongeren in het algemeen pogen te verklaren. 

De sociale controle theorie met in het bijzonder het 
begrip sociale integratie lijkt het best in staat de ver-
schillen in mate van voorkomen van deviant gedrag tussen 
de jongeren uit de diverse etnische groeperingen onder-
ling en die tussen allochtone en autochtone jongeren te 
verklaren. 

Volgens daze theorie zullen allochtone- an qua so-
ciale positie vergelijkbare autophtone jongeren deviant 
gedrag vertonen doordat het in beide gevallen jongeren 
betreft die een sociale achterstandpositie hebben. 

Beide groepen zijn, doordat ze jong zijn an doordat ze 
uit een sociale achterstandpositie komen, nog niet vol-
doende in de samenleving geintegreerd en het meeste door 
hen vertonnde gedrag is hieraan te wijten. 

Doordat allochtone jongeren bij hun sociale integra-
tie een aantal extra moeilijkheden moeten overwinnen 
zullen zij ook wet vaker deviant gedrag vertonen dan ver-
gelijkbare autochtone jongeren. 

De verschillen in mate van voorkomen van deviant ge-
drag tussen de jongeren uit diverse etnische groepen zijn 
nu te verklaren doordat de verschillende componenten van 
de sociale integratie voor de diverse etnische groe-
peringen op een andere wijze hun invloed uitoefenen. De 
meeste invloed lijkt uit te gaan van de component 
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ahechtheid van gazins- on familiebanden". 2o is de so-
cial° controle in Aziatische gezinnen en families veel 
groter door de onderlinge hechte band den bij gezinnen on 
families uit de van oorsprong Afrikaans° 
bevolkingsgroep. Doze laatste kennen man veel losser ge-
zins- en familieverband. 2oals uit de diverse 
onderzoeken blijkt vertonen de Aziatische jongeren in-
derdaad veel minder deviant gedrag dan de jongeren uit de 
van oorsprong Afrikaanse bevolkingsgroepen. Ook de an-
der° componenten van social° integratie zoals het 
functioneren in sociale subsystemen (school, vrije tijd, 
peer-groep) en het aanvaarden van de geldende normen on 
waarden kunnen per etnische groepering eon andere in-
vulling krijgan on zo van invloed zijn op de mate van 
voorkomen van deviant gedrag bij jongeren uit doze groe-
Paringen. 
Conclusie: de social° controle theorie, on moor speci-
fiek het begrip social° integratie, lijkt good in staat 
deviant gedrag van jongeren in het algemeen, on deviant 
gedrag van jongeren uit etnische minderheidsgroepen in 
het bijzonder to verklaren. 

Slotwoord 
De belangrijkste bevindingen in dit verslag lijken 

uiteindelijk niet eons zo veal met jongeren uit etnische 
minderheidsgroepen to maken to hebben. Da verzamelde an-
derzoekrasultaten duiden veel moor op eon algemene jon-
geren problematiek die door de huidige slechte 
economische situatie alleen maar verergerd wordt. Het 
zijn vooral de jongeren uit de lagere sociale klasse 
wiens sociale en economische achterstand door gebrek aan 
mogelijkheden tot eon opleiding en/of work steeds moor 
dreigt to verslechteren. Het is echter niet alleen de 
slechte economische situatie waarop gewezen kan warden 
als oorzaak van het fait dot grate groepen jongeren het 
spoor bijster dreigen to raken. Ook de toenemende indi-
vidualisering in de hoog geindustraliseerde Wasters° 
landen lijkt or toe to leiden dat jongeren zich minder 
betrokken gaan voelen bij hun omgeving. De banden met ge-
zin, buurt on school, evenals het onderschrijven van 
geldenda normen en waarden warden van steeds minder be-
lane voor het kunnen functioneren van het individu. 

Met ander° woorden de sociale control° is in de hoop 
geindustraliseerde samenlevingen aan het verdwijnen. Eon 
toename van deviant gedrag bij jongeren lijkt hier den 
ook onvermijdelijk mee samen to hangen. Wanneer or tevens 
rekaning Mee gehouden wordt dat jongeren uit etnische 
minderheidsgroepen nog minder betrokken zijn op de meat-
achappij waarin zij !even, dan qua social° achterstand 
vergelijkbare autochtone jongeren, dan is het bijna een 
wonder dat sommigen zelfs minder on anderen slechts wei-
nig moor deviant gedrag vertonen dan hun autochtone 
leeftijdsgenoten. Op grand van het bovenstaande valt in 



de nabije toekomst echter nog wel enige toename van 
delinquent gedrag bij jongeren uit etnische minderheids-
groepen te verwachten, althans in vergelijking met de 
autochtone jongeren. Veel wijst er dus op dat eon toe-
nemende jeugddelinquentie in feite alleen bestreden kan 
worden door de mogelijkheden tot sociale controle to ver-
groten, waarbij voor de jongeren uit etnische 
minderheidsgroepen extra aandacht besteed dient to 
worden aan de volgende punten: 

— betere opvang van jonge werklozen 
— terugdringen van discriminatie; 
— vergroten van de mogelijkheden om de vrije tijd te 

besteden; 
— versterking van de band met de school; 
— eon actieve bestrijding van de huisvestingsproblema-

tiek. 

Voor wat betreft het vergroten van de sociale controle 
voor jongeren in het algemeen ziet de toekomst or somber 
uit daar er steeds moor individuele werkzaamheden an 
vrijetijdsbesteding mogelijk gemaakt wordt door de 
snelle toepassing van nieuwe technologie (computers, 
nieuwe fabricageprocessen, video e.d.). 

Het gaat in het kader van dit rapport to ver om hier 
dieper op in to gaan, hoewel een opmerking hier nog ge-
maakt dient to worden: Het ziet or naar uit dat de hoog-
geindustrialiseerde samenlevingen snel eon keuze zullen 
moeten maken tussen ongebreidelde technologisering van 
de maatschappij gepaard gaande met verdere individuali-
sering van de burgers of eon geleidelijke invoering van 
nieuwe technieken met eon daarbij behorend plan om de 
jongeren de mogelijkheid to bieden in zinvolle betrok-
kenheid met elkaar op to groeien. 
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