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Voorwoord 	 5 

Voor criminologen is het begrip criminele carriere nog altijd fascinerend. 
Hoe lang duurt een loopbaan? Om welke leeftijdsgroepen gaat het? Hoe 
vaak is men betroldcen bij criminele activiteiten? 

Beleidsmakers zijn niet minder geInteresseerd in criminele carrieres. 
Nog altijd hebben zij te maken met het gegeven dat een relatief ldeine 
groep van veelvuldige recidivisten verantwoordelijk is voor een oneven-
redig groot aantal ernstige misdrijven. 

'Criminele carriere' is een wat moeizaam begrip. Eigenlijk zou men 
alleen over een carriere kunnen spreken als mensen opeenvolgende 
'progressieve' stadia in hun leven doorlopen. Maar een criminele loop-
baan verloopt niet gauw langs die lijn. Er is niet altijd sprake van sociale 
stijging; 'succes' biedt nog geen zekerheid. Om zekerheid en een geregeld 
inkomen te verkrijgen moet men opportunistischer te werk gaan dan bij 
een normale carriere het geval is. Het is dan ook aannemelijk dat veel 
criminele carrieres zijn opgebouwd uit kortstondige activiteiten die wei-
nig samenhang vertonen. 

De wens van Amerikaanse beleidsmakers om beroepsmisdadigers se-
lectief onschadelijk te maken (langdurig opsluiten), bracht ruim tien jaar 
terug een nieuwe impuls om criminele carrieres te bestuderen (zie1V4 
1988). Het idee dat zware delinquenten die langdurig achter slot en gren-
del zitten, geen slachtoffers meer kunnen malcen, sprak in Europa echter 
niet aan. Inmiddels is de context van carriere-onderzoek geheel veran-
derd. Het gaat er niet meer om beroeps- en gewoontemisdadigers te 
identificeren, maar om vat te krijgen op het ontstaan en verloop van 
probleemgedrag van jongeren. 

Zoals bekend wordt in alle westerse landen criminaliteit, en met name 
geweldscriminaliteit, steeds meer door (vroeg)-adolescenten gepleegd. 
De leeftijdsgroep die het meest in aanraking komt met de politie is in 
korte tijdjonger geworden: van 15-20 jarige leeftijd ongeveer tien jaar 
terug tot 13-18 jarige leeftijd nu. De fase van experimenteergedrag zet 
kennelijk veel eerder in. Geen wonder dat de interesse van beleids-
makers meer en meer uitgaat naar de vraag wat vroegtijdige interventies 
in gezin en school kunnen bijdragen aan het voorkomen van vroegdelin-
quente carrieres (zie o.a. JV6 1996). 

De inzet van dit nummer is daarmee gegeven: meer zicht lcrijgen op 
het probleemgedrag van jongeren, hun onzekerheden en tegendraads 
handelen, en de rol die de peergroup daarbij speelt. Wat is er eigenlijk 
bekend over vroege deviante carrieres? Welke factoren zijn van invloed 
op de startfase? Wat is de rol van riskante gewoontes? Welke fases kun-
nen worden onderscheiden? Beperkt een carriere zich tot een kortston-
dige fase (gelegenheidscriminaliteit)? Of gaat het om langdurige carrieres 
van een harde kern? Zijn de carrieres delictspecifiek zoals velen bij sek-
suele misdrijven veronderstellen? Of opereren de daders op allerlei fron-
ten (generalistisch)? 

In de eerste drie artikelen wordt verslag gedaan van longitudinaal on-
derzoek onder jongeren. In de openingsbijdrage brengt prof. R. Loeber 
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op basis van een veelheid van Amerikaanse onderzoeken verschillende 
ontwildcelingspaden in kaart. Binnen elk van die paden zetten jongens 
opeenvolgende stappen die uitmonden in steeds problematischer ge-
drag. Hij onderscheidt drie paden: conflicten met gezaghebbende perso-
nen (van opstandig gedrag tot vermijden van controle zoals spijbelen), 
openlijk probleemgedrag (van pesten tot geweld) en heimelijk probleem-
gedrag (van liegen tot diefstal). Loeber bespreekt ook de risicofactoren in 
de persoonlijkheid van het kind, in het gezin, de school en de wijdere 
omgeving. Interventies en hulpverlening kunnen volgens hem het beste 
gericht worden op het verminderen van die risicofactoren. 

Op basis van het onderzoek van JA. Nijboer en F.M. Weerman moeten 
de bevindingen van Loeber worden gerelativeerd. De auteurs hebben 
onder andere onderzocht in hoeverre criminaliteit van jongens samen-
hangt met leeftijd en in hoeverre hun delinquente gedrag over een Ian-
gere periode stabiliteit vertoont. Ze concluderen dat de toename van 
leeftijd niet gepaard gaat met een geleidelijke verergering van delinquent 
gedrag. Een lichte hausse van delinquentie lijkt al plaats te vinden rond 
de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. Bovendien bleek 
er geen sprake te zijn van vaste patronen in de carrieres. Delinquentiepa-
tronen vertonen wisselende perioden van activiteit en inactiviteit. Zowel 
escalatie als afbouw zijn mogelijk. Vaste ontwilckelingslijnen zijn dus 
nauwelijks vast te stellen. 

E.T.H. Luijpers en prof. W. Meeus hebben onderzocht in hoeverre het 
theoretische onderscheid tussen delinquentie die over een grool ge-
deelte van de levensloop aanhoudt en delinquentie die tot de adolescen-
tie beperkt blijft, adequaat is. Personen die aanhoudend delinquent ge-
drag vertonen, beginnen al met het plegen van delicten tijdens de 
kindertijd en gaan daarmee door als ze volwassen zijn geworden. Op ba-
sis van hun onderzoeksgegevens constateren de auteurs dat deze persis-
tente groep delinquenten - zoals verwacht - meer ernstig en geweldda-
dig gedrag vertoont. Ook spijbelen, wegloop-gedrag en druggebruik treft 
men in die groep meer aan. Verder heeft deze groep te maken met veel 
negatieve life-events, zwakke bindingen met ouders, weinig betrokken-
heid bij school en werk, en een laag niveau van zelfcontrole. Uit de 
discriminant-analyse bleek echter dat het onderscheid tussen de twee 
onderzochte groepen verbetering behoeft. 

H.B. Ferwerda bespreekt - op basis van interviews met personen die 
veelvuldig in aanraking zijn geweest met justitie - de criminele carrieres 
van allochtone jongvolwassen mannen. De eerste fase van hun carriere 
vertoont veel gelijkenis: sensatiezucht, geldelijk gewin en aanpassings-
problemen vormen de belangrijkste motieven. Bij de overgang naar een 
tweede fase blijken riskante gewoontes als alcohol- en druggebruik en 
golcken een grote rol te spelen. In die tweede fase ontstaan een drietal 
criminaliteitspatronen: criminaliteit als een last (verslaving; drugge-
bruik), criminaliteit als een soort tweede natuur (onverschilligheid) en 
criminaliteit als beroep (een welbewuste carriere; opbouwen van een 
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respectabele facade). De mogelijkheid te stoppen met een carriere hangt 
volgens Ferwerda van twee factoren af: enerzijds de aanwezigheid van 
sociale contacten en een maatschappelijk perspectief, anderzijds de wil 
om niet aan verleidingen, riskant gedrag en gemalczucht toe te geven. 

D.H.J van Bekkum gaat in op de problemen die adolescenten onder-
vinden tijdens de transitie naar volwassenheid. In die fase zijn ze bijzon-
der kwetsbaar en onzeker; ze worstelen met conflicterende loyaliteiten. 
De sterke innerlijke spanningen fungeren vaak als trigger voor riskant en 
delinquent gedrag. Volgens de auteur is het zaak dat jongeren hun loyali-
teiten proberen te balanceren. Een goed hulpmiddel daartoe is de rite de 
passage, een transitie-periode in een hechte groep waarbij jongeren el-
kaar steun geven. Zulke rites de passage zijn echter in een moderne, ste-
delijke samenleving in onbruik geraakt (de militaire dienst bijvoorbeeld). 
Het is volgens Van Beldam zaak om nieuwe rite de passage-programma's 
te ontwerpen, bij voorkeur in wijken met probleemjongeren, aansluitend 
bij hun klasse, etniciteit en religie. 

Hebben voorgaande artikelen vooral betreldcing op jongens, B.J.W. 
Docter-Schamhardt, M. Grapendaal en N.M. Mertens gaan na of het 
carriere-verschijnsel zich ook voordoet bij meisjes. Voordat ze daarop 
ingaan, vestigen de auteurs eerst de aandacht op de omvang en aard van 
meisjescriminaliteit. Uit de politiestatistieken blijkt dat meisjes verant-
woordelijk zijn voor 13,5% van de totale jeugdcriminaliteit. De misdrij-
ven zijn doorgaans minder ernstig dan die van jongens. Ook de mate van 
recidive is bescheiden te noemen: slechts een getalsmatig kleine groep 
meisjes komt frequent in aanraking met de politie, en dan gaat het voor-
namelijk om kleine vermogenscriminaliteit. Op basis van interview-
materiaal hebben de auteurs vervolgens een typologie van delinquente 
meisjes opgesteld, te weten `weinig aan de hand'-meisjes, `risico'-meisjes 
en `zeer problematische'-meisjes. De auteurs verwachten dat de kans dat 
delictgedrag wordt herhaald het grootste is voor de `risico'-meisjes. Dat 
heeft vooral te maken met hun meeloopgedrag in de peergroup. Maar 
omdat deze meisjes zelden het voortouw nemen, lijkt de kans op een 
beroepsmatige criminele carriere gering. 

Tenslotte gaat P. van den Eshof in op carrieres van zedendelinquenten. 
Vaak wordt gedacht dat zedendelinquenten gespecialiseerd zijn in seksu-
ele delicten. Maar vele onderzoekingen hebben aangetoond dat zeden-
delinquenten verschillende soorten misdrijven begaan en dat de kans op 
recidive relatief klein is. Zo kunnen verlcrachters in de meeste gevallen 
niet worden omschreven als typische zedendelinquenten. Verder neemt 
men vaak aan dat zedendelinquenten een homogene groep vormen. Vol-
gens de auteur is het echter beter onderscheidingen te malcen, niet al-
leen tussen exhibitionisten, verkrachters en pedofielen, maar binnen die 
groepen ook weer tussen subgroepen. Daarbij dient men rekening te 
houden met de specifieke deviante seksuele voorkeuren en motivaties 
van de daders. Op die manier kan men een beeld vormen van bepaalde 
categorieen van gespecialiseerde zedendelinquenten. 



Ontwikkelingspaden naar 
ernstige jeugddelinquentie 
prof. dr. R. Lother s  

Dit artikel geeft een overzicht van voornamelijk Amerikaanse empirische 
studies die betrekking hebben op de ontwikkeling van reeds op vroege 
leeftijd voorkomend lastig gedrag tot latere (jeugd)delinquentie. Eerst 
zullen enkele descriptieve gegevens over de omvang en ernst van jeugd-
misdaad worden besproken, daarna volgt een schets van reeds vroege 
manifestaties van probleemgedrag en de gedragsontwiklceling tot ern-
stige delinquentie, gebaseerd op de thans beschikbare gegevens over 
ontwikkelingspaden. Vervolgens worden de factoren besproken die het 
risico op ernstige jeugddelinquentie vergroten en worden de mogelijkhe-
den voor effectieve interventie aangestipt. 

Omvang en ernst van jeugddelinquentie 

8 

Herhaaldelijk wijzen zowel wetenschappelijke onderzoekers als journa-
listen op de grote omvang van jeugdmisdaad. Wat meestal benadrukt 
worth, is het hoge percentage jeugdigen dat delinquent gedrag vertoont, 
de kosten van winkeldiefstal en andere vormen van diefstal, en de gevol-
gen van geweld voor de slachtoffers. 'Delinquent gedrag' wordt hier ge-
definieerd als het overtreden van wetten en verordeningen zoals het ge-
val is met gewelddelicten, vandalisme en diefstal. Antisociaal gedrag' en 
'gedragsproblemen' zijn bredere begrippen waaronder ook niet-
delinquent probleemgedrag valt zoals liegen, pesten en ongehoorzaam 
gedrag. 

Jeugdmisdaad is een zich steeds vernieuwend fenomeen in die zin dat 
iedere generatie van jongeren een nieuwe golf van delinquentie teweeg 
brengt. Meestal is de periode van maximaal delinquent gedrag te vinden 
rond de leeftijd van zeventien jaar. Jongeren, geboren in 1980, bereiken 
hun maximum delinquentie in 1997, terwijI diegenen die geboren wor-
den in 1981 hun maximum bereiken in 1998, enzovoort. Zoals ik later zal 
benadruklcen, heeft dit patroon aanzienlijke consequenties voor inter-
venties die erop gericht zijn jeugddelinquentie te verminderen. 

Een tweede punt is dat jeugddelinquentie kan bestaan uit een enorm 
brede reeks van probleemgedragingen, varierend van minder ernstige 

• De auteur is hoogleraar aan de School of Medicine van de Universiteit van Pittsburgh. 

Tevens is hij els hoogleraar verbonden aan de vakgroep Kinder- en Jeugdpsychologie, Vrije 

Universiteit Amsterdam. Doze tekst is eon bewerkte versie van de rode, uitgesproken bij de 

aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie aan de 

Faculteit der Psychologie en Pedagogiek van de VU. op 23 oktober 1997. 
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delicten, zoals kleinschalig vandalisme en fietsendiefstal, tot ernstiger 
delicten zoals fraude met bankpasjes, drugshandel, roofovervallen en 
doodslag. Het zijn uiteraard vooral de ernstige delicten die de volksge-
zondheid, het welzijn en de economie van de samenleving beInvloeden. 

Tot voor kort werd de studie van jeugddelinquentie grotendeels beoe-
fend door sociologen en criminologen. Dit is aanzienlijk aan het veran-
deren. Met name kinderpsychologen en -psychiaters zijn thans meer be-
trokken bij de studie en behandeling van jeugdige delinquenten. Dit is 
grotendeels te danken aan het groeiende inzicht dat in de meeste geval-
len delinquentie zich vanaf de vroege jeugdjaren ontwildcelt en met niet-
delinquent probleemgedrag begint, en dat risicopatronen vaak in de kin-
dertijd ontstaan, zich opstapelen met het voortschrijden van de tijd en 
zich vervolgens jarenlang blijven manifesteren (Loeber en Hay, 1997; 
Verhulst en Koot, 1992). 

Een derde punt is dat jeugddelinquentie de laatste jaren in aan aantal 
Westerse landen, zoals Nederland, Engeland, Zweden en de Verenigde 
Staten, aanzienlijk is gegroeid (Loeber en Farrington, in druk; Smith, 
1995; Junger-Tas, 1996, in druk; Waller, Welsh e.a., 1997). Zoals Junger-
Tas (in druk) heeft geconstateerd, is de proportie jeugddiefstal met ge-
weld of afpersing - gerapporteerd door de politie in Nederland - tussen 
1990 en 1996 verdubbeld. Deze toename kan gedeeltelijk een gevolg zijn 
van de vergrote aandacht van de politie voor dit soort vergrijpen. 

De statistieken laten zien dat de niveau's van delinquentie van jaar tot 
jaar niet constant zijn. Wat minder duidelijk is, vooral in de Nederlandse 
cijfers, is welke generaties van jongeren die jaarlijkse verschillen veroor-
zaken. Dat leidt tot twee belangrijke vragen in dit verband. Ten eerste, 
zijn recente generaties meer delinquent dan vorige generaties? En ten 
tweede, is het percentage ernstige delinquenten van opeenvolgende ge-
neraties constant of groeiende? Om een voorbeeld te geven: een onder-
zoek van generaties van jeugddelinquenten in Arizona in de Verenigde 
Staten toont aan dat in de periode van de jaren tachtig tot de vroege ja-
ren negentig het aandeel chronische, ernstige jeugddelinquenten (dege-
nen met tenminste vier contacten met de kinderrechter) van 13% tot 
17% is toegenomen (Snyder, in druk). Dat betekent dat deze groep 30% 
groter is geworden. 

Mijn bezorgdheid over de ernst van de huidige criminaliteit komt ook 
voort uit een aantal onderzoeldngen die hebben aangetoond dat gewel-
dadige delinquenten voor een groot deel ook chronische delinquenten 
zijn (zie figuur 1). Three Amerikaanse studies duiden erop dat ongeveer 
de helft van alle gewelddadige jeugddelinquenten chronisch delinquent 
was (Loeber, Farrington e.a., in druk; Snyder, in druk). 1  

1 Omgekeerd, ongeveer een derde van de chronische delinquenten bestond uit geweld-
dadige delinquenten. 
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Figuur 1: De relatie tussen jeugddelinquenten in het algemeen, en 

ernstige-, gewelddadige-, en chronische jeugddelinquenten 

Bron: Snyder, 1998 

Figuur 2: Chronische gewelddadige delinquenten 
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Onderzoekers zijn het er in het algemeen over eens dat chronische delin-
quenten - hoewel een relatief klein percentage van de mannelijke bevol-
king - een onevenredige hoeveelheid misdaden plegen. Het aantal chro-
nische jeugddelinquenten onder mannen is in de Verenigde Staten 
ongeveer 5%, maar dit relatief ldeine percentage is verantwoordelijk voor 
meer dan de helft van alle jeugdmisdaad (voor een literatuuroverzicht, 
zie Loeber, Farrington e.a., in druk). Figuur 2 laat dit zien voor drie ste-
den in de Verenigde Staten. Hoewel veertien tot negentien procent van 
de jonge mannen in die steden kan worden aangeduid als chronisch ge-
welddadige delinquenten, zijn zij verantwoordelijk voor 75 tot 82 pro-
cent van alle gewelddaden in de steekproeven (Huizinga, Loeber e.a., 
1995). 

Om deze redenen zal ik me meer in detail richten op de ernstige en 
chronische jeugddelinquenten. Ik ben met name geInteresseerd in het 
vinden van antwoorden op een drietal vragen: Hoe ziet de gedrags-
ontwikkeling van ernstige delinquenten er vanaf hun peuterjaren uit? 
Wat zijn de risicofactoren die er toe bijdragen dat sommige jongeren ern-
stige en chronische delinquenten worden, en welke factoren leiden ertoe 
dat andere jongeren tijdelijk minder ernstige misdaad plegen, en weer 
anderen hoegenaamd niet delinquent worden? En tenslotte de ham-
vraag: Wat kunnen we doen om ernstige jeugddelinquentie te verminde-
ren? 

Omdat mijn werk zich voornamelijk heeft afgespeeld in Noord-
Amerika, zal ik vooral aandacht besteden aan bevindingen uit twee van 
onze Amerikaanse studies, en in het bijzonder aan de Pittsburgh Youth 
Study, een tienjarige volgstudie van 1517 jongens van de meeste open-
bare scholen in Pittsburgh, Pennsylvania. Deze studie bestaat uit drie 
steekproeven van 7-, 10-, en 13-jaar oude jongens (ongeveer vijthonderd 
jongens in iedere steekproef). 2  De tweede studie betreft de Developmen-
tal Trends Study, een volgstudie van 177 jongens die verwezen waren 
naar psychiatrische en psychologische klinieken in de staten van Penn-
sylvania en Georgia. 3  

Waar mogelijk zal ik vergelijlcingen maken met onderzoeksresultaten 
uit Nederland en andere Europese landen. Ilc benadruk dat buitenlandse 
bevindingen niet automatisch toepasbaar zijn op Nederland. Echter, het 
is vaak de moeite waard om deze bevindingen te toetsen. 1k beperk mij 
hoofdzakelijk tot delinquentie van jongens, omdat die vergeleken met 
meisjes veel meer ernstige delicten plegen. Delinquentie onder meisjes 

2 Deze studie is het resultaat van nauwe samenwerking met mijn echtgenote, Magda 

Stouthamer-Loeber, met David Farrington van de Cambridge University in Engeland, en een 

grote groep van medewerkers (Loeber, Farrington, Stouthamer-Loeber en Van Kammen, in 

druk; Stouthamer-Loeber en Van Kammen, 1995). 

3 Benjamin B. Lahey en Stephanie M. Green zijn de belangrijkste medewerkers aan deze 

studie, tezamen met een staf van interviewers en data managers (Loeber, Green, Keenan en 

Lahey, 1995). 
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moet echter niet onderschat worden. Wij beginnen binnenkort dan ook 
met een studie van vijfentwintighonderd meisjes in Pittsburgh. 

Ontwikkelingskenmerken en -paden 

4 De studies waar ik aan refereer zijn de due meest uagebreide studies in de Verenigde 

Staten: de Pittsburgh Youth Study, en twee zuster studies, de Denver Youth Study, on de 

Rochester Study in Delinquent Development (Huizinga, Loeber e.a., 1995). 
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lk keer terug naar mijn eerste vraag: hoe ziet de gedragsontwikkeling van 
ernstige delinquenten er vanaf hun peuterjaren uit? Hierop zijn verschil-
lende visies in omloop, bij voorbeeld de visie dat ernstige delinquentie 
zich kan voordoen bij alle jongeren en dat een jarenlange aanloop daar 
naar toe zich niet hoeft voor te doen. Dit model van een plotselinge op-
komst kan worden gecontrasteerd met de visie dat het jarenlang bedrij-
ven van minder ernstige vormen van delinquentie een voedingsbodem 
vormt voor de ontwikkeling van ernstige delinquentie. Ik noem dit het 
verergeringsmodel. 

Het is goed te beseffen dat niet alle vormen van delinquentie serieus 
genomen moeten worden. Opgroeien betekent voor vele jongeren een 
lange periode van dingen uitproberen en van experimenteren. Uiteinde-
lijk zijn enige delinquente ervaringen voor veel jongeren voldoende om 
zich de negatieve consequenties daarvan te realiseren. Experimenteren 
is dan ook binnen zekere grenzen normaal in de periode van adolescen-
tie. Daarom richt ik me meer op die jongeren die na hun experimenteren 
doorgaan met delinquent gedrag. Vandaar het belang van het zich herha-
lend probleemgedrag. 

Verscheidene recente studies hebben aangetoond dat ernstige en 
chronische delinquentie aanzienlijk hoger is onder die jongeren die hun 
eerste delict op een vroege leeftijd plegen (voor hun twaalfde jaar) (Far-
rington e.a., 1990; Loeber, 1982; Moffitt, 1993; Thornberry, Huizinga e.a., 
1995). Wat zijn de leeftijden waarop ernstig delinquent gedrag zich voor 
het eerst voordoet? Figuur 3 laat de vroegste leeftijd van delinquentie 
zien van jeugdigen die uiteindelijk herhaaldelijk ernstig delinquent ge-
drag tonen (Loeber, Farrington e.a., in druk). 4  Op twaalftarige leeftijd was 
al een groot aantal jongeren het pad van herhaaldelijke en ernstige delin-
quentie opgegaan (27% in Denver, 47% in Pittsburgh, en 19% in Roches-
ter). Op veertienjarige leeftijd was 85 procent van de chronische en ern-
stige delinquenten al tevoorschijn gekomen. 

De gegevens over de vroege aanloop van jeugddelinquentie tonen aan, 
dat sommige kinderen erg voorlijk zijn in hun ontwilckeling. Voorlijke 
gedragsproblemen, zoals spijbelen, laat 's avonds op straat zijn, en van 
huis weglopen, hebben te maken met een versnelde ontwikkeling naar 
onafhankelfficheid. Ms jongeren zich onttrekken aan het gezag en het 
toezicht van volwassenen, hebben ze een hogere kans om in aanra- 
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Figuur 3: Beginleeftijd van jongens die uiteindelijk ernstig delinquent 
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king te komen met delinquente leeftijdgenoten, en om deel te gaan ne-
men aan criminele activiteiten. 

De tweede factor die met een vroege aanloop van probleemgedrag te 
maken heeft, is impulsief gedrag. Er zijn aanzienlijke verschillen tussen 
ldnderen met betrekking tot hun impulsiviteitsniveau. Impulsieve Idnde-
ren, en vooral diegenen die ook hyperactief zijn, hebben een grotere nei-
ging dan niet-impulsieve en niet-hyperactieve ldnderen om op een 
vroege leeftijd nieuwe dingen uit te proberen, inclusief delinquent ge-
drag (Farrington e.a., 1990; White, Moffitt e.a., 1994). Op zich zegt dat 
niks. Sommige van mijn beste collega's zijn erg drukke en enigszins im-
pulsieve mensen die geen misdaden plegen. Van belang is te weten te 
komen hoe impulsiviteit en hyperactiviteit verbonden kunnen zijn met 
de ontwilckeling van ernstige delinquentie. 

Hoe zien nu de ontwilckelingspaden die uiteindelijk leiden tot ernstig 
delinquent gedrag, er precies uit? Komen die gedragingen plotseling te 
voorschijn (het plotselinge opkomstmodel) of worden minder ernstige 
gedragingen geleidelijk opgevolgd door ernstige (het verergerings-
model)? 

Het verergeringsmodel of het plotselinge-opkomst-model? 

19 

Om de paden naar ernstige delinquentie te vinden, hebben we een uitge-
breid detectief onderzoek opgezet. Er is een grote varieteit aan anti-
sociale probleemgedragingen en vormen van delinquentie, die de zoek-
tocht erg moeilijk maken. Verder neemt de ontwildceling naar ernstige 
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delinquentie vaak jaren in beslag. Meestal zijn voorspellingen over een 
groot aantal jaren nogal inadequaat. Echter, voorspellingen zijn vaak be-
ter als men langdurige processen opdeelt in afzonderlijke ontwikkelings-
stappen; het is dan effectiever om op korte termijn van stap tot stap te 
voorspellen. 

Hoe kunnen we nagaan of ontwikkeling naar ernstige delinquentie 
systematisch plaatsvindt of door toevallige factoren wordt bepaald? Een 
van de beste manieren om deze vraag te beanhvoorden is om te zien of 
bepaalde probleemgedragingen zich eerder voordoen dan andere 
probleemgedragingen en of dat onafhankelijk is van toeval. Stel dat we 
twee gedragingen hebben: A en B. Ms gedrag B zich meestal voordoet 
nadat gedrag A zich al heeft voorgedaan en als die volgorde onafhanke-
lijk is van toeval, dan kunnen we spreken van een systematische volg-
orde. Een voorbeeld is het beschadigen van goederen, zoals vandalisme 
of brandstichting, dat vaak wordt voorafgegaan door minder ernstige 
winkeldiefstal. 

De longitudinale informatie die we vergaarden in de Pittsburgh Youth 
Study over vijftienhonderd jongens gaf ons het materiaal om systemati-
sche volgorden tussen vele antisociale gedragingen te bestuderen. Dit 
was vrij ingewikkeld, maar uiteindelijk stelden we drie gebieden met sys-
tematische volgorden vast. Dat werd bevestigd door resultaten van factor-
analyses (Frick e.a., 1993; Loeber en Schmaling, 1985). We maakten een 
onderscheid tussen: 

- conflicten met gezaghebbende personen (vervroegde onafhankelijk-
held); 

- openlijk probleemgedrag (agressie, geweld); 
- heimelijk probleemgedrag (liegen, misleiding, diefstal, bedrog, 

fraude). 

We menen dat deze drie gebieden van probleemgedragingen representa-
tief zijn voor verschillende typen van ontwikkelingsachterstand (van 
Lieshout en Haselager, 1995; Loeber, Wung en., 1993; Slot, 1996a): 

- conflicten met gezaghebbende personen weerspiegelen een zwakke 
band met ouders en leraren en een verhoogde en vaak vervroegde ten-
dens tot onathankelifftheid; 

- openlijk probleemgedrag heeft vaak te maken met het onvermogen 
van kinderen hun sociale problemen op niet-agressieve manieren op te 
lossen; 

- heimelijk probleemgedrag is een uiting van een tekort aan eerlijkheid 
en een tekort aan eerbied voor de bezittingen van anderen. Heimelijke 
probleemgedrag, met name diefstal, weerspiegelt een gebrek aan bereid-
heid en vaardigheden om goederen op een sociaal aanvaardbare manier 
te verwerven. 

In de Pittsburgh Youth Study, maar ook recentelijk in een andere studie, 
is aangetoond dat binnen ieder van deze drie probleemgebieden, kinde- 
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Figuur 4: Drie ontwikkelingspaden van jeugdig probleemgedrag 
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ren ontwikkelingspaden kunnen opgaan van minder naar meer ernstig 
problematisch gedrag (Loeber, Keenan e.a., 1997; Loeber, DeLamatre 
e.a., in druk; Loeber, Wung e.a., 1993; Tolan en Gorman-Smith, in druk). 
Die paden konden we empirisch vaststellen binnen ieder van de drie 
steekproeven van jongens die we getrokken hadden. Figuur 4 toont deze 
ontwikkelingspaden. Het eerste pad heet `conflicten met gezaghebbende 
personen' en begint met halsstarrig en weerspannig gedrag. Het is te ver-
gelijken met het begrip 'moeilijk temperament' waarover veel is gepubli-
ceerd (Bates, 1990; Thomas en Chess, 1977). 

De tweede stap op dit ontwikkelingspad is ernstige ongehoorzaam-
heid, tarten en verzet tegen ouders en leraren. De derde stap is het op 
vroege leeftijd (voor het dertiende jaar) vermijden van controle door ge-
zaghebbende personen door spijbelen, 's avonds laat op straat zijn en 
van huis weglopen. Het is een ontwikkelingspad omdat de jongens die 
stap drie zetten dat meestal pas doen nadat ze eerder de stappen 1 en 2 
hebben gezet. Dus, ten eerste is er een ordelijke opeenvolging van gedra-
gingen. Ten tweede, degenen die de laatste stap van zo'n ontwikkelings-
pad zetten, hebben meestal de eerdere stappen in de veronderstelde 
volgorde gezet. 

Zijn dergelijke ontwikkelingspaden ook van toepassing op openlijk 
probleemgedrag? Figuur 4 toont ook het ontwikkelingspad voor dit 
probleemgedrag. De eerste stap in dit ontwikkelingspad is minder em-
stige agressie, zoals pesten en tiranniseren. De tweede stap bestaat uit 
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fysiek vechten en de derde stap bestaat uit gewelddadig gedrag zoals be-
roving en vericrachting. 

Het laatste ontwikkelingspad bestaat uit een opeenvolging van heime-
lijk probleemgedrag, beginnend met minder ernstige heimelijke gedra-
gingen, zoals veelvuldig liegen en winkeldiefstal. De tweede stap bestaat 
uit de beschadiging van goederen, zoals vandalisme en brandstichting. 
De derde stap bestaat uit matige tot ernstige diefstal, zoals het stelen van 
auto's, inbraak, enzovoort. 

De onderzoeksresultaten toonden aan dat de meeste jongens die de 
laatste stap in ieder ontwilckelingspad zetten, reeds vroeger in hun leven 
gedragingen vertoonden die kenmerkend zijn voor de eerdere stappen. 
Concluderend, er is meer bewijsmateriaal voor het verergeringsmodel 
dan voor het plotselinge opkomstmodel. 

De volgende uiteenlopende bevindingen en principes komen in de 
ontwikkelingspaden duidelijk naar voren (Loeber, Keenan e.a., 1997; 
Loeber, DeLamatre e.a., in druk; Loeber, Wung e.a., 1993): 

- Niet alle kinderen zetten alle stappen in de ontwikkelingspaden. In-
tegendeeh het kleinste aantal zet stap 3 (de top van de pyramide in 
figuur 4), een groter aantal stap 2, en het grootste aantal stap 1. 

- Het is goed om een onderscheid te maken tussen Idnderen met tijde-
lijk probleemgedrag (de 'experimenteerders') en ffinderen met een duur-
zamer probleemgedrag (de 'hardnelckigen'). Ons onderzoek toonde aan 
dat de drie ontwilckelingspaden vooral geldig waren voor de hardnekkige 
probleemjongens. 

- Kinderen kunnen zich op meer dan een ontwikkelingspad ontwikke-
len. 

- Ontwikkeling van deviant gedrag gaat gepaard met het aanhouden of 
voortduren van vroegere gedragingen kenmerkend voor lagere 
ontwikkelingsniveau's. Deze ontwiklceling gaat dus vaak gepaard met een 
grotere varieteit van probleemgedrag. 

- Deviante ontwikkeling bestaat uit een convergentie van zowel ern-
stige gedragingen, een hogere varieteit als een hogere frequentie van 
probleemgedrag. 5  

- Hoewel een vroege beginleeftijd van probleemgedrag vaak een duur-
zame delinquente carriere betekent, is er een aanzienlijke groep van jon-
geren die pas tijdens de adolescentie problematisch gedrag gaat verto-
nen. Hun probleemgedrag is van tijdeIiike aard (Loeber, 1982, 1988; 
Moffitt, 1993). Echter, een gedeelte van deze laat-delinquente jongeren 
treedt uiteindelijk toe tot de categorie van ernstige en chronische delin-
quenten. 

Wat kunnen we nu concluderen voor kinderen die zich op meer dan den 
deviant ontwilckelingspad begeven? 

5 In de Pittsburgh Youth Study is de correlatie tussen veriAteit enirequentie van delinquent 

gedrag ongeveer .5 (Weber, Farrington as., in druk). 
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Figuur 5: De twee belangrijkste ontwikkelingspaden voor ernstige 
jeugddelinquentie 
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- De meeste kinderen die ernstig openlijk of heimelijk probleemgedrag 
vertonen, hebben vaak eerst in hun leven het ontwikkelingspad van con-
flicten met gezaghebbende personen afgelegd. 

- Agressie speelt een grote rot in de ontwikkeling van ernstige delin-
quentie. Agressieve jongens hebben een veel grotere kans om hun reper-
toire uit te breiden met ernstige heimelijke gedragingen dan jongens met 
heimelijke gedragingen kans hebben om hun gedrag uit te breiden met 
ernstige agressieve gedragingen. Dus, agressie is vaak reeds vroeg ken-
merkend voor het gedrag van kinderen die later veelvuldig probleem-
gedrag vertonen (Loeber, 1988; Tremblay e.a., 1996). 

Een belangrijke vraag is hoe de ontwilckelingspaden voor ernstige jeugd-
delinquenten er uitzien. Ik benadruk twee hoofdpaden (zie 
figuur 5). ten pad verklaart de ontwilckelingsachtergrond van jongens 
die veelvuldig crimineel worden, dat wil zeggen zowel gewelddadige als 
niet-gewelddadige ernstige delinquentie plegen op een hoog frequentie-
niveau. Het tweede hoofdpad bestaat uit jongens die zich tot niet-
gewelddadige ernstige delinquentie beperken. De twee groepen starten 
allebei met duurzame conflicten met gezaghebbende personen, maar 
verschillen in de ontwildcelingsgang naar ernstige gedragingen. 

Nu we de ontwikkelingsstappen bekeken hebben, gaan we verder met 
de volgende cruciale vraag: welke factoren leiden ertoe dat sommige jon-
geren met het voortschrijden van de tijd ernstige en chronische delin-
quenten worden, dat andere jongeren alleen tijdelijk minder ernstige 
misdaad plegen, en dat een derde groep hoegenaamd niet delinquent 
wordt? 
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Risicofactoren voor ernstige jeugddelinquentie 

Er is veel bekend over risicofactoren die te maken hebben met jeugdde-
linquentie (Hawkins e.a., in druk; Lipsey en Derzon, in press; Loeber en 
Dishion, 1983; Loeber en Stouthamer-Loeber, 1987). Die risicofactoren 
varieren van de persoonlijke problematiek van het kind (zoals impulsief 
gedrag en aandachtstoornissen), de problematiek binnen het gezin, pro-
blemen met leeftijdgenoten en de problematiek van de buurt waar jon-
geren wonen. 

De resultaten van onderzoekingen in verschillende landen komen 
vaak sterk overeen. Zo vergeleken we risicofactoren voor acht tot tien jaar 
oude jongens in de binnensteden van London en Pittsburgh (Farrington 
en Loeber, in druk). Van hen waren de justitiele volgdata tussen tien- en 
zestienjarige leeftijd beschikbaar. De resultaten laten zien dater grote 
overeenkomsten zijn tussen risicofactoren van jeugddelinquentie in 
London en Pittsburgh. Tot de individuele factoren behoren: zeer ge-
waagd gedrag, geen schuldgevoelens hebben, weinig vrienden hebben 
(of impopulair zijn) en het niet goed doen op school. 

Er zijn verschillende gezinskenmerken die er verder toe kunnen bijdra-
gen, zoals een te strenge discipline en niet-harmonieuze ouderparen. 
Kinderen die uit een laag sociaal milieu komen of in een slechte wijk wo-
nen, hebben een grotere kans om ernstig delinquent te worden. Ten-
slotte, kinderen van antisociale ouders en kinderen uit grote gezinnen 
hebben ook een grotere kans op latere ernstige delinquentie. Veel van 
deze risicofactoren komen ook naar voren in een recent Nederlands 
overzicht (Junger-Tas, 1996). 

Risicofactoren voor jeugddelinquentie in het algemeen zijn maar ge-
deeltelijk dezelfde als risicofactoren voor ernstige jeugddelinquentie. De 
resultaten varieren in dit opzicht enigszins van studie tot studie. Daarom 
zijn meta-analyses (ook wel samenvattende analyses) van groot belang, 
omdat ze trends in vele verschillende studies op het spoor kunnen ko-
men. Hoe meer studies met dezelfde resultaten, des te meer kunnen we 
erop vertrouwen dat de resultaten systematisch van aard zijn en minder 
van toeval athangen. 

Lipsey (Lipsey en Derzon, in druk) heeft recentelijk een meta-analyse 
uitgevoerd om vast te stellen welke risicofactoren het beste voorspellen 
welke jongeren uiteindelijk ernstig delinquent worden. Het bleek dat de 
risicovoorspellingen voor het vroeg beginnen met ernstige delinquentie 
en voor ernstige delinquentie op een latere leeftijd aanzienlijk uit elkaar 
liepen. De beste potentieel voorspellende factoren voor de leeftijdsgroep 
tussen zes en elf jaar zijn: niet-ernstige vormen van delinquentie, agres-
sie, druggebruik, lage socio-economische status van het gezin, en anti-
sociale ouders. De beste voorspellende factoren van de leeftijdsgroep 
tussen twaalf en veertien jaar zijn daarentegen: zwakke sociale banden 
met andere mensen, antisociale leeftijdsgenoten, niet ernstige vormen 
van delinquentie, een negatieve attitude ten aanzien van school en huis- 
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Figuur 6: Hoe hoger het aantal risicofactoren des te hoger de kans op 
gewelddadige jeugddelinquentie 

40 

30 

20 

1 0 

% Gewelddadige delinquentie 

Bron: Farrington, 1997 

2 

Aa nta I Risicofactoren 

3 4-5 

19 

werk, en psychologische condities zoals impulsiviteit. Kortom, de beste 
voorspellers van ernstige delinquentie van jongens wijken op een vroege 
leeftijd af van een latere leeftijd. 

Jongeren die blootgesteld worden aan de sterkste voorspellende facto-
ren hebben een vijf tot twintig maal hogere kans om ernstig delinquent 
te worden dan jongeren die niet blootgesteld worden aan die factoren. 
Verder is het duidelijk dat de meeste voorspellende factoren die van be-
lang zijn voor late ernstige jeugddelinquentie ook andere begincondities 
voorspellen, zoals druggebruik, voortijdig schoolverlaten, vroege seksu-
ele omgang en adolescent moederschap. 

Niet iedere factor op zichzelf is voldoende om te bepalen welke jonge-
ren later ernstig jeugddelinquent worden. Het longitudinaal onderzoek 
van Farrington (1997) in London maakt vooral duidelijk dat een combi-
natie van risicofactoren de kans groter maakt dat jongeren ernstige ge-
welddadige delinquenten worden (zie figuur 6). De risicofactoren, geme-
ten tussen acht en tien-jarige leeftijd, waren: weinig gezinsinkomsten, 
een groot gezin, een laag nonverbaal IQ, inadequate opvoedings-
methoden van ouders en conflicten tussen de ouders. Figuur 6 toont aan 
dat het percentage mannen dat justitieel veroordeeld is voor geweld-
dadig gedrag toeneemt van 3% voor diegenen die niet te maken hadden 
met vroege risicofactoren, tot 31% voor diegenen waarvoor alle vijf risi-
cofactoren opgaan. Kortom, hoe hoger het aantal risicofactoren, des te 
hoger de kans op een veroordeling voor gewelddadig gedrag. 
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Tenslotte wil ik benadrukken dat risicofactoren geen causale factoren 
hoeven te zijn. Een van de grote toekomstige uitdagingen voor de ont-
wikkelingspsychologie is om betere onderscheidingen te maken tussen 
die twee factoren. 

Interventies 

Recentelijk is er in de Verenigde Staten veel werk gedaan om vast te stel-
len welk soort preventieve interventies van nut kunnen zijn om ernstige 
jeugddelinquentie te voorkomen en welke rehabilitatieve interventies 
succes hebben. De nieuwe vormen van interventies sluiten meer dan 
vroeger aan bij kennis over risicofactoren. 

Onderzoekers zijn het erover eens dat preventieve interventie in de 
lcindertijd en in de vroege adolescentie effectief kan zijn om de kans op 
latere jeugddelinquentie te verminderen (Lipsey en Wilson, in druk; Was-
serman en Miller, in druk). Vroege interventies die succesvol bleken, zijn: 
thuisbezoekprogramma's gericht om zwangere vrouwen bij te staan, 
programma's voor teenage-ouders, opvoedingsprogramma's voor ouders, 
programma's gericht op intellectuele verrijking van kleuters en training-
programma's ow kinderen sociale vaardigheden aan te leren. Verder zijn 
er programma's die van belang zijn voor preventie op een latere leeftijd. 
Daartoe behoren programma's gericht op de vermindering van delin-
quente jeugdgroepen, de vermindering van slachtoffers van geweld en 
de vermindering van drugdistributie. 

Amerikaanse rehabilitatieprogramma's die goede effecten tonen, be-
staan uit programma's gericht op de verbetering van sociale en sociaal-
cognitieve vaardigheden en op vermindering van agressiviteit (Lipsey en 
Wilson, in druk). Ook zijn er effectieve programma's Urn gewelddadig ge-
drag ander bendeleden te verminderen. Verder is het essentieel om na-
zorg te bieden aan jeugddelinquenten die in de samenleving terugkeren 
om te voorkomen dat ze opnieuw het criminele pad opgaan (Altschuler, 
in druk). 

Zowel voor preventie als voor interventie is kennis van ontwikIcelings-
paden nodig. De positie van een individu op een ontwikkelingspad geeft 
aan wat de huidige problematiek is, en wat het mogelijke probleem-
gedrag is dat zich kan gaan voordoen. Zo blijkt bij voorbeeld uit de 
Pittsburgh-data, dat een jongere die herhaaldelijk vandalisme pleegt, een 
verhoogde kans heeft om zich toe te leggen op ernstige vormen van dief-
stal en inbraak. Kennis van ontwilckelingspaden geeft dus een indicatie 
welke toekomstige probleemgedragingen voorkomen moeten worden. 
Ms therapeuten dit soort informatie gebruiken is er meer kans dat inter-
ventie niet alleen effectief is met betrelcking tot het huidige probleem-
gedrag, maar ook met betrekking tot toekomstig probleemgedrag. 

ten van de belangrijkste Icwesties is wanneer interventies moeten wor-
den toegepast tijdens de ontwikiceling van jongeren. Dit is een complex 
probleem. Ten eerste, veel probleemgedragingen zijn van tijdelijke aard 
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en zijn het resultaat van pogingen om de weg te vinden tussen goed en 
kwaad. De kinder- en adolescente jaren zijn perioden waarin de meeste 
jongeren experimenteren en soms op onhandige wijze kwaad aanrich-
ten. Veel van die gedragingen hebben voor hen negatieve gevolgen, zoals 
afgewezen worden door ouderen en leeftijdsgenoten en resulteren in het 
aanleren van alternatieve gedragingen. Het volksgezondheidsbeleid 
moet al die probleemgedragingen niet serieus nemen, noch zou thera-
peutisch moeten worden ingegrepen. 

Er is echter een minderheid van jongeren die niet van die negatieve 
consequenties leert, of die eenvoudigweg niet te maken krijgt met zulke 
negatieve consequenties. Die jongeren zullen de probleemgedragingen 
herhalen. Maandenlange herhalingen kunnen een teken zijn dat het ex-
perimenteren veranderd is in een gewoonte. Dit is het moment waarop 
interventies zouden moeten plaatsvinden. Dit inzicht treft men aan in 
het Sprint-programma dat door Wim Slot en zijn collega's in Amsterdam 
uitgevoerd wordt, gesteund door ZAO (Slot, 1996a). Ouders kunnen deel-
nemen aan een interventieprogramma, zelfs voordat problemen zich 
voordoen. Aan het begin van het programma wordt het gedrag van het 
kind beoordeeld. Ms er ernstige problemen zijn, wordt meteen hulp ge-
geven. Echter als er geen of minder ernstige, tijdelijke problemen zijn, 
dan wordt er een beslissing genomen om de zaak zes maanden later op-
nieuw te bekijken. Ms dan de problemen nog bestaan of erger zijn ge-
worden, wordt er hulp verleend. 

Deze benadering heeft verschillende voordelen. Kinderen en ouders 
worden alleen geholpen voor problemen die zich over langere perioden 
herhalen. Dat kan veel geld en moeite besparen. De vervolg-
beoordelingen kunnen door de ouders en kinderen als vervolgvisitaties 
geaccepteerd worden, net zoals het halfjaarlijkse tandartsbezoek nor-
maal is. De vervolgbeoordelingen hebben ook het voordeel dat interven-
ties tijdig kunnen worden gestart als dat nodig is, en dat men voorkomt 
dat probleemgedrag de tijd heeft om voort te woekeren en bestendig te 
worden. In dit licht is het ook noodzakelijk om vervolgbeoordelingen in 
te bouwen na afloop van de interventie. Antisociaal gedrag komt vaak 
opnieuw voor na perioden van niet-antisociaal gedrag. In dat opzicht is 
een chronic care model aangewezen voor een minderheid van de ernstig 
antisociale jongeren (Kazdin, 1993; Slot, 1996a; Wolf, Braukmann e.a., 
1987). 

Behandelingen moeten echter niet alleen gericht zijn op de eliminatie 
van probleemgedrag. Er moeten ook vaardigheden worden aangeleerd, 
zoals het oplossen van sociale problemen op niet-agressieve manieren, 
het vergroten van eerlijIcheid en eerbied voor andermans bezittingen en 
op sociaal acceptabele manieren verwerven van goederen. 

Wat problemen met gezaghebbende personen betreft (ouders, lera-
ren), is het zaak om de band met deze personen te versterken. Vele 
probleemgedragingen (zoals alcohol drinken, onbevoegd autorijden, 
enzovoort) worden veroorzaakt door een vervroegde tendens tot onaf- 
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hankelijkheid. Slot (1996b) heeft voorgesteld om hiervoor een 
vertragingsmodel toe te passen en jongeren aan te moedigen deze gedra-
gingen uit te stellen. 

Samenvattend wit ik benadruklcen dat preventieve interventies nooit 
te vroeg kunnen worden toegepast en dat ze het beste gericht kunnen 
worden op zich herhalend probleemgedrag. Er zijn vele studies die dat 
aantonen (Wasserman en Miller, in druk). Maar tegelijk kunnen inter-
venties ook nooit te laat worden toegepast. Vele studies tonen aan dat 
interventies met jeugddelinquenten effectief kunnen zijn en kunnen lei-
den tot een significante vermindering van ernstige delinquentie (Lipsey 
en Wilson, in druk). Kortom, het is nooit te vroeg om ernstige jeugddelin-
quentie te voorkomen en het is nooit te laat om jeugddelinquenten op 
een ander levenspad te brengen. 

De nieuwe interventiemodellen zijn ook meer dan vroeger gebaseerd 
op kennis van wijken en scholen in steden en van het milieu waar ern-
stige misdaad voorkomt. De nieuwe interventiemodellen beogen posi-
tieve veranderingen in wijken en scholen teweeg te brengen; daartoe 
worden sleutelpersonen in de gemeenschappen aangetrolcken (Catalano 
e.a., in druk). 

Zoals ik eerder zei, jeugdmisdaad is een zich steeds vernieuwend feno-
meen in die zin dat iedere generatie jongeren een nieuwe golf van delin-
quentie teweegbrengt. Dit betekent dat preventieve en rehabilitatieve 
interventies voor iedere generatie van jongeren in wijken en scholen in-
gebouwd moeten worden. 

Slo t 
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Hopelijk heeft het voorgaande plausibel gemaakt dat de ontwikkelings-
benadering van lastig en delinquent gedrag vele mogelijkheden biedt. 
Lastige en delinquente kinderen zijn een plaag voor de maatschappij en 
geven enorme problemen voor ouders, leraren en slachtoffers. Empirisch 
wetenschappelijke kennis van vroege manifestaties van jeugddelinquen-
tie, respectievelijk van de ontwikkelingspaden waarop kinderen terecht 
kunnen komen of waarop zij daadwerkelijk at hun eerste stappen gezet 
hebben, geeft houvast voor preventie. Met adequate, vroege interventies 
kunnen kinderen letterlijk van het verkeerde pad gehaald worden. Een 
grondige wetenschappelijke kennis van risicofactoren is het aangrij-
pingspunt bij uitstek om de kans op desastreuze vormen van crimineel 
jeugdig gedrag te verkleinen. Tevens bevat dergelijke kennis aankno-
pingspunten voor therapie. Tenslotte is ontwikkelingskennis een rijke 
bron voor het formuleren van beleidsmaatregelen, waarmee de ontwik-
kelingsgang van lastig kindergedrag tot jeugddelinquentie te voorkomen 
is. 
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De meeste jongens overtreden voor hun achttiende wel eens de wet. Bij 
het experimenteren met alternatieve gedragingen en het zoeken van een 
eigen identiteit hoort nu eenmaal ook het verkennen van grenzen. De 
vraag waarom jongens beginnen met het plegen van leeftijdgebonden, 
relatief onschuldige vormen van delinquent gedrag is criminologisch 
redelijk geed in kaart gebracht. Interessanter is de vraag waarom sommi-
gen doorgaan en hun heil zoeken in een criminelelcarriere1 Vragen die 
daarover gesteld kunnen worden, zijn: 'Wat zijn criminele carrieres?'; 
'Hoe laten ze zich beschrijven?'; 'Zijn er verschillende soorten carrieres te 
onderscheiden?'; 'Hoe verlopen carrieres?'; 'Waarom verlopen ze zo?' 
enzovoort. 

In dit artikel gaat het om ontwikkelingen in het plegen van delinquent 
gedrag bij jeugdigen in de leeftijd van twaalf tot negentien jean Het is 
duidelijk dat delinquente carrieres dan niet volledig in beeld kunnen 
worden gebracht, maar dat alleen de eerste fase in de ontwikkelingen 
kan worden beschreven. Binnen die periode kan wel gekeken worden in 
hoeverre bepaalde processen een rol spelen, zoals activatie, escalatie, 
voortduring en eventueel een vroegtijdige afbouw van het delinquente 
gedrag (bij voorbeeld LeBlanc, 1989), niet alleen bij de groep van ernstige 
overtreders 1 - die slechts een klein deel van de delinquenten omvat - 
maar ook bij lichtere delinquenten. 

In de recente literatuur over criminele carrieres komt een aantal 
theme's steeds weer aan de orde. Allereerst is er de discussie over het ver-
band tussen leeftijd en criminaliteit. Een tweede theme betreft de mate 
waarin delinquent gedrag stabiliteit vertoont en de interpretatie daar-
van. Een derde onderwerp is de verklaring van het verloop van delin-
quente carrieres en de vraag of daarvoor moet worden gedifferentieerd 
naar verschillende soorten trajecten en stadia. 

We zullen deze thema's achtereenvolgens bespreken aan de hand van 
recente literatuur en resultaten uit twee eigen onderzoeken. Beide on-
derzoeken zijn prospectief, longitudinaal van opzet. Er zijn meerdere 
meetmomenten in opgenomen door de respondenten na verloop van 

• De auteurs zijn werkzaam bij respectievelijk de Vakgroep strafrecht en criminologie van de 

Rijksuniversiteit Groningen en het Internationaal Politie Instituut Twente (Universiteit 

Twente). 
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tijd weer op te zoeken. Het gaat om twee verschillende onderzoeks-
groepen, die wat leeftijd betreft op elkaar aansluiten. 

In het onderzoek Onderwijs en delinquentie (0eD) is op grond van een 
a-selecte steekproef van circa 1250 leerlingen uit de hoogste groep van 
het basisonderwijs een panel van 396 jongens geselecteerd. In dat panel 
zijn relatief meer jongens opgenomen die op de basisschool een minder 
gunstige prognose hadden, maar omwille van de vergelijking zijn ook 
leerlingen met een gunstige prognose geselecteerd. Dit panel is na de 
basisschool nog vijf keer individueel geInterviewd, met tussenpozen van 
een jaar. Aan het eind van het onderzoek waren de jongens 16-17 jaar 
oud. In de interviews werd uitgebreid ingegaan op de leefsituatie van de 
jongens op dat moment. Under andere de gezinssituatie, de school-
situatie, vriendengroep en vrijetijdsbesteding, opvattingen, riskante ge-
woontes en delinquent gedrag kwamen daarbij aan de orde. De uitval 
van het panel is beperkt gebleven tot 15%. 

Voor het onderzoek Bindingen en delinquent ged rag (BeD) 2  is met 
174 jongens tweemaal een interview gehouden. Bij het eerste interview 
waren de respondenten 151/2 tot 171/2 jaar oud, tijdens het vervolginter-
view anderhalf jaar later hadden zij de leeftijd van 17 tot 19 jaar. Het 
grootste deel van de steekproef - vooral niet-delinquente jongens en jon-
gens met overwegend lichte vormen van delinquent gedrag - is gerekru-
teerd op verschillende middelbare scholen. Ongeveer een derde deel is 
geworven in justitiele inrichtingen. Bij de benadering van respondenten 
is er voor gezorgd dat de niet- en de licht-delinquente jongens zoveel 
mogelijk overeenkwamen met de zwaar-delinquente jongens wat betreft 
opleiding, etniciteit en woonplaats. De steekproef bestaat daardoor voor 
meer dan de helft uit allochtone jongens en de meeste respondenten 
volgden een lagere opleiding (vooral VBO, MBO of Mayo). 

De interviews bevatten vragen over allerlei aspecten van iemands bin-
dingen met andere personen zoals ouders, vrienden, een partner, ie-
mands bindingen met een instelling zoals school en werk en iemands 
morele bindingen met de wettelijke normen van de maatschappij. Ook 
werd een psychologische vragenlijst over identiteitsvorming gebruikt 
waarmee kon worden vastgesteld in hoeverre iemand een plaats heeft 
bepaald ten aanzien van onderwerpen als school, ouders, vriendschap 
en relaties en in hoeverre iemand bezig was met het verkennen van mo-
gelijke keuzes. 

In beide onderzoeken is gebruik gemaakt van een vergelijkbare manier 
om delinquentie te meten. In het onderzoek OeD werd van een selectie 
van zeventien voor jongeren relevante delicten (onder andere) gevraagd 
of men deze het afgelopen jaar 3  had gepleegd, hoe vaak dat het geval was 

1 Block en Van der Werf (1991, p. 15) zijn van mening dat alleen bij meerdere, zwaardere 

delicten van een carriere kan worden gesproken. 

2 Dit onderzoek is verricht met financiele steun van NWO. 

3 Aileen in de eerste ronde werd gevraagd of men dat ooit had gedaan. 
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en hoe groot de geschatte schade was, in BeD was dit beperkt tot tien 

delicten. Van deze delicten werd op grond van frequentie en ernst een 

schaal geconstrueerd. Beide schalen zijn niet helemaal gelijk, maar zijn 

wel gebaseerd op dezelfde uitgangspunten (zie Nijboer, 1997; Weerman, 
1998). Naderhand zijn beide schalen in drie categorieen verdeeld, dege-

nen die (vrijwel) geen delicten pleegden in een bepaalde periode, zij die 

in die periode alleen lichte delinquentie vertoonden en de zwaardere 
delinquenten. 

Leeftijd en criminaliteit 

De relatie tussen leeftijd en criminaliteit - uitgedrukt in de vorm van een 

curve waarbij per leeftijdscategorie het percentage delictplegers wordt 
vermeld - is een van de meest bekende en aanvaarde verbanden binnen 

de criminologie. Dergelijke curves hebben vaak een vergelijkbare vorm, 

met een bepaalde piekleeftijd die voor officieel geregistreerde criminali-
teit rond achttien a negentien jaar ligt (bij voorbeeld McClintock en Avi-

son, 1968; Wickstrum, 1990; Kester en lunger-Tas, 1994) en voor self re-
port wat lager (Elliott e.a., 1989; Terlouw en Bruinsma, 1994). Over de 

betekenis van die relatie tussen leeftijd en criminaliteit bestaat verschil 

van mening. Hirschi en Gottfredson (1983) stellen dat de leeftijds-
verdeling van criminaliteit hetzelfde is voor verschillende landen, perio-

des en sociale categorieen en dus niet door sociale en culturele omstan-

digheden worth bepaald. Zij gaan ervan nit dat leeftijd een autonome 

invloed heeft op delinquent gedrag: bij iedereen neemt het delinquente 
gedrag na een bepaalde leeftijd automatisch in ernst al Blumstein e.a. 

(1988) wijzen erop dat de daling niet hoeft te betekenen dat criminele 

activiteiten over de hele linie verminderen, maar dat het ook kan beteke-
nen dat sommigen stoppen, terwiff anderen op de oude voet doorgaan. 

Zij staven dit met de resultaten uit hun onderzoek naar criminele car-

Hares en concluderen dat de afname van delinquent gedrag geen auto-

matisme is maar een aparte verklaring behoeft. 
Anderen (Greenberg, 1985; Farrington, 1 988; Iunger-Tas, 1992; Schu-

mann, 1995) wijzen erop dat de leeftijdsverdeling van criminaliteit hele-

maal niet zo stabiel is en bij voorbeeld ook samenhangt met de leeftijd 

waarop jongeren nog naar school gaan en een opleiding volgen. Dat be-
tekent volgens hen dat sociale en culturele omstandigheden wel degelijk 

van invloed zijn op individuele ontwikkelingen in crimineel gedrag. Het 

zal tenslotte ook duidelijk zijn dat in cross-sectional of one-shot-
onderzoeken leeftijds- en cohorteffecten niet onderscheiden kunnen 

worden (onder anderen Tracy, Wolfgang e.a., 1990). 

Eigen onderzoek 

Hieronder worth een overzicht gegeven van de ontwikkeling in delin-

quent gedrag in beide onderzoeken. Om een wat nauwkeuriger beeld te 
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geven, is de schaal in het OeD onderzoek voor dit doel wat minder grof 
gecategoriseerd. De resultaten staan in tabel 1. 

In tabel 1 is te zien dat het percentage jongens dat in het geheel geen 
delicten opgeeft in de loop van de jaren stijgt. Aileen de leeftijd van vijf-
tien a zestien jaar vormt daarop een uitzondering. Verder is bij de scores 
1 en 2 en bij 3 t/m 5- die samengevat zijn onder de noemer lichte delin-
quentie' - een daling te zien, met weer een uitzondering voor de vijftien 
zestien jarigen. Opvallend is dat bij de hoogste scores geen sprake is van 
zo'n dalende tendens. 

Bij de gegevens uit het onderzoek BeD moet worden bedacht dat de 
steekproef een veel hoger uitgangsniveau van delinquentie heeft dan die 
uit het onderzoek OeD. Zo werd in de eerste ronde door 22% van de res-
pondenten een inbraak gepleegd en maakte 15% zich schuldig aan een 
beroving, delicten die in het onderzoek OeD tamelijk zeldzaam zijn. In 
tabel 2 is de ontwiklceling weergegeven. 

Uit tabel 2 wordt duidelijk dat in zijn geheel bekeken het delinquente 
gedrag afneemt. De gemiddelde score op de delinquentie-schaal daalt 
fors van 6.0 naar 4.1. Daarbij is de omvang van de zwaar-delinquente 
categorie jongens kleiner geworden. Dit gaat gepaard met een lichte toe-
name van de licht-delinquente jongens, de niet-delinquente categoric 
blijft in de tweede ronde ongeveer even groot. 

Delinquent gedrag begint in het onderzoek OeD meestal reeds op • 
jonge leeftijd. Van de 286 jongens die over de hele periode gerekend min-
stens ednmaal delinquent gedrag opgeven, doen ongeveer drie van de 
vier (N=205, 72%) dat ook al op de leeftijd van twaalf a dertien jaar. Van 
de 119 jongens die minstens in den ronde ernstige delinquentie rappor-
teren, doet ongeveer de helft (N=55, 46%) dat voor het eerst als ze twaalf 

dertien jaar zijn en nog eens bijna den op de vijf (N=20, 17%) voor het 
eerst op dertien a veertien jarige leeftijd. Jongens die minstens den keer 
tot de ernstige categoric gerekend kunnen worden, beginnen significant 
eerder met het plegen van delicten. Verder blijkt dat voor 80% van de 
jongens er weinig verschil is in niveau van delinquentie tussen de eerste 
periode van twee jaar en de laatste periode van twee jaar, 12% vertoont 
een dalend niveau en 9% een stijgend. 

Bespre king 

29 

Onze resultaten passen niet bij de bekende leeftijdscurve waarbij de om-
yang van delinquentie op jonge leeftijd nog gering is, maar snel toe-
neemt naarmate men ouder wordt. In plaats van een regelmatige toe-
name in delinquent gedrag, lijkt er al veel lichte delinquentie plaats te 
vinden rond de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs. 
Rond de vijftien a zestien jaar bereikt die in ernstiger vorm een pick. 
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Tabel 1: Delinquentie-ontwikkeling in het panel van OeD 

Categorie 	 12 6 13 	13 a 14 	14 6 15 	15â16 . 	16 17 

Score 0 	 146 (37%) 	192 (52%) 	215 (60%) 	169 (48%) 	210 (63%) 
Score 1 en 2 	95(24%) 	67(18%) 	63(18%) 	59(17%) 	54(16%) 
Score 3 t/m 5 	93 (24%) 	72 (20%) 	40 (11%) 	58 (17%) 	30  ( 9%) 
Score 6 t/rn 10 	47(12%) 	29 ( 8%) 	26 ( 7%) 	38(11%) 	26 ( 8%) 
Score > 10 	15 ( 4%) 	9 ( 3%) 	15(4%) 	25 ( 7%) 	16(5%) 
Aantal 
respondenten 	 396 	369 	359 	349 	336 
Gemiddelde 
score 	 2,73 	1,98 	1,95 	2,98 	2,06 

Tabel 2: Delinquentie-ontwikkeling in het panel van BeD 

Categorie 	 le ronde (15 1/2 - 17 1/2) 	2e ronde (17 - 19) 

Niet- of nauwelijks 
(score Den 1) 
Licht-delinquent 
(score 2 t/m 6) 
Zwaar-delinquent 
(score 7 en hoger) 
Aantal respondenten 
Gemiddelde score 

	

56(32%) 	 61(35%) 

	

61(35%) 	 78 (45%) 

57 (33%) 
174 
6.0 

35 (20%) 
174 
4.1 
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De gegevens uit OeD wijzen verder op een verschillende ontwikkeling 
van lichte en van zware delinquentie. Over de hele periode is er een da-
lende tend ens voor de lichtere del inquentie zichtbaar, terwfil de hogere 
scores op de delinquentie-schaal ongeveer op hetzelfde niveau blijven. 
In het onderzoek BeD neemt de zwaardere delinquentie af, terwfil de 
lichte delinquentie toeneemt, maar bier speelt de steekproeftrekking 
waarschijnlijk een vertekenende rol (regressie naar het gemiddelde). 

Moffitt (1993) veronderstelt ook verschillende ontwiklcelingen bij twee 
categorieen delinquenten, de 'life course persistent offender' en de 'ado-
lescence limited delinquent', maar meent dat de laatsten verantwoorde-
lijk zijn voor een piek bij vijftien a zestien jaar. Als we aannemen dat 
zwaardere delinquentie hoort bij de eerste categorie, dan is in ons onder-
zoek het omgekeerde het geval: de zwaardere delinquenten hebben een 
piek bij vijftien A zestien jaar, terwfil lichtere delinquentie zich over een 
langere periode uitstrekt. Het is goed denkbaar dater naast een categorie 
jongens die voornamelijk op jongere leeftijd lichtere delinquentie pleegt, 
er een categorie jongens is, die over de hele periode lichtere delinquentie 
pleegt, met in de leeftijd van vijftien a zestien jaar een toename in bun 
delinquente gedrag. 
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Kort samengevat: delinquentie begint bij velen al op jonge leeftijd en 
er is een onderscheid naar lichte en zware delinquentie. De relatie tussen 
leeftijd en criminaliteit is dus minder eenduidig dan vaak wordt aange-
nomen. Er lijkt geen sprake van een universeel en invariant verband zo-
als Hirschi en Gottfredson (1983) dat poneren. 

Stabiliteit van delinquent gedrag 
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Een spreelcwoordelijk gegeven is dat er een sterke empirische samen-
hang bestaat tussen eerdere en latere criminaliteit. Onderzoeken die ge-
baseerd zijn op cohort- of panelonderzoek (bij voorbeeld Wolfgang e.a., 
1972; Blumstein e.a., 1986; Wolfgang e.a., 1987; Tracy en Kempf-Leonard, 
1996) laten zien dat een vroege start van delinquentie de kans vergroot 
op ernstige en langdurige criminele carrieres en dat probleemgedrag in 
de kindertijd vaak wordt voortgezet als delinquentie in de adolescentie-
periode (zie bij voorbeeld Loeber, 1982; Moffitt, 1993). 

Bij de interpretatie van deze continditeit zijn twee principieel verschil-
lende benaderingen te onderscheiden. In de ene benadering (bij voor-
beeld Wilson en Herrnstein, 1975; Gottfredson en Hirschi, 1990) wordt 
een meer stabiele neiging tot regelovertreding verondersteld, veroor-
zaakt door een op basis van genen en primaire socialisatie ontstane per-
soonlijlcheid. De persoonskenmerken die het plegen van delicten bevor-
deren zijn ongelijk verdeeld over de bevollcing (population heterogenety), 
maar eenmaal aanwezig zijn ze zeer stabiel zodat er sprake is van een 
min of meer autonome ontwikkeling van delinquent gedrag. In de an-
dere benadering wordt ervan uitgegaan dat omstandigheden, gebeurte-
nissen en keuzes, kortom de individuele levensloop, (mede) bepaalt in 
welke richting iemand zich ontwikkelt. De stabiliteit van delinquent ge-
drag ontstaat dan doordat het plegen van delicten zelf ook weer allerlei 
consequenties heeft (state dependency), bij voorbeeld op de banden die 
iemand aangaat of op maatschappelijke kansen (Paternoster e.a., 1997). 4  
Volgens Laub en Sampson (1993) betreft het hier twee vormen van stabi-
liteit: self-selection en cumulative continuity. 

De kern van de discussie is in feite niet of er sprake is van continditeit 
in het plegen van delicten, maar de mate waarin dat het geval is en de 
vraag of actuele omstandigheden daarop invloed hebben. Volgens som-
migen is ernstig delinquent gedrag in hoge mate voorspelbaar uit eer-
dere criminaliteit5 , en wordt het vooral bepaald door ervaringen in de 
kindertijd. Anderen zijn van mening dat delinquent gedrag kan verande-
ren (change) door omstandigheden, ervaringen en keuzes die niet uit het 

4 Beide benaderingen zijn overigens verbonden aan een filosofisch verschil in mensbeeld: de 

eerste is gebaseerd op een nogal deterministisch mensbeeld, terwijI de tweede meer ruimte 

laat voor klassieke keuzeopvattingen over menselijk handelen (Sacco en Kennedy, 1996). 

5 Deze gedachte heeft in de Verenigde Staten bijgedragen aan de zogenaamde three 

strikes-politiek (zie De Haan, 1996). 
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verleden voortkomen. Deze gedachte heeft met name terrein gewonnen 
door de studie van Sampson en Laub (1993). Deze auteurs - die het ma-
teriaal van de Gluecks opnieuw analyseerden - gaan nadrukkelijk uit van 
continufteit in delinquent gedrag, maar laten daarnaast ook ruimte voor 
turning points die de levensloop kunnen beInvloeden. Sociale bindingen 
tijdens de volwassenheid kunnen verklaren waarom bij sommigen een 
ommekeer in de criminele carriere heeft plaatsgevonden. 

Eigen onderzoek 

Uit het onderzoek OeD blijkt dat jongens die op twaalf a dertien jarige 
leeftijd geen delicten opgeven over het algemeen op latere leeftijd geen 
zware delinquentie plegen. Omgekeerd leidt zwaardere delinquentie op 
jonge leeftijd maar zelden tot conformisme in de verdere carriere. De 
lichtere delinquenten verspreiden zich in de loop van de tijd wat meer, 
waarbij toch het zwaartepunt blijft liggen bij geen of lichtere delinquen-
tie. De groep zwaardere delinquenten blijkt met het ouder worden in 
toenemende mate te zijn samengesteld uit jongens die ook in het jaar 
daarvoor al zwaardere delicten pleegden. 

De correlatie tussen delinquentie in opeenvolgende rondes varieert 
van .30 tot .50 voor de gecategoriseerde gegevens en van .38 tot .69 voor 
de ongecategoriseerde gegevens. Met de leeftijd neemt de sterkte van dit 
verband toe. Dit betekent echter nog niet dat delinquentie in het ene jaar 
veel voorspellende waarde heeft voor delinquentie in het jaar daarop. De 
relatieve verbetering ten opzichte van een a priori voorspelling is gering, 
meestal minder dan 10%. Ms iemand twee jaar achter elkaar geen delic-
ten pleegt, is de kans echter groot dat hij daarna ook geen del icten meer 
pleegt. De stap van twee keer geen delicten naar zwaardere delinquentie 
wordt slechts door enkele procenten gezet. Als iemand twee jaar achter 
elkaar alleen lichtere delinquentie pleegt, zegt dat nog niet zoveel over 
het vervolg. Three jaar achter elkaar in de zwaarste categorie scoren, ver-
groot de kans aanmerkelijk dat een jaar later weer ernstige delinquentie 
wordt opgegeven. Aan het gegeven dat iemand over een langere period e 
tot een bepaalde categorie behoort, kan dus wel enige prognostische 
waarde worden toegekend. 

In tabel 3 is weergegeven welke verschuivingen zich in het onderzoek 
BeD tussen de twee rondes hebben voorgedaan. Uit tabel 3 komen ver-
schillende ontwildcelingen naar voren. Een kleine meerderheid van de 
niet-delinquente respondenten uit de eerste ronde pleegt in de tweede 
ronde ook geen delicten. Bij maar liefst 40% van hen is het gedrag echter 
wel veranderd: zij zijn tot de licht-delinquente categorie gaan behoren. 
De overgang van geen naar ernstige vormen van delinquentie lijkt daar-
entegen zeer zeldzaam te zijn. Bij de middencategorie blijft ruim de helft 
zich licht-delinquent gedragen. Ongeveer een derde pleegt in de tweede 
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Tabel 3: Verschuivingen tussen de delinquentie-categorieen in het 
onderzoek BeD 

le ronde 

Niet-delinquent 	 33 (59%) 	22 (39%) 	1 ( 2%) 56 (100%) 

Licht-delinquent 	 21 (34%) 	32 (53%) 	8 (13%) 61(100%) 
Zwaar-delinquent 	 7 (12%) 	24 (42%) 	26 (46%) 57 (100%) 

ronde geen delicten meer. Een Ideiner deel (13%) is in de tweede ronde 
in de zwaarste categorie terechtgekomen. 

Bij de zwaar-delinquenten vinden de meeste verschuivingen plaats. 
Minder dan de helft blijft ernstige vormen van criminaliteit plegen, ter-
wijI bij eeri meerderheid een vermindering van het delinquente gedrag is 
waar te nemen. Een Idein deel van de zwaar-delinquenten (12%) is (vrij-
wel) helemaal gestopt met het plegen van delicten, bij 42% is er sprake 
van een vermindering van de ernst en frequentie van het delinquente 
gedrag. Ook bij de jongens die zwaar-delinquent zijn gebleven is er soms 
sprake van een tempering van het delinquente gedrag. Zo scoren tien 
respondenten die zwaar-delinquent blijven toch vijf punten lager op de 
delinquentie-schaal. Enkelen blijven echter volharden in het plegen van 
veel en/of zware delicten: zij lijken echte carriere-criminelen te worden. 

Het is de vraag of in de individuele ontwikkeling in delinquent gedrag 
verschillende, maar wel min of meer regelmatige patronen zijn te onder-
scheiden. Dat zou het geval moeten zijn als er sprake is van duidelijk te 
onderscheiden trajecten. Hierover is informatie beschikbaar uit het on-
derzoek OeD. Over vijf jaar gerekend, zijn er bij drie categorieen 35 = 243 
verschillende carriere-patronen mogelijk. Daarvan komen er in totaal 
110 voor. Dat geeft een eerste indicatie dat er geen sprake is van duide-
lijke clustering van patronen. In totaal hebben 135 (40%) van de 336 jon-
gens die aan alle rondes meededen nog een redelijk vaak voorkomend 
patroon, maar het gaat in al die gevallen om jongens die alleen geen of 
lichte delinquentie pleegden. Bij de zwaardere delinquenten is weinig 
regelmaat te bespeuren. Patronen van escalatie, persistentie of afbouw 
vormen een minderheid. Er zijn slechts dertig jongens (9%) die in min-
stens drie rondes zwaardere delinquentie pleegden. 

Bespreking 
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2e ronde: 

	

Niet 	 Licht 	Zwaar 

	

delinquent 	delinquent 	delinquent 	Totaal 

In het onderzoek OeD bleken er dus weliswaar redelijk sterke correlaties 
te bestaan tussen delinquentie in opeenvolgende jaren, maar dat levert 
slechts in beperkte mate voorspelbaarheid op. In het onderzoek BeD 
wisselt ongeveer de helft van de jongens van delinquentiecategorie. Over 
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de stabiliteit in het plegen van delicten bij de overgang van adolescentie 
naar volwassenheid is op basis van de her besproken onderzoeken geen 
uitspraak mogelijk. De stabiliteit op kortere termijn gedurende de ado-
lescentie is echter minder groot dan vaak wordt aangenomen. Dat is ver-
gelijkbaar met de conclusie die Homey e.a. (1997) treldcen over korte ter-
mijn stabiliteit gedurende de volwassenheid. In zowel OeD als BeD zien 
we wisselingen tussen geen en lichte of lichte en zware delinquentie. De 
stap van geen delinquentie naar zware delinquentie, of omgekeerd, blijkt 
echter betrekkelijk weinig voor te komen. In termen van Laub en Samp-
son (1993) is er dus vaker sprake van 'modified change' dan van 'deep 
change'. 

De analyse van de individuele ontwildcelingen in delinquent gedrag in 
het onderzoek OeD wijst niet op vaste, regelmatige patronen. De resulta-
ten onderstrepen de stelling van Van de Bunt (1991) dat carrieres niet op 
een mechanische manier kunnen worden gereproduceerd. Er is wel een 
redelijk grote categorie te identificeren die over de hele periode geen of 
slechts incidenteel delicten pleegt, maar bij de zwaardere delinquenten 
is er weinig regelmaat te ontdeldcen. Het kan echter niet uitgesloten wor-
den dat - mede vanwege de leeftijd - het aantal echte carriere-
criminelen in de steekproef van OeD onvoldoende groot is om duidelijk 
als patroon naar voren te komen (Baerveldt, 1998). Maar ook in de bij de 
uitgangssituatie veel zwaardere en oudere steekproef van BeD bleek geen 
sprake van vaste patronen in de criminele carrieres van jongeren. Na de 
leeftijd rond 16 jaar kan men (weer) beginnen met het plegen van delic-
ten; zowel escalatie als afbouw van lichtere vormen van delinquentie zijn 
mogelijk en ook jongens met ernstiger vormen van delinquentie kunnen 
opteren voor een meer conventionele levensstijl. 

Verklaringen voor het verloop van carrieres 
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Een principiele vraag is of bij de verklaring van het verloop van criminele 
carrieres kan worden volstaan met een enkele, algemene theorie, of dat 
er verschillende verldaringen nodig zijn voor verschillende leeftijden en/ 
of verschillende typen criminele carrieres. Gottfredson en Hirschi (1990) 
beargumenteren dat een gebrek aan zelfcontrole een algemene verkla-
ring van crimineel gedrag oplevert. 6  Ook Sampson en Laub (1993) zijn 
aanhangers van een algemene theorie. Volgens hen wordt het plegen van 
delicten verklaard door een gebrek aan 'informele sociale controle' en 
'persoonlijk kapitaal'. Zij laten echter wel ruimte voor enige differentiatie 
naar leeftijd: op jonge leeftijd zijn het de banden met ouders en school 
die van belang zijn; op latere leeftijd vooral huwelijksbanden en het heb-
ben van een baan. 

6 Caspi e.a. (1994) oaken overigens vanuit de psychologie duidelijk dat de aanname van een 

persoonlijkheidseigenschap die verantwoordelijk is voor crimineel gedrag te simpel is. 
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Aanhangers van de zogenaamde ontwikkelingstheorieen pleiten voor 
een sterker onderscheid naar leeftijd. Volgens hen zijn er verschillende 
oorzaken voor het ontstaan van delinquent gedrag in de kinderjaren en 
het voortduren ervan in een latere leeftijdsfase. In sommige ontwikke-
lingstheorieen wordt een verdere differentiatie doorgevoerd naar ver-
schillende typen trajecten die doorlopen kunnen worden. Volgens Loe-
ber en LeBlanc (1990) is er niet alleen een verschil in mate van 
delinquentie, maar ook in soorten overtreders. Moffitt (1993) maakt een 
onderscheid tussen adolescent- limited en life -course persistent delin-
quent gedrag, en geeft voor beide trajecten een aparte verklaring. Patter-
son en Yoerger (1993) en Simons e.a. (1994) doen jets dergelijks voor 
early starters en late starters. 

De discussie over de noodzaak van verschillende verklaringen is nog 
niet beslecht. Er zijn zowel onderzoekers die voor het ontwilckelings-
standpunt pleiten (Simons e.a., 1994; Nagin e.a., 1995; Stattin en Mag-
nusson, 1995; Dean e.a. 1996; Loeber, 1997; Jeglum Bartusch e.a. 1997) 
als onderzoekers die een algemene theorie ondersteunen (naast Samp-
son en Laub: Wolfgang, Figlio e.a., 1972; Smith en Brame, 1994; Paternos-
ter en Brame, 1997; Paternoster e.a. 1997; Stelly e.a., 1998). Uiteraard 
kunnen verschillen tussen categorieen delinquenten alleen maar worden 
vastgesteld als deze in de steekproef vertegenwoordigd zijn en als de 
juiste variabelen zijn onderzocht. Het is niet uitgesloten dat sommige 
onderzoeken op grond van beperkingen in het onderzoeksmateriaal tot 
de conclusie komen dat een algemene theorie de voorkeur verdient. Op 
basis van het zuinigheidsprincipe kan echter gesteld worden dat het be-
staan van verschillende ontwikkelingslijnen duidelijk uit onderzoek naar 
voren moet komen om differentiele verldaringen te rechtvaardigen, en 
dat lijkt (nog) niet het geval (zie Paternoster en Brame, 1997). 

Naast het debat over algemene versus ontwildcelingstheorieen, is er 
ook discussie over de processen zelf die het verloop van delinquente car-
rieres bepalen. Sampson en Laub (1993) hanteren in navolging van 
Thornberry (1991) een interactioneel perspectief: invloeden zijn vaak 
wederkerig en versterken elkaar. Er vindt een cumulatie plaats door de 
structurele negatieve gevolgen van delinquentie - die in eerste instantie 
samenhangt met zwaldce bindingen - op latere maatschappelijke kan-
sen. Daardoor ontstaat een soort stepping stone waarbij athankelijke fac-
toren in de loop van de tijd onathankelijk worden, dat wil zeggen zelf 
weer invloed gaan uitoefenen. Structurele factoren hebben geen recht-
streekse invloed op delinquentie, maar zijn wel van belang doordat ze de 
bindingen beinvloeden en bronnen voor informele sociale controle leve-
ren. Nagin en Paternoster (1994) gaan uit van een voor individuen min of 
meer stabiele geneigdheid om in bindingen te investeren. Daardoor ont-
staat een proces waarbij sociale banden (persoonlijk kapitaal) steeds 
meer uiteen gaan lopen. Homey e.a. (1995) nemen aan dat in de proces-
sen tijdens een criminele carriere ook leermomenten een rol spelen. Vol-
gens Simons e.a. (1994) is socialisatie door delinquente vrienden een 
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veel belangrijker proces dan wordt aangenomen in theoriefin die op de 
controIe-benadering zijn gebaseerd. 

Eigen onderzoek 

Vooral in het onderzoek BeD zijn veranderingen in delinquent gedrag 
een belangrijk onderwerp van analyse geweest. De verklaring voor veran-
deringen in delinquentie is in het onderzoek gebaseerd op de bindings-
theorie (of social control theory) van Hirschi (1969). 7  In het onderzoek 
zijn de veranderingen in bindingen die zich tussen de eerste en tweede 
interviewronde hebben voorgedaan in verband gebracht met verande-
ringen in de mate van delinquentie. In tabel 4 zijn de significante ver-
banden Weergegeven. 8  Een negatief teken geeft aan dat een verandering 
samenhangt met een verlaging van de mate van delinquentie. 

Uit tabel 4 blijkt dat veranderingen in bindingen in meerdere opzich-
ten samenhangen met verandering in delinquentie. Respondenten die 
verhuizen naar een andere woonplaats, die eerst geen dagbesteding had-
den maar in de tweede ronde alsnog naar school gaan en respondenten 
die in een andere gezinssituatie terechtkomen (bij voorbeeld bij een an-
dere ouder of ander familielid gaan wonen of op kamers gaan) vermin-
deren relatief sterk hun delinquente gedrag. 9  Ook veranderingen in de 
samenstelling van iemands vriendenkring (geheel of gedeeltelijk andere 
vrienden), de met vrienden doorgebrachte tijd, een versterking van de 
relatie met ouders en een positievere beoordeling van het aanbod van 
ouders binnen een relatie hangen samen met een vermindering van de-
linquentie. Verder blijkt uit de tabel dat een vermindering van delin-
quentie is gerelateerd aan de volgende variabelen: het krijgen van meer 
wetsgetrouwe opvattingen, het gevoel dat het beter gaat op school, het 
krijgen van meer interesse in geloof en politiek, het gaan ervaren van 
werk als een positief goed dat bij arrestatie verloren kan gaan en het 'chi-
gen van meet richting en zekerheid ten aanzien van het onderwerp 
school/werk (een identiteitsvariabele). 

Een nadere analyse van de tijdsvolgorde wijst uit dat de relatie met de 
ouders, het 'bindingsaanbod' van de ouders, en de tijd die met vrienden 
wordt doorgebracht, waarschijnlijk voorafgaan aan delinquentie. In veel 
gevallen ligt een reciproke relatie echter meer voor de hand. Naast de 
tijdsvolgorde is onderzocht in welke mate veranderingen in delinquentie 
door de gevonden verbanden kunnen worden verklaard. Uit een 
regressie-analyse kwam naar voren dat de veranderingen in bindingen 

7 Voor eon verdere theoretische uitwerking, zie Weerman, 1998. 

8 Bij dichotome variabelen door de moat eta, anders door pearsons correlatie coefficient. Er is 

tweezijdig getoetst bij een significantie-niveau van maximaal p=.05. 

9 Overigens komen de eerste twee soorten veranderingen maar weinig voor: twaalf personen 

zijn verhuisd near eon andere stad on vier zijn in de tweede ronde alsnog near school 

gegaan. 
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label 4: Veranderingen in bindingen die samenhangen met veranderingen 
in de delinquentie-score 

Soort 	 Samenhang 
verandering 	 (eta of r.) 

Verhuisd naar andere plaats 	 -.20 
Alsnog naar school gegaan 	 -.27 
Gezinssituatie veranderd 	 -.23 
Helemaal/gedeeltelijk andere vrienden 	 -.19 
Verbetering schoolfunctioneren ervaren 	 -.25 
Meer interesse geloof en politiek 	 -.18 
Werk is verliespost geworden 	 -.20 
Sterkere relatie met ouders 	 -.24 
Meer 'bindingsaanbod' ouders ervaren 	 -.18 
Meer uren per week met vrienden samen 	 .32 
Wetsgetrouwe morele opvattingen 	 -.32 
Meer delinquentie van vrienden 	 .30 
Meer richting en zekerheid school/werk 	 -.20 

uit tabel 4 bij elkaar zorgden voor 42% verklaarde variantie van de veran-
deringen op de delinquentie-schaal. 

Alles bij elkaar genomen wijzen de resultaten er op dat het verloop van 
delinquente carrieres wordt beInvloed door veranderingen ten aanzien 
van iemands bindingen. Met name de kleinere veranderingen die zich 
tijdens delinquente carrieres voordoen, lijken gedeeltelijk te worden ver-
Idaard door wijzigingen in de aanwezigheid en de sterkte van bindingen. 

In het onderzoek OeD blijkt delinquentie op veertien a vijftien jarige 
leeftijd vooral samen te hangen met gezinsfactoren, schoolfactoren, de 
vriendengroep en vrijetijdsbesteding, disinhibitielo, spanning zoeken, 
delinquente attitudes en voorafgaand delinquent gedrag. Op latere leef-
tijd neemt de samenhang met voorafgaande delinquentie, alcohol-
gebruik en uitgaan toe, terwijl de negatieve invloed van de vrienden-
groep dan juist minder wordt. Druggebruik begint pas vanaf een jaar of 
zestien mee te spelen, maar levert dan wel een behoorlijk sterke correla-
tie op. Het belang van de voorspelbaarheid in de opvoeding neemt af, 
terwijl de band met de ouders belangrijker wordt. Ook de (wederkerige) 
relatie tussen schoolmotivatie en delinquentie wordt sterker evenals de 
relatie tussen enerzijds de relatie met de leerkrachten en stigmatisering 
en anderzijds delinquentie. 

In een Lisrel-analyse blijken riskante gewoontes (alcohol- en drugge-
bruik) en disinhibitie de belangrijkste factoren ten aanzien van delin-
quentie, op de voet gevolgd door wangedrag op school, schoolmotivatie 
en gezinscultuur. Gezinsstructurele factoren spelen alleen een indirecte 

10 Een temperamentseigenschap uit de ATL van Feij en Kuiper (1984), die lijkt op (een gebrek 

aan) zelfcontrole. 
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rol, via de gezinscultuur. Schoolbeleving is ook alleen indirect van belang 
omdat het sterk bepalend is voor de schoolmotivatie. De relatie met de 
leerkrachten - hoewel er enkelvoudig nog wel een redelijk sterke correla-
tie met delinquentie bestaat - blijkt toch eerder een afhankelijke dan een 
verklarende factor. Indicatoren van een deviante levensstfil (delinquente 
attitudes, riskante gewoontes, spanning zoeken) hangen onderling sterk 
samen. Een deviante levensstfil lijkt overigens niet duidelijk vooraf te 
gaan aan het plegen van delinquentie, maar het is waarschijnlijker dat 
delinquentie daar onderdeel van uitmaakt. 

Verder is uit de gegevens op te maken dat jongens die al voor de leef-
tijd van veertien a vijftien jaar ernstige delinquentie plegen op veel pun-
ten verschillen van de overigen op het gebied van bindingen met ouders 
en met school. 'Vroegdelinquenten' voelen zich ook meer gestigmati-
seerd door de leraren, ze scoren hoger op disinhibitie en 'spanning zoe-
ken' en ze hebben meer delinquente attitudes. Opvallend is dat bij een 
vergelijking van deze vroegdelinquenten met alleen de overige delin-
quenten de meeste verschillen kleiner worden, maar wel significant blij-
ven, behalve op het punt van binding met de ouders. Over de hele linie 
genomen lijkt er dan eerder sprake van een gradueel dan van een abso-
luut verschil tussen vroegdelinquenten, de overige delinquenten en de-
genen die geen delicten plegen. 

Bespre king 
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Ons onderzoek (evert aanwijzingen op dat de 'geneigdheidshypothese' - 
een stabiele neiging tot crimineel gedrag leidt tot een autonome ontwik-
keling daarvan - in zijn absolute vorm niet houdbaar is. Niet alleen is 
daarvoor te weinig stabiliteit in het plegen van delicten geconstateerd; er 
tegen pleit ook dat veranderingen samenhangen met veranderende om-
standigheden. De aard van sommige van die veranderingen (bij voor-
beeld verhuizing, in een andere gezinssituatie terechtkomen) maakt het 
niet aannemelijk dater steeds sprake is van Izelfselectiel 

Onze resultaten liggen in dezelfde lijn als die van Homey e.a (1995), 
die de mogelijkheid onderzochten dat het afwisselen van periodes van 
criminele activiteit met periodes van inactiviteit samenhangt met wijzi-
gingen in de directe levensomstandigheden. Zij stellen dat individuen 
wel verschillen in de neiging tot crimineel gedrag en het vermogen om 
bindingen aan te gaan, maar zij vonden ook aanwijzingen dat wisselin-
gen in criminaliteitsniveau verband hielden met verandering in bindin-
gen zoals 'samenwonen met echtgenote'. Uit onderzoek van Stelly e.a. 
(1998) blijkt eveneens dat actuele levensomstandigheden over het aline-
ken of voortzetten van een criminele carriere beslissen (zie ook Smith 
e.a, 1991). 

De hypothese van state - dependency - het plegen van delicten heeft zelf 
ook weer consequenties onder andere op de banden die men heeft - 
wordt door onze resultaten wel ondersteund. De relaties tussen delin- 
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quent gedrag aan de ene kant en bindingen en attitudes aan de andere 
kant zijn namelijk wederkerig en er lijkt sprake van wederzijdse ben-
vloeding. Uit de verre van perfecte relatie tussen vroegere en latere delin-
quentie kan echter tegelijkertijd worden afgeleid dat state-dependency 
maar een deel van het verhaal is. In overeenstemming met Sampson en 
Laub kan geconcludeerd worden dat bindingen onaffiankelijke effecten 
hebben op delinquentie, naast de invloed van eerdere delinquentie. 

Op grond van ons onderzoek is een gedifferentieerde verklaring voor 
verschillende typen criminele carrieres minder goed te verdedigen, aan-
gezien er geen aanwijzingen zijn voor het bestaan van duidelijk te onder-
scheiden trajecten. Naar onze mening zijn vaste ontwikkelingslijnen 
meer ideaaltypisch van aard dan empirisch. Daaraan kan worden toege-
voegd dat in het onderzoek OeD weliswaar verschillen naar voren komen 
tussen `vroeg-delinquenterf, de overige delinquenten en de conformis-
ten, maar dat deze eerder gradueel lijken te zijn dan absoluut. Meer aan-
nemelijk is het bestaan van verschillende stadia in de ontwikkeling van 
delinquent gedrag. We hebben laten zien dat met het toenemen van de 
leeftijd, het relatieve belang van verschillende factoren verandert. Dat 
zou kunnen wijzen op wat Sampson en Laub een stepping stone-proces 
noemen, waarbij factoren die eerst afhankelijk zijn, later een onaffianke-
lijke rol gaan spelen. Onze resultaten sluiten aan bij die van Loeber e.a. 
(1991), die vonden dat verbanden met de ernst van delinquentie ver-
schuiven naarmate respondenten ouder worden. Bij hen werden agressie 
en sociaal teruggetroldcen gedrag minder belangrijk, terwijl school-
problemen, afwijkende peers en een positieve houding ten opzichte van 
wetsovertreding in belang toenemen. Smith en Brame (1994) vinden ech-
ter dat voor het begin van een carriere en voor het verdere vervolg gro-
tendeels dezelfde modellen kunnen worden gebruikt, met uitzondering 
van normatieve opvattingen (zie daarvoor ook Zhang e.a. 1997; Thorn-
berry e.a., 1994) en de mate van verstedelijking (van belang voor de 
gelegenheidsstructuur). 

In een vorig themanummer over criminele carrieres oefende Kommer 
(1988) kritiek uit op het ontbreken van een theoretisch kader en het laten 
vallen van eerdere, meer interactionistische ideeen in onderzoek naar 
criminele carrieres. Hij is in zekere zin op zijn wenken bediend door 
Sampson en Laub (1993) en eerder Thornberry e.a. (1991). Ons onder-
zoek biedt steun aan de veronderstelling van deze auteurs dat invloeden 
wederkerig zijn en elkaar versterken. De resultaten uit BeD tonen aan dat 
veranderingen in bindingen samengaan met veranderingen in delin-
quentie, waarbij voor een groot deel een reciproke relatie voor de hand 
ligt. De resultaten van de analyses uit OeD wijzen op een langzaam uit-
kristalliseren van persoonlijke verschillen, waarbij leermomenten een rol 
spelen, zoals Homey e.a (1997) veronderstellen, de keuzes voor 
identiteitsopgaven zich uiticristalliseren (Miedema, 1996) en verschillen 
ontstaan in 'persoonlijk kapitaal' (Nagin en Paternoster, 1994). Daarmee 
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biedt ons onderzoek inzicht in de individuele processen die het verloop 
van delinquente carrieres bepalen. 

Conclusie 

De conclusie op grond van beide onderzoeken luidt dat er geen sprake is 
van een algemene, geleidelijke verergering van delinquent gedrag met 
het toenemen van de leeftijd. Er is over een kortere periode gerekend ook 
veel minder vaak sprake van stabiliteit in het plegen van delinquent ge-
drag dan over het algemeen wordt aangenomen. Flet geneigdheids-
standpunt lijkt onhoudbaar, maar het is wel aannemelijk dat - naast ef-
fecten van state-dependency- actuele wijzigingen in de levenssituatie het 
plegen van delinquent gedrag beInvloeden. Noch uit onze onderzoeken 
noch uit de literatuur valt te concluderen dat voor de verldaring van ont-
wildcelingen in delinquent gedrag verschillende theorieen nodig zijn. Wel 
ligt het voor de hand dat er verschillende, met leeftijd samenhangende 
stadia zijn in die ontwikkeling. De delinquente carrieres van jongens 
kennen dus een grote dynamiek. Dat betekent enerzijds een geringe 
voorspelbaarheid over het verloop van een criminele loopbaan, maar 
anderzijds biedt het ook de mogelijlcheid om het verloop van die car-
rieres om te buigen in een maatschappelijk meer wenselijke richting. 
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Delinquentie onder 

adolescenten 

Het onderscheid tussen aanhoudend- en tijdelijk crimineel gedrag 

drs. E.T.H. Luijpers en prof. dr. W. Meeus .  

Uit de criminologische literatuur blijkt dat het merendeel van de adoles-
centen ooit een of meerdere delicten heeft gepleegd en dat jongeren die 
zich onthouden van het plegen van delicten zeldzaam zijn (Gold en Pe-
tronio, 1980; lunger-Tas, Kruissink e.a., 1992; Rutenfrans en Terlouw, 
1994; Moffit e.a., 1996. Baerveldt en Luijpers, 1997). Blijkbaar maakt cri-
mineel gedrag deel uit van het normale of reguliere gedragspatroon tij-
dens de adolescentie. Echter, het merendeel van dit criminele gedrag kan 
gezien worden als incidenteel gedrag. De meerderheid van de adolescen-
ten stopt immers ook weer met het plegen van delicten gedurende deze 
fase van het leven. De karakteristieke leeftijdscriminaliteit curve is een 
reflectie hiervan (Hirschi en Gottfredson, 1983; Blumstein, Cohen e.a., 
1988; Moffit, 1993). 

Niettemin gaat een kleine groep adolescenten wel door met crimineel 
gedrag (Moffit e.a. 1996). Moffit (1993, e.a.; 1996) stelt dater een onder-
scheid gemaakt dient te worden tussen aanhoudend- en tijdelijk crimi-
neel gedrag, in zijn termen, tussen levensloop persistente- en adolescen-
tie gelimiteerde delinquenten. De eerste groep begint al met het plegen 
van delicten tijdens de kindertijd, voor de criminaliteitsgolf van de ado-
lescentie, en gaat bier ook mee door in de volwassenheid. Deze groep 
van meest persistente delinquenten (ongeveer 6%) is verantwoordelijk 
voor ongeveer 50% van de geregistreerde criminaliteit (Moffit, 1993). De 
adolescentie gelimiteerde groep begint en stopt met het plegen van de-
licten respectievelijk gedurende de pubertijd en jonge volwassenheid. 

De meeste onderzoeken naar crimineel gedrag hebben betrekking op 
een steekproef met alleen adolescenten, omdat bij deze leeftijdsgroep dit 
gedrag het meest voorkomt. Echter, wanneer het criminele gedrag alleen 
vanuit zo'n adolescente dwarsdoorsnede wordt bekeken, verliezen on-
derzoekers het zicht op de twee zeer verschillende ontwilckelings-
verlopen en kunnen hierdoor slechts delinquenten en niet-delinquenten 
zien (Moffit, 1993). Zowel vanuit criminologisch perspectief als vanuit 
het oogpunt van een adequaat preventie- en interventiebeleid is het van 
belang of en hoe de persistente en niet-persistente groep delinquenten 

• De auteurs zijn beiden verbonden aan de Faculteit sociale wetenschappen. Vakgroep jeugd, 

gezin en levensloop van de Universiteit Utrecht. 
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kunnen worden onderscheiden in een steekproef met alleen adolescen-
ten. 

Karalcteristiek voor de persistente delinquent is het samengaan van 
criminaliteit met andere gedragsproblemen. Dit samengaan van ver-
schillende typen gedragsproblemen, biedt wellicht een mogelijkheid om 
de groep persistente delinquenten te onderscheiden van de niet-
persistente delinquenten. Het is echter ook mogelijk dat de andere 
probleemgedragingen niet persistent zijn maar eveneens gevolg zijn van 
veranderingen in de adolescentie en dus adolescentie-gelimiteerd. Dan 
blijft het probleem van de categorisatie bestaan. 

Ook zouden beide groepen kunnen worden onderscheiden op basis 
van een aantal theorieen ,  over het ontstaan van crimineel gedrag tijdens 
de adolescentie, zoals de stress- en strain theorie, de sociale controle 
theorie, de differentiele associatie theorie en gelegenheidstheorie. In het 
onderstaande zullen we het onderscheid proberen te maken op basis van 
een aantal concepten die afkomstig zijn uit deze theorieen. 

De vraagstelling van dit artikel is dus of de groep persistent criminele 
jongeren en de groep met adolescentie gelimiteerd crimineel gedrag 
kunnen worden onderscheiden. We zullen nagaan of dit onderscheid 
kan worden gemaakt op grond van andere probleemgedragingen, voor-
spellers van crimineel gedrag afkomstig uit verschillende criminologi-
sche theorieen en achtergrondkenmerken als sekse, leeftijd en sociale 
positie. Met name aan de persistent criminele jongeren zullen we aan-
dacht besteden. Dit is de groep die het meeste kans loopt om in een cri-
minele carriere te belanden en die ongeveer de helft van de jeugd-
criminaliteit voor haar rekening neemt. 

Allereerst beschrijven we hieronder de steekproef en de definities en 
operationalisaties van de theoretische concepten. Vervolgens komen de 

1 Volgens de sociale controle theorie (Hirschi, 1969) is de motivatie am je crimineel te 

gedragen gelijk voor alle mensen. De vraag die hij stelt, ter verklaring van crimineel gedrag, 

is dan oak niet waarom mensen zich crimineel gedragen, maar waarom ze het niet doen. 

De veronderstelling is dat bindingen die mensen hebben in de maatschappij controlerend 

werken. Bij voldoende sterke bindingen zien mensen er vanaf am delicten te plegen omdat 

de verwachte sociale kosten (afkeuring, verlies aan status, verlies van binding) te hoog is. 

De differentiele associatie theorie (Sutherland & Cressey, 1974) gaat ervan uit dat crimineel 

gedrag wordt geleerd via contacten met anderen. lemand wordt crimineel doordat hij zich 

in een sociale omgeving bevindt waar een overmaat aan normen aanwezig zijn die positief 

zijn ten aanzien van wetsovertredingen. Er wordt verondersteld dat het individu zijn of haar 

overtuigingen aanpast aan dat van de groep en daardoor zich eerder crimineel zal 

gedragen. De stress- en strain theorie (Merton, 1938) stelt dat crimineel gedrag ontstaat 

doordat er een kloof bestaat tussen de algemeen gewaardeerde doelen (bijvoorbeeld 

status, geld en goederen) in een samenleving en de mogelijkheden die mensen hebben am 

deze te bereiken. Gevolg van het niet kunnen bereiken van deze doelen is frustratie of 

spanning. Een mogelijkheid am de stress of spanning te verminderen is het realiseren van 

deze algemeen gewaardeerde doelen op een alternatieve, niet-legale manier. De 

gelegenheidstheorieen verklaren crimineel gedrag uit kenmerken van de situatie waarin ze 

warden gepleegd. 'De gelegenheid schept de daad'. 
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resultaten van het onderzoek aan de orde. De verschillende groepen 
worden in de eerste plaats vergeleken op achtergrondvariabelen, 
probleemgedragingen en voorspellers van crimineel gedrag. Daarna 
wordt aan de hand van een discriminantanalyse getoetst welke variabe-
len de verschillende groepen het beste onderscheiden. In de discussie 
bespreken we de resultaten. 

Methode 

Respondenten 

In 1991 is een landelijke steekproef van 12-24 jarige adolescenten, leden 
van een bestaand Nederlands panel, benaderd voor een longitudinaal 
onderzoek naar ontwiklceling in de adolescentie. In 1994 is deze steek-
proef voor de tweede keer ondervraagd. Data voor dit onderzoek werden 
verzameld in het kader van het project Wendingen in de levensloop (het 
WIL-project). Het WIL-project betreft een studie naar een verscheiden-
heid aan kenmerken die relevant worden geacht voor de psycho-sociale 
ontwilckeling van adolescenten (Meeus en 't Hart, 1993). Getrainde inter-
viewers van het onderzoeksbureau Intomart hebben de respondenten 
thuis bezocht. Het mondeling interviewen van de respondenten, aan de 
hand van vooraf gecodeerde vragen, duurde ongeveer een uur evenals 
het invullen van een schriftelijke vragenlijst. 

De representativiteit van de steekproef van de eerste golf is gecontro-
leerd aan de hand van jeugdonderzoek van het Centraal Bureau voor de 
Statistiek, het Sociaal Cultureel Planbureau en het Ministerie van Justitie 
('t Hart, 1992). Er werden geen verschillen gevonden met betreklcing tot 
de variabelen leeftijd, provincie, mate van urbanisatie, religie en fre- 
quentie van kerkbezoek. Gezien het ontbreken van allochtone jongeren 
is de steekproef alleen representatief voor de autochtone Nederlandse 
jeugd. De steekproef van 1991 bestaat uit 3393 jongeren in de leeftijd van 
twaalf tot en met 24 jaar. De steekproef van 1994 bestaat uit 2301 jonge-
ren in de leeftijd van twaalf tot en met 27 jaar. Er is een totaal van 1966 
respondenten waarvan gegevens van beide waves ter beschilcking zijn. 

Definities en operationalisaties van de theoretische concepten 
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Persistent- en adolescen tie gelimiteerd delinquent ged rag 
Moffit (1993; ca., 1996) onderscheid levensloop persistente - en adoles-
centie gelimiteerde delinquenten. De eerste groep begint al met het ple-
gen van delicten tijdens de kindertijd, voor de criminaliteitsgolf van de 
adolescentie, en gaat hier mee door in de volwassenheid. De adolescen-
tie gelimiteerde groep begint en stopt met het plegen van delicten res-
pectievelijk gedurende de pubertijd en jonge volwassenheid. Omdat de 
WIL-steekproef alleen uit adolescenten en jong-volwassenen bestaat, en 
er geen informatie voorhanden is van probleemgedrag in de kindertijd, 
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is het problematisch om beide groepen te onderscheiden. Ook is er geen 
algemeen geaccepteerde definitie van persistente criminaliteit. Loeber, 
Farrington e.a. (1998) geven aan dat in zelf-rapportage studies chroni-
sche delinquenten in de regel gedefinieerd worden als jongeren die vaak 
en herhaaldelijk ernstige delicten plegen. ToIan en Gorman-Smith (1998) 
stellen dat in de criminologische literatuur de frequentie, de verschei-
denheid en de ernst van crimineel gedrag in een bepaalde periode gel-
den als de belangrijkste parameters voor het voorspellen van meer en 
ernstiger crimineel gedrag in de toekomst. 

In dit onderzoek is crimineel gedrag gedefinieerd als daden gepleegd 
door adolescenten die anderen tot (mogelijk) slachtoffer maken en 
openbaar door een of andere vorm van centraal gezag verboden zijn. De 
criminele gedragsmaat is samengesteld uit 21 delinquente gedragingen 
varierend van zwartrijden in het openbaar vervoer tot en met winkeldief-
stal en lichte vormen van geweld. De mate van crimineel gedrag is een 
telling van het aantal van de 21 verschillende criminele gedragingen 
waaraan de jongere zich eens of meer dan eens heeft schuldig gemaakt 
in 'het afgelopen jaar'. De betrouwbaarheid van deze schaal voor crimi-
neel gedrag in 1991 is 0.65 voor de hele groep respondenten (Cronbach's 
alpha), 0.67 voor de jongens en 0.59 voor de meisjes. 

Aan de hand van het crimineel gedrag in 1991 en 1994 is de groep ado-
lescenten gecategoriseerd in drie verschillende groepen: braaf, gelimi-
teerd en persistent. De categorieen zijn samengesteld op grond van aan-
tal verschillende delicten en persistentie. De brave groep heeft zowel in 
1991 als 1994 geen delicten gepleegd, de adolescentie gelimiteerde groep 
heeft zowel in 1991 als in 1994 maximaal twee delicten gepleegd en de 
jongeren in de persistente groep hebben zowel in 1991 als in 1994 mini-
maal drie delicten gepleegd. Van de hele groep adolescenten zit 3% 
(n=57) in de persistente categorie, 56% (n=1036) in de adolescentie geli-
miteerde categorie en 41% (n=758) in de brave categorie. Naast de ver-
schillen tussen de categorieen in het aantal gepleegde delicten en de 
consistentie ervan, zijn er ook verschillen in type en ernst van crimineel 
gedrag. De over 1991 en 1994 gemiddelde frequentie van vandalisme, 
vermogenscriminaliteit en geweld is statistisch significant het hoogst 
voor de persistente groep gevolgd door de adolescentie gelimiteerde 
groep en vervolgens de brave groep (zie tabel 1). 

Probleemged rag 
De drie groepen worden vergeleken op vier probleemgedragingen. Deze 
zijn alle gemeten met een vraag, het gaat om het aantal keren dat de ado-
lescent het afgelopen jaar heeft gespijbeld, is weggelopen van huis en 
soft- of harddrugs heeft gebruikt. De veronderstelling is dat de persis-
tente groep meer probleemgedragingen zal vertonen dan de adolescen-
tie gelimiteerde groep en dat deze groep meer probleemgedrag vertoont 
dan de brave groep. 
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Tabel 1: Typen crimineel gedrag: gemiddelde frequentie l  en 
standaarddeviatie 

Braaf 	 Gelimiteerd 	Persistent 
(n =756) 	(n = 1036) 	(n = 57) 

Vandalisme 2 	 0.0 (.0) a 	 .2 (.29) b 	0.8 ( .67) c 
Vermogenscriminaliteit 	0.0 (.0) a 	 .7 (.67) b 	2.9 (1.22) c 
Geweld 	 0.0 CO) a 	 .3 (.42) b 	1.2 ( .71) c 

Crimineel gedrag 	0.0 (.0) a 	1.2 C136) b 	4.9 (1.66) c 
totaal 

De gemiddelde frequentie is berekend aan de hand van de mate van crimineel gedrag, wat 

eon telling is van het aantal van de 21 verschillende criminele gedragingen waaraan de jongere 

zich 'het afgelopen Oar eons of moor dan eons heeft schuldig gemaakt. 

verschillende letters betekent significant verschil tussen groepsgemiddelde op variabele op 

tenminste .05 niveau, post-hoc Dunnet (varianties ongelijk). 

Voorspellers van crimineel gedrag 
Uit verschillende criminologische theorieen gebruiken we een achttal 
voorspellers van crimineel gedrag. Vanuit de sociale controletheorie zijn 
een aantal bindingsvariabelen opgenomen. De idee is dat de kans op 
crimineel gedrag toeneemt als er een geringe mate van binding is. Bin-
ding kan omschreven warden als de affectieve gehechtheid van indivi-
duen aan andere personen en/of de mate waarin ze zich gebonden voe-
len aan de regels van de maatschappelijke instituties. Onder instituties 
worden school, werk en de maatschappij in bredere zin verstaan. Binnen 
het WIL-project zijn vier verschillende schalen gebruikt als indicatie van 
binding. De persoonlijke binding bestaat uit binding aan ouders en bin-
ding aan vrienden. De binding aan ouders is gemeten met een schaal 
van acht items welke in 1991 een betrouwbaarheid van 0.88 heeft voor de 
hele groep respondenten, 0.87 voor jongens en 0.88 voor meisjes. De bin-
ding aan vrienden is gemeten met de schaal sociale steun van vrienden 
bestaand uit vier items. De schaal bestaat uiteindelijk uit drie items door 
het samenvoegen van de items steun ten aanzien van school en ten aan-
zien van werk. De betrouwbaarheden uit 1991 zijn voor de hele groep en 
voor jongens en meisjes respectievelijk 0.78, 0.76 en 0.78. Overigens kun-
nen deze persoonlijke bindingsvariabelen ook vanuit het differentiele 
associatie perspectief samenhangen met crimineel gedrag. Len positieve 
of negatieve relatie met crimineel gedrag hangt dan af van of de ouders 
en/of vrienden zelf crimineel gedrag vertonen en een deviant normen en 
waarden patroon hebben. 

De institutionele binding bestaat uit binding aan school /werk en bin-
ding aan normen ten aanzien van delinquent gedrag. Het eerste concept 
is gemeten met een school/werk commitment schaal van zes items. De 
betrouwbaarheden (1991) voor de hele groep en voor jongens en meisjes 
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zijn respectievelijk 0.86, 0.85 en 0.86. De schaal permissiviteit ten aan-
zien van delinquent gedrag (Landsheer e.a., 1994) bestaat . uit 18 items en 
gebruiken we als meting voor de binding aan normen ten aanzien van 
delinquent gedrag. De betrouwbaarheid over de data van 1991 is 0.90 
voor de hele groep. Voor jongens is de betrouwbaarheid 0.90 en voor 
meisjes 0.88. 

Een variabele die meer past in de stress- en strain theorie van crimi-
neel gedrag is de schaal Jeugdcentrisme (Zinnecker, 1982; Meeus, 1986). 
De schaal bestaat uit elf items en meet de kloof tussen jongeren en vol-
wassenen. Over de data van 1991 is er voor de hele groep een betrouw-
baarheid van 0.90 en respectievelijk voor de jongens en meisjes 0.90 en 
0.89. Een hogere mate van jeugdcentrisme wordt verondersteld positief 
samen te hangen met meer en structureler crimineel gedrag. 

Het aantal avonden dat de jongere buitenshuis doorbrengt wordt ver-
ondersteld toe te nemen van de brave, naar de gelimiteerde naar de per-
sistente categorie. Waarom de jongere meer delicten pleegt buitenshuis 
kan vanuit verschillende theoretische perspectieven verklaard worden. 
Dit kan zijn een slechte binding, omgang met 'verkeerde' vrienden of uit 
frustratie. In ieder geval neemt de gelegenheid om delicten te plegen toe 
wanneer de adolescent zich meer in de publieke ruimte begeeft. 

Een lijst met ingrijpende levensgebeurtenissen is opgenomen vanuit 
het perspectief van zowel de sociale controletheorie als de stress- en 
strain benadering. De veronderstelling is dat jongeren meer en eerder 
structureel crimineel gedrag vertonen wanneer ze meer van dergelijke 
gebeurtenissen hebben meegemaalct. Dit als gevolg van een hogere frus-
tratie of door minder binding. Junger (1995) stelt dat de variabele echter 
ook opgevat kan worden als uitkomst variabele van crimineel gedrag. 
Verondersteld wordt dat een lage zelfcontrole (Gottfredson en Hirschi, 
1990) de kans doet toenemen op deze gebeurtenissen. De schaal bestaat 
uit 29 items waarbij de respondenten ingevuld hebben of ze een gebeur-
tenis al dan niet hebben meegemaakt en of deze ingrijpend was of niet. 
De betrouwbaarheid van de schaal is 0.64. 

Een laatste voorspeller is het aantal ongevallen dat de adolescent ooit 
heeft meegemaakt. Bij deze variabele wordt verondersteld dat een lage 
zelfcontrole de kans doet toenemen op het aantal ongevallen (Junger, 
1995). Idee is dat een gebrek aan zelfcontrole leidt tot riskant en deviant 
gedrag in de breedste zin van het woord. De variabele is een som van vijf 
vragen naar het aantal verkeers- of ander ongevallen welke de adolescent 
ooit heeft meegemaakt. 

Van de probleemgedragingen en de verschillende voorspellers zijn 
steeds op twee meetmomenten gegevens beschikbaar, uit 1991 en 1994. 
Geconcretiseerd luidt de hoofdvraag van dit artikel of en hoe de brave, de 
gelimiteerde criminele en de persistente criminele groep op deze varia-
belen van elkaar verschillen. Omdat we alleen de verschillen tussen de 
drie groepen willen laten zien hebben we de scores van 1991 en 1994 op 
de probleemgedragingen en de voorspellers gemiddeld. Op grond van 
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deze gemiddelde scores is het verschil tussen de drie criminele groepen 
berekend. Dit met uitzondering van de variabelen ingrijpende 'evens-
gebeurtenissen en het aantal ongevallen die alleen in 1991 zijn gemeten. 

Achtergrondvariabelen 
Sekse, de leeftijd in 1991 en de sociale positie van de adolescent worden 
gebruikt als achtergrondvariabelen. Indicator voor de sociale positie van 
de jongere is het opleidingsniveau van de ouders (laag, gemiddeld en 
hoog). 

Resultaten 

Achtergrondvariabelen, probleemgedrag en voorspellers 
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In de tabellen 2,3 en 4 worden de gemiddelden en standaarddeviaties 
van alle onafhankelijke variabelen voor de verschillende groepen weer-
gegeven. Voor de variabele sekse wordt in plaats van het gemiddelde, het 
percentage jongens weergegeven. Meisjes zijn oververtegenwoordigd in 
de brave categorie (72.3%) en jongens in de persistente categorie 
(73.7%). In de gelimiteerde categorie is het percentage jongens en meis-
jes nagenoeg gelijk. 

De gemiddelde leeftijd van de groepen is statistisch significant ver-
schillend van elkaar. De brave groep is gemiddeld het oudste en de per-
sistente groep het jongste. Bij de sociale positie van de groepen verschilt 
alleen de brave van de gelimiteerde groep, de laatstgenoemde heeft een 
iets betere positie. 

Wanneer de groepen vergeleken worden op de verschillende 
probleemgedragingen valt op dat de gemiddelde mate hiervan toeneemt 
van braaf naar gelimiteerd naar persistent. Deze toename van probleem-
gedrag ondersteunt het idee dat de persistente groep delinquenten mul-
tiprobleemgedrag vertonen en dat het criminele gedrag niet op zichzelf 
staat. Aan de andere kant zijn de verschillen in probleemgedrag niet alle-
maal statistisch significant. Dit geldt met name bij de gedragingen die 
weinig voorkomen, zoals weglopen en harddrugsgebruik. Ook verschil-
len de drie groepen jongeren op de verschillende voorspellers van crimi-
neel gedrag. In het algemeen wordt de controle hypothese ondersteunt, 
de gemiddelde mate van binding neemt af van de brave groep naar de 
gelimiteerde en vervolgens naar de persistente groep adolescenten. De 
persistente groep jongeren heeft de laagste binding aan ouders, de laag-
ste binding aan school /werk en de minste binding aan normen ten aan-
zien van delinquent gedrag. Uitzondering is de binding aan vrienden 
welke niet statistisch significant verschilt tussen de groepen. 

De gemiddelde mate van jeugdcentrisme is het laagste voor de brave 
groep en het hoogste voor de persistente groep. Bij de laatstgenoemde 
groep blijkt de afstand tussen jongeren en volwassenen het grootst. Flet 
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label 2: Achtergrondkenmerken van de drie groepen 

Percentage jongens + 
Leeftijd 1991* 
Sociale positie # 

Braaf. 	 Gelimiteerd 	Persistent 
(n = 758) 	(n = 1036) 	(n = 57) 

27.7% 
18.4 (3.7) a 

1.8 (.75) a 

55.1% 
17.3 (3.6) b 

1.9 (.76) b 

73.7% 
16.1 (2.8) c 

1.8 (.84) ab 

+X2  (2, N = 1851) = 153.53, p < 0.01 

• verschillende letters betekent significant verschil tussen groepsgemiddelde op variabele op 

tenminste .05 niveau 

# schaal opleidingsniveau ouders van 1 tot 3, post-hoc toets Bonferroni (varianties gelijk), ove-

rigens post-hoc toets Dunnet (varianties ongelijk) 

label 3: Gemiddeld aantal probleemgedragingen in de drie groepen 

Braaf 	 Gelimiteerd 	Persistent 
(n = 758) 	(n = 1036) 	(n = 57) 

Spijbelen * # 	 .2 	(.84) a 	.7 (3.8) b 	3.0 ( 9.3) c 
Weglopen 	 .003 (.05) a 	.01 (.09) a 	.2 (.47) a 
Softdrugs 	 .1 	(.76) a 	1.2 (8.7) b 	13.7 (40.5) b 
Harddrugs 	 .01 (.15) a 	.06 (.73) a 	.3 ( 1.4) a 

• verschillende letters betekent significant verschil tussen groepsgemiddelde op variabele op 

tenminste .05 niveau 

# post-hoc toets Dunnet (varianties ongelijk) 

Tabel 4: Voorspellers van crimineel gedrag: gemiddelden en standaard-
deviaties in de drie groepen 

Braaf 	Gelimiteerd Persistent 
(n = 758) 	(n = 1036) (n = 57) 

Binding aan ouders +*# 	 .16 (.94) a -.08 (.94) b -.66 (1.0 )c 
Binding aan vrienden + # 	 .09 (.86) a 	.02 (.87) a 	.04 (.87) a 
Binding aan school/werk +. 	 .13 (.84) a -.04 (.92) b -.52 (.92) c 
Binding aan normen ten aanzien van 	.27 (.83) a -.16 (.91) b -.99 (1.1) c 
delinquent gedrag + 
Jeugdcentrisme + # 	 -.19 (.89) a 	.12 (.93) b 	.81 (1.1) c 
Aantal avonden per week buitenshuis 	2.5 (1.3) a 2.9 (1.4) b 3.8 (1.6) c 
Ingrijpende levensgebeurtenissen # 	1.1 (.13) a 	1.1 (.14) a 	1.2 (.15) b 
Aantal ongevallen ooit # 	 .72 (.82) a 	.93 (.90) b 	1.3 (1.0) c 
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+ gestandaardiseerde schaal van 1 tot -1 

• verschillende letters betekent significant verschil tussen groepsgemiddelde op variabele op 

tenminste .05 niveau 

# post-hoc toets Bonferroni (varianties gelijk), overigen post-hoc toets Dunnet (varianties on-

gelijk) 
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aantal avonden per week dat de jongeren buitenshuis doorbrengen 

neemt ook toe van de brave naar de gelimiteerde, naar de persistente 
groep. Dit geldt ook voor het gemiddeld aantal ongevallen dat de ver-

schillende groepen jongeren hebben gehad. De persistente groep heeft 

gemiddeld ook de meest ingrijpende levensgebeurtenissen meegemaakt. 

Hoe goed onderscheiden de achtergrondvariabelen, het probleemgedrag 
en de voorspellers de drie groepen jongeren? 
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Met behulp van een stapsgewijze discriminant-analyse is getoetst welke 
variabelen het beste onderscheid malcen tussen de persistente delin-

quenten, de gelimiteerde delinquenten en de brave groep jongeren. 

Hierbij wordt steeds stap voor stap bepaald of een variabele nog een sig-
nificante bijdrage levert aan het onderscheid tussen de drie groepen bo-

ven de variabelen die al opgenomen zijn in de vergelijking. In tabel 5 (zie 

bijlage 1) zijn de resultaten van de discriminant-analyse weergegeven. 

Van de vijftien variabelen die als onafhankelijke variabelen zijn Inge-
voerd zijn er twaalf opgenomen in de discriminantfuncties. Het 

harddrugsgebruik, de binding aan vrienden en jeugdcentrisme zijn niet 

opgenomen in de discriminantfuncties, ze geven geen significante ver-

betering meer in het onderscheiden van de groepen. De eerste functie 
heeft het grootste onderscheidend vermogen tussen de groepen, de ei-

genwaarde is .33 en 25% van de variantie wordt ermee verklaard. 

De groepscentroklen laten zien hoe groepen ten opzichte van elkaar 

liggen op een functie. Op de eerste functie ligt de gelimiteerde tussen de 
brave en persistente groep in. De binding aan normen ten aanzien van 

delinquent gedrag is het laagste bij de persistente groep jongeren, ver-

volgens bij de gelimiteerde groep en het hoogst bij de brave groep. De 
persistente groep bevat ook de meeste jongens, gaat het meeste avonden 

per week uit, heeft de laagste mate van binding aan ouders, is jonger, 

heeft het meeste ongevallen gehad, spijbelt het vaakst, heeft de minste 

binding aan school/werk en heeft de meeste ingrijpende levens-
gebeurtenissen meegemaakt. Voor de gelimiteerde groep geldt dit in 

mindere mate en voor de brave groep in nog mindere mate. hit de 

groepscentroklen voor de tweede functie blijkt dat ook hier de persis-
tente jongeren meer weglopen, meer softdrugs gebruiken en een lagere 

sociale positie hebben. Dit geldt in mindere mate voor beide andere 

groepen. Met de drie groepen variabelen wordt 70.7% van de brave 

groep correct geclassificeerd, 60.7% van de gelimiteerde groep en 50.9% 
van de persistente groep delinquenten. In totaal wordt 64.5% van de 

bele groep jongeren goed geclassificeerd. Naast de percentages correct 

geclassificeerden is het ook interessant om te kijken in welke groepen de 
niet correct geclassificeerden terecht komen. Opvallend is dat het me-

rendeel van de niet-correct geclassificeerde persistente delinquenten te-

recht komen in de gelimiteerde groep (45.6%). De gelimiteerde niet-
correct geclassificeerden komen met name in de brave categoric terecht 
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(34.4%) en de brave niet-correct geclassificeerden in de gelimiteerde ca-
tegorie (29%). 

Discussie 

53 

Persistente jeugdige delinquenten zijn om twee redenen een belangrijke 
categorie. Ten eerste omdat zij de groep vormen die in zijn persoonlijke 
ontwikkeling bedreigd is. Deze adolescenten lopen de grootste kans om 
in een criminele carriere te verzeilen. Ten tweede omdat deze groep dis-
proportioneel veel maatschappelijke overlast veroorzaakt: ongeveer de 
helft van de jeugdcriminaliteit komt voor hun rekening. 

De vergelijldngen uit de tabellen 1 tot en met 4 laten zien dat de persis-
tente delinquenten systematisch verschillen van de braven en de 
adolescentie-gelimiteerde delinquenten. Zij blijken in veel opzichten een 
problematische groep. Om te beginnen blijkt dat uit het feit dat zij ook 
de meest ernstige en harde vormen van criminaliteit vertonen. In die zin 
bevestigen onze resultaten de overlap die Loeber, Farrington e.a. (1998) 
laten zien tussen persistentie en ernst van crimineel gedrag. Daarnaast 
vertoont deze groep naast criminaliteit ook het meeste andere 
probleemgedrag. Er is sprake van co-morbiditeit tussen crimineel gedrag 
en andere vormen van probleemgedrag. 

De variabelen die de persoonlijke en maatschappelijke positie van de 
persistente criminelen in kaart brengen tonen een probleemgroep die in 
een marginaal maatschappelijke positie zit of daarin dreigt te raken. Per-
sistente criminelen hebben van de drie door ons onderscheiden groepen 
de slechtste persoonlijke bindingen met hun ouders, de geringste bin-
ding met de maatschappelijke instituties school en werk evenals met de 
maatschappelijke normen ten aanzien van criminaliteit. Daarnaast heb-
ben zij gezien het aantal ingrijpende levensgebeurtenissen te maken ge-
had met een onvoorspelbare leefsituatie en beschikken over een geringe 
mate van zelfcontrole in het vermijden van ongelukken en probleem-
gedrag. Gezien het feit dat deze adolescenten zich meer dan anderen in 
de publieke ruimte bewegen en dus meer gelegenheid hebben tot crimi-
neel gedrag breekt het gemis van deze zelfcontrole juist hen op. Samen-
vattend kunnen de persistente delinquenten dus getypeerd worden als 
een groep met een geringe persoonlijke en maatschappelijke binding, in 
een stressvolle leefsituatie, met een geringe zelfcontrole, en met veel ge-
legenheid tot criminaliteit. 

De discriminant-analyse bevestigt de eerdere analyses en specificeert 
deze. De specificatie zit hem vooral in het onderscheiden van de drie 
groepen. De groep niet-criminele en de groep adolescentie gelimiteerde 
criminele jongeren kunnen goed worden onderscheiden, dat geldt echter 
in mindere mate voor de groep adolescentie gelimiteerde criminele jon-
geren en de persistente criminelen. 

We staan even stil bij het verschil tussen de adolescentie gelimiteerde 
criminele jongeren en de persistente delinquenten. Aan de ene kant la 



JustitiOle verkenningen, jrg. 24, nr. 6, 1998 54 

ten de analyses uit de tabellen 2 tot en met 4 zien dat de persistente cri-
minele jongeren in alle opzichten een meer problematische groep vor-
men dan de adolescentie getimiteerde delinquenten. Aan de andere kant 
blijkt dat 45% van de persistente groep in de discriminant-analyse als 
adolescentie gelimiteerde delinquent wordt geclassificeerd. De verschil-
len zijn blijkbaar niet sterk genoeg om beide groepen in de classificatie 
beter uit elkaar te halen. Wat zou hiervan de verklaring kunnen zijn? We 
geven er vijf: 
- De overgang tussen adotescentie gelimiteerde criminaliteit en persis-
tente criminaliteit is betrekkelijk toevallig en laat zich moeilijk voorspet-
len. 
- Wij missen in onze gegevens de cruciale variabelen om de beide groe-
pen criminele jongeren uit elkaar te haten. Dat zou met name kunnen 
gelden voor al dan niet genetisch vastgelegde persoonlijkheidstrekken 
(Moffit, Caspi e.a., 1996). 
- Het criminele gedrag van de persistente delinquenten is voor een deel 
ook een gevolg van veranderingen in de adolescentie en daarmee 
adolescentiespecifiek. 
- Onze steekproef bevat te weinig echte persistente delinquenten. Ge-
volg hiervan is dat de persistente detinquenten uit onze steekproef veel 
overeenkomst vertonen met de adolescentie gelimiteerde criminele 
groep. 
- Het aantal meetmomenten is te weinig en de tijd tussen de meet-
momenten te tang om een betrouwbare categorisatie te maken van 
brave, gelimiteerde en persistente delinquenten. 

Nader onderzoek naar persistentie van jeugdcriminaliteit zou deze 
beperkingen moeten proberen op te heffen. 
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Bijlage 1: Discriminantanalyse 

Variabelen 

Binding aan normen ten aanzien van delinquent 	-.54 
gedrag 
Sekse 	 -.48 
Aantal avonden per week buitehshuis 	 .36 
Binding aan ouders 	 -.32 
Leeftijd 1991 	 -.27 
Aantal ongevallen ooit 	 .26 
Spijbelen 	 .25 
Binding aan school/werk 	 -.25 
Ingrijpende levensgebeurtenissen 	 .15 
Weglopen 
Softdrugs 
Sociale positie 

Eigenwaarde 
Canonische correlatie 
Wilks Lambda 
p-waarde 

Groepscentroklen 

Classificatie 

Totaal correct 

geclassificeerd: 
64.5% 
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Loopbanen in het kwaad 
Criminele carrieres van allochtone jongvolwassenen 

dr. H.B. Ferwerda*  

Zowel journalisten, politici, beleidsmakers als wetenschappers houden 
zich recent steeds vaker bezig met de vraag waarom het aandeel van met 
name Maroldcaanse, Antilliaanse, Surinaamse en Turkse jongeren in de 
criminaliteit hoger is dan van hun autochtone leeftijdgenoten (Ange-
nent, 1997). Uit uitgevoerd onderzoek blijkt dat allochtone jongeren an-
derhalf tot drie keer vaker met politie en justitie in aanraking komen dan 
autochtone jongeren (Leuw, 1997). 

De laatste jaren is er veel beleid ontwildceld en uitgevoerd om crimina-
liteit onder allochtone groepen terug te dringen, maar de tot nu toe inge-
zette koers heeft nog niet tot een adequate oplossing van de problemen 
geleid. Integendeel, criminaliteit lijkt in steeds grotere mate een belem-
mering te vormen voor etnische minderheden om succesvol te integre-
ren in de Nederlandse samenleving. 

Voor zowel de minister van Binnenlandse Zaken als Justitie is dit aan-
leiding geweest om het project criminaliteit in relatie tot etnische min-
derheden (CRIEM) te starten. In het kader van dit project is onder andere 
een onderzoek uitgevoerd dat betreldcing heeft op de ontwildceling van 
criminele carrieres bij allochtone jongvolwassenen (Beke, Ferwerda e.a., 
1998). Binnen dit onderzoek is ondermeer aandacht besteed aan de 
vraag hoe dergelijke criminele carrieres verlopen en welke factoren ver-
antwoordelijk zijn voor de loopbanen in het lcwaad. In dit artikel zullen 
we de resultaten van dat deel uit het onderzoek beschrijven. 

Wat zijn criminele carrieres? 

57 

Iedereen kent het begrip dcarriere' met betreldcing tot de arbeidsmarkt. 
Een carriere is dan een ontwilckeling van de ene naar de andere functie, 
waarbij het er in principe om gaat hoger op de maatschappelijke ladder 
te komen. De overeenkomst tussen een maatschappelijke en een crimi-
nele carriere is dat zich stapsgewijs een loopbaan ontwikkelt. Ook in een 
criminele carriere zitten leerelementen, waarin men zich gedrags-
vormen, een identiteit en zelfbeeld eigen maakt. Zo wordt het strafblad 
van delinquenten wel eens vergeleken met het curriculum vitae in de 
conventionele wereld; als visitekaartje in hun specifieke omgeving (Fer-
werda, 1992). 

De auteur is criminoloog en directeur van Advies- en Onderzoeksgroep Beke, Arnhem-
Middelburg. 
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Er zijn natuurlijk ook verschillen tussen maatschappelijke en criminele 
carrieres. Carriere betekent voor criminelen niet altijd omhoog komen. 
Het belangrijkste verschil tussen de twee soorten van carrieres is dat cri-
minele carrieres in het algemeen veel korter zijn. Slechts weinig mensen 
blijven bun leven lang delicten plegen als middel van bestaan (Block en 
Werff, 1991). 

Er zijn vier dimensies die karakteristiek zijn voor criminele carrieres 
(Blumstein, Cohen c.a., 1986): 
- Deelname aan de criminaliteit, waarbij het gaat om het onderscheid 
tussen mensen die zich wel en mensen die zich niet schuldig maken aan 
crimineel gedrag. 
- Frequentie van de criminele activiteit bij de plegers van delicten. 
- Ernst of zwaarte van de gepleegde delicten. 
- Lengte van de carriere, met andere woorden de periode dat de pleger 
actief is. 

In feite verwijst de term 'criminele carriere dus naar de ernst en frequen-
tie van delicten die gepleegd zijn door een dader over een bepaalde pe-
riode. Aan de ene kant staat de aiminele carriere van een dader met aen 
gepleegd delict en aan de andere kant de carriere-crimineel die over een 
bepaalde periode grote aantallen ernstige delicten pleegt. De meer-
waarde van het werken met de begrippen criminele carriere en carriere-
criminelen is dat niet alleen het verloop van het crimineel gedrag bestu-
deerd kan worden, maar dater ook inzicht ontstaat in de factoren die 
daarop van invloed zijn. 

De carrieres: een reconstructie van levensgeschiedenissen 

Om meer inzicht te krijgen in criminele carrieres van allochtonen zijn in 
het kader van het CRIEM-onderzoek dertig mannen in de leatijd van 
25 tot 35 jaar ganterviewd. Per allochtone groep (Marokkanen, Antillia-
nen, Turken en Surinamers) zijn telkens drie personen ganterviewd die 
een forse criminele carriere achter de rug hebben, maar reeds een aantal 
jaren niet meer actief zijn (stoppers) en telkens drie personen die nog 
steeds crimineel actief zijn (carriere-criminelen') 1 . Daarnaast zijn Cr - 
als controlegroep - ook drie autochtone stoppers en drie autochtone 
carriere-criminelen geinterviewd. 2  Uit dit lcwalitatieve en exploratieve 

1 De carriere-criminelen zijn in eon tweetal penitentiaire inrichtingen geselecteerd en 

gelnterviewd. De 'stoppers' zijn via sleutelinformanten (werkzaam bij bij voorbeeld de 

reclassering en Delinkwentie en Samenleving) geselecteerd. 

2 In het kader van dit artikel zullen we aan doze controlegroep goon aandacht besteden. Wel 

is het goed om aan to geven dal criminele carriares van autochtonen voor eon belangrijk 

deel lijken op die van allochtonen; processen en factoren zijn nagenoeg gelijk. Bij de 

allochtonen is or echter sprake van een aantal cultuurspecifieke factoren die van invloed 

zijn op de aard on het verloop van de criminele carriOre. 
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onderzoek kunnen uiteraard geen absolute of harde conclusies worden 
getrokken. 

Uit de analyse blijkt in algemene zin dat een slechte maatschappelijke 
integratie van het gezin, alsmede de daarmee samenhangende gebrek-
kige persoonlijke integratie van de door ons geInterviewde allochtonen 
in belangrijke mate bijdraagt aan een 'carriere in de criminaliteit'. 3  

Belangrijk bij dergelijke carrieres is vervolgens hoe die er precies uit-
zien. Niet iedere carriere verloopt namelijk hetzelfde. De ene crimineel is 
minder 'succesvol', dan de ander. De een glijdt af in een steeds dieper 
moeras van ellende, terwip de ander zich redelijk tot goed staande weet 
te houden en er zelfs een ruim bestaan mee weet op te bouwen. Daar-
naast heeft het ook te maken met het at dan niet continueren van de cri-
minele carriere. De een stopt - meestal met vallen en opstaan - met cri-
minaliteit, terwip de ander er tot in lengte van dagen mee door lijkt te 
gaan. 

Op basis van het onderzoek blijkt overigens wel dat er een aantal 
markeringspunten aan te wijzen is waardoor de criminele loopbaan van 
de een meer of minder 'succesvoller' is dan die van de ander. In het ver-
volg van dit artikel beschrijven we allereerst de eerste fase van de crimi-
nele carriere van de door ons onderzochte jongeren. Via de rol van ris-
kante gewoonten komen we vervolgens bij de tweede fase van de 
criminele carriere, waarbij de volgende drie criminaliteitspatronen te 
onderscheiden zijn: criminaliteit als last, als levenswandel en als beroep. 

De eerste fase van de criminele carriere 

De start van de criminele carriere van de door ons ge'interviewde allocht-
onen is bij alle jongeren min of meer vergelijkbaar. Sensatiezucht is het 
belangrijkste motief voor wetsovertredend gedrag. Crimineel gedrag is 
het best te typeren als leeftijdsgebonden 'Icickgedrag' (Ferwerda, 1992). 

Jongeren verkennen in de vroege adolescentie-periode hun grenzen en 
experimenteren met allerlei gedrag dat maatschappelijk niet altijd is toe-
gestaan. In dat kader kunnen ze zich ook schuldig maken aan kleine ver-
grijpen; veel voorkomende criminaliteit. Op zich is criminaliteit gepleegd 
vanuit sensatiezucht niet verontrustend. Veelal gaat het na verloop van 
tijd over - het is leeftijdsgebonden adolescentiecriminaliteit (Janssen, 
1989) - en blijft de jongere 'op het rechte pad'. 

We zien echter een tweede factor c.q. motief in het begin van de crimi-
nele carriere van deze allochtonen; een motief dat het karakter en de 
aard van de criminaliteit in deze vroege jeugdjaren volstrekt anders 
kleurt. Geldelijk gewin blijkt bij het plegen van criminaliteit ook een rol 
te spelen. Het blijkt dat er sprake is van een duidelijke samenhang tussen 

3 Op de verklaringen van crimineel gedrag onder allochtonen zullen we in het kader van dit 
artikel niet nader ingaan. We verwijzen hiervoor naar het eerder genoemde Criem-

onderzoek (Beke, Ferwerda e.a., 1998). 
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een gebrelckige maatschappelijke positie van de gezinnen waarin de jon-
geren opgroeien en criminaliteit. De overgrote meerderheid van de door 
ons ge1nterviewde personen komt uit gezinnen waar sprake is van een 
beperkt bestedingsbudget. Daar komt bij dat - met name bij Turkse en in 
mindere mate bij Marokkaanse gezinnen - deze relatieve armoede nog 
wordt versterkt doordat een deel van het inkomen wordt genvesteerd in 
het land van herkomst. Op tal van fronten worden onze respondenten op 
jonge leeftijd geconfronteerd met deze armoede, of het andere beste-
dingspatroon. Er is geen geld voor schoolreisjes en excursies, geen geld 
voor kleding, voor uitgaan en eigen verdiensten Cult baantjes) moeten 
voor een belangrijk deel worden afgestaan aan de ouders. 

Langzaam maar zeker wordt dit motief van geldelijk gewin verder op-
gerekt. Niet in de laatste plaats omdat de jongeren op deze jonge leeftijd 
gemalckelijk wegkomen met hun criminaliteit. Het is een lcwestie van tijd 
voordat criminaliteit uit geldelijk gewin omvangrijker wordt. Men ver- 
zeilt langzamerhand in delicten zoals diefstal in opdracht en heling. 
Daarmee is overigens ook de overgang gemaakt naar de tweede fase van 
de criminele carriere. 

Het sterkste motief voor crimineel gedrag bij allochtone jongeren is 
handhaving. flet merendeel van de respondenten is in zijn jeugd gecon-
fronteerd met grote aanpassingsproblemen. Men wordt gediscrimineerd 
vanwege huidskleur, gebrekkige taalbeheersing of afwijkende leefwijze. 
Aanvankelijk is de geneigdheid te integreren in de Nederlandse cultuur 
(of directer het optrekken met Nederlandse kinderen) nog volop aanwe-
zig. Enigszins cynisch zou men kunnen stellen dat ook deze allochtonen 
zich als kind nog niet zo zeer bewust waren van verschillen tussen hen-
zelf en anderen. De aanpassingsproblemen doen zich versterkt voor bij 
allochtonen die op latere leeftijd naar Nederland zijn gekomen. Door een 
gebrekkige schoolopleiding in het land van herkomst komen ze in klas-
sen met veel jongere leeftijdgenoten en dreigen daardoor het mikpunt te 
worden van allerlei pesterijen. 

Soortgelijke aanpassingsproblemen doen zich daarnaast ook sterker 
voor bij allochtonen die uit huis worden geplaatst en veelal in 
kinderbeschermingstehuizen (in het zuiden en oosten van het land) ko-
men. In deze regio's is de bekendheid met, en acceptatie van, de multi-
culturele samenleving aanmerkelijk minder. Velen van hen schetsen een 
aangrijpend beeld van de struggle for life die ze moesten voeren; een 
strijd om geaccepteerd te worden als ieder ander. Ze leren als het ware 
van zich af te bijten door geweld en intimidatie. Maar ook meer alge-
meen wordt crimineel gedrag een soort brevet c.q. diploma voor accep-
tatie of op zijn minst ontzag en respect. Op jeugdige leeftijd leren ze dat 
criminaliteit een middel is om aanzien en status te verwerven. 

De delicten die in deze eerste fase van de criminele carriere worden 
gepleegd verlopen deels volgens een bekend patroon (Angenent, 1991). 
Van lichte delicten zoals kattenkwaad, kleine vernielingen, naar kleinere 
en vervolgens steeds gerichtere en grotere winkeldiefstallen, tot inbraak 
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en afpersing. Specifiek - vooral samenhangend met het laatste motief 
(handhaving) - zien we de afwijking vooral optreden in het gebruik van 
geweld (intimidatie, mishandeling en lichte vormen van afpersing). 

Met deze inhoudelijke schets van de eerste fase van de criminele car-
riere van de door ons genterviewde allochtonen is echter slechts een 
deel van het verhaal blootgelegd. Veel belangrijker is de aanvullende 
schets van de achtergronden waartegen deze eerste leerschool in crimi-
naliteit zich kan voltreldcen c.q. kan gedijen. Uit de analyses blijkt name-
lijk dat er sprake is van een strikte scheiding tussen 'thuis' en 'buitenwe-
reld'. Thuis is er veel toezicht en controle door de ouders, terwip dit 
toezicht op straat niet of nauwelijks aanwezig is. Dit heeft directe conse-
quenties voor de leeftijd waarop deze allochtonen zich schuldig gaan 
maken aan allerlei criminele activiteiten. Op een enkele uitzondering na 
begint de criminele carriere al ruim voor het twaalfde levensjaar. 

De genoemde strikte scheiding tussen 'thuis' en 'buitenwereld heeft 
ook consequenties voor de mogelijk corrigerende invloed van ouders. 
Alle geInterviewde personen waken er zorgvuldig voor dat hun criminele 
activiteiten bij hun ouders bekend worden. Dat is op zichzelf geen al te 
grote opgave. Veel van hen schetsen dat ze in deze periode van hun leven 
twee leefwerelden hebben: een thuis, en een op straat. De mogelijIcheid 
om crimineel gedrag verborgen te houden is volop aanwezig. 

Maar niet alleen ouders missen de kans hun kinderen in een vroegtij-
dig stadium 'af te stoppen'. Ook de reactie van politie en justitie is ver 
onder de maat. Dat heeft alles te maken met de beperkte mogelijkheden 
van deze instanties bij kinderen die nog niet strafrechtelijk minderjarig 
zijn. In feite ontbreken formele sancties voor deze categorie cri-
mineeltjes'. Politie en justitie schakelen op deze momenten veelal ook de 
ouders in en de medewerking van deze groep is vervolgens - zo blijkt - 
beperkt. 

De verantwoordelijkheid voor het gedrag van hun kinderen buitens-
huis wordt met name door Turkse en Marokkaanse ouders bij docenten 
en politie gelegd. Bij Surinaamse en Antilliaanse ouders volgt vaak een 
ontkenning van het criminele gedrag. Men is geneigd de verantwoorde-
lipcheid ervoor weg te schuiven naar anderen (slechte vriendjes), of zelfs 
botweg te ontkennen. Bij laatstgenoemde allochtone groepen speelt 
daarnaast ook de gezinssamenstelling een rol. Veelal is de vader (of ver-
schillende vaders) afwezig. De centrale spil in dergelijke gezinnen is de 
moeder die in het gunstige geval weliswaar haar 'mannetje staat' waar 
het liefde en loyaliteit voor haar kinderen betreft, maar niet waar het cor-
rectie en discipline betreft. 

Een andere reactie is een excessieve afstraffing van het kind. In derge-
lijke gevallen voelen ouders zich door de criminele activiteiten van hun 
kind tot schande gemaakt in hun eigen leefomgeving en meer in het al-
gemeen in hun eigen gemeenschap. Niet zelden zijn de door ons geInter-
viewde allochtonen daardoor uitgestoten of worden ze ter heropvoeding 
teruggestuurd naar het land van herkomst. In bijna alle gevallen gaat dit 
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gepaard met zware fysieke straffen die thuishoren in de categorie 'rnis-
handeling1 

Deze laatste reactie zien we bij Turkse, Maroldcaanse en - in mindere 
mate - Antilliaanse gezinnen. De uitstoting wordt ook goed zichtbaar in 
de positie die deze allochtonen toentertijd in het gezin gingen innemen. 
Opvallend is dat het overgrote deel zichzelf als het 'zwarte schaap' bin-
nen het gezin betiteld. Ze worden tot negatief voorbeeld uitgeroepen 
voor de rest van het gezin. De uitstoting benerkt zich niet alleen tot het 
gezin. Ook de gerneenschap keert de jonge crimineel, of wellicht nog de 
crimineel in spe de rug toe. En daarmee wordt paradoxaal genoeg de weg 
naar een verdere carriere in de criminaliteit vrij gemaakt. 

We kunnen zonder uitzondering stellen dat het niet uitmaakt welke 
van bovenstaande reactie of combinatie van reacties ook wordt gekozen; 
de corrigerende werking ervan is veelal nihil. 

Naast de inadequate reactie van ouders en autoriteiten zijn er twee 
andere in het oog springende elementen in deze eerste fase van de crimi-
nele carriere. Deze zijn direct terug te voeren op de voornoemde motie-
ven van criminal iteit en de gezinsomstandigheden.Allereerst scoren 
bijna alle allochtonen die door ons zijn onderzocht aanmerkelijk hoger 
op wat genoemd wordt leeftijdsongewoon crimineel gedrag'. Van een 
kind van tien jaar kan men nog wel verwachten dat hij snoep steelt in 
een winkel, maar geen dure merkkleding. Ook andere vormen van crimi-
naliteit gericht op financieel gewin (inbraakjes, afpersing) kunnen als 
leeftijdsongewoon worden gelcwalificeerd. Tot slot levert ook het laatste 
motief (handhaving) een reeks delicten op (mishandeling en intimidatie) 
die niet passen bij 'gangbare' ontsporingen op deze leeftijd. In dat op-
zicht zou de aard van de criminele activiteit een goede indicator kunnen 
vormen voor noodzakelijke extra aandacht van justitiele autoriteiten. 
Mhankelijk van het soort delict gekoppeld aan de leeftijd zou men 
'alarmfase moeten aficondigen (Ferwerda, Jakobs e.a., 1996). 

De rol van riskante gewoonten 

62 

De overgang naar de tweede fase van de criminele carriere is vanzelf-
sprekend niet exact te markeren op een bepaald tijdstip. Veeleer is er 
sprake van een combinatie van factoren die langzamerhand een ver-
schuiving in criminele activiteiten zichtbaar maakt. Daarbij spelen in de 
eerste plaats de eerder genoemde criminaliteitsvormen, die als leeftijd-
songewoon kunnen worden gelcwalificeerd, een rol. Dit tezamen met de 
inadequate reactie op de criminaliteit op jonge leeftijd. 

Het blijkt dat 'riskante gewoonten' - zeker gezien de jonge leeftijd 
waarop men hiermee begint - bij de door ons onderzochte jongeren een 
belangrilke rot spelen. Onder riskante gevvoonten verstaan we excessief 
alcoholgebruik, excessief soft- en harddrugs gebruik en excessief golcken. 
Uit de analyse blijkt dater sprake is van twee patronen die overigens ook 
bepalend blijken te zijn voor het type criminaliteitspatroon. Bij het eer- 
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ste patroon staat excessief alcohol- en druggebruik centraal, bij het 
tweede patroon staat excessief golcken centraal. 

Enerzijds zien we een groep jongeren die op relatief jonge leeftijd het 
gokken als tijdverdrijf ontdekt. Gokken wordt daarbij langzamerhand 
onderdeel van een bepaalde levensstijl. Gokken past bij een extravagante 
levensstijl (veel uitgaan, dure kleding, veel sieraden, mooie auto's) van 
deze groepen. Het goldcen beperkt zich aanvankelijk tot gokautomaten, 
maar allengs groeit het uit tot structureel golcken in legale en illegale 
casino's. Er worden enorme bedragen verspeeld. Goklcen is min of meer 
een statussymbool. Bij deze groep gokverslaafden - veelal van Caribische 
aflcomst - zien we dat criminaliteit noodzakelijk is om de dure levensstijl 
te bekostigen. Men verliest langzamerhand steeds meer de waarde van 
geld uit het oog. Zonder enige gene wordt op een avond twintig- tot 
dertigduizend gulden verspeeld. Cocainegebruik blijkt hand in hand te 
gaan met voornoemde levensstijl. Er wordt veel gesnoven en het gebruik 
heeft een sociaal karakter. Er is sprake van cocainegebruik als onderdeel 
van het uitgaansleven c.q. de vrijetijdscultuur. 

Een minderheid van deze groep is in staat om deze levensstijl redelijk 
goed vol te houden. Daarvoor komen ze echter wel steeds meer in de 
circuits van georganiseerde criminaliteit. Aileen door op deze manier 
grof geld te verdienen zijn ze redelijk in staat om hun luxe en verlcwis-
tende levenswijze vol te houden. 

Een meerderheid gaat echter vroeg of laat 'voor de bijr. Ze zijn niet in 
staat door middel van criminaliteit hun dure levensstip te continueren 
en zakken langzamerhand af. Het drugsgebruik neemt toe en ook wor-
den er naast cocaine andere middelen (speed en heroine) gebruikt. 

De bekostiging van deze drugs betekent tevens dat er minder geld be-
steed kan worden aan goldcen. Er vindt langzamerhand een verschuiving 
plaats waarbij de (beperkte) financiele middelen volledig opgaan aan 
hun drugsgebruik. Ze scharen zich in de grote groep 'junks' of 'losers'. We 
zouden deze groep kunnen karakteriseren als de 'junks of losers van het 
tweede uur'. Dat wil zeggen: ze beginnen niet als junk, maar eindigen wel 
als junk. 

Ze vinden zich daarbij in gezelschap van een andere groep die zich in 
ons onderzoek aftekende. Bij deze groep zien we dat er van meet af aan 
sprake is van excessief alcohol- en druggebruik. Kenmerkend voor deze 
laatste groep is dat het alcohol- en drugsgebruik veel meer een vlucht is 
uit de harde realiteit van alledag. Ze zoeken in de alcohol- en drugsroes 
het geluk dat ze in het dagelijks leven ontberen. Aanvankelijk kunnen we 
nog spreken van gecontroleerd gebruik (vooral weekends), maar al snel 
wordt het gebruik structureel en treedt ook het sociale isolement in. Voor 
hun vijftiende of zestiende jaar zijn dit de zogenaamde 'lost cases'. Ver-
slaafden met weinig perspectief en vol zelfbeklag. We zouden deze groep 
willen karakteriseren als de 'junks of losers van het eerste uur'. Dat wil 
zeggen: ze beginnen als junk en eindigen als junk. 
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Het is - zeker gezien de beperkte aantallen onderzochte jongeren - 
niet zonder meer duidelijk of er sterke verschillen op dit gebied zijn tus-
sen de diverse allochtonen groepen. In ieder geval zien we dat het eind-
station van veel van de door ons geinterviewde allochtonen dat van een 
ernstige drugsverslaafde is. 

De tweede fase: last, levenswandel of beroep 

Met de beschrijving van de wijze waarop riskante gewoonten zich ont-
wikkelen hebben we [evens de grens overschreden naar de tweede fase 
van de criminele carriere. Daarbij is sprake van een drietal criminaliteits-
patronen, te weten criminaliteit als last, als levenswandel of als beroep. 
Met die patronen corresponderen een aantal criminaliteitstypen, respec-
tievelijk de 'junks of losers; de 'unsocials' en de 'tough guys'. Allereerst 
zullen we de criminaliteitspatronen kort toelichten. 

Criminaliteit alt last 

Dit patroon schetst het beeld van een crimineel die langzamerhand 
steeds verder wegzakt in een crimineel moeras. Speelt aanvankelijk (fi-
nancieel) gewin nog een bescheiden rol bij het plegen van criminaliteit; 
na verloop van tijd komt de criminaliteit steeds meer in het teken van het 
druggebruik te staan. We spreken dan van verwervingscriminaliteit. De 
afhankelijlcheid van drugs bepaalt in belangrijke mate het soort delicten 
en de mate van professionaliteit waarmee ze gepleegd worden. We zien 
bij deze groep dater steeds minder wordt gelet op risico's (voornamelijk 
in termen van paldcans) en in lijn daarmee kan er nauwelijks gesproken 
van calculerend gedrag. Dat komt onder andere ook tot uiting in de hoe-
veelheid politiele en justitiele contacten. Respondenten met dit 
criminaliteitspatroon worden vaak opgepakt en veroordeeld. Deze groep 
kan worden beschouwd als de 'draaideur-bewoners van de huizen van 
bewaring en gevangenissen. Periodes van detentie worden afgewisseld 
met periodes van vrijheid. 

Criminaliteit alt levenswandel 

Dit patroon schetst het beeld van een crimineel die zich - met vallen en 
opstaan - goed weet te handhaven in het criminele circuit. Het zijn geen 
echte 'professionals', maar ze blazen in de onderste regionen van de cri-
minele onderwereld hun partijtje aardig mee. Criminaliteit is hen met de 
paplepel ingegoten. De gezinsomstandigheden zijn abominabel. Ms voor 
den groep geldt dat de omstandigheden haast onontkoombaar tot een 
criminele levenswandel leiden - c.q. er sprake is van strain- dan is het 
voor deze groep (Merton, 1968). Criminaliteit is een soort tweede natuur 
geworden. Ze verdienen Cr - bij gebrek aan alternatieven - de kost mee. 
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Hiermee is tevens de uitzichtloze positie van deze groep allochtonen 
geschetst. Het ontbreekt hen aan de mogelijIcheden en de motivatie om 
zich los te maken uit het criminele milieu. Het ontbreekt hen echter ook 
aan de bekwaamheden om een glanzende carriere te maken in het crimi-
nele milieu. Het zijn de krabbelaars - maar dan vaak met een volstrekt 
amoreel besef - die `stiekem' uit de ruif mee-eten. 

Als groep zitten ze tussen de 'junks' enerzijds en de echte 'professio-
nals' anderzijds in. Met dien verstande dat er een groter risico is dat ze 
opschuiven in de richting van de junks. Opvallend is hun geweten-
loosheid bij het plegen van delicten wat zich uit in de toepassing van ex-
cessief geweld. 

Criminaliteit als beroep 

Dit patroon schetst het beeld van een crimineel die langzamerhand is 
uitgegroeid tot een 'professional'. Deze jongens ldimmen omhoog langs 
de 'criminele carriere ladder' en verwerven ze zich langzaam maar zeker 
een positie in de georganiseerde criminaliteit. Deze groep investeert ook 
zijn criminele gelden hetzij in Nederland, hetzij in het land van her-
komst. 

Het succes van deze criminelen is ook zichtbaar in de wijze waarop ze 
door middel van een strakke discipline (zowel voor henzelf als voor hun 
`medewerkers') de criminele activiteiten steeds efficienter en met minder 
risico's organiseren. Dat gebeurt op twee manieren. Allereerst door ter-
reur en intimidatie. In die gevallen is weliswaar zichtbaar voor de buiten-
wereld dat ze actief zijn als crimineel, maar is de kans dat ze verlinkt 
worden gering. Daarnaast zien we dat een andere strategie juist bestaat 
uit het 'in de luwte blijven'. Men treedt steeds minder op de voorgrond en 
bouwt een respectabele facade op. De pakkans neemt sterk af naarmate 
men hoger op de criminele ladder is gestegen. In die gevallen dat men 
wordt opgepakt is dat vaak op basis van toevallig bewijsmateriaal. Inte-
ressant is dat deze groep in de eigen gemeenschap ook wordt gerespec-
teerd. Dat geldt voor iedere etnische gemeenschap, maar vooral voor de 
Turks e. 

Eigenlijk wordt hier een dualisme zichtbaar dat te maken heeft met de 
bewondering van maatschappelijk succes en de geringe mogelijkheden 
dit te realiseren. Vaak zijn deze succesvolle criminelen in de eigen gele-
deren een lichtend voorbeeld van succesvol ondernemerschap. Met van-
zelfsprekend het gevaar dat dit 'foute' voorbeeld wordt gevolgd. In feite 
kan dit type crimineel - in tegenstelling tot de anderen - rekenen op hei-
melijke bewondering. Het signaal dat hiermee door de etnische gemeen-
schap wordt uitgezonden is op zijn minst ambivalent. Crimineel gedrag 
wordt niet ten principale afgekeurd, maar alleen afgekeurd als het ge-
paard gaat met weinig succes. Deze scheiding is in de Turkse gemeen-
schap vooral zichtbaar in de beoordeling van haridel en gebruik van hard 
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drugs. Een handelaar kan zich een respectabele plaats in de eigen ge-
meenschap veroveren, een gebruiker wordt uitgestoten. 

In de Antilliaanse en Surinaamse gemeenschap wordt deze scheiding 
zichtbaar in meer materiele zaken en exposure. Veel geld, mooie auto's, 
veel sieraden, mooie - bij voorkeur blonde - vrouwen en een extrava-
gante levensstiji worden - ook als deze worden bekostigd uit criminele 
activiteiten - met heimelijke bewondering en een grote mate van tole-
rantie bekeken. Ms enig lichtpunt geldt dat bijna alle etnische groepen 
eensgezind reageren op het moment dat een dergelijke crimineel wordt 
gepakt en veroordeeld. Bij veroordeling ontneemt men hem zijn status 
en er volgt veelal uitstoting. 

We staan wat langer stil bij dit mechanisme omdat het cruciaal is voor 
het normbesef dat men hanteert bij crimineel gedrag. Grofweg gezegd 
zou men kunnen stellen dat niet de criminaliteit zelf, maar het niet suc-
cesvol zijn in criminaliteit tot veroordeling leidt. Dit patroon is overigens 
ook - zij het in mindere mate - onder Nederlandse criminelen die door 
ons zijn geinterviewd zichtbaar. Criminaliteit wordt niet per definitie 
afgekeurd. Atheuring c.q. uitstoting vindt pas plaats als iemand geen suc-
ces heeft en met politie en justitie in aanraking komt. 

Criminele carrieres: doorgaan of stoppen 

Op basis van het onderzoek blijkt dater sprake is van de eerder beschre-
ven criminaliteitspatronen. Het verloop en de aard van de criminele car-
rieres blijkt athankelijk te zijn van twee elementen. Het betreft enerzijds 
de mogelijkheid om te stoppen met het plegen van delicten en ander- 
zijds de wil daartoe. Het aanwezig zijn van maatschappelijke perspectie-
ven (opleiding, werk) en het aanwezig zijn van betekenisvolle anderen 
(partner, ouders) bepalen de mogelijkheid tot het beeindigen van de cri-
minele carriere. De wil tot het beeindigen van de criminele carriere 
wordt in sterke mate bepaald door het weerstand kunnen bieden aan het 
gemak en de verleiding (het grote geld dat relatief risicoloos is te verkrij-
gen en het 'kleurrijke' leven met mooie spullen en mooie vrouwen), het 
weerstand kunnen bieden aan riskante gewoonten (alcohol, gokken en 
drugs) en de aanwezigheid van betekenisvolle anderen (denk aan een 
gezinslid of partner). 

Uiteindelijk blijkt dater sprake is van vijf typen delinquenten met een 
specifieke criminele carriere en met verschillende kansen op het afbre-
ken dan wel continueren van hun criminele carriere. 4  De 'tough guys' 
hebben wel de maatschappelijke en persoonlijke mogelijkheden om te 
stoppen, maar kiezen welbewust voor een criminele carriere. Misdaad 

4 In het Criem-onderzoeksrappon worden van deze typen delinquenten uitvoerige profiel-

schetsen gegeven. Uit deze profielen komt ook duidelijker naar voren door welke - sons 

kleine - geheurtenissen het continueren dan wel beeindigen van een criminele derriere 

bepaald lijkt te worden. In het kader van dit artikel gaan we daar niet op in. 
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loont voor hen in termen van hoge opbrengsten en geringe kosten (pak-
kans) en van hen zou gezegd kunnen worden dat het beroepscriminelen 
zijn. De 'losers' en 'junks' willen zich wel aanpassen aan de maatschap-
pelijke normen, maar kunnen dat niet. Bij hen draait alles om het ver- 
slaafd zijn en in feite is criminaliteit een last geworden. Hielden ze in de 
eerste jaren van hun criminele loopbaan nog iets aan hun crimineel ge-
drag over, nu is criminaliteit noodzakelijk gedrag om hun verslaving te 
kunnen financieren. De 'unsocials' hebben noch de wil noch de moge-
lijkheden om hun criminele carriere te beeindigen. Zij staan als het ware 
tussen de vorige typen in en van hen zou gezegd kunnen worden dat cri-
minaliteit hun levenswandel is, waar ze goed van kunnen bestaan. Cri-
minaliteit is in feite het enige waarmee ze zich staande kunnen houden. 
Ze hebben weinig tot geen affiniteit met hun eigen achtergrond en 
evenzo met de Nederlandse achtergrond. Deze groep is ronduit onaan-
gepast. Tot slot is er het type van de 'conformists'. Deze jongens maken 
de grootste kans om uit het criminele milieu te komen en te blijven. Zij 
kunnen en willen zich namelijk aanpassen. 

We besluiten dit artikel met een schema waarin aangegeven is hoe de 
verschillende criminele carrieres verlopen. In dit schema is ook inzichte-
lijk gemaakt wat versterkende factoren zijn in de carrieres en waardoor 
criminaliteitspatronen zich kenmerken. 
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Schema 1: 

Basispatroon 
sensatie 
gewin 
handhaving 

junIC/ losTsTps 

Patroon 1: 
cdminaliteit als 
last 

van gewin near 
verslaving 

minder/niet calculerend 

tinge pakkans 	 -4 

veel politiecontacten 

vet' veroordelingen 

geen specialisane 

ernstige verslaving 	-••• 

1-ste fate ctiminele carriere 

start riskente gewoonten 

2-dc lase criminele caniere 

1  

Cunsoclalsp 	Ctough guySD 

Patroon 2: 
cdminalitek alt 
levenswandel 

steeds groter 
gewm 

(continuum) 

criminaliteit onbekend bij 
ouders 
inadequate reactie politie/ 
Jimmie 

leeftijdsongewoon 
delictsgedrag 

—s■ start op jonge leeftijd 

'zwarte schaaii / afwijzing 
door ouders 

start op Janne leeftijd 
alcohol / drugs / gokken 

Patroon 1: 
crImInaliteit alt 
beroep 

steeds grater 
gewin en status 

calculerend 

lege pakkans 

weinig politiecontacten 

weinig veroordelingen 

wel specialisatie 

-0-  geen/gecontroleerde 
verslaving 

68 
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Rites de passage 
Ondersteunende structuren bij volwassenwording 

drs. D.H.J. van Bekkum S  
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Volwassen warden vraagt van jongens, meer dan bij meisjes, een grate 
mond hebben, je met andere mannen meten, risico's nemen en gevaar-
lijke dingen doen. De eigen leeftijdsgroep speelt een grate rol in het ini-
tieren van grensoverschrijdend gedrag, van crimineel gedrag en een cri-
minele loopbaan. 

Kenmerkend voor de adolescente periode is de transitie naar volwas-
senheid en de instabiele gevoelswereld die daarbij hoort. Samen vormen 
deze kenmerken een 'transitionele Icwetsbaarheid' die in alle culturen 
lijkt voor te komen. In elke samenleving moeten jongeren de stap naar 
de volwassen wereld maken en in alle samenlevingen is dat een belang-
rijk onderwerp van (collectieve) zorg. longeren zijn in die fase Icwetsbaar 
omdat zij hun kinderwereld loslaten. Hun persoonlijkheid is sterk in be-
weging. Daarom biedt de transitionele Icwetsbaarheid van jongeren tege-
lijkertijd unieke mogelijkheden om gedrag te veranderen. Er bestaan dan 
ook in veel samenlevingen ondersteunende overgangsstructuren die de 
gevolgen van de turbulence overgangsfase kunnen minimaliseren. Daar-
toe behoren rites de passage, overgangsrituelen, oak wel initiaties ge-
noemd (Van Gennep, 1906; Turner, 1967). 

De in 1996 afgeschafte dienstplicht heeft lange tijd gefungeerd als een 
dergelijke rite de passage, een overgang naar de volwassen wereld. In re-
gionale delen van Nederland en in migrantengroepen zijn nog (delen 
van) ondersteunende structuren voor de entree in de wereld van volwas-
senen gangbaar. In Zuid-Limburg functioneert op het platteland nog de 
groep van ongetrouwde mannen: de jonkheid. 

Door verstedelijking, door secularisatie en door de snelle verandering 
van bevolkingssamenstelling komen in hedendaagse stedelijke omgevin-
gen dergelijke geintegreerde overgangsstructuren nog maar weinig voor. 
De laatste honderd jaar is de stedelijke demografie als gevolg van indus-
trialisatie en van immigratie ingrijpend veranderd. Mede daardoor zijn 
ook verschillende maatschappelijke functies van jongerengroepen ver-
dwenen.' 

Niettemin zoeken en vinden jongens in peergroepen nog altijd veel 
meer steun en verbondenheid dan wordt verondersteld. Veel afvrijkend 
gedrag van jongeren kan gezien warden als een signaal van een behoefte 

• De auteur is cultureel antropoloog en adviseur jeugdzorg. Sinds 1996 is hij voorzitter van 

de Stichting Interdisciplinaire Adolescentenzorg Nederland (SIAN)te Utrecht en lid van het 

platform Interculturele Geestelijke Gezondheidszorg OGGZ) to Amsterdam. 
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om in een nieuwe, volwassen wereld geinitieerd te worden (Van Bekkum, 
1992, p. 59). Er zijn veel aanwijzingen en argumenten om groeps-
criminaliteit en het ontstaan van jeugdbendes te bezien als pogingen tot 
'zelfinitiatie'. De jongerenpsycholoog Erik Erikson noemde de vrije bewe-
gingsruimte die jongeren in de transitionele periode naar volwassenheid 
nodig hebben een 'moratorium'. Het is een periode waarin de jongere 
kan experimenteren met allerlei gedragspatronen (Erikson, 1977, p. 183). 

In dit artikel wordt vanuit een antropologisch en systeem-
therapeutisch perspectief de rol van de individuele adolescent en van de 
groep geanalyseerd. Van daaruit wordt een toepasbaar transitioneel ka-
der uitgewerkt voor de begeleiding van (risico)jongeren. Ik heb dat kader 
Balancing of Loyalties Model Adolescents (Bolma) genoemd. 

Enige cijfers en trends 

Het aantal processen-verbaal tegen jongeren onder de achttien is sinds 
1980 met 65% gestegen. De jeugdcriminaliteit wordt 'jonger' en geweld-
dadiger en is toegenomen van 6% in 1980 tot 15% nu (Lamboo, 1998). 
Vooral in stedelijke gebieden neemt het geweld toe (Haen-Marshall, 
1998). Volgens de commissie Van Montfrans wordt een op de twee men-
sen in middelgrote steden in Nederland slachtoffer van een of andere 
vorm van jeugdcriminaliteit. Bij straatroof is het ernstiger: 75% hiervan 
vindt plaats in de Randstad. Wijken met kansarme bevolkingsgroepen 
worden daar sterker door geteisterd dan andere. 

Etnische minderheden zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteits-
cijfers. Dat hoeft geen verbazing te wekken want Nederland heeft, on-
danks zijn poldermodel, hogere werkloosheidscijfers onder migranten-
groepen dan de ons omringende landen. Marginalisering en structurele 
discriminatie verhogen de kans op crimineel gedrag (Bovenkerk, 1994; 
Nijboer, 1995; Schuyt, 1995) 

Delinquent gedrag van jongens tussen twaalf en achttien jaar is veelal 
grenszoekend gedrag. Het blijft meestal beperkt tot de periode waarin ze 
puber en adolescent zijn. Meer dan 95 procent van alle jonge mannen 
houdt zich na het achttiende jaar niet meer bezig met criminaliteit. Een 
zeer klein percentage heeft na achttien jaar onvoldoende geleerd om in 
momenten van sterke externe impulsen en grote innerlijke spanningen 
het eigen gedrag te begrenzen. Deze jongeren zullen onder druk van die 
stress bereid zijn in bepaalde situaties geweld te gebruiken. 

Volgens schattingen van de commissie Van Montfrans wordt twee 
derde (!) van de jeugdcriminaliteit in groepsverband gepleegd. In preven-
tieve beleidsontwikkeling en -uitvoering lijkt dit een blinde vlek (Bunkers 
en Baerveldt, 1995). Criminele loopbanen en verslavingsloopbanen, zo 

1 De historicus Herman Pleij brengt het verdwijnen van de maatschappelijke functies van 

jongerengroepen als de charivari in verband met de monopolisering van het geweld door 

de overheid (Pleij, 1998). 
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weten we uit onderzoek, worden niet zelden 'flinitieerd' in peergroepen 
(Zoja, 1989). 

Enkele Amerikaanse studies leggen een verband tussen het ontbreken 
van integrale rites de passage zoals die in traditionele samenlevingen 
gangbaar zijn en het ontstaan van jeugdbendes. Bloch en Niederhoffer 
(1958) en Yablonski (1969) hebben een relatie gelegd tussen 
adolescentie-gebonden innerlijke conflicten en het op gang komen van 
criminele activiteiten. Bij afwezigheid van ondersteunende structuren in 
hun turbulente leefwereld ontwiklcelen jongeren vormen van zelf-
initiatie: de 'gang'. Voor het overgrote deel gaat het om jongens en jonge 
mannen die op weg naar volwassenheid betroldcen zijn bij ernstige over-
schrijdingen van maatschappelijke normen. 

Conflicterende loyaliteiten 

Iongvolwassenen worden dus geplaagd door grote innerlijke spannin-
gen. In psycho-analytische en systeemtherapeutische studies wordt be-
nadrukt dat langdurige innerlijke conflicten niet goed zijn voor de stabi-
liteit, het welbevinden en de geestelijke gezondheid van mensen. In 
sommige gevallen kan dit leiden tot fragmentatie van de persoonlijkheid, 
depressiviteit, psychose, criminaliteit en zelfs tot sthcidaliteit (Connors, 
1994). 2  

Conflicterende loyaliteiten tussen gezinsleden vormen de basis van de 
psycho-analytische theorie. In het Freudiaanse Oedipuscomplex is een 
centrale en dramatische rol weggelegd voor het onoplosbare loyaliteits-
conflict. Moord, zelfmoord, incest, neurosen en psychosen kunnen het 
gevolg zijn het langdurig uitblijven van een oplossing voor een groot 
loyaliteitsconflict. Voortbouwend op de psychoanalytische inzichten 'sin 
de familietherapie en de systeemtherapie het omgaan met intra-
persoonlijke en interpersoonlijke grenzen in familie- en sociale relaties 
een belangrijk interventie-instrument geworden. 

In de Amerikaanse systeemtherapie is het 'Ioyaliteiten'-concept verder 
ontwikkeld waarmee de kwaliteit van familierelaties inzichtelijk wordt 
gemaakt (Boszormenyi-Nagy en Spark, 1973). Volgens de systeem-
therapie is loyaliteit het cement van alle menselijke relaties. Leden van 
familie- en sociale netwerken zijn loyaal indien zij integer en rechtvaar-
dig ten opzichte van elkaar zijn en bepaalde verplichtingen aangaan die 
niet gelden voor mensen buiten deze netwerken. Loyaliteiten vooronder-
stellen wederkerigheid (reciprociteit); het zijn interpersoonlijke acties en 
reacties. 

2 Kurt Lewin formuleert het fenomeen van de zelforganisatie van allerlei impulsen in zijn 

Principles of topological psychology als volgt: 'If the motor system were to be guided by all 

the needs (and impulses d.v.b) of a person at the same time, his behavior would become 

chaotic' (1936, p. 179). 
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De buitenwereld van het familie- en sociale netwerk heeft een even-
knie in de binnenwereld van elke concrete persoon, dus ook bij jongeren. 
Omdat de buitenwereld nooit stabiel is zal ook de binnenwereld een per-
manente dynamiek vertonen. De adolescent verkeert in een levensfase 
waarin diverse belangen, behoeftes en loyaliteiten voortdurend opnieuw 
afgewogen worden. 

Balanceren op het scherp van de snede 

Conflicterende loyaliteiten leiden tot spanning en stress. leder mens en 
dus ook een jongere probeert deze spanning en stress lcwijt te raken. Zeer 
indringende en plotselinge dilemma's, zoals een diepe krenking of een 
aankondiging van een scheiding, kunnen individuele uitbarstingen van 
geweld of suicidale impulsen veroorzaken. Een langere periode van on-
opgeloste loyaliteitsconflicten bij jongens kan tot allerlei risicogedrag, 
incidenten maar ook tot criminele ontsporingen leiden. 

Meisjes internaliseren vaker spanningen maar praten daar onderling 
meer over dan jongens. Bij meisjes leiden onopgeloste loyaliteits-
conflicten vaker tot intra-psychische spanningen. Hun innerlijke conflic-
ten hebben deels ook een andere inhoud. 3  Jongens richten de spannin-
gen van loyaliteitsdilemma's meer naar buiten. Zij hebben meer 
maatschappelijk `geaccepteerde' mogelijkheden om zich uit te leven en 
te externaliseren. 

Hoe kunnen we jongeren ruimte bieden te oefenen in het aftasten van 
allerlei grenzen, zonder dat de stabiliteit van het gezin, van de sfeer op 
school en het gevoel van veiligheid in de buurt in gevaar komt? Een ver-
bindend kader, dat dicht bij de leefwereld van jongeren ligt en alle (pro-
fessionele) betroldcenen in hun zorg voor jongeren op een lijn kan krij-
gen, zou kunnen helpen. 

Dat verbindend kader is het 'balanceren van loyaliteiten'. 4  Bij het ba-
lanceren van loyaliteiten gaat het voortdurend om het aftasten van gren-
zen. Moet ik nu kwaad worden omdat mijn ouders mij regelmatig lui 
noemen? Of moet ik lachen, moet ik woest worden en gaan slaan, of 
moet ik weglopen? Sociaal contact en communicatie tussen mensen is 
slechts mogelijk indien de betroldcenen hun fysieke, seksuele, sociale en 
emotionele grenzen kennen. De grens tussen bij voorbeeld prive en pu-
bliek is overal en altijd aanwezig. Jongeren mogen meer experimenteren 
met deze grens dan volwassenen. We accepteren dat jongeren in het 
openbaar langdurig zoenen, maar als volwassenen of bejaarden dit doen 
is dat niet gepast. 

3 Naomi Wolf beschrijft in haar bock Verwarrende tijden de wederkerigheid van vrouwen en 

mannenwerelden vanuit de ogen van meisjes. Zij stelt voor om ook voor meisjes gender-

specifieke rites de passage te ontwikkelen (Wolf, 1997). 

4 Dit concept wordt het eerst benoemd bij Boszormenyi-Nagy en Spark (1973, p. 223). 
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Schema 1: Balanceren van loyaliteiten in vid domeinen in de overgang 
naar volwassenheid (Heinle) 

Alledaagse/seculiere 
existentiele/religieuz 

den van familie en 

en van school - werk - vrije tijd 

Etnischedokale-nationale`wereldenN / \ 	Armen - vrouwen werelden 

In mijn onderzoek onder dienstplichtigen in de psychiatrie onder-
scheidde ik vijf domeinen in hun leefwereld waarin zij hun loyaliteiten 
balanceren. De domeinen waren voor de jonge mannen onderling sterk 
verweven en in elk ervan moesten zij evenwicht vinden Urn de transitie 
naar volwassenheid te maken (1998e). Het gaat Um de volgende domei-
nen: 
- tussen eigen persoonlijk.heid, gezin/wijdere familie en vrienden; 
- tussen vrije tijd, school en werk (Van Bekkum, 1994, 1998c); 
- tussen vrouwen- en mannenwereld (Van Bekkum, 1998d); 
- tussen de etnische/regionale en de nationale wereld (Van Bekkum, 
1998b); 
- tussen de seculiere (alledaagse) en religieuze (bovennatuurlijke) we-
reld. 

Matenschappen 

Ontwikkeling persoonlijkheid 
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longeren worden geconfronteerd met conflicterende loyaliteiten omdat 
zij in transitie naar volwassenheid allerlei (kinderlijke) gedragspatronen 
moeten loslaten en nog geen nieuw uitgekristalliseerd volwassen gedrag 
daarvoor in de plaats hebben. Er wordt van jongeren verwacht dat zij 
zich stap voor stap als verantwoordelijk individu opstellen. Een jongere 
met weinig opleiding en geld, met een afwezige vader of een vader die in 
de WAO of WW zit, die drinkt en hem slaat zal eerder ernstig grens-
overschrijdend gedrag vertonen. Ben je een jongen uit een Turkse 
migrantenfamilie en je omgeving laat je regelmatig merken dat je een 
'stomme Turk' bent, dan neemt het risico op ontsporing toe. Datzelfde 
geldt als een meisje hem een blauwtje heeft laten lopen, als hij van 
school is geschopt, of als hij niet meer in de moskee komt. 

Als de jongen daarbij in een peergroup verkeert die randcriminele trek-
ken heeft, is de kans groter dat hij crimineel gedrag zal vertonen. Het 
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5 Dit is ook een van de aanbevelingen van een zojuist verschenen rapport over groeps-

criminaliteit (Hakkert e.a., 1998). 
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aantal loyaliteitsconflicten groeit hem boven het hoofd. In zijn leeftijds-
gebonden machteloosheid ziet hij geen uitweg meer. ‘Je Mote voelen' is 
niet wat je elk uur van de dag wilt meemaken. Dus zoek je een uitweg 
voor die spanning en ontlading. Daar schuilt het gevaar voor ontsporing. 
Je gaat met je `matenschap' - de Nederlandse vertaling van peergroup - 
stappen en een maat daagt je uit te slilcken, spuiten, iemand in elkaar te 
slaan of te beroven. 

Te weinig geborgenheid, te weinig structuur voor kwetsbare gevoelens 
en teveel negatieve uitdagingen in matenschappen kunnen het begin 
zijn van een criminele carriere. Als je geen positieve voorbeelden en geen 
toekomst hebt, heb je niets te verliezen. Snel geld maken en elke dag op 
zoek gaan naar spannende kicks vormen een aantrekkelijke initiatie in 
een criminele volwassenwereld. 

Jonge mannen hebben in matenschappen de mogelijkheid om onder-
ling, en tegen andere groepen, hun individuele lcracht te meten. Het gaat 
echter om meer dan alleen fysiek imponeergedrag. Het is ook een oefe-
ning in communicatie en onderhandeling. Alle mogelijke loyaliteits-
dilemma's komen verbaal of non-verbaal aan de orde. In de maten-
schappen wordt dan ook de basis gelegd voor een volwassen mannelijke 
identiteit. Zonder matenschappen en meidengroepen is het voor veel 
jongeren moeilijk de lange en grote stap naar volwassenheid zonder 
ldeerscheuren te malcen. Het is dan ook de kunst om het gedrag in 
matenschappen in positieve richting om te buigen. 

In een studie over de peergroup (1995) concludeerde de orthopeda-
goog Jan van de Ploeg dat de matenschap niet per se een tegencultuur 
van het gezin behoeft te zijn. Ms dat toch zo is dan is het potentiele con-
flict voor de jongere groter. De matenschap is vooral een laboratorium 
'om los van het gezinsmilieu uiteenlopende kwaliteiten tot uitdrukking 
te brengen'. Voor de overgang naar volwassenheid, vervolgt Van de Ploeg, 
zijn de vriendschappen in de matenschappen uiterst belangrijk zoniet 
onmisbaar. 'Erbij horen' of 'eruit liggen' kunnen grote invloed hebben op 
de ontwikkeling van hun persoonlijlcheid. De opbouw van sociale net-
werken buiten het gezin is dus een belangrijke functie van maten-
schappen. Een van zijn conclusies is dat het vroegtijdig in kaart brengen 
van matenschappen een belangrijke rol kan spelen in preventieve jeugd-
zorg (Van de Ploeg, 1995, p. 83). 5  

Deze individuele spanningen die door de peergroep worden bemid-
deld, vormen de locus operandi voor de preventieve jeugdzorg. Jongeren 
geven op diverse plaatsen 'preventieve' signalen af voor de dilemma's 
waarmee zij worstelen (Ferwerda e.a., 1996). Hoe zie je dat een jongen in 
een diep innerlijk conflict zit? Hoe win je vertrouwen om een dergelijke 
jongen positief te steunen? Hoe bereik je een matenschap om de rand-
criminele trekken stap voor stap te vervangen door positieve? Negatieve 
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controle en repressie werken bier meestal contra-productief. Of de jon-
gere wit of zwart, hoog- of laag opgeleid, kansrijk of kansarm, Rotter-
dams of Turks, Fries of Kaap Verdiaans is, is in ons Bolma-model van 
minder belang. Het gaat om het signaleren van de intensiteit en de dyna-
miek van zijn balanceren op het scherp van de snede en zijn positie in 
zijn matenschap, om het signaleren van die sleutelmomenten. Deze 
sleutelmomenten worden naar mijn mening in het hedendaagse sociaal-
wetenschappelijk onderzoek ondergewaardeerd.s 

Ik ken genoeg jongeren die vanuit hun positie in matenschappen in-
tensieve pogingen doen niet het criminele pad te kiezen. Ms er vol-
doende steun en ondersteunende structuren van oudere jongeren en 
volwassenen zijn, neemt het risico bij de meeste jongens snel af. 

Ondersteunende rites de passage 
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Een rite de passage biedt een dergelijke ondersteunende structuur. lien 
voorbeeld van een traditioneel transitiemodel vindt men in de reeds ge-
noemde Zuid-Limburgse jonkheid. In deze groep van ongetrouwde 
jonge mannen helpen maten elkaar bij allerlei taken en werIczaamheden, 
en staan elkaar in moeilijke periodes bij. Ouderen hebben 
verantwoordelijkeden ten opzichte van de jongere leden. Je treedt tot de 
jonkheid toe als je van de basisschool komt. De periode waarin je als jon-
gen en jonge man deel uitmaakt van de jonlcheid varieert, maar kan tot 
vijftien jaar oplopen. Je verlaat de jonlcheid als je trouwt; je maten doen 
je dan uitgeleide. Je gaat dan de volwassenwereld in met een nieuwe 
reeks rechten en plichten. 

De transitie van de Limburgse jongemannen vertoont drie fasen die in 
groepen van jong volwassenen in allerlei culturen waarneembaar 
- De fase van separatie of losmaking: het afscheid van de oude rol ads 
jongen valt samen met het vertrek voor een verblijf van meerdere jaren 
elders of met de opname in een nieuwe, vaak geholeerde groep. De jon-
gens zijn blij, misschien een beetje bang, maar ook vol verwachting, de 
vaders trots en een beetje bezorgd, de moeders verdrietig want zij zijn 
hun kind kwijt. 
- De tussenfase of liminele fase. Deze fase wordt gekenmerkt door een 
periode van gebrek aan duidelijke identiteit. Het symbolische moment 

6 De socioloog Kees Schuyt heeft een aantal van die sleutelmomenten in zijn keten-

benadering geordend. In de overgang tussen verschillende maatschappelake gebieden zijn 

jongeren extra kwetsbaar: gezin, school, buurt, work. Schuyts benadering bevestigt de 

'transitionele kwetsbaarheid' zoals benoemd in dit artikel. 

7 Deze due fasen structuur is ontdekt in cultuurvergelijkend antropologisch ondemoek. 

Arnold van Gennep, een Belgische antropoloog, hedtende de fasen in de overgangsuituelen 

die hij in vole culturen bestudeerde. Gestructureerde vormen van doze overgangsrituelen 
noemde ha rites de passage (1906). De (cultuurgebonden) structuur van de overgang is het 

ritueel. 
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Schema 2: Rite de passage-structuur in overgang naar volwassenheid 

Kinderwereld 

Rol A 
Status A 
Gedrag A 

Transitie 	 Volwassenwereld 

Kwetsbare periode 
Rol B 
Status B 
Gedrag B 

Separatie, 	 Liminele periode 	 ReIntegratie, 
losmaking 	 (drempelstatus) 	 herintreding 

8 In Hindoestaanse en sommige Berbergroepen in Nederland worden oak dergelijke 

'intredingsfeesten in de volwassenheid' gevierd. Het Bar Mitswa ritueel in de Joodse 

cultuur heeft oak die functie. 
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van de overgang van de eerste naar de laatste fase, of die nu enkele dagen 
duurt, vijf maanden of twee jaar zoals bij sommige initiaties, wordt daar-
bij als cruciaal beschouwd. De persoon in lcwestie, hier een jongere, is 
noch het een noch het andere. Hij of zij is 'er tussenin' (in between). De 
Britse antropoloog Victor Turner noemde deze periode in navolging van 
Van Gennep limineel: `op de drempel' (Van Gennep, 1906; Turner, 1969). 
In de liminele periode worden jongens vaak geisoleerd van de rest van de 
gemeenschap. Eigen codes, geheimen en een geheimtaal horen tot het 
ritueel. Tijdens deze fase groeien sterke sociale bindingen; er heerst een 
grote onderlinge solidariteit. 
- De fase van reIntegratie of herintreding. Deze derde fase is de (feeste-
lijke) terugkeer als volwassen man naar de familie, de buurt of het dorp. 
De kinderjaren met weinig verantwoordelijkheden en verplichtingen is 
voorgoed voorbij. Een voorbeeld is het behalen van een diploma door 
een groep jongeren uit dezelfde buurt; dat wordt vaak als een 
gemeenschapsfeest gevierd. Ook de vroegere belijdenis bij protestanten 
en de plechtige communie bij katholieken werden gekenmerkt door deze 
gemeenschapsviering. 8  

Er bestaan veel hedendaagse toepassingen van dit transitiemodel. In het 
Verenigd Koninkrijk functioneren therapeutische leefgemeenschappen 
en afkickprogramma's die het rite de passage-model benaderen (Edgar, 
1990). Bij opname worden alle kleren ingeleverd en krijgt ieder persoon 
uniforme ldeding. In sommige gevallen worden zelfs de hoofden kaal 
geschoren. Hier is sprake van een echte separatie van het oude milieu. 
Tijdens de opnameduur is de client gdsoleerd en limineel (op de drem-
pel) naar gezond (en volwassen) worden. Het ontslag en de heropname 
in de samenleving vormen de reintegratie. 

Een ziekenhuis- of psychiatrische opname, een ambulante therapie, 
een detentie, de periode na afronding van school kan adolescenten een 
ondersteuningstructuur bieden om een (deel van hun) transitie door te 
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maken (Gutknecht, 1983). De therapeutische behandeling zelf kan als 
initiatiestructuur worden gebruikt. In Zuid-Afrika bestaan reclasserings-
programmals die met het rite de passage-concept werken en in de Ver-
enigde Staten !open verschillende preventieve buurt- en schoolpro-
gramma's volgens dit concept. In Nederland zijn vele projecten die 
werken volgens deelprincipes van de rite de passage: Nieuwe Perspectie-
ven Amsterdam, Jouw Project-Marokkaanse Contactfunctionarissen 
Rotterdam, Halt in vele steden, First Offenders, Pak je Kans Rotterdam, 
Agadir Gouda en het Wijkjongerenperspectief Utrecht. Het rite de 
passage-concept kan helpen de methodieken in deze voorzieningen aan 
te scherpen. 

Tijdens de tien jaar therapeutische ervaringen met vastgelopen dienst-
plichtigen in het leger heb ik vele jonge mannen begeleid die allerlei sig-
nalen afgaven waarmee zij om ondersteuning vroegen in hun worsteling 
naar volwassenheid. De rite op passage-structuur liet zich na intensieve 
aanpassing goed inpassen en organiseren. Ik vertelde jongeren over hun 
transitie naar volwassenheid en hun lcwetsbaarheid. Aan de hand van het 
Bolma-schema liet ik hen zien waar zij mee worstelden. Elke generatie 
popsongs biedt aansluiting om hun dilemma's zichtbaar te maken. Op 
dit moment is de titelsong van Marco Borsato's nieuwe CD De Bestem-
ming een prima voorbeeld om het dilemma, in het vijfde domein, tussen 
het leven van alledag en het bovennatuurlijke te bespreken. 

Op dit moment werk ik met betrolckenen een integraal jeugdplan uit 
voor een multiculturele wijk in Utrecht met de rite de passage als verbin-
dend concept tussen allerlei projecten en werksoorten. Er zijn plannen 
om binnen dit project bekende vechtsporters in te huren om rite of 
passage-programma's met zwaardere groepen jongeren uit te voeren. 
Voor de overgang van school naar werk wordt in de vvijk gezocht naar 
technische functies in bejaardentehuizen en andere instellingen; hiertoe 
worden jongeren via een leerlingstelsel direct opgeleid. Ook nu wordt de 
drie fasen-structuur ingebouwd. 

Besluit 
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In een recent rapport over groepscriminaliteit halen de samenstellers de 
situatie in de Verenigde Staten aan waar men het bendeprobleem niet 
heeft kunnen oplossen vanwege het ontbreken van een 'overkoepelende 
strategie' (Haklcert e.a., 1998). Vroeger onderzoek uit de Verenigde Staten 
laat evenwel zien dat aanzetten voor een overkoepelende interculturele 
visie wel aanwezig waren maar niet op hun waarde geschat zijn. Het was 
een gemiste kans om het ontstaan van jeugdbendes te zien als een vorm 
van zelfinitiatie als gevolg van het ontbreken van passende ondersteu-
nende rite de passage-structuren (Bloch en Niederhoffer, 1958; Yablonski, 
1969). 

Misschien wel het belangrijkste spoor dat het huidige beleid van 
criminaliteitspreventie kan volgen, is matenschappen een waardevolle 
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positie en rot (terug) geven in wijk of gemeenschap. Met name voor ste-
delijke situaties kan het aanpassen en vormgeven van primaire 
preventieprojecten vanuit een dergelijk rite de passage-concept lonend 
werken. Projecten kunnen zich bij voorbeeld richten op vroege adoles-
centie en aansluiten bij de initiatiesignalen van de jongeren zelf, van hun 
leraren, van hun ouders, van buurtgenoten en jongerenwerkers. Volwas-
senen noemen die signalen van jongens vaak 'puberen'. Er liggen kansen 
om jongens in multiculturele en andere Icwetsbare wijken in transitie-
programma's te laten toetreden, zodat zij zonder veel kleerscheuren een 
stevige persoonlijlcheid kunnen opbouwen en met hun eigen idealen de 
wereld van volwassenen kunnen binnentreden. 
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Meisjes en criminaliteit 

Zijn meisjes in de wieg gelegd voor een criminele carriere? 

BJ.W. Docter-Schamhardt, drs. M. Grapendaal en drs. N.M. 

Mertens 

Crimineel gedrag wordt doorgaans als typisch mannelijk gedrag gezien. 
In zekere zin 'hoort' delinquentie meer bij mannen dan bij vrouwen. 
Door vrouwen gepleegde criminaliteit wordt -voorzover niet stilgezwe-
gen - vooral toegeschreven aan een (seksuele) pathologie (Miedema en 
Eelman, 1987): het past niet in het traditionele vrouwbeeld en dan wordt 
at gauw een ziekelijke afwijking als verklaringsgrond gezocht. Niet het 
strafbare feit op zich, maar het afwijkende in het gangbare vrouwelijke 
gedrag is reden om in te grijpen en om onderzoek te doen naar de gees-
tesgesteldheid van de vrouw. In 1978 nog, gaf een officier van justitie 
daar tijdens een interview duidelijk blijk van: 
Ms een vrouw een misdrijf heeft gepleegd, krijgt ze dan dezelfde behan-
deling? Een vrouw die een roofoverval gepleegd heeft bij voorbeeld?' 
'Ik zou daar een psychiater bij halen.' 
'Echt?' 
'fa, natuurlijk. Ms een vrouw een roofoverval pleegt met een revolver, 
dan is dat toch heel vreemd, heel erg afwijkend van het normale vrouwe- 
lijke beeld ... En dat is de reden voor nader onderzoek naar de psychische 
gesteldheid' (in: Y.M. Quispel, Tijdschrift voor criminologie, 1979). 

Waar dit al opgaat voor volwassen vrouwen, mag aangenomen worden 
dat dit voor (strafrechtelijk minderjarige) meisjes nog sterker geldt. Meis-
jes en criminaliteit worden maar zelden in een adem genoemd. Nu moet 
gezegd worden dat daar lange tijd voldoende reden voor was: blijkens de 
politiecijfers is het aandeel van vrouwen en meisjes in het totaal van de 
geregistreerde criminaliteit gering en ook lange tijd stabiel gebleven. 
Daarbij komt nog dat vrouwencriminaliteit vooral uit kleine, niet-
gewelddadige vermogensdelicten bestaat en bijgevolg weinig spectacu-
lair is. 

Vrouwencriminaliteit mag zich echter sinds een aantal jaren 'verheu-
gen' in meer belangstelling van criminologen, hoewel zij het een lastig 
onderwerp blijven vinden. Zij kunnen er niet omheen dat de geregis-
treerde criminaliteit onder minder- en meerderjarige vrouwen na een 
lange periode van stabiliteit, vanaf de jaren tachtig geleidelijk toeneemt. 
Vrouwencriminaliteit zou niet alleen in omvang toenemen, ook de aard 

• De auteurs zijn als respectievelijk onderzoeker-medewerkek onderzoeker en onderzoeker 
verbonden aan het WODC. 
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ervan zou veranderen. Deze ontwildcelingen zijn in verschillende wes-
terse landen geconstateerd. De meningen over de trend die uit de cijfers 
af te leiden is, zijn echter verdeeld. Sommigen beweren dat met name de 
minderjarige vrouwen (12- tot en met 17-jarige meisjes) bezig zijn met 
een inhaalmanoeuvre (Angenent, 1991; Junger-Tas en Van der Laan, 
1995). Volgens Bouw (1995) is vooralsnog geen sprake van een criminele 
emancipatie bij meisjes. 

Met de toegenomen criminaliteit onder vrouwen is ook de vraag gere-
zen naar de eventuele criminele carriere van vrouwen. Een dergelijke 
carriere impliceert in ieder geval een frequente herhaling van crimineel 
gedrag. Het veronderstelt ook enige mate van progressie in dat gedrag in 
termen van toenemende ernst en/of diversiteit van de criminele activi-
teiten. De vraag die in dit artikel behandeld wordt is of zich (toekom-
stige) stelselmatige daders bevinden onder (strafrechtelijk minderjarige) 
meisjes. Komen er tiberhaupt meisjes voor die zich systematisch toeleg-
gen op criminele activiteiten en daarmee doorgaan in de volwassenheid? 
En zo ja, zit daar dan ook een zodanige ontwilckeling in dat gesproken 
kan worden van een carriere? 

Voor dergelijke vragen beantwoord kunnen worden is meer inzicht 
nodig in de omvang en de aard van meisjescriminaliteit. Urn een goed 
beeld te krijgen van de huidige omvang en aard van meisjescriminaliteit 
en de ontwikkeling daarvan in de afgelopen jaren wordt eerst een aantal 
cijfers gepresenteerd. Daartoe is gebruik gemaakt van vier cijfermatige 
bronnen. Vervolgens wordt op basis van een aantal casussen een aanzet 
gegeven tot een typologie van criminele meisjes. Deze gegevens zijn re-
centelijk gepubliceerd in Meisjescriminaliteit in Nederland (Mertens, 
Grapendaal, Docter-Schamhardt, 1998). 

De politiecijfers - die het aantal jaarlijks gehoorde minderjarige verdach-
ten bevatten - geven de geregistreerde meisjescriminaliteit weer. In de 
afgelopen vijftien jaar is er overall sprake van een toename van de om-
yang van meisjescriminaliteit in de politiestatistieken. In 1980 bedroeg 
het aantal meisjes dat met de politie in aanralcing lcwam nog maar 4.068. 
Dat is een half procent van de toenmalige meisjespopulatie. In 1996 wer-
den 6.808 meisjes gehoord op verdenking van een strafbaar feit. Dit is 
ruim een procent van de totale meisjespopulatie in dat jaar. 

Niet alleen de omvang, ook de aard van de door meisjes geregistreerde 
criminaliteit is in de loop der jaren enigszins gewijzigd. In absolute zin 
zijn weliswaar alle categorieen van delicten bij meisjes in omvang toege-
nomen, maar de categorie geweldsdelicten tegen personen is het sterkst 
gestegen in de periode 1980-1996. Meisjescriminaliteit anno 1996 be-
staat nog steeds hoofdzakelijk uit vermogensdelicten. 

Binnen deze categorie zijn het vooral de minder ernstige vormen van 
criminaliteit (eenvoudige diefstal) waaraan meisjes zich schuldig maken. 
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Figuur 1: Verhouding jongens:meisjes onder gehoorde minderjarige 
verdachten (1980-1996) 
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De proportie van deze categorie delicten is echter kleiner geworden: in 
1980 ging het nog om bijna 90% van alle meisjeszaken; in 1996 is dat 
68%. 

Tegenover de afnemende proportie vermogenscriminaliteit staat een 
toename van met name geweldsdelicten tegen personen en in mindere 
mate van delicten tegen de openbare orde en het gezag. Kijken we naar 
de geweldsdelicten waarvoor meisjes gehoord worden dan blijkt dat zij 
vooral in verband met mishandeling opgepakt zijn. Zowel het aantal 
meisjes dat gehoord wordt voor mishandeling als het aantal gehoorde 
meisjes voor diefstal met geweld neemt in de jaren negentig toe. Hierbij 
dient wel te worden aangetekend dat de absolute aantallen nog steeds 
klein zijn: in 1996 ging het om 631 meisjes op verdenking van mishande-
ling en om 116 meisjes op verdenking van diefstal met geweld. 

Hoewel alles wijst op een toename in omvang en ernst van meisjes-
criminaliteit wordt een en ander in perspectief geplaatst door deze te 
relateren aan de criminaliteit van jongens in dezelfde leeftijdscategorie 
(zie figuur 1). Meisjescriminaliteit maakt slechts een bescheiden deel uit 
van de totale geregistreerde jeugdcriminaliteit. Jongens nemen nog 
steeds het leeuwendeel voor bun rekening: zij vertegenwoordigen 86,5% 
van alle in 1996 gehoorde minderjarige verdachten. Het aandeel jongens 
dat met de politie in aanraking komt in verhouding tot de jongens-
populatie is ook aanzienlijk groter dan bij meisjes het geval is (respectie-
velijk 7,9% en 1,3% in 1996). 

Niet alleen het aandeel van meisjes in de totale geregistreerde crimina-
liteit is klein in vergelijking met jongens, ook de aard van de criminaliteit 
verschilt naar sekse. Meisjes worden verhoudingsgewijs vaker in verband 
met vennogensdelicten gehoord dan jongens (respectievelijk 68% en 
55% in 1996). Het aandeel van geweldsdelicten tegen personen is pro-
portioneel ongeveer gelijk voor beide seksen. Jongens worden dan weer 
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vaker dan meisjes gehoord voor vernielingen, delicten tegen de open-
bare orde en het gezag en voor seksuele delicten. 

Uit de politiestatistieken valt dus af te leiden dat (procentueel) een 
veel kleiner aandeel meisjes in aanraking komt met de politie op verden-
king van een strafbaar feit dan jongens. Ook worden zij in vergelijking tot 
jongens minder vaak verdacht van ernstige delicten. Nu is het wel zo dat 
politiecijfers alleen een beeld geven van de delicten die bekend gewor-
den zijn bij de politie. Hoe ernstiger het delict, hoe groter de kans dat de 
politie er van op de hoogte wordt gesteld. Omdat jongens in de regel em-
stiger delicten plegen dan meisjes, hebben jongens een grotere kans om 
als verdachte door de politie gehoord te worden. Daarnaast is het ook 
nog mogelijk dat jongens meer dan meisjes gezien worden als (poten-
tiele) dader van een strafbaar feit en daarmee een groter risico lopen om 
betrapt en/of aangehouden te worden. 

Geregistreerde criminaliteit is slechts een maat om de omvang van de 
werkelijk gepleegde criminaliteit te schatten. Traditioneel wordt aange-
nomen dat de feitelijk gepleegde criminaliteit een veelvoud is van wat er 
geregistreerd wordt. Omdat in zelfrapportage-onderzoeken gevraagd 
wordt naar lichte misdrijven, overtredingen en andere vormen van onge-
wenst gedrag, vormen zelfrapportage gegevens een interessante aanvul-
ling op de politiegegevens. Uit een door het WODC herhaald uitgevoerd 
zelfrapportage-onderzoek onder minderjarigen is gebleken dat het aan-
tal meisjes dat opgeeft strafbaar of ander ongewenst gedrag vertoond te 
hebben, vele malen groter is dan het aantal door de politie gehoorde 
meisjes. In 1996 is de verhouding 4:1 (bron: WODC). 

In het zelfrapportage-onderzoek scoren meisjes het hoogst bij de 
minst ernstige categorieen van ongewenst gedrag (zwartrijden en graffiti) 
en het laagst bij de relatief ernstiger categorieen (winkeldiefstal, vernie-
ling, diefstal op school). Jongens scoren beduidend hoger op items als 
vernieling en diefstal op school dan meisjes (bron: WODC). Ook de ver-
houding jongens:meisjes ligt bij zelfrapportage-onderzoek anders dan 
bij de politiegegevens: op elke 100 jongens rapporteerden in 1996 
71 meisjes het plegen van criminaliteit of ander ongewenst gedrag. In de 
politiecijfers is de verhouding in 1996: voor elke 100 jongens worden 
16 meisjes gehoord. Een opmerkelijke vaststelling bij de opgaven van 
meisjes in de opeenvolgende zelfrapportage-onderzoeken is dat het 
beeld nagenoeg stabiel is. In de periode 1988-1996 geven per 100 jongens 
achtereenvolgens 71, 67, 59, 67 en wederom 71 meisjes zelf strafbaar of 
ander ongewenst gedrag op (zie figuur 2, bron: WODC). 

Het percentage meisjes dat aangeeft strafbare feiten te hebben gepleegd 
in het afgelopen schooljaar schommelt in de achtereenvolgende jaren 
rond de dertig. In die zin wijken de zelfrapportage-gegevens af van de 
politiecijfers, die in dezelfde periode een toename laten zien. 
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Figuur 2: Verhouding jongens:meisjes op basis van self-reportgegevens 
1988-1996 (strafbaar of ander ongewenst handelen) 
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Een sluitende verklaring voor deze verschillende uitkomsten is niet 
makkelijk te geven. We houden het er bier op dat deze bronnen deels 
onvergelijkbare grootheden zijn die allebei een deel van de werkelijkheid 
(de feitelijke criminaliteit) beschrijven, waarbij politiecijfers de ernstiger 
misdrijven en de zelfrapportage gegevens de minder ernstige feiten 
(over)belichten. 

Als we de geconsulteerde bronnen overzien, dan luidt de conclusie dat 
er enige verandering optreedt in het criminaliteitsbeeld bij meisjes - in 
de zin van een toename van vooral de geregistreerde criminaliteit. Er is 
echter geen sprake van een rigoureuze inhaalslag ten opzichte van jon-
gens in dezelfde leeftijdsgroep. De zelfrapportagecijfers van de afgelopen 
tien jaar geven ten slotte een vrij stabiel beeld van meisjescriminaliteit 
(Mertens ca., 1998). 

Van belang voor het onderwerp van dit artikel is de mate waarin meisjes 
recidiveren. Om daarin enig inzicht te Icrijgen is gebruik gemaakt van 
twee WODC-bestanden met gegevens over herhaalde justitiele contacten 
van minderjarigen. Het ene bestand, het Jis (Jongeren Informatie Sys-
teem), bevat strafdossiergegevens van ruim zevenduizend strafzalcen 
tegen minderjarigen die ingeschreven zijn in de periode 1986-1988 in 
twee arrondissementen. Een beperking bij het Ps is dat teruggekeken 
wordt in de tijd vanaf het laatste ingeschreven delict in de periode 
1986-1988. Het bestand bevat geen informatie over delicten die mogelijk 
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daarna gepleegd zijn. De recidiveperiode is maximaal zes jaar. ,  In het 
Jis-bestand hebben 580 strafzaken betrekking op een meisje (8%). Een 
minderheid van deze meisjes had eerdere justitiecontacten op minimaal 
0.M.-niveau (18%). Van de jongens had ruim de helft eerdere justitie-
contacten (53%). Worden de groepen recidivisten van beide seksen met 
elkaar vergeleken, dan blijkt dat meisjes die recidiveren in totaal minder 
justitiecontacten hebben dan jongens die recidiveren (gemiddeld res-
pectievelijk 2,1 en 3,2 contacten op minimaal 0.M.-niveau). Ook is geble-
ken dat de delicten van de meisjesstrafzaken in het Jis gemiddeld minder 
ernstig zijn dan de delicten van de jongensstrafzaken. 

Het tweede geraadpleegde bestand, het Recidivebestand, bevat in ver-
gelijking met het Jis-bestand recenter materiaal dat bovendien een Ian-
gere recidiveperiode bestrijkt. De beperking bij het Recidivebestand is 
wel weer dat het gegevens bevat van relatief ernstige strafzaken van min-
derjarigen omdat ze goeddeels door de rechtbank zijn afgedaan. Het gaat 
om gegevens uit strafdossiers en uit de justitiele documentatie van ruim 
tweeduizend minderjarigen die in 1984 en 1985 een strafrechtelijke sanc-
tie opgelegd hebben gekregen. De recidiveperiode loopt van 1984 tot 
medio 1995 (11 jaar). Het is dus mogelijk dat deze minderjarigen na het 
bereiken van de meerderjarigheid opnieuw met justitie in aanraking zijn 
gekomen. Het aantal meisjes in het Recidivebestand is 114, procentueel 
(5,6%) kleiner dan het aandeel meisjes in het Bs. Dat is niet zo verwon-
derlijk. Het merendeel van de meisjesstrafzaken is minder ernstig en 
wordt door de politie of het O.M. afgedaan. De beschrijving van de meis-
jes in het Recidivebestand kan met andere woorden niet worden gegene-
raliseerd naar alle meisjes die met politie en justitie in contact komen. 
Voor deze 'zwaardere' groep meisjes geldt dat - in een periode van 
11 jaar2 - een kleine 70% na de eerste veroordeling opnieuw een proces-
verbaal krijgt. Het proces-verbaal leidt echter niet in alle gevallen tot een 
veroordeling. Bijna de helft van de meisjes (49,1%) wordt uiteindelijk 
slechts een keer door de rechter veroordeeld. Veel zaken worden dus 
door de politie of het O.M. afgedaan. Meisjes die uitsluitend gewelds-
criminaliteit op hun conto hebben staan, hebben op een enkele uitzon-
dering na slechts een justitieel contact (namelijk het contact toen ze nog 
minderjarig waren). Terwip de vermogensdelinquenten er aanzienlijk 
meer hebben. 

De conclusie lijkt gewettigd dat (ernstige) geweldsmisdrijven bij meis-
jes eenmalig zijn. Een andere conclusie betreft de jonge dievegges: zij 
!open kennelijk het meest kans in herhaling te vallen en aangehouden te 

1 De maximale recidiveperiode bestrijkt de gehele strafrechtelijk minderjarige leeftijd: 

18-12=6 jaar. Vaak zal de periode korter zijn omdat teruggekeken wordt vanaf het tijdstip 

dat het laatst bekend geworden delict werd ingeschreven. Als een jongere op dat moment 

15 jaar is, bedraagt de recidiveperiode drie a vier jaar. 

2 Dit betekent dat een behoorlijk percentage van de recidive (40 a 45%) na het bereiken van 

de meerderjarige leeftijd plaatsvindt (Mertens ca., 1998). 
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worden, ook als ze de meerderjarigheidsgrens gepasseerd zijn. We ko-
men daar later bij de casusbeschrijvingen nog op terug. Tot slot nog een 
uitkomst van de analyses op het Recidivebestand die in de speurtocht 
naar stelselmatige daders van belang is. Naarmate de aanvangsleeftijd 
(ten tijde van het eerste justitiecontact) lager is, is de duur van de actieve 
periode (het tijdsverloop tussen het eerste en laatste justitiecontact in de 
onderzochte periode) langer. Dit zou er op kunnen duiden dat naarmate 
minderjarigen vroeger met strafbaar gedrag aanvangen, de kans op her-
haling van dat gedrag (en van het justitieel contact) groter is. Dit geldt 
met name voor vermogenscriminaliteit. 

De term criminele carriere duidt niet alleen op frequente herhaling 
van delinquent gedrag, ook veronderstelt het een zekere progressie in dat 
gedrag. Bovendien wordt de connotatie van (georganiseerd, economisch, 
beroepsmatig) succes er aan verbonden. De recidivegegevens mogen 
dan uitwijzen dat een bepaalde, zij het getalsmatig kleine groep meisjes 
frequent recidiveert, er blijkt niet uit dater enige progressie zit in de aard 
van de misdrijven, laat staan dater sprake is van economische succes-
volheid. Integendeel, de groep frequente plegers van misdrijven bestaat 
voornamelijk uit meisjes (jonge vrouwen) die kleine vermogens-
criminaliteit plegen (winkeldiefstallen en dergelijk). Recidiverende d ie-
vegges houden zich met de spreekwoordelijke lcruimeldiefstallen bezig. 
Nauwelijks een metier waarmee je je brood kunt verdienen. 

Len typologie van criminele meisjes 

In de (wetenschappelijke) literatuur is weliswaar enige aandacht besteed 
aan het vearkomen van meisjes- en vrouwencriminaliteit, maar over 
eventuele carrieres onder vrouwen is toch nog maar weinig bekend. In-
zicht in hoe dergelijke carrieres zich (bij vrouwen) ontwilckelen ontbreekt 
vooralsnog. De zuiverste mailer om criminele carrieres te ontrafelen is 
het volgen van (jeugdige) daders tot in hun volwassenheid, om vast te 
stellen of zeal dan niet herhaaldelijk met de politie in aanraking komen 
in verband met strafbaar gedrag en in hoeverre sprake is van progressie. 

In de literatuur worden dergelijke longitudinale studies aangetroffen, 
maar die betreffen alleen jongens (zie onder anderen Loeber e.a., 1991; 
Farrington en West, 1993; zie ook het artikel van Loeber in dit nummer). 
De gegevens over delinquente meisjes die beschikbaar zijn van het re-
cent uitgevoerde WODC-onderzoek hebben alleen betrelcking op het 
(eenmalige) politie- en justitiecontact van deze meisjes op minderjarige 
leeftijd en reiken alleen terug in de tijd, namelijk tot in bun vroege jeugd. 
Mogelijke herhaling van politiecontacten bij deze meisjes op latere leef-
tijd kan met andere woorden op dit moment alleen voorspeld worden. 
Dat gebeurt aan de hand van resultaten van onderzoeken waarbij longi-
tudinale data verzameld zijn en waarbij uitgezocht is welke factoren in 
het leven van individuen een rol spelen in het optreden (de aanvang), het 
continueren en het beeindigen van crimineel gedrag. De achterliggende 
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gedachte bij dit type onderzoeken is dat individueel gedrag (crimineel 
gedrag of andere vormen van ongewenst gedrag) `niet zomaar uit de 
lucht valt', maar dat het gedrag de resultante is van wat zich in de vooraf-
gaande levensfasen van dat individu heeft voorgedaan. Er kan met an-
dere woorden een ontwikiceling van gedrag gevonden worden als men de 
individuele levensloop nader bekijkt. 

Onderzoek naar de ontwikkeling van ongewenst (antisociaal) gedrag 
heeft zich vooral toegespitst op het identificeren van mogelijke risicofac-
toren die zich op verschillende momenten in de levensloop van indivi-
duen kunnen voordoen (onder anderen Loeber en Stouthamer-Loeber, 
1996; zie voor een overzicht Mertens e.a., 1998). Dergelijke factoren kun-
nen afhankelijk van het tijdstip in het leven waarop ze voorkomen en van 
de (gelijktijdige) aanwezigheid van andere risicofactoren van invloed zijn 
op het ontwilckelen van sociaal ongewenst gedrag. Deze 'ontwilckelings-
benadering' is leidraad geweest bij onze poging een tentatieve 3  typologie 
van delinquente meisjes te construeren. De uitkomsten worden hier 
weergegeven. 

In ons onderzoek naar meisjescriminaliteit zijn negen meisjes geInter-
viewd waarvan de strafzaak in 1997 in behandeling was. 4  Tevens is hun 
strafdossier diepgaand bestudeerd. Op grond van de interviews en de 
analyse van de strafdossiers zijn uitgebreide casusbeschrijvingen opge-
steld. Hier volgt een summiere weergave van drie casussen. 

Berber 

89 

Berber is vijftien jaar als ze voor vier winkeldiefstallen wordt gepakt. Zij 
heeft Surinaamse ouders en woont bij haar moeder. Sinds kort heeft ze 
geen contact meer met haar vader; wel met zijn kinderen, Berber's half-
broertjes. Zij is in 3-Havo blijven zitten, ze wordt niet gepest op school en 
ze spijbelt niet. Berber heeft nogal wat hobby's: opstellen maken, naar de 
film gaan en fitness. Ze heeft een groep van zo'n tien vrienden en vrien-
dinnen waarmee ze veel optrekt en ze heeft ook een vriendje. De relatie 
met haar moeder is op een enkel ruzietje na goed te noemen, moeder is 
altijd op de hoogte waar Berber naar toe gaat. 

Voor het plegen van de winkeldiefstallen (achter elkaar gepleegd) geeft 
Berber twee redenen. Ze had niet genoeg geld bij zich en wilde bepaalde 
spullen toch hebben en toen de eerste diefstal in de eerste winkel was 
gelukt, pleegde ze de overige 'voor de kick'. Ze zegt spijt van de diefstallen 
te hebben en schaamt zich voor wat ze heeft gedaan. Ze vindt het nog 
steeds heel erg dat ze vijf uur in een politiecel heeft moeten wachten. 

3 Tentatief, omdat het aantal geanalyseerde zaken gering is. Nader onderzoek zal moeten 

uitwijzen of deze typologie ook voor de grotere aantallen steekhoudt. 

4 De negen geinterviewde meisjes hebben een gefingeerde voornaam gekregen in de 

casusbeschrijvingen, beginnend met de letters A tot en met I. Deze letters worden verderop 

in het schema gebruikt om de casussen aan te duiden. 
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Haar moeder is zwaar in haar teleurgesteld en vindt dat Berber een 
baantje moet zoeken om wat extra geld te hebben. De afdoening bestaat 
uit het verrichten van drie dagdelen Halt-werlczaamheden. 

Eva 

Eva is zeventien jaar als ze met drie vrienden probeert een auto te stelen. 
Met haar jongere zusje woont ze bij haar ouders. Haar zusje is onlangs 
opgepakt voor winkeldiefstal en moet naar bureau Halt. Met haar moe-
der kan ze goed opschieten, met haar vader maakt ze de laatste ander-
half jaar veel ruzie sinds ze een Marokkaanse vriend heeft. Haar ouders 
willen haar schoolopleiding niet betalen en daarom werkt ze nu een jaar; 
volgend jaar gaat ze weer naar school. Echte hobby's heeft Eva niet, 'een 
beetje rondhangen op het pleintje'. Desgevraagd vertelt Eva dat ze in het 
weekend alcohol drinkt; ze blowt niet. Roken doet ze wel en vroeger 
slikte ze pillen. 

Zij heeft een vijftal vriendinnen waarmee ze veel optrekt, met twee in 
het bijzonder en zo'n tien vrienden. En dus haar vriend. Als Eva weggaat 
of uitgaat, weten haar ouders niet altijd waar ze is. Ze gaat met hen naar 
de film, winkelen of ze zitten op het pleintje. Haar vriendinnengroep 
pleegt geen delicten, haar vrienden wel, inclusief haar vriend. Ze breken 
in, kraken kluizen, stelen brommers, dealen pillen en blowen. 

Eva, haar vriend en nog twee vrienden zijn behoorlijk aangeschoten 
als ze besluiten naar de disco te gaan in een dorp verderop. Ze hebben 
geen auto, dus besluiten ze er een te stelen. Bij de eerste auto mislukt de 
kraak, omdat ze worden betrapt. Ze proberen daarna nog drie auto's te 
stelen, maar alle pogingen mislukken. Er wordt wel veel kapot gemaakt 
aan de auto's. Bij alle pogingen staan Eva en nog een van de jongens op 
de uiticijk. Niettemin arriveert de politie en ze rennen weg. De jongens 
worden opgepakt, Eva niet. Het is 1 uur 's nachts en haar vriend heeft 
haar huissleutel. Zij gnat ook naar het politiebureau, praat haar mond 
voorbij en brengt eveneens de nacht in de politiecel door. 

Eva zegt dat ze uit verveling hebben geprobeerd een auto te stelen. 
Waar zij wonen is helemaal niets te doen. Ze vindt eigenlijk dat ze niets 
heeft gedaan, ze is er 'alleen maar bij geweest'. Ze voelt zich dan ook niet 
schuldig. Het vervelendst vindt zij het voor haar inoeder. Eva vindt de 
dertig uur taakstraf die de kinderrechter haar oplegt te hoog. 

Guusje 

90 

Guusje is bijna zeventien jaar als ze met de politie in aanraking komt. Ze 
heeft een inbraak laten plegen in haar ouderlijk huis. Zij heeft dan al een 
zeer bewogen leven achter de rug. Ze groeit op als middelste van vijf kin-
deren. Thuis is altijd ruzie, haar ouders hebben een drankprobleem. Ze 
gaan scheiden als Guusje twaalf is, haar moeder gaat samenwonen met 
een andere man en zij neemt de kinderen mee. Ook hier zijn ruzies, ook 
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deze man drinkt en het gezin lcrijgt financiele problemen. Haar broers 
zijn ondertussen op het dievenpad en worden uit huis geplaatst; haar 
oudste zusje gaat naar een pleeggezin. Op haar dertiende zoekt Guusje 
het leven op straat op, ze gaat speed gebruiken, slikt pillen, rookt joints, 
pikt portemonnaies van vriendinnen; van het geld koopt ze drugs. Na 
een jaar gaat ze bij een vriendin wonen en wordt ze onder toezicht ge-
steld. Ook bij de vriendin thuis wordt de situatie onhoudbaar en zij 
wordt in een crisisopvangcentrum geplaatst. Ondertussen is ze ruim vijf-
tien jaar. Ze slaat de boel kort en klein en wordt naar een ander opvang-
centrum gestuurd. Ook hier zijn regels en ze loopt weg. Nadat ze een 
week in een door haar en haar vriendin gestolen auto hebben geslapen, 
plaatst haar gezinsvoogd haar bij haar vader. Na twee maanden zijn ook 
daar de grenzen bereikt en wordt ze op de wachtlijst van een justitiele 
behandelinrichting geplaatst. Ze is bijna zestien als ze in een gezin wordt 
geplaatst dat ze via haar vader heeft leren kennen. Daar blijkt ook haar 
jongste broertje te wonen en twee zoons van de vrouw van dat echtpaar. 
Toevallig hoort ze dat deze man haar biologische vader is. In deze fase 
van haar leven gebruikt ze nog wel drugs, maar minder dan vroeger. Ze 
blijft dus veel geld nodig hebben, wat ze uit de portemonnaie van haar 
'stiefmoeder' steelt. 

Haar schoolcarriere verloopt niet al te voorspoedig. Tot haar zestiende 
zit ze op school. Ze spijbelt veel, slaat mensen in elkaar, schrijft dreig-
brieven en wordt diverse malen van school getrapt. Een half jaar gaat ze 
helemaal niet naar school, vervolgens naar een school voor moeilijk op-
voedbare ldnderen; ook daar wordt ze wegens wangedrag geschorst. 
Guusje heeft een heel goede vriendin die ze al heel lang kent en verder 
een aantal losse vriendinnen met wie ze niets speciaals heeft. Ze heeft 
nogal wat hobby's; schrijven, knutselen, maar ook brommer rijden en 
uitgaan, zoals naar house-party's. 

Als haar vader en stiefmoeder met vakantie zijn, waarschuwt Guusje 
vrienden die ze nog kent van haar zwerfbestaan. Zij attendeert ze op de 
kluis die in de kelder staat en adviseert de jongens zich eveneens tegoed 
te doen aan het overige inventaris. Op haar advies wordt haar eigen ka-
mer ook leeg gehaald. De goederen worden in een bus geladen; zij ver-
trekt samen met haar vrienden en laat zich enkele dagen niet zien. De 
politie koestert argwaan als ze weer opduikt en ze wordt verhoord. In 
eerste instantie ontkent ze; later bekent ze, maar weigert de namen van 
haar medeverdachten te noemen. Tevens bekent ze diverse delicten die 
ze in de afgelopen periode heeft gepleegd, varierend van inbraak tot be-
dreiging. Ms verklaring voor de laatste inbraak geeft ze aan dat ze op 
deze manier de procedure tot opname in de behandelinrichting wilde 
versnellen. Ze had namelijk gemerkt 'dat gewoon stelen niets uithaalde, 
dat werd aldoor uitgepraat'. Voor de delicten legt de Meervoitdige Kamer 
haar twee jaar P11 (plaatsing in een inrichting voor jeugdigen) op. Tijdens 
het interview ziet Guusje in dat haar gedrag niet normaal is geweest en 



insetlele verkenningen, jrg. 24, nr. 6, 1998 	 92 

dat ze veel mensen pijn heeft gedaan. Ze vindt het logisch dat ze straf 
krijgt, maar twee jaar zitten vindt ze te lang. 

De risicofactoren 

Be negen casussen zijn geanalyseerd aan de hand van een uitgewerkte 
versie van de door Ferwerda e.a. (1996) ontwilckelde lijst met 44 signalen 
in de kindertijd die kenmerkend zijn gebleken voor jongens en meisjes 
die op latere leeftijd ernstig crimineel gedrag vertonen. Gekeken is of er 
zich gedurende de vroege jeugd (tot twaalfjaar) en binnen de recente 
thuissituatie (vanaf twaalf jaar) van de individuele meisjes risicofactoren 
hebben voorgedaan die mogelijk van invloed zijn op hun latere criminele 
gedrag. Deze risicofactoren (ondergebracht in meerdere thema's) worden 
in het hierna volgende schema van een score voorzien. Deze scores zijn 
het resultaat van de casusanalyse. Pen '+' is gegeven aan de meisjes met 
de meest problematische situatie, een ' aan de meisjes met de minst 
problematische situatie en '+/- geeft aan dat meisjes in de categorie 
'daar net tussen in' thuishoren. Is er te weinig informatie voorhanden, 
dan is een .1  gescoord. Like '+' levert 1 punt op, een '+/-' een half punt. 
Len '-' of een voegt geen punten toe. Per casus worden de scores ge-
sommeerd. 

Deze analyse heeft geresulteerd in een aanzet van een typologie van 
criminele meisjes. In deze typologie worden achtereenvolgens onder-
scheiden: 
- 'weinig aan de hand'-meisjes 
- 4 risico'-meisjess 
- 'zeer problematische'-meisjes. 

Bij het eerste type meisjes gaan we ervan uit dat het bij een eenmalig 
justitiecontact 610. Naar onze mening is hier sprake van zogenaamd 
'opgroeigedrag'. Ze hebben het een keer geprobeerd en eenmaal gepakt 
hebben ze hun lesje geleerd. Het afschrilcweklcend effect van de justitiele 
reactie heeft bij hen gewerkt. 

Bij het tweede type meisjes houden we er sterk rekening mee dat het 
crirninele gedrag zich zal herhalen. flit gezien hun beiffivloedbaarheid 
door leeftijdgenoten en hun 'meeloopgedrag'. Ze zijn bovendien nauwe-
lijks onder de indruk van de officiele reactie op hun strafbaar gedrag. 

5 Er vett over te twisten of casus A bij type 2 hoon of bij 'type' 3. Er is echter voor gekozen 

am hear hier hij 2 onder te brengen, omdat van de meisjes die tot type 3 behoren, 

informatie over een aantal thema's ontbreekt (schooltijd, spijbelgedrag. zelfgerapporteerde 

delicten). Gegeven de cumulatie van problemen die voor de type-3-meisjes kenmerkend is. 

is aannemelijk dat zij ook op deze theme's (hoog] zugen scoren. Dit betekent dat hun 

totale score waarschijnlijk hoger uitgepakt zou zijn els we wel de beschikking over deze 

informatie zouden Walton oohed. Het onderscheid net 'type' 2 wordt daarmee duidelijker. 
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Tabel 1: Casusanalyse; overzicht van scores op de afzonderlijke thema's 
verdeeld over negen meisjes 

Vroege jeugdervaringen 
niet/weinig problematische 
gezinssituatie (-) 
vrij problematisch gezinssituatie 
(+/-) 
zeer problematische gezins-
situatie (+) 
Huidige thuissituaties 
niet/weinig problematische (-) 
vrij problematisch (+/-) 
zeer problematisch (+) 
Wegloopgedrag 
niet/nauwelijks (-), veelvuldig/ 
tang (+) 
Schooltijd 
niet problematisch (-), 
problematisch (+) 
Spijbelgedrag 
niet (-), veelvuldig (+) 
Vriendengroep 
niet crimineel (-) 
tamelijk crimineel (+/-) 
crimineel (+) 
Vrije tijd 
niet problematische vrijetijdsbe-
steding (-) 
tamelijk problematische 
vrijetijdsbesteding (+/-) 
problematische vrijetijdsbeste-
ding (+) 
Drank/drugsgebruik 
geen (-) niet excessief (+/-) 
excessief (+) 
Zelfgerapporteerde delicten 
niet ernstig (-) vrij ernstig (+/-) 
ernstig (+) 
Persoonlijkheidskenmerken 
geen/weinig probleemgedrag (-) 
enig probleemgedrag (+/-) 
veel probleemgedrag (+) 

'Type' 1 

B D 

Totaal 	 0 	1 

'Type' 2 

E CA 
- - +1- 

+1- +/- +/- 

• - 	+ 

• + + 

+ + + 

+ - +1-

+1- +/- +1-

+1- +/- +1-

- • +1- 

3.5 4.5 6 

'Type' 3 

F I 	GH 
+ + + + 

+/- +/- + + 

+ + + + 

• • 	+ 	+ 

+ + + + 

+/- +/- +/- + 

+ + • 	+1- 

+ +/- + + 

• + + +1- 

+ + + + 

7 7.5 8.59 
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Wat het derde type meisjes betreft: zij plegen zeer ernstige delicten, die 
gepaard gaan met geweld. flit is duidelijk een aparte categorie en in ab-
solute zin gaat het om een klein aantal. Deze meisjes en hun delicten zijn 
wet heel uitzonderlijk (zowat alles wat fout kan gaan is fout gegaan vanaf 
hun vroegste jeugd en de delicten zijn a-typisch voor meisjes). In het 
licht van de bevindingen van het recidivebestand is het zeer onwaar-
schijnlijk dat deze meisjes hun criminele gedrag herhalen. 

De casussen en de carriere 

94 

Wat zeggen nu de casussen en hun analyse over de (on)waarschijnlijk-
heid dat zich bij een nader te deflnieren groep delinquente meisjes een 
criminele carriere aan het ontwikkelen is? Voorzover het om recidive 
gaat, wijzen de interviews uit dat met name de risico-meisjes en de zeer 
problematische meisjes eercler delicten gepleegd hebb en waarvoor ze 
niet met politie of justitie in aanraking zijn gekomen. 

We kunnen dus vaststellen dat meisjes eerder delicten plegen dan in 
eerste instantie - op grond van geregistreerde politiecontacten alleen - 
zou worden gedacht. Sommige meisjes kennen de politie weliswaar van 
eerdere feiten, zoals een vechtpartijtje, de aanhouding van een groep, 
waarvan het meisje deel uitmaakte, maar waarbij een en ander niet uit-
mondde in een proces-verbaal. Zijn ze echter bij de politie in verband 
met hun laatst gepleegde delict, dan blijkt Cr wel wat meer aan de hand 
te zijn. Met name bij de 'zeer problematische' meisjes blijkt dater flunk 
wat delicten zijn gepleegd zonder dat daar ooit politie-interventie aan te 
pas Icwam. En dan gaat het niet alleen om diefstalletjes. Er is ook sprake 
van inbraak, afpersing, straatroof, mishandeling en overval. 

Dat een aantal meisjes zich wel eens op het criminele pad waagt is nu 
wel gebleken. Maar leggen zij zich vervolgens ook toe op de voortzetting 
van hun criminele activiteiten? Aan acht geMterviewde meisjes is de 
vraag voorgelegd of ze plannen hadden om door te gaan met het plegen 
van delicten. Zij ontkenden allemaal stellig dat ze zich in de toekomst 
nog schuldig zouden maken aan strafbare feiten. Overigens zijn zij in het 
algemeen van mening dat het delict dat ze hebben gepleegd helemaal 
niet bij meisjes past. Zij hadden nooit gedacht dat ze zoiets zouden doen. 
Andere meisjes aan bun haren trekken, of een diefstalletje, daar kunnen 
ze zich nog iets bij voorstellen. De meisjes zijn hoe dan ook de mening 
toegedaan dat strafbaar gedrag meer bij jongens past. 'Ze (jongens) doen 
altijd stoer, hebben een grote mond en daarbij past strafbaar gedrag. 
Daar kunnen ze over opscheppen. Ze zijn meer uit op sensatie. Meisjes 
zijn rustiger, ze praten meer over bun problemen'. 

Als we - enigszins speculatief - proberen na te gaan welk type meisje 
de grootste kans op herhaling van het delictgedrag heeft, dan lijkt dit met 
name het geval te zijn bij de 'risico'-meisjes. Dit heeft vooral te maken 
met hun 'meeloopgedrag'. In de literatuur wordt gewezen op de invloed 
van de peers of de peergroup op het vertonen van crimineel gedrag. Zo 
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vonden Simpson en Ellis (1995) dat delinquent gedrag als bijproduct van 
het hebben van vrienden met weinig toekomstverwachtingen in het bij-
zonder voor blanke meisjes en zwarte jongens opgaat. Meisjes geven in 
dat onderzoek ook aan dat ze veelal in een gemengde groep vertoeven 
als ze delicten plegen. In eerder onderzoek is aangetoond dat er zich ver-
anderingen voordoen in de vriendschapsrelaties van meisjes (Giordano, 
1978). Meisjes gaan meer dan voorheen informeel in groepsverband om 
met jongens. Als jongens in zo'n gemengde groep crimineel gedrag ver-
tonen, dan blijven meisjes niet per definitie achter. De mogelijkheden 
liggen voor het grijpen om bepaalde handelingen en technieken van jon-
gens op te steken, zoals bij voorbeeld leren inbreken. 

Uit het schema blijkt dat het de `risico'-meisjes zijn die hoog scoren op 
de factoren die betrekking hebben op de vriendengroep. Met name lijkt 
het criminele vriendje een rol van grote betekenis te spelen. Zonder de 
kleine aantallen meisjes over het hoofd te willen zien: de `risico'-meisjes 
hebben allemaal een vriendje die crimineel actief is; bij de `zeer proble-
matische' meisjes heeft er maar een een vriendje, die echter wel crimi-
neel is. Opvallend is dat bij de meisjes met een zeer problematische ach-
tergrond het hebben van criminele vrienden in veel mindere mate dan 
bij de 'risico'-meisjes een rol speelt. Zij hebben hun 'slechte vrienden' 
niet nodig om delicten te plegen. Bij hen spelen de cumulatie van pro-
blemen en een ongunstige ontwikkeling vanaf de vroege jeugd een cru-
ciale rol in de verldaring van dat ene ernstige en a-typische (gewelds)- 
delict op latere leeftijd. 

Wat betreft de kans op recidive luidt de conclusie dus dat die het 
grootst is bij de risico-meisjes omdat dit type meisjes gevoelig blijkt te 
zijn voor de criminele groep waarin zij verkeert. Hiermee is echter nog 
betrelckelijk weinig gezegd over de eventuele ontwilckeling van een car-
riere. Zoals eerder al aan de orde is geweest, impliceert de term carriere 
enige progressie en - beroepsmatig - succes bij het plegen van delicten. 
Wellicht zelfs kan hieraan verbonden worden dat de betrokkenen het 
daadwerkelijk zelf plegen van delicten achterwege laten en dit in - geor-
ganiseerd verband - overlaten aan 'ondergeschikten'. Gegeven de om-
standigheid dat de hier uitgelichte meisjes vooral meeloopgedrag verto-
nen en zelden het voortouw nemen 6  lijkt de kans op een 
(beroepsmatige) criminele carriere gering. Ook meer anekdotische indi-
caties ondersteunen deze conclusie. Grote zaken hebben vrijwel altijd 
betrekking op mannen. Haast nooit treffen we een vrouw als hoofdver-
dachte aan temidden van de Haldcelaars en de Dominees. Indien vrou-
wen betrokken zijn bij (georganiseerde) criminaliteit, dan verlenen zij 
hand- en spandiensten, of zij zijn actief op de traditioneel vrouwelijke 

6 Dit is overigens ook de observatie van sleutelfiguren (zoals politiemensen, kinderrechters, 
officieren van justitie) die ten behoeve van het onderzoek Meisjescriminaliteit in Nederland 

zijn geInterviewd. 
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terreinen zoals prostitutie. Waarmee zij hun vertrouwde vrouwelijke rol 
van bijzit kunnen bIijven vervullen. 

Ms we de verschillende bronnen die in deze studie geconsulteerd zijn 
in ogenschouw nemen, dan komen we tot de volgende samenvatting. De 
omvang van (geregistreerde) meisjescriminaliteit neemt weliswaar toe 
gedurende de laatste jaren, maar dit geldt ook voor de (geregistreerde) 
jeugdcriminaliteit in zijn geheel. In vergelijking met jongens blijft het 
aandeel van meisjes gering. Meisjes recidiveren minder dan jongens en 
de misdrijven die meisjes plegen zijn doorgaans minder ernstig. Er ko-
men stelselmatige daders voor onder meisjes, maar vaak beperken ze 
zich tot den soort delict: een criminele carriere lijkt niet voor meisjes 
weggelegd. 
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Zedendelinquenten 
Verscheidenheid van daders en recidivepatronen 
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Zedendelicten veroorzalcen onrust en leiden tot grote verontwaardiging 
bij het publiek. Mede onder invloed van de nieuwsmedia zijn er in de 
Verenigde Staten en Groot-Brittannie inmiddels draconische maatrege-
len genomen. In de Verenigde Staten kent een aantal staten inmiddels 
'Megan's Law': huurders en huizenbezitters hebben het recht om door de 
overheid geInformeerd te worden over de in hun wijk woonachtige ze-
dendelinquenten. 

In Groot-Brittannie zijn veroordeelde zedendelinquenten verplicht 
zich voor registratie te melden bij de plaatselijke politie indien zij langer 
dan veertien dagen op een bepaalde plaats verblijven (Sex Offenders Act 
1997, Chapter 51). De wet geldt ook voor jonge daders: in Engeland is al 
een voorbeeld bekend van een dertienjarige jongen die in het Sex Regis-
ter is opgenomen na te zijn veroordeeld voor de aanranding van een 
tienermeisje (Sunday Mirror, 24 mei, 1998). Een nieuwe maatregel be-
helst het informeren van schoolhoofden door de politie over 'pedofielen' 
die in de buurt van de school wonen (The Daily Telegraph, 27 mei, 1998). 
Ook is er inmiddels het voorbeeld van een parochie van de Church of 
England die een zedendelinquent heeft uitgesloten van deelname aan 
kerkelijke diensten (The Independent, 8 mei, 1998). 

Al deze maatregelen lijken gebaseerd op de vaste overtuiging dat ze-
dendelinquenten recidiveren en gespecialiseerd zijn in het plegen van 
zedenmisdrijven. In deze bijdrage zal ik betogen dat er over recidive-
patronen van zedendelinquenten nog onvoldoende bekend is, maar dat 
er redenen zijn om aan te nemen dat de groep gespecialiseerde zedende-
linquenten vrij klein is. 

Onderzoek naar recidivepatronen 

Wanneer een delinquent heeft gerecidiveerd, wordt bedoeld dat hij op-
nieuw voor een delict is veroordeeld. In criminologisch onderzoek wordt 
dikwijls een ruimere definitie gehanteerd. Zo is het in Nederland gebrui-
kelijk om naast veroordelingen ook beleidsmatige sepots mee te reke-
nen. Is de dader weer voor hetzelfde type misdrijf 'veroordeeldc dan 
spreken we van speciale recidive. Recidive is niet hetzelfde als serie-
matigheid. Het is mogelijk dat een dader in een strafproces wordt veroor- 

" De auteur is senior onderzoeker en programmacoordinator 'Moord en Zeden' van de divisie 

CRI te Zoetermeer. 
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deeld voor een aantal soortgelijke feiten. Fen serieverlcrachter bij voor-

beeld, is dus vanuit het perspectief van de onderzoeker niet per definitie 
een recidivist. 

Hieronder geef ik een overzicht van onderzoek near recidivepatronen 

van zedendelinquenten. Afhankelijk van de probleemstelling kan men 

recidivestudies indelen in verschillende groepen. Het merendeel van de 

door mij aangehaalde artikelen betreft onderzoek naar de effecten van 

(een bepaalde) therapeutische behandeling (Furby, Weinrott e.a., 1987). 
Daarnaast is er veel onderzoek verricht naar recidive en factoren die 

hiermee zouden kunnen samenhangen (Hall, 1990; McGrath, 1991). Een 

derde groep betreft studies waarin (de recidivepatronen van) verschil-

lende groepen zedendelinquenten met elkaar worden vergeleken (bij 
voorbeeld verkrachters en pedoseksuelen) (Soothill en Gibbens, 1978; 

Flail en Proctor, 1987; Hagan en Cho, 1996). De resultaten uit deze typen 

onderzoek worden in de literatuur veelvuldig aangehaald bij het bespre-
ken van recidive van zedendelinquenten (zie Frenken, 1997). Aan het slot 

van deze paragraaf zal ik betogen dat dit om methodologische redenen 

niet altijd verantwoord is. Ten slotte is er nog criminologisch onderzoek 
waarbij de onderzoeksvraag puur is gericht op recidivepatronen. flit on-

derzoek betreft soms uitsluitend zedendelinquenten, maar kan ook ge-
richt zijn op delinquenten in het algemeen (Block en Van der Werff, 1991; 

Broadhurst en Maller, 1992; Mair en Stevens, 1994; Marshall, 1997; 
Simon, 1997). 

McGrath (1991) presenteert een overzicht van onderzoek naar factoren 
die samenhangen met recidive van zedendelinquenten. De auteur is van 

mening dat de mate van recidive samenhangt met het type zedenmis-

drijf. Hij schrijft dat de hoogste recidive voorkomt bij exhibitionisten (va-

rierend van 20% tot 41%). In het geval van verkrachters loopt het percen-
tage uiteen van 8% tot 36%. Bij daders van seksuele misdrijven tegen 

kinderen (pedoseksuele misdrijven) maakt het volgens McGrath verschil 

of het slachtoffer een jongetje of een meisje is. Bij de eerste categorie 
(jongens) varieert de recidive van 13% tot 40%; bij de andere groep 

(meisjes) ligt het percentage tussen 10% tot 29%. De laagste recidive 

komt volgens hem voor bij incestplegers (<10%). Helaas maakt McGrath 
niet duidelijk of het bier gaat om speciale of algemene recidive. Verder 

maakt hij geen verschil tussen relationele en niet-relationele verkrach-

ting. ten ander punt van kritiek betreft de selectiviteit van de steekproe-
ven. Uit zijn overzicht blijkt dat het met name gaat om: 'incarcerated ra-

pists and child molesters', 'sexual psychopaths' and 'outpatient sex 

offenders'. ten probleem is ook dat hij geen aandacht besteedt aan de 
invloed van de lengte van de follow - up periode. Hoe korter immers de 
duur van deze periode, des te kleiner is de kans op recidive. In de door 

hem geciteerde studies varieert de follow- up periode van een jaar tot tien 
jaar, en in een paar gevallen is de duur zelfs onduidelijk. 

In een soortgelijk overzichtsartikel gaat Hall (1990) met name in op 
factoren die seksueel geweld zouden kunnen voorspellen. Hall citeert 
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deels dezelfde literatuur als McGrath. Hij merkt op dat pedoseksuelen 
minder recidiveren dan daders die volwassen slachtoffers uitkiezen. Aan-
sluitend neemt hij aan dat zedendelinquenten in zekere mate gespeciali-
seerd zijn. Er is volgens Hall een tendens dat daders van seksueel geweld 
tegen volwassenen, recidiveren met soortgelijke misdrijven tegen vol-
wassenen; en dat daders van seksueel geweld tegen kinderen, recidiveren 
met soortgelijke misdrijven tegen kinderen. Deze conclusie is mede ge-
baseerd op eigen onderzoek van Hall. Wie dit onderzoek nader bestu-
deert, komt echter tot de ontdeldcing dat er bij de daders van zedenmis-
drijven tegen volwassenen, veeleer sprake is van algemene recidive (Hall 
en Proctor, 1987). Men kan hooguit stellen dat het gaat om zeden- en 
geweldsmisdrijven tegen volwassenen. Curieus is dat de auteurs zelf op-
merken dat: 'The involvement of adult rapists in nonsexual criminal acti-
vity suggests that adult rape is symptomatic of a more generalized pat-
tern of antisocial behavior.' 

In een zeer gedegen en uitgebreid overzichtsartikel bespreken Furby, 
Weinrott e.a. (1989) de resultaten van 42 recidivestudies. In hun overzicht 
behandelen zij alleen onderzoek dat aan bepaalde eisen voldoet. Zo 
moet de steekproef minimaal tien proefpersonen omvatten en moet het 
recidive-criterium duidelijk zijn omschreven. Verder bespreken zij alleen 
studies waarvan de oorspronkelijke publicatie kon worden achterhaald. 
In de door hen aangehaalde studies zijn verschillende recidivecriteria 
gebruikt en helaas is er in veel gevallen uitsluitend gekeken naar speciale 
zedenrecidive (16 studies). In 19 van deze 42 studies is het mogelijk om 
seksuele recidive te onderscheiden van algemene (of andere) recidive. In 
alle gevallen blijkt de algemene (of andere) recidive hoger te zijn dan de 
speciale recidive, en bovendien gaat het meestal om grote verschillen. 

Furby e.a. hebben geprobeerd om de duur van de follow - up periode te 
relateren aan de hoogte van de recidive. Jammer genoeg levert dit geen 
consistent beeld op. Wie alle resultaten probeert samen te vatten komt 
volgens hen gemakkelijk tot dezelfde conclusie als Quinsey (1984): 'The 
differences in recidivsm across these studies is truly remarkable; clearly 
by selectively contemplating the various studies, one can conclude any-
thing one wants.' 

Methodologische kritiek 
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Furby e.a. besteden bijzondere aandacht aan de methodologische aspec-
ten van recidive-onderzoek. Zij oefenen veel kritiek uit op te kleine steek-
proeven, wisselende recidivecriteria, onduidelijke onderzoeksopzetten 
en selectieve onderzoeksgroepen. Een belangrijk probleem heeft te ma-
ken met de korte duur van de follow - up perioden, een onderwerp dat 
eerder al door de Engelse criminologen Soothill en Gibbens (1978) aan 
de kaak werd gesteld. In het algemeen geldt dat hoe langer de periode is 
waarin daders worden gevolgd, des te groter het percentage daders is dat 
recidiveert. In de helft van de door Furby e.a. (1989) geevalueerde onder- 
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zoeken was de recidiveperiode minder dan vier,  jaar, en er zijn aanwfizin-
gen dat dit veel te kort is. Gibbens, Soothill e.a. (1981) betogen dat men 
het recidiverisico voor zedendelinquenten weliswaar als betreklcelijk laag 
kan beoordelen, maar dat het probleem is dat het over een langere pe-
riode onverminderd aanwezig blijft. Uit een door henzelf uitgevoerd on-
derzoek naar de recidive van (196) pedoseksuelen (met als slachtoffers 
meisjes jonger dan dertien jaar) blijkt dat gedurende de eerste vijfjaar 
11% uit hun steekproef had gerecidiveerd met een gewelds- of zedenmis- 

Na tweeentwintig jaar was dit percentage echter opgelopen tot 23%. 
Soothill en Gibbens wijzen ook op het probleem van de differential 

period at risk. In veel studies wordt geen rekening gehouden met het 
sterftecijfer en de periode waarin zedendelinquenten zijn gedetineerd. 
Zij pleiten voor het gebruik van life-table methods (tabellen met sterfte-
cijfers), en met behulp van voorbeelden maken zij duidelijk, dat wanneer 
er rekening worth gehouden met de werkelijke risicoperiode, recidive-
cijfers veel hoger kunnen uitvallen. 

Overigens wordt in het meeste onderzoek onvoldoende rekening ge-
houden met de aangiftebereidheid van slachtoffers en de kans dat daders 
worden gepakt. Omdat veel zedenmisdrijven binnen de relatiesfeer niet 
door de politic worden opgemerkt en veel zaken buiten de relatiesfeer 
niet worden opgelost, is de mate waarin daders recidiveren waarschijn-
lijk hoger dan officiele ciffers weergeven. 

Gespecialiseerd in zedenmisdrijven? 
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Naast het hierboven besproken onderzoek dat veelal door selcsuologen is 
verricht, zijn er ook recidivestudies uitgevoerd waarin expliciet de vraag 
aan de orde is gesteld in welke mate er bij (zeden)delinquenten sprake is 
van specialisatie. 

In de jaren tachtig stelde Alder (1984) het vraagstuk aan de orde in 
hoeverre men veroordeelde verkrachters kan beschouwen als gespeciali-
seerde zedendelinquenten. Zij constateerde dater weinig verschillen b e-
staan tussen verlcrachters en daders van gewelds- en vermogensdelicten. 

In Nederland is onderzoek verricht door Block en Van der Wed (1991). 
Zij verzamelden de justitiele gegevens van ruim vierduizend personen. 
Zij definieerden een groep zogenaamde loopbaancriminelen. Het laatste 
betrof daders waarvan was vastgesteld dat zij zich in het verleden had-
den schuldig gemaalct aan ten minste twee ernstige delicten. Verder 
moest er sprake zijn van een korte misdrijfvrije periode. Van de groep 
delinquenten met aanranding of verkrachting in hun loopbaan, kwam de 
helft binnen anderhalf jaar wederom in aanraking met justitie (algemene 
recidive). Verder bleek dat 14% binnen zes jaar opnieuw werd aangehou-
den voor een zedendelict (speciale recidive). 

Een belangrijk onderzoek is verricht door de Australische criminolo-
gen Broadhurst en Mailer (1992). Hun steekproef betrof geregistreerde 
gegevens over 560 veroordeelde zedendelinquenten. De duur van de 
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follow - up periode varieerde en was maximaal twaalf jaar. Zij maakten 
gebruikten van een statistische techniek waarmee het mogelijk is om 
rekening te houden met de duur van de follow - up periode (failure rate 
method). Zij vinden geen steun voor de hypothese dat zedendelinquen-
ten specialisten zijn. Degenen die recidiveren plegen een varieteit aan 
delicten. Volgens Broadhurst en Mailer is er weliswaar een kleine groep 
specialisten, maar hun gedragingen worden vooral gekarakteriseerd door 
agressie, en niet zozeer door perversie. Zij merken verder op dat onge-
veer de helft van alle daders uit hun steekproef vermoedelijk nooit zal 
recidiveren. 

Met name de Canadese psychologe Simon (1997) trekt van leer tegen 
de gedachte dat zedendelinquenten zich zouden onderscheiden van an-
dere delinquenten. Volgens haar blijkt uit de resultaten van criminolo-
gisch onderzoek overduidelijk dat delinquenten verschillende soorten 
misdrijven plegen. Ook uit haar eigen onderzoek komt naar voren dat 
zedendelinquenten niet zijn gespecialiseerd in zedenmisdrijven. On-
danks haar stellingname maakt Simon een voorzichtige uitzondering 
voor pedoseksuelen. Zij constateert op grond van de resultaten van haar 
eigen onderzoek dat de verscheidenheid aan delicten bij deze groep veel 
kleiner is. 

In het Verenigd Koninkrijk is door Marshall (1997) nagegaan hoeveel 
mensen geregistreerd staan voor zedenmisdrijven. Zijn resultaten zijn 
gebaseerd op een steekproef van mannen die zijn geboren in 1953. Hij 
komt tot de conclusie dat op elke zestig mannen, er een vodr zijn veertig-
ste jaar is veroordeeld voor een zedenmisdrijf. Verder komt naar voren 
dat binnen vijf jaar na hun eerste veroordeling, 10% voor een tweede 
maal is veroordeeld voor een zedenmisdrijf. Hieruit blijkt dat speciale 
recidive betrekkelijk klein is. Marshall vond ook dat in de periode van vijf 
jaar na het eerste zedendelict, 12% is veroordeeld voor een gewelds-
misdrijf. Het is denkbaar dat het hier deels om geweldplegingen gaat die 
samenhangen met een seksueel motief. Ook door andere auteurs is ge-
wezen op het samengaan van zedenmisdrijven en geweldsmisdrijven 
(Hall en Proctor, 1987; Broadhurst en Mailer, 1992). 

Onderzoek naar criminele anteceden ten 
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Onderzoek naar recidivepatronen is op de toekomst gericht (prospec-
tief). Onderzoek naar antecedentenpatronen vormt hiervan als het ware 
het spiegelbeeld. In dit geval wordt voor een bepaalde groep daders na-
gegaan of zij in het verleden geregistreerd zijn voor soortgelijke (of an-
dere) misdrijven (retrospectief). Antecedentenpatronen kunnen interes-
sant zijn voor de politie. In de praktijk gaan rechercheurs er vaak 
impliciet vanuit dat een op te sporen dader een bekende is van de politie. 

In een Engels onderzoek (Grubin en Gunn, 1990) kwam naar voren dat 
van veroordeelde verkrachters 30% eerder was veroordeeld voor een ze-
dendelict, terwij170% eerder was veroordeeld voor diefstal. Een ander 
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Engels onderzoek betrof verkrachters buiten de relatiesfeer (Davies C.a., 
1997). De auteurs vonden vergelijkbare recidivepercentages (vermogens-
delicten 73%, gewelddelicten 50% en zedendelicten 32%). Deze gegevens 
komen overeen met resultaten uit een Nederl ands onderzoek (Van den 
Eshof, De Kleuver e.a., 1998). Ook dit onderzoek had betrekking op niet-
relationele verlcrachters (n=68; vermogensdelicten 69%, gewelddelicten 
38% en zedendelicten 44%). 

Hoe zedendelinquenten categoriseren? 

Aan de resultaten uit het literatuuroverzicht die ik in het voorafgaande 
heb gepresenteerd, kan men geen empirische argumenten ontlenen die 
steun bieden voor veronderstelling dat zedendelinquenten gespeciali-
seerd zijn. In het hiernavolgende zal ik beargumenteren dat het naar 
mijn mening om verschillende redenen onjuist is om (zeden)delinquen-
ten te categoriseren aan de hand van strafrechtelijke definities. Daaren-
tegen is het volgens mij wel degelijk mogelijk om bepaalde groepen ze-
dendelinquenten van elkaar te onderscheiden. Voorwaarde is dat men 
Iciest voor een fundamenteel ander uitgangspunt. De sleutelbegrippen 
voor zo'n indeling zouden kunnen zijn seksuele voorkeur, motivatie en 
gedrag. 

Afwijkende seksuele voorkeuren 

In de selcsuologie is veel aandacht geschonken aan het begrip seksuele 
voorkeur. Naast maatschappelijk aanvaarde voorkeuren, zijn er vele 
voorbeelden van afwijkende seksuele voorkeuren, zogenaamde parafi- 

(enkelvoud: parafilie). De Amerikaanse seksuoloog Money (1990) 
definieert het begrip als volgt: 'Paraphilia is a condition occuring in men 
and women of being compulsively responsive to and obligatively dep-
endent on an unusual and personally or socially unacceptable stimulus, 
perceived or in the ideation and imagery of fantasy, for the optimal ini-
tiation and maintenance of erotosexual arousal and the facilitation or 
attainment of orgasm'. 

lemand met een parafilie raakt seksueel opgewonden van een onge-
bruikelijke en sociaal niet geaccepteerde stimulus. Het laatste kan een 
mens of een dier betreffen, maar ook een voorwerp of een bepaalde han-
deling. Voorbeelden zijn: pedofilie, exhibitionisme, voyeurisme, frottage 
(tegen iemand oprijden), sadisme, fetishisme (seks in relatie tot voorwer-
pen), masochisme, bestialiteit (seks met dieren), urolania en coprofilia 
(sex in relatie tot plassen en poepen). In zijn theoretische beschouwin-
gen benadrukt Money dat een parafilie door mensen wordt enraren als 
een dwangmatige neiging. Exhibitionisten, voyeurs en pedofielen zijn 
zich meestal terdege bewust van hun probleem, maar zij kunnen voorko-
men noch ontkennen dat zij opgewonden raken van een bepaalde sti-
mulus. 
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Hiermee is - naar mijn mening - niet gezegd dat een parafilie altijd 
leidt tot afwijkend seksueel gedrag. Er is weinig wetenschappelijk onder-
zoek verricht naar de vraag of afwijkende seksuele voorkeuren altijd lei-
den tot soortgelijk gedrag. Het is denkbaar dat de persoon in lcwestie in 
staat is om zijn neiging te onderdrukken of probeert om 'bedreigende' 
situaties te vermijden. Een mogelijIcheid is dat hij masturbeert en in fan-
tasie zijn lusten botviert. 

Een van meest besproken onderzoeken op het gebied van parafilieen 
is van Abel e.a. (1988). Zij interviewden (561) mannen die vrijwillig onder 
behandeling waren voor hun parafilie. Het onderzoek heeft destijds veel 
stof doen opwaaien, omdat de uitkomsten een verrassend beeld zouden 
schetsen van de gemiddelde zedendelinquent. Zij vonden dat zedende-
linquenten vaak over verschillende parafilien beschikken, en veelal uit-
eenlopende deviante seksuele handelingen hebben gepleegd. Een groot 
deel van de (126) verkrachters bekende: pedoseksueel contact met meis-
jes (44%), pedoseksueel contact met jongens (14%), incest met meisjes 
(24%), exhibitionisme (28%) en voyeurisme (18%). Op het onderzoek is 
later forse methodologische kritiek geleverd door Marshall en Eccles 
(1991). 

Het vaststellen van iemands seksuele voorkeur met een self report-
vragenlijst is geen betrouwbare methode. De meeste mensen zijn ge-
neigd zijn om een parafiele voorkeur te ontkennen, en zedendelinquen-
ten hebben er meestal zelfs belang bij. Een veelgebruikt alternatief is 
fallometrie. Hierbij wordt de omvang van de penis gemeten, terwill aan 
de proefpersoon uiteenlopende erotische stimuli (foto's, videofilms) wor-
den aangeboden. De methode is gebaseerd op het feit dat het bloed-
volume van de penis afhankelijk is van de mate van seksuele opwinding. 
De methode is niet helemaal waterdicht: het blijkt mogelijk te zijn om de 
uitkomst te manipuleren (Freund en Blanchard, 1989). Desondanks 
wordt de methode veel toegepast, omdat hij waarschijnlijk betrouwbaar-
der is dan een self report-vragenlijst. 

Om duidelijk te maken dat er verschil bestaat tussen de strafrechtelijke 
definiering van gedrag en de seksuele voorkeuren en drijfveren van da-
ders, zal ik achtereenvolgens exhibitionisme, verkrachting en pedosek-
sualiteit bespreken. 

Exhibitionisme 
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Sommige mannen vinden het opwindend om in het openbaar hun penis 
te tonen. In de sociale wetenschappen spreekt men van exhibitionisme. 
Juridisch gezien is art. 239 Sr. van toepassing (schennis van de eerbaar-
heid), maar we moeten ons realiseren dat dit artikel een ruimere reik-
wijdte heeft. Het laatste houdt in dat er achter antecedenten voor art. 239 
Sr. verschillende gedragingen kunnen schuilgaan. Exhibitionisme wordt 
in het algemeen beschouwd als een parafilie. Marshall en Eccles (1991) 
schrijven dat exhibitionisten vaak fantaseren over masturbatie in het bij- 
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zijn van een vrouw, maar dat in feite hun seksuele opwinding wordt op-
gewekt door fantasieen over geslachtsverkeer met die vrouw. In dat geval 
lijkt het probleem samen te hangen met de wijze waarop zij vrouwen 
proberen te benaderen. Hoewel exhibitionisme vaak wordt afgedaan als 
een onschuldig fell, wordt er in de literatuur veelvuldig op gewezen dat 
het gedrag een voorloper kan zijn van verkrachting (Groth en Birnbaum, 
1979). Anderen daarentegen kunnen dit niet bevestigen (Mair en Ste-
vens, 1994). Uit een eigen onderzoek lcwam naar voren dat bij seriever-
krachters aanranding, verlcrachting en exhibitionisme soms door elkaar 
lopen (Van den Eshof e.a., 1998). 

Verkrachting 
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Er zijn weinig onderzoeken bekend waarin recidivepatronen waren uit-
gesplitst voor verschillende typen verkrachters. Zelfs het aanbrengen van 
een onderscheid tussen relationele en niet-relationele verkrachting blijft 
meestal achterwege. Toch zijn er in de literatuur duidelijke aanwijzingen 
dat het zinvol is om verkrachters in te delen in verschillende categorieen. 
Een van de belangrijkste en meest gebruikte indelingen is afkomstig van 
de Amerikaanse psychologen Knight en Prentky (1990). Deze typologie is 
gebaseerd op empirisch onderzoek en komt in grote lijnen overeen met 
de oorspronkelijke indeling van Groth en Birnbaum (1979). In dit ver-
band is ook de bewerking vermeldenswaard van Hazelwood (1995), die 
de typologie van Groth en Birnbaum geschikt heeft gemaakt voor 
opsporingsdoeleinden. Hij ziet er als volgt uit. 

De cornpenserende verkrachter 
De compenserende verkrachter wordt gedreven door een verlangen naar 
een liefdesrelatie. Zijn leven wordt beheerst door seksuele fantasieen en 
hij is geobsedeerd door seksualiteit. Opvallend is dat deze daders het ple-
gen van een verlcrachting vaak ervaren als een dwangmatige handeling. 
Het uiteindelijk doel van de dader is een relatie, maar hij is niet sociaal 
vaardig genoeg om een vrouw te benaderen en contact te leggen. Om die 
reden zijn de slachtoffers die hij uitkiest meestal onbekenden en dreigt 
hij met geweld om de verlcrachting mogelijk te maken. Hoewel er dikwiffs 
sprake is van een mes of een ander wapen, gebruikt hij zelden meer ge-
weld dan nodig is om het slachtoffer in bedwang te houden (instrumen-
teel geweld). Hij is een typische dader van verlcrachtingen fangs de open-
bare weg, maar het komt ook voor dat hij binnendringt in een woning 
van een alleenstaande vrouw. Vanaf het moment dat het slachtoffer mee-
werkt, gedraagt hij zich zachtaardig. Hij verkeert in de illusie dat de ver-
krachting kan uitmonden in een liefdesrelatie, hetgeen tot uitdrulcking 
komt in zijn taalgebruik. Hij kan aan het slachtoffer vragen of ze verliefd 
op hem is, of ze met hem wil trouwen en of ze het leuk vindt om nog een 
keer af te spreken. Ook komt het wel voor dat hij na de verkrachting af-
scheid neemt met een kusje. Bij dit type dader komen ook andere afwij- 
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kende seksuele gedragingen voor: gluren, exhibitioneren, stelen van da-
mesondergoed. 

De opportunistische verkrachter 
Deze dader maakt gebruik van de situatie en huldigt de stelregel: Als een 
meisje nee zegt, bedoelt ze eigenlijk ja'. Zijn gedrag is meestal niet ge-
pland en komt voort uit impulsiviteit. Hij gebruikt instrumenteel geweld, 
maar hij laat zich niet gemalckelijk wegsturen. Hij is een typische ver-
krachter in de relatiesfeer en veel van deze verlcrachtingen betreffen een 
uit de hand gelopen ontmoeting. Dilcwijls speelt het probleem dat vrou-
wen geen aangifte doen, omdat zij de dader (goed) kennen, en omdat het 
moeilijk kan zijn om de daad te bewijzen. Vergeleken met de andere ty-
pen lijkt hij nog het meest op de gemiddelde man. 

De wraakzuchtige en boosaardige verkrachter 
Knight en Prenticy maken hier eigenlijk onderscheid tussen een wraak-
zuchtige en een boosaardige verkrachters, maar beiden komen weinig 
voor. Het gemeenschappelijke kenmerk is dat beide typen meer geweld 
gebruiken dan nodig is om een verkrachting af te dwingen (expressief 
geweld). Hun gedrag wordt gedomineerd door geweld en seksualiteit lijkt 
van ondergeschikt belang. Het verschil is dat de eerste dader wordt ge-
dreven door wraakzucht tegenover vrouwen, terwip de boosaardige da-
der wordt gemotiveerd door woede ten opzichte van de buitenwereld. 

De sadistische verkrachter 
Voor deze daders is karakteristiek dat zij seksueel opgewonden raken van 
sadisme, om welke reden men spreekt van een deviante seksuele voor-
keur. Zij gebruiken expressief geweld, en hun agressie is vaak gericht op 
lichaamsdelen die een seksuele betekenis hebben (borsten, anus en ge-
slachtsdelen). Zij raken met name opgewonden van de machteloosheid 
en het lijden van het slachtoffer. Evenals de compenserende dader is de 
seksuele sadist geobsedeerd door seksualiteit en zijn leven wordt gedo-
mineerd door seksuele fantasieen. Hoewel sadisme veel aandacht krijgt 
in de media en er ook in Nederland wel grove seksueel-sadistische 
verlcrachtingszaken bekend zijn, komt dit type dader naar verhouding 
weinig voor. 

Wanneer we opnieuw het licht werpen op recidive, dan moge duidelijk 
zijn dat de criminele loopbaan van de verkrachter niet bestaat. Er zijn 
verkrachters met een seksueel probleem (compenserende en sadistische 
typen); en er zijn anderen bij wie seksualiteit een normale (opportunisti-
sche type) of ondergeschikte betekenis heeft (wraakzuchtige en boosaar-
dige typen). Er zijn 'gewone' mannen die een relationele verkrachting 
plegen (opportunistische type) en er zijn daders die seriematig opereren 
en vrijwel uitsluitend onbekende vrouwen verkrachten (compenserende 
type). Er zijn extreem gewelddadige verlcrachters (wraakzuchtige en 
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boosaardige typen) en daders die bij het minste of geringste op de vlucht 
slaan (compenserende type). 

In recidive-onderzoek wordt geen rekening gehouden met deze ver-
schillen. Bovendien komen deze typen niet in gelijke mate voor. Het me-
rendeel van alle geregistreerde verkrachtingen wordt gepleegd door op-
portunistische daders. Frenken (1995) noemt voor het laatste type een 
percentage van 75%, terwijl expressief gewelddadige typen zeldzaam 
zijn. 

Pedofilie 

Bij pedofilie gaat het Um (hoofdzakelijk) mannen die zich seksueel aan-
getrokken voelen tot prepubertaire ldnderen. Secundaire geslachtsken-
merken maken een kind onaantreklcelijk: For the exclusive pedophile, 
the maturational changes of puberty introduce not only pubic hair but 
also, in particular, the odors of the axillary and crotch exocrine glands, all 
of which nullify the sexuoerotic attractiveness of the juvenile partner' 
(Money, 1990). 

Uit veel onderzoek is naar voren gekomen dat niet alle daders van pe-
doseksuele misdrfiven een pedofiele geaardheid bezitten (Barbaree en 
Marshall, 1989; Lanning, 1995). Om die reden maakt men onderscheid 
tussen pedofielen (seksuele voorkeur) en pedoseksuelen (daders van 
seksuele misdrijven tegen Idnderen). Omdat veel onderzoekers (in 
binnen- en buitenland) uitgaan van juridische indelingen, is de term pe-
doseksueel opgerekt tot alle gevallen waarin het slachtoffer jonger is dan 
zestien jaar. Hierdoor is er veel verwarring ontstaan over het begrip pe-
dofilie. Daarnaast speelt in Nederland het probleem dat wanneer er 
spralce is van door (bedreiging met) geweld seksueel binnendringen, 
art. 242 Sr.(verIcrachting) van toepassing kan zijn. lit houdt in dat een 
veroordeling voor art. 242 Sr. in beginsel ook betreldcing kan hebben op 
bij voorbeeld de anale verlcrachting van een achtjarig jongetje. Het is dui-
delijk dat dit consequenties heeft voor de interpretatie van gegevens in 
een recidive-onderzoek. Het is mij overigens niet bekend of dit ook 
speelt in andere landen. 

Veel onderzoek heeft betrelcking op daders van zedenmisdrfiven tegen 
kinderen onder de zestien jaar. De heterogeniteit van pedoseksuelen kan 
worden geil lustreerd aan de hand van een onderzoek van Barbaree en 
Marshall (1989). Zij waren geinteresseerd in de seksuele voorkeur van 
pedoseksuelen en incestplegers die een meisje hadden misbruikt. In een 
proefopstelling werden aan deze mannen uiteenlopende erotische dia's 
aangeboden. De mate van seksuele opwinding werd vastgesteld met be-
hulp van fallometrie. Slechts een deel van de pedoseksuelen (27%) had 
een exclusieve voorkeur voor prepubertaire kinderen (incestplegers: 0%). 
Een aanzienlijk deel raakte seksueel opgewonden van tieners/ 
volwassenen (20%; incestplegers 10%) of uitsluitend volwassenen (10%; 
incestplegers 28%). Opmerkelijk is dater ook een aantal opgewonden 
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raakte van alle stimuli: kinderen, tieners en volwassenen (11%; incest-
plegers 25%). 

Uit een ander onderzoek van dezelfde auteurs bleek dat van de pedo-
seksuelen die jongetjes hadden misbruikt slechts een derde een voorkeur 
heeft voor mannen. De gemiddelde leeftijd van hun slachtoffers was 
12,5 jaar. Een curieus gegeven is dat de rest van deze groep seksueel op-
gewonden raakte van volwassen vrouwen (gemiddelde leeftijd slachtof-
fers 7,5 jaar). 

Er zijn voor pedoseksuelen verschillende indelingen ontwiklceld 
(Dietz, 1983; Knight en Prentky; 1990; Lanning, 1995). Frenken (1997) is 
van mening dat men op grond van de literatuur pedoseksuelen (met in-
begrip van incestplegers) kan verdelen in 
- het pedofiele type: daders met een exclusieve voorkeur voor prebur-
taire kinderen; 
- het situationele type: daders met een seksuele en sociale voorkeur voor 
volwassenen, die onder invloed van bepaalde omstandigheden seksuele 
contacten aangaan met kinderen; 
- het antisociale type: mannen zonder empathisch vermogen die niet in 
staat zijn om een (duurzame) liefdesrelatie aan te gaan, en voor wie kin-
deren niet de gewenste, maar veeleer een gemakkelijke seksuele partner 

• zijn. 

Conclusies 
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Om meer zicht te lcrijgen op de criminele carriere van zedendelinquen-
ten is het noodzakelijk om zedendelinquenten te onderscheiden in ver-
schillende categorieen. Het overgrote deel van alle geregistreerde ver-
krachtingen is gepleegd in de relatiesfeer. De daders hiervan kunnen in 
de meeste gevallen niet worden omschreven als typische zedendelin-
quenten. Hun gedrag kan niet worden toegeschreven aan een onderlig-
gende seksuele problematiek. Situationele factoren, alcoholgebruik en 
impulsiviteit lijken de doorslaggevende factoren. Voor deze daders geldt 
dat zij ook andere misdrijven plegen en hun strafblad valt nauwelijks te 
onderscheiden van dat van andere delinquenten. In hun criminele loop-
baan spelen zedendelicten een ondergeschikte rol. 

Er is daarnaast een kleine groep verkrachters die bijzondere aandacht 
verdient. Dit zijn de mannen met een seksuele obsessie bij wie het dage-
lijkse leven wordt gedomineerd door seksuele fantasieen. Zij kunnen 
worden onderscheiden in compenserende en sadistische verkrachters. Bij 
compenserende daders is sprake van een vurig verlangen naar een 
liefdesrelatie, maar zij durven vrouwen niet te benaderen en zijn niet in 
staat om contact te leggen. Zij beleven het uitvoeren van een verkrach-
ting als een dwangmatige handeling, en zij kunnen een lange reeks aan-
randingen en verkrachtingen plegen voordat zij worden gepakt. Deze 
groep daders is verantwoordelijk voor het merendeel van alle aanrandin-
gen en verkrachtingen buiten de relatiesfeer. Hoewel het hier gaat om 
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typische serieverlcrachters, plegen zij de meeste zedenmisdrijven voor 
hun dertigste jaar. Op grond van gegevens over aangehouden daders en 
signalementen van gezochte daders neem ik aan dat zij zelden actief zijn 
na hun veertigste jaar. 

Sadistische verkrachtingen komen naar verhouding sporadisch voor 
en zedendelinquenten die opgewonden raken van sadistische handelin-
gen vormen dan ook een zeer kleine groep. Bij seksueel sadisme moeten 
we onderscheid maken tussen seksuele voorkeur en seksueel gedrag. Er 
zijn redenen zijn om aan te nemen dat het aantal mannen dat seksueel 
opgewonden raakt van het pijnigen en vernederen van een ander mens 
groter is dan het aantal sadistische zedendelinquenten. Er zijn vermoe-
delijk andere - doorslaggevende - factoren die bepalen of een bizarre 
seksuele voorkeur uiteindelijk zal leiden tot het plegen van seksuele mis-
drijven. Hierbij denk ik aan een psychopathische persoonlijkheids-
structuur (Hare, 1993). Om die reden neem ik aan dat sadistische ver-
lcrachters ook andere typen misdrijven zullen plegen, en het is niet 
moeilijk om enkele beruchte voorbeelden uit de nieuwsmedia in dit ka-
der te plaatsen. 

Voor pedoseksuele misdrijven geldt hetzelfde als voor seksueel sa-
disme: we moeten differentifiren tussen seksuele voorkeur en seksueel 
gedrag. Verder vormen de daders van pedoseksuele misdrijven een uitge-
sproken heterogene groep. Belangrijk is dat niet alle pedoseksuelen (<16) 
een pedofiele geaardheid hebben. Een deel van hen valt op jongeren met 
postpubertaire geslachtskenmerken. Deze laatste voorkeur behoeft niet 
te leiden tot het plegen van zedenmisdrijven. 

Omdat recidivepatronen zijn gebaseerd zijn op juridische indelingen, 
is het moeilijk om conclusies te trelcken met betrekking tot specifieke 
recidive. De gevaarlijkste groep wordt naar mijn mening gevormd door 
zedendelinquenten met een exclusieve pedofiele voorkeur. Voor hen is er 
geen aanvaardbaar seksueel alternatief beschikbaar, en wanneer zij zich 
eenmaal hebben schuldig gemaakt aan een zedenmisdrijf met een pre-
pubertair kind, kunnen we bezorgd zijn voor hun toekomst. Het pro-
bleem is dat het voor deskundigen niet eenvoudig is om in individuele 
gevallen een betrouwbare voorspelling te doen over de kans op recidive. 
lk denk overigens dat de recidive van de laatste groep zedendelinquen-
ten wordt onderschat, omdat kinderen niet gauw geneigd zijn om aan-
gifte te doen. 
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Justitiele verkenningen (Judicial explorations) is published nine times a 
year by the Research and Documentation Centre of the Dutch Ministry 
of Justice in cooperation with the publishing house Gouda Quint By. 
Each issue focuses on a central theme related to criminal law, criminal 
policy and criminology The section Summaries contains abstracts of 
the internationally most relevant articles of each issue. The central 
theme of this issue (vol. 24, no. 5, 1998): Criminal carreers. 

Development pathways to severe juvenile delinquency 
R. Loeber 
This article treats the development from troublesome child behavior to 
severe (juvenile) delinquency and is mainly based on American 
longitudinal studies of boys and young men. Information shows that 
both severe delinquent behavior as well as the percentage of severe 
juvenile delinquents have increased over the last years. Severe 
delinquents are for the most part chronic delinquents. The survey has 
focussed on mapping development pathways. These pathways show 
that non-delinquent troublesome behavior in different forms precedes 
delinquent behavior of increasing severity. Development pathways are 
often connected with developmental lags in controlling developmental 
tasks such as non-aggressive and honest behavior. The development to 
severe delinquent behavior is closely connected with an accumulation 
of risk factors within the child itself, the family, school and community. 
The best interventions aim at diminishing those risk factors. Early, 
preventive interventions as well as interventions with juvenile 
delinquents can be successful. That is why it is never too early and 
never too late to intervene. 

Delinquent careers of boys during adolescence 
J.A. Nijboer and EM. Weerman 
The relationship between crime and age, and the (relative) stability of 
individual criminal offending during the life course are among the most 
consistent findings in criminological research. The interpretation of 
these findings however has given rise to much discussion. A fundamen-
tal question is to what degree on the one hand relatively stable, early 
established personality traits (population heterogeneity) and on the 
other hand state dependency and life course events affect the age-crime 
distribution and the continuity of offending. Another question is 
whether different explanations are needed for different types and 
different stages of criminal careers. Our results from longitudinal 
research among adolescents indicate that: the age-crime distribution 
has to be differentiated for different types of offenders; during 
adolescence, delinquency patterns show alternating periods of activitity 
and inactivity; and actual changes in social circumstances and social 
bonding are related to variation in delinquency. The results ask for more 
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Rites de passage; supporting structures in the transition towards 
adulthood 
D.H.J. van Bekkum 
Cultural anthropologists are searching for constancies in different 
cultures. Transition towards adulthood is such a constancy. Boys in 
every culture have to make the difficult crossing into the adult world. 
This lifestage brings about a specific transitional, liminal vulnerability. 
Conflicting loyalties, the main source of bad feelings and strong 
tensions, are triggers for dangerous and risky behavior. The 'locus 
operandi' for initiation of many criminal careers is a provoking 
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dynamic models of explanation — that allow for different stages, but not 
necessarily for different types — in criminal career research. 

Delinquent adolescents; the difference between lifecourse persistent-
and adolescence limited criminal behavior 
E.T.H. Luypers and W. Meeuws 
This study tries to distinguish life-course-persistent delinquents from 
those who show adolescence-limited delinquency and non-delinquents. 
The sample consisted of 1851 Dutch (post-)adolescents aged between 
12 and 27 years. Fairly consistent differences between the three groups 
were found. Life-course-persistent delinquents show more serious and 
violent delinquency, truancy, running away and use of soft drugs. They 
also report poor relations with parents, low levels of commitment to 
school, work and societal norms, low levels of self-control and a high 
prevalence of negative life-events. Using discriminant-analysis we 
found it more easy to discriminate between non-delinquents and 
adolescence-limited delinquents than between adolescence-limited 
delinquents and life-course-persistent delinquents. 

Shady careers; development and character of foreign adolecents' 
criminal careers 
H.B. Ferwerda 
This article gives an account of a qualitative exploratory research into 
the development and character of criminal careers amongst foreign 
adolescent males. Exploring the criminal career's first phase and the 
importance of risky habits such as gambling and the use of alcohol and 
drugs, a discription is given of three different criminality patterns in the 
criminal career's second development phase. These are: criminality as a 
burden (criminality type 'junks or losers'), criminality as a life 
('unsocials') and criminality as a living ('the tough guys'). Criminal 
careers' development and character seem to depend on two elements. 
On the one hand the possibility to stop committing offences (existance 
of social perspectives as well as important social contacts) on the other 
hand the will to do so (the ability to resist convenience, temptation and 
risky habits as well as important social contacts). 
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atmosphere of the peergroup. In rural regions and traditional societies 
supporting transitional structures, called 'rites of passage', are still in 
operation. Cultural translation of these structures to urban youth 
problems offer new roads for preventive programs. Rites of passage 
have three stages starting with separation from the old ways and social 
context. The second is liminal, on the threshold, period: no boy 
anymore but still no man. The final stage is the ceremonial reintegra-
tion into the community as an adult. Different kinds of rite of passage 
programs can be developed from this basic structure. Groups of boys, 
preferably in their own neighbourhood, can be taken into rite of 
passage programs fitting to their own class, ethnicity and religion. 

Girls and crime 
B. J. W. Docter-Schamhardt, N.M. Mertens and M. Grapendaal 
The article discusses the question whether delinquent juvenile girls 
tend to develop a criminal career. The term criminal career not only 
implies frequent offenses, it also carries the connotation of progress, of 
economic success. Both sides of the term are attended to. A recently 
published study into the frequency, kind and origin of crime among 
Dutch juvenile girls, revealed that over the last 15 years an increase of 
the frequency and a slight change in the kind of offenses can be 
observed. According to police statistics, since 1980 the frequency has 
doubled and the proportion of violent crime increased also. Self-report 
figures, however, show a stable image during the last 10 years. A 
comparison with their male counterparts shows that recidivism rates 
are remarkably lower for girls. A small group of girls do, however, 
frequently commit offenses. Given the fact that there is little diversion 
or progression in the caregories of crime committed (mostly petty 
theft), there is little evidence that the girls in question develop a 
criminal career. Also indepth interviews with delinquent girls give us no 
reason to expect them to set course for a successful criminal career. 
Girls who are most at risk, invariably are in the slipstream of boys, they 
rarely take the initiative and are prone to be influenced by male 
peergroup members. These facts can hardly be considered as pre-
conditional to a successful career. 

Sex offenders; plurality of offenders and recidivist patterns 
van den Eshof 

In general, both the media and the general public are of the opinion 
that sex offenders are specialised in sex crimes of a certain nature. 
Scientific study of recidivist patterns, however, has shown that most sex 
offenders commit different kinds of crimes, and that the chance of 
recidivism is relatively small. However, the methodology of many of the 
studies of recidivist patterns is subjected to criticism. Random surveys 
are rare, and the follow-up period is often very limited; the surveys are 
almost always based on judicial classification, and sex offenders are 
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usually seen as a homogeneous group. Apart from the distinction that is 
made between rapists and child molesters, it is desirable to divide both 
groups further into subcategories, taking into account the offenders' 
sexual preferences, motivation, and criminal behaviour. Research has 
shown, for example, that not all child molesters are paedophiles. When 
sex offenders are divided into groups, it might be possible to recognise 
certain categories of specialised sex offenders. In relation to the total 
number of sex offenders, the number of these categories is rather small. 
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Het WODC op Internet: www.minjust.nl/wodc  

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en 	3. Interessante verwijzingen 
Documentatiecentrum (WODC) van 	(overzichten van congressen en 
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ontwikkeling en de evaluatie van 	onderzoekbestand en literatuur- 

justitiebeleid. Op deze nieuwe site is 	bestand) en aan producten en 
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tingen van de nieuwste rapporten; 	informatiedesk@wodc.minjust.n1). 
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korte samenvattingen van artikelen in 	aan de verspreiding van relevante 
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korte samenvattingen van artikelen in 	Hans van Netburg (WODC-webmaster) 

het engelstalige tijdschrift European 	tel. 070-3706553 
Journal on Criminal Policy and 	 fax. 070-3707948 

Research; 	 e-mail: c.netburg@wodc.minjust.n1  

- jaarlijsten van rapporten en 
genoemde tijdschriften; 
- elektronische publicaties (o.a. 
onderzoeksprogrammering van justitie 
1997-1998); 

WODC-Thesaurus 'Het criminaliteitsvraagstuk (geheel herziene uitgave) 

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum (WODC) van 
het Ministerie van Justitie heeft een 
geheel herziene druk uitgebracht van 
de WODC-thesaurus. Deze gestructu-
reerde standaard trefwoordenlijst 
inzake het criminaliteitsvraagstuk 
bestrijkt de volgende terreinen: 
criminologie, victimologie, 
criminaliteitspreventie, delicten/ 
criminaliteitsvormen, politie, justitie, 
openbaar ministerie, rechterlijke 
macht, strafrechtspleging, gevangenis- 
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wezen en reclassering. 
Na het uitkomen van de eerste uitgave 
van de WODC-thesaurus in 1993 is, 
deze met succes toegepast als 
instrument bij het toegankelijk maken 
van publicaties op het gebied van het 
criminaliteitsvraagstuk. Niet alleen bij 
de Afdeling Documentaire Inforamtie-
voorziening van het WODC maar ook 
op andere afdelingen binnen het 
Ministerie van Justitie wordt de 
WODC-thesaurus gebruikt. Daarnaast 
maken andere organisaties waaronder 
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politiebibliotheken, het openbaar 
ministerie, gevangenisbibliotheken en 
de rechterlijke macht gebruik van dit 
hulpmiddel. 
De afgelopen jaren is de hoeveelheid 
publicaties op het terrein van justitie 
en politie sterk toegenomen, zowel 
nationaal als internationaal. De 
IRT-affaire en de daaruit voort-
vloeiende commissies Wierenga en 
Van Traa brachten nieuwe vormen van 
opsporingsmethodieken aan het licht. 
Het jeugdstrafrecht werd gewijzigd. 
Allerlei grensoverschrijdende 
criminaliteitsvormen zijn meer in de 
belangstelling komen te staan. Nieuwe 
alternatieven voor de vrijheidsstraf 
werden en worden getest om de 
problemen rend de celcapaciteit op te 
lossen. Nieuwe termen als integriteit 
integrale veiligheid, fenomeen-
onderzoek, proactieve opsporing, 
forensische accountancy, taakstraf, 
internet, televerhoor, stelselmatige 
daders en zelfredzaamheid zijn de 
afgelopen jaren veelvuldig gebruikt. 
Natuurfijk zijn er oak termen die 
verouderen of termen die belangrijk 
leken maar niet of nauwelijks gebruikt 
werden. Deze zijn uit de thesaurus 
verwijderd of vervangen door andere 
termen. Hier en daar is de schrijfwijze 
van een begrip aangepast. Dit alles 
heeft ertoe geleid dat eon grondige 
herziening van de WODC-thesaurus 
noodzakelijk was. Hopelijk zal de 
herziene thesaurus de komende jaren 
weer een nuttig instrument zijn voor 
de ontsluiting van de nog steeds 
groeiende informatiestroom random 
het criminaliteitsvraagstuk. 
Als extra hulpmiddel is bij deze 
uitgave een geografische thesaurus als 
bijlage toegevoegd. Deze thesaurus is 
oorspronkelijk samengesteld door de 
Centrale Bibliotheek van het Ministerie 
van Justitie en nu in samenwerking 
met het WODC aangepast met behulp 
van de in augustus 1996 uitgegeven 

officiele lijst van landennamen van de 
Nederlandse Taalunie. 
Inlichtingen: 
Hans van Netburg 
tel. 070-3706553 
Email: c.netburg@wodc.minjustn1  
bestelwifze: 
De WODC-thesaurus 1997 kost f.10,- 
per ex. 
Bestelwijze: 
Tel. 070-3706554 (raw. Weide-Eind) 
Fax. 070-3707948 
Email: infodesk@wodc.minjustn1  

Themanummers Justitiele 
verkenningen 

Regelmatig worden, bij voorbeeld ten 
behoeve van het onderwijs, grote 
aantallen exemplaren van Justitiele 
verkenningen nabesteld. Voor de 
bepaling van de oplage is het 
wenselijk vroegtijdig op de hoogte te 
zijn van de mogelijke vraag. On die 
reden geven wij, onder voorbehoud, de 
thema's die de redactie op dit moment 
in voorbereiding heeft. Over de inhoud 
van de nummers kan met de redactie 
contact worden opgenomen. Oak 
personen die een bijdrage willen 
leveren aan een van de aangekon-
digde nummers worden verzocht 
contact op te nemen met de redactie. 
JV7, 1998, september: Onderzoeks-
nummer 
JV8, 1998, oktober/november: Politie 
en wetenschap 
JV9, 1998, december: Vreemdelingen-
beleid 
JV1, 1999, januari/februari: Gevange-
niswezen 
JV2, 1999, maart Organisatie-
criminartteit 

Congressen 

Fraudeseminars van NIVRANERA 
De Vera (Voortgezette educatie 
Registeraccountants) van het 
Koninklijk Nivra heeft 1998 uitgeroe- 
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pen tot Vera-fraudebestrijdingsjaar. En 
dat is niet zo maar gebeurd. Tal van 
ontwikkelingen in onze maatschappij 
maken dat (forensische) accountants 
meer dan voorheen worden betrokken 
bij het bestrijden van criminaliteit, 
fraude, misbruik en andere vormen 
van ongewenst gedrag. Rond deze 
thematiek worden twee seminars 
georganiseerd. Vera-Fraudestream, het 
eerste seminar, wordt gehouden in vier 
sessies van 17.00u. tot 20.00u. op 23 
september 1998 (inleider: A.H.M. de 
Groot RA RI), 7 oktober 1998 (inleiders 
mr. H.J. de Graaf en mr. M. Pheijffer 
RA), 14 oktober 1998 (inleider: J. de 
Wit RA) en 4 november 1998 (inleiders 
dr. RAM. Diekman RA en mr. M. 
Pheijffer RA). De deelnemersprijs voor 
de 4 sessies bedraagt 1.750 gulden. 
Ervaren forensische accountants zullen 
onder meer hun licht laten schijnen 
over zaken als: nieuwe fraudevormen 
en gelegenheidsstructuren; IT en 
fraude; beursfraude en witwas-
praktijken; fraude en de rol van de 
traditionele en de forensische 
accountant; de accountant en 
bewijsvoering; forensische accoun-
tancy en financieel rechercheren; 
forensische accountancy en digitaal 
rechercheren. De fraudestream heeft 
het karakter van kennisoverdracht 
door middel van casuistiek en een 
actieve interactie tussen inleiders en 
deelnemers. De inleiders zullen onder 
meer recente ontwikkelingen belichten 
die voor financiele dienstverleners, 
advocatuur, rechterlijke macht, 
onderzoeks- en opsporingsdiensten 
van belang kunnen zijn. Het tweede 
seminar is getiteld: Vera-Indepth 
workshop fraude en wordt gehouden 
op 10-12 november 1998 in Apeldoorn 
(deelnemersprijs 3.000). Key-note 
speaker is Edward Burke (USA). Naast 
hem zullen Nederlandse specialisten 
van het eerste uur (dr. P.A.M. Diekman 
RA, A.H.M. de Groot RA RI, prof. dr. 
mr. R.N.J. Kamerling RA, prof. dr. J.G. 
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KuijI RA, mr. M. Pheijffer RA, R. 
Rozekrans RA en G.P. Vermeulen RA) 
indringend ingaan op de vraag hoe 
forensische accountancy in het 
aanstaande millennium in Nederland 
uitgevoerd gaat worden. Burke laat 
zien hoe vanuit het Angelsaksische 
toedrachtsonderzoek forensische 
accountancy en financieel recherche-
ren zich hebben ontwikkeld. Hij zal de 
fijne kneepjes vanuit de praktijk laten 
zien. Voor aanmeldingen en informatie: 
Bureau Vera, t.a.v. dhr. W. Verhoog, 
postbus 7984, 1008 AD Amsterdam, 
tel.: 020-3010331. 

Aanpak van jeugdcriminaliteit; theorie 
en praktijk 
Tijdens het symposium wordt 
stilgestaan bij de ontwikkelingen in 
het jeugdcriminaliteitsbeleid. In de 
praktijk blijkt dat er tussen het 
formuleren van beleid en het 
daadwerkelijk ten uitvoer brengen van 
maatregelen een ruime aanpassings-
periode noodzakelijk is. Dit symposium 
tracht eenbrug te slaan tussen theorie 
en praktijk. Tevens zullen in workshops 
belangrijke aandachtspunten voor de 
komende kabinetsperiode behandeld 
worden. Het symposium is bedoeld 
voor met name (beleids)mederwerkers 
jeugdzaken. 
Datum: 1 oktober 1998 
Pleats: World Trade Center, Strawins-
kylaan, Amsterdam 
Informatie: Vakgroep criminologie, Vrije 
Universiteit Amsterdam: mw. A. 
Nieuwendijk (020-4446224 of mw. drs. 
P.M.A. Meesters (020-4446212). 

Public safety in Europe 
Het doel van deze conferentie is het 
bepalen van toekomstig onderzoek en 
beleid in Europa op zes deelgebieden 
die van groot belang zijn voor de 
veiligheid in Europa. Om dit doel te 
bereiken wordt door middel van 
lezingen en workshops wetenschappe-
lijke kennis en ervaring uitgewisseld 
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tussen verschillende Europese 
onderzoekers en mensen uit de 
praktijk. Er komen twee hoofdthema's 
aan bod die onderverdeeld zijn in elk 
drie subthema's. Op 12 oktober: 
Misdaad in hedendaags Europa, met 
als subthema's: een (on)zekere 
toekomst voor Europa, ontwikkelingen 
in (graeps)geweld en probleemwijken. 
Op 13 oktober is het hoofdthema de 
politie. Dit theme is ondenterdeeld in 
de strategieen en kwaliteit van het 
opsporingsproces, internationale 
politiesamenwerking en recente en 
toekomstige veranderingen in het 
Europese politiebestel. Zowel de 
deelnemers als de sprekers op dit 
congres (waaronder S. Body-Gendrot, 

Bovenkerk, G. Bruinsma, C. Fijnaut, 
J. Maguire, B. de Ruyver, L. Shelley, 
E. Stank°, C. van der Vijver en P. 
Wiles) komen uit verschillende 
Europese landen. De voertaal tijdens 
het congres is Engels. 
Datum: 12-13 oktober 1998 
Plants-. Universiteit Twente, IPIT 
Informatie: IPIT, mw. J. Oosterhuis, 
tel.: 053-4893917. 

Achtste forum vow alcohol- en 
drugs-onderzoek (FADO) 
Op donderdag 5 november 1998 zal 
voor de achtste maal het Forum voor 
Alcohol en Drugs Ondermek warden 
gehouden. Deze jaarlijkse bijeenkomst 
wordt georganiseerd door het Trimbos 
Instituut, Het Tijdchrift voor Alcohol. 
Drugs en andere Psychotrope Steffen 
(TADP) en de Universiteit Maastricht, 
vakgroep medische Sociologie en vindt 
pleats in de Jaarbeurs te Utrecht. De 
bijeenkomst biedt aan de nu over vole 
instellingen verspreide ondeinekers 
de mogelijkheid om met collega's en 
geInteresseerde beleidsfunctionarissen 
van gedachten te wisselen. De 
bedoeling is daarmee eon bijdrage te 
leveren aan de kwaliteit en de 
continufteit van onderzoek op dit 
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gebied en de verspreiding van de 
resultaten te bevorderen. De ochtend 
van de dag is gereserveerd voor 
papers die voorafgaand aan de 
bijeenkomst aan alle deelnemers 
worden toegestuurd. In twee paralelle 
sessies zullen doze papers kart (10 
minuten) worden toegelicht door de 
auteur(s) en gevolgd worden door 
connmentaar van twee referenten en 
een algemene discussie. In de middag 
is er ruimte voor andere theme's en 
onderzoek in verschillende fasen van 
uitvoering. In maximaal vijf parallelle 
sessies kunnen sprekers eon 
voordracht houden van 20 minuten 
gevolgd door 10 minuten discussie. 
Belangstellende worden hierbij 
uitgenodigd uiterlijk 1 september 1998 
een samenvatting (maximaal 250 
woorden) ingediend to hebben. 
Geaccepteerde abstracts zullen, 
voorafgaande aan het congres, worden 
gepubliceerd in eon speciaal nummer 
van het TADP dat aan alle deelnemers 
wordt toegestuurd. De samenvatting 
moot gestuurd worden naar: 
Voorbereidingscommissie FADO, p/a 
Trimbos Instituut/VISM, Postbus 725, 
3500 AS Utrecht, fax: 030-2971128. 
Inschrijven als toehoorder is mogelijk 
tot 2 oktober 1998. 
Datum: 5 november 1998 
Plants: De Jaarbeurs, Utrecht 
lnlichtingen: Trimbos Instituut (rm. dr. 
I. Spruit, tel.: 030-2971125); TADP (drs. 
A.F.W. Kok, tel.: 070-3407151); 
Universiteit Maastricht, Medische 
Sociologie (dr. R.A. Knibbe, 
tel.: 043-3882282). 

Second world conference on New 
Trends in Criminal Investigation and 
Evidence 
Datum: 10-15 december 1999 
Plants: Amsterdam 
Inlichtingen: Eurocongres Conference 
Management, Jan van Goyenkade 11, 
1075 HP Nederland, tel.: 020-6793411. 
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Algemeen 
Strafrecht en strafrechtspleging 
Criminologie 
Gevangeniswezen/tbs 
Reclassering 
Jeugdbescherming en 
-delinquentie 
Politie 
Verslaving 
Slachtofferstudies 
Preventie van criminaliteit 

Literatuur-informatie 
Van de artikelen die in deze rubriek 
zijn samengevat, kunnen bij de 
documentatie-afdeling van het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het 
Ministerie van Justitie tegen 
betaling kopieen worden aange-
vraagd. Wij attenderen u erop dat 
volgens art. 16b, lid 1 van de 
Auteurswet 1912, de kopieen 
uitsluitend mogen dienen tot eigen 
oefening, studie of gebruik. Door 
de documentatie-afdeling worden 
boeken, tijdschriftartikelen, 
rapporten en jaarverslagen met 
betrekking tot bovengenoemde 
gebieden toegankelijk gemaakt. De 
documenten die vanaf 1987 zijn 
verschenen, worden automatisch 
ingevoerd. Op aanvraag kunnen 
literatuurlijsten m.b.t. specifieke 
onderwerpen worden toegestuurd. 
Boeken en rapporten kunnen te 
leen worden gevraagd. Tijdschrift-
artikelen kunnen in beperkte mate 
tegen vergoeding gekopieerd en 
toegezonden worden. In beide 
gevallen kan men zich wenden tot 
de afdeling documentatie van het 
WODC, Postbus 20301, 2500 EH 
's-Gravenhage, tel.: 070-370 65 53 
(CJ. van Netburg, P.H.T. Secher-
ling, drs. A. Baars-Schuyt). 

Algemeen 
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1 
Browning, C.R., E.O. Laumann 
Sexual contact between children and 
adults; a life course perspective 
American sociological review, 62e jrg., 
nr. 4, 1997, pp. 540-561 
In dit artikel worden twee modellen 
over de effecten op lange termijn van 
sexueel contact in de kinderjaren bij 
vrouwen tegen het licht gehouden. Het 
psychogene perspectief ziet sexueel 
contact tussen kind en volwassene als 
een traumatische gebeurtenis met 
ernstige gevolgen die dienen te 
worden opgelost. De pogingen om met 
het trauma veroorzaakt door sexueel 
contact tussen volwassene en kind om 
te gaan kunnen verschillende vormen 
aannemen. Sommige slachtoffers 
zullen extreem sexueel gedrag 
vertonen terwijI anderen zich geheel 
onthouden van sexuele activiteiten. 
Hoe ernstiger het sexuele contact, hoe 
ernstiger de effecten op de lange 
termijn zullen zijn, met inbegrip van 
disfunctioneren en een verminderd 
gevoel van welbevinden. Vanuit het 
alternatieve levensloop-perspectief 
veroorzaakt sexueel contact met een 
volwassene gedurende de kinderjaren 
een cultureel ongeschikt model van 
sexueel gedrag waardoor de 
mogelijkheid dat het kind een actieve 
en riskante sexuele carriere gedurende 
adolescentie en volwassenheid 
ontwikkelt wordt vergroot. Dit gedrag 
veroorzaakt op de lange termijn dan 
weer ongewenste effecten. Gebruik-
makend van gegevens van de 
'National Health and Social Life survey' 
vinden de auteurs blijken van 
verhoogde sexuele activiteit als gevolg 
van sex tussen volwassene en kind (dit 
wordt voorspeld door beide perspec-
tieven) maar niet van de tendens om 
sexuele activiteiten te mijden, zoals 
door het psychogene perspectief wordt 
voorspeld. De auteurs vonden evenmin 
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bewijzen van de hypothese dat de 
ernst van het sexuele contact de kans 
op ernstige effecten op lenge termijn 
verhoogt. 
Met literatuuropgave. 

2 
Dacey, R., K.S. Gallant 
Crime control and harassment of the 
innocent 
Journal of criminal justice, 25e jrg., nr. 
4, 1997, pp. 325-334 
De analyse die de auteurs in dit artikel 
presenteren, is gebaseerd op het 
model van het rationele individu, zoals 
die naar voren komt in de economi-
sche analyse van beslissingen on 
misdrijven te begaan. In deze 
theorieen is al veel vooruitgang 
geboekt bij het verklaren en met 
wiskundige nutsfuncties onderbouwen 
van de attitude wat betreft het nemen 
van risico's. De rationele actor maakt 
een afweging tussen voordelen en 
nadelen, tussen opbrengsten en offers, 
hij calculeert de pakkans. Hoe het 
justitieel systeem werkt. brengt met 
zich [nee dat oak onschuldigen 
worden berecht en gestraft. De 
wiskundige analyse van de auteurs 
toont het volgende aan: wanneer de 
rationele actor ervan uitgaat dat de 
waarschijnlijkheid van onschuldig 
gepakt te worden (en dus de kans de 
kwellingen van het systeem te moeten 
ondergaan) niet lager is dan terecht 
gepakt te warden, dan wordt hij 
aangemoedigd tot criminaliteit. Olt 
biedt een betere verklaring, menen de 
auteurs, voor het onevenredig aantal 
zwarten in Amerikaanse gevangenis-
sen, hoewel zij erkennen dat or veel 
verschillende oorzaken van criminaliteit 
zijn. Oat aantal wordt doorgaans 
verklaard door het klassieke argument 
dat criminelen onverbeterlijke en 
afschrikking trotserende risiconemers 
zijn. De conclusie van de auteurs kan 
oak vertaald warden in termen van 
rechtvaardigheid: als het justitieel 

systeem als onrechtvaardig wordt 
beschouwd, dan is er grate kans dat 
wordt gekozen voor criminaliteit. 
Met literatuuropgave. 

Strafrecht en strafrechtspleging 
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3 
Wu, B., S. Cemkovich e.a. 
Assessing the effects of race and class 
on juvenile justice processing in Ohio 
Journal of criminal justice, 25e jrg., nr. 
4, 1997, pp. 265-277 
Eerder onderzoek dat is verricht naar 
mogelijke vooroordelen tegen 
vertegenwoordigers van minderheids-
groepen en van lagere sociaal-
economische klassen binnen het 
strafrechtelijk systeem heeft 
tegenstrijdige resultaten opgeleverd. 
De auteurs hebben het probleem 
benaderd vanuit een conflict-
theoretisch model. Volgens dit model 
wordt het strafrechtelijk systeem 
beschouwd als een instrument 
waarmee de heersende sociale klassen 
maatschappelijke groeperingen die 
eon bedreiging vormen. onder controle 
houden. Vertegenwoordigers van die 
onderklasse worden dan oak zwaarder 
gestraft. On doze hypothese te 
toetsen zijn 2334 gevallen onderzocht 
die in 1998 in Ohio bij verschillende 
jeugdrechtbanken zijn aangebracht. 
Nagegaan is in hoeverre demografi-
sche, sociale en wettelijk relevante 
variabelen van invloed zijn geweest op 
de beslissing tot respectievelijk 
voorlopige hechtenis. berechting en 
type behandeling. Het bleek dat 
niet-blanken een grotere kans hebben 
om voorlopig te warden gehecht, maar 
dat blanken eerder worden berecht. 
Voor wat betreft het type behandeling 
waartoe jeugdigen werden veroor-
deeld, bleek de etnische achtergrond 
geen beslissende betekenis te hebben. 
Het behoren tot eon maatschappelijke 
onderklasse bleek verder in geen van 
de drie fasen binnen het strafrechtelijk 
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proces van betekenis te zijn. Deze 
bevindingen vormen geen consistente 
bevestiging van de conflicttheorie die 
de auteurs hebben getoetst. 
Met literatuuropgave. 

Criminologie 

4 
Prabha Unnithan, N. 
Child homicide in the developed 
countries 
International review of victimology, 4e 
jrg., nr. 4 1997, pp. 313-326 
In dit artikel gaat de auteur in op het 
verschijnsel kindermoord. In een 
aantal ontwikkelde landen - met name 
Nieuw Zeeland en de Verenigde 
Staten - is het aantal kindermoorden, 
met name in de leeftijdscategorie een 
tot en met vier jaar in vergelijking met 
andere landen relatief hoog. De auteur 
gaat op basis van een nadere analyse 
van cijfers van de WereId Gezond-
heidsorganisatie in op de achtergron-
den van deze verschillen en op de 
mogelijke oorzaken van kindermoord. 
De auteur oppert een aantal 
verklaringen voor het relatief hoge 
aantal kindermoorden in de Verenigde 
Staten in het wijdverbreide wapenbezit 
en het belang van privacy in 
Amerikaanse gezinnen. Een andere 
mogelijke verklaring is dat zowel de 
Verenigde Staten als Nieuw Zeeland 
kindermoorden beter geregistreerd 
worden dan in andere landen. Verder 
kan op basis van een vergelijking van 
de cijfers over kindermoord van 
52 landen volgens de auteur niet de 
conclusie worden getrokken dat 
kindermoord een extreme vorm van 
kindermishandeling is. Het blijkt 
namelijk dat landen die een groot 
aantal gevallen van kindermishande-
ling heeft niet per definitie ook het 
grootste aantal kindermoorden heeft. 
De auteur pleit er tenslotte voor dat 
cijfers over kindermishandeling en 
kindermoorden zo goed mogelijk 

verzameld worden en beheerd worden 
door een internationale organistie als 
Unicef om toekomstig internationaal 
vergelijkend onderzoek naar 
kindermoord en kindermishandeling 
mogelijk te maken. 

Gevangeniswezen/tbs 

5 
D'Alessio, S.J., L. Stolzenberg 
The effect of available capacity on jail 
incarceration; an empirical test of 
Parkinson's law 
Journal of criminal justice, 25e jrg., nr. 
4, 1997, pp. 279-288 
Er bestaat een sterke correlatie tussen 
de beschikbare gevangeniscapaciteit 
en de bezetting van die capaciteit. Er 
zijn echter twee concurrerende 
verklaringen voor die samenhang. De 
eerste is dat ontwikkelingen in de 
criminaliteit, alsmede in de economi-
sche en maatschappelijke omstandig-
heden het insluitingsniveau bepalen. 
Een geheel andere verklaring stelt 
daarentegen dat de beschikbare 
capaciteit bepalend is voor het 
insluitingsniveau. De onderzoekers 
hebben onderzocht welke van beide 
verklaringen opgaat in het concrete 
geval van een capaciteitsuitbreiding in 
de jaren 1991-1992 in Orange County 
in Florida. Door middel van geavan-
ceerde statistische tijdreeks-analyses 
hebben zij vastgesteld dat de 
veranderingen in de beschikbare 
capaciteit het insluitingsbeleid sterker 
opwaarts hebben beInvloed dan op 
grond van eerder bestaande trends 
mocht worden verwacht. Verder bleek 
dat het aantal arrestaties door de 
politie nauwelijks invloed heeft op het 
insluitingsniveau. Tenslotte werd 
vastgesteld dat de nieuwe inrichtings-
bedden vooral werden gevuld met 
lichtere misdrijfplegers, met name door 
veroordeelden die hun reclasserings-
voorwaarden hadden overtreden. De 
auteurs menen dat vooral bureaucrati- 
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sche processen verklaren waarom de 
beschikbare capaciteit het insluitings-
niveau bepaalt en niet andersom. 
Zodra een expansie heeft plaatsgevon-
den zal de organisatie trachten de 
nieuwe omvang te consolideren. In 
Orange County gebeurde dal door op 
veel grotere schaal lichtere misdrijf-
plegers in te sluiten. 
Met literatuuropgave. 

6 
Green, B., A. Baglioni jr. 
Judging the suitability for release of 
patients from a maximum security 
hospital by hospital and community staff 
International journal of law and 
psychiatry, 20e jrg., nr. 3, 1997, 
pp. 323-335 
De auteurs hebben onderzocht hoe 
beslissingen on gevaarlijke psychiatri-
sche patienten uit eon inrichting te 
ontslaan warden genomen. Met name 
hebben zij getracht te traceren welke 
criteria daarbij warden gehanteerd. 
Daartoe hebben zij aan veertig 
functionarissen van de rijks-
psychiatrische inrichting en van lokale 
GGZ-instellingen in Queensland 
(Australie) acht casussen voorgelegd. 
Doze casussen moesten worden 
beoordeeld op geschiktheid voor 
invrijheidstelling, waarbij oak moest 
worden aangegeven welke factoren bij 
die afweging een rol speelden. In de 
uiteindelijke analyses werden vier 
variabelen geconstrueerd die 
betrekking hadden op respectievelijk 
gevaarlijkheid, geschiktheid voor 
ontslag, ernst van het verwachte 
gevaar en de waarschijnlijkheid 
daarvan. Twee andere variabelen 
hadden betrekking op de lengte van 
de huidige behandeling en op de 
lengte van de huidige en eerdere 
behandelingen samen. Gevaarlijkheid 
bleek het belangrijkste criterium te zijn 
on al dan niet tot ontslag te besluiten. 
Kenmerken van individuele participan-
ten in het onderzoek bleken geen rol 

te spelen. Externe factoren daarente-
gen wel. Deze factoren betroffen de 
beschikbaarheid van goede opvang-
voorzieningen na het ontslag en de 
lengte van de behandeling. Behalve 
doze inhoudelijke conclusies menen 
de auteurs dal de gehanteerde 
methodiek om ontslagcriteria te 
identificeren zeer vruchtbaar is 
geweest. 
Met literatuuropgave. 

7 
Lemire, G. 
Les services correctionels du Quabec; 
un systOme atypigue? 
Annales internationales de criminolo-

gie, 34e jrg., nr. 1/2, 1996, pp. 89-103 
De justitiele instanties in Quebec zijn 
van plan een weg in te slaan die 
tegengesteld is aan de heersende 
tendensen in Noord-Amerika. TerwijI 
overal elders, zelfs in Ontario sprake is 
van opsluiting, retributie en langere 
gevangenisstraffen, gaat Quebec 
gevangenissen sluiten. De gevangenis-
populatie wordt met 10% gereduceerd 
en het accent wordt gelegd op 
alternatieve sancties. In deze analyse 
bevestigt de auteur dat de praktijk en 
theorie weliswaar met elkaar 
overeenstemmen, maar dal dit 
voornamelijk sleet op het op elkaar 
afstemmen van de praktijk en de 
financiele middelen. 

Lippke, R.L. 
Thinking about private prisons 
Criminal justice ethics, 16e jrg., nr. 1, 
1997, pp. 26-38 
Sedert het begin van de jaren tachtig 
is de gedetineerdenbevolking in de 
Verenigde Staten meer dan verdub-
beld. Tegen deze achtergrond moet de 
groei van het aantal particuliere 
gevangenissen worden gezien. Thans 
verblijven ongeveer 50.000 gedetineer-
den in de Verenigde Staten in 
dergelijke gevangenissen. Er wordt 
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beweerd dat particuliere gevangenis-
sen goedkoper zijn en kwalitatief beter 
functioneren dan gevangenissen die 
door de overheid zelf worden 
bestuurd. De auteur is echter van 
mening dat de analyses die tot deze 
conclusies hebben geleid, onvol-
doende zijn ingegaan op de bredere 
context van de Amerikaanse 
criminaliteit en strafrechtspleging. 
Daarom beschouwt hij de 
privatiseringstendens opnieuw vanuit 
drie strafrechtstheorieen. De eerste is 
de consequentialistische benadering 
waarbij de preventieve functie van 
straffen voorop staat. De tweede is de 
retributieve theorie die stelt dat 
straffen de balans tussen voor- en 
nadelen voor respectievelijk de 
samenleving en de misdrijfpleger 
moeten herstellen. De derde theorie 
tenslotte is een communicatieve 
theorie die stelt dat straffen primair 
beogen om de morele onjuistheid van 
het gedrag van de misdrijfpleger te 
censureren. Oppervlakkig bezien is 
privatisering verenigbaar met elk van 
deze theorieen. Als zij echter wordt 
gezien als een onderdeel van een 
groter 'penitentiair-industrieel complex' 
is dit niet langer het geval. Particuliere 
ondernemingen ondersteunen vanuit 
hun winstoogmerk de lobby om steeds 
meer mensen op te sluiten ook al staat 
deze tendens haaks op de doelen die 
met het opleggen van een straf 
worden nagestreefd. 

9 
Miller, H.A., G.R. Young 
Prison segregation; administrative 
detention remedy or mental health 
problem? 
Criminal behaviour and mental health, 
7e jrg., nr. 1, 1997, pp. 85-94 
Binnen het Amerikaanse gevangenis-
wezen worden drie soorten afzonde-
ring van gedetineerden onderscheiden. 
Administratieve detentie wordt in 
huizen van bewaring toegepast in het 

belang van het gerechtelijk onderzoek. 
Disciplinaire afzondering wordt als 
straf toegepast bij overtredingen van 
de inrichtingsregels. Beschermende 
afzondering, tenslotte, vindt plaats als 
gedetineerden moeten worden 
beschermd tegen hun mede-
gedetineerden. Disciplinaire 
afzondering brengt doorgaans meer 
regimaire beperkingen met zich mee 
dan administratieve afzondering. De 
auteurs hebben onderzoek gedaan 
naar de psychologische effecten van 
administratieve en disciplinaire 
afzondering. Hun hypothese was dat 
naarmate de afzonderingsrestricties 
toenemen, ook de negatieve 
psychologische effecten groter zullen 
worden. De onderzoeksgroep bestond 
uit 30 federale gedetineerden, 
afkomstig uit respectievelijk de 
algemene gedetineerdenpopulatie, de 
disciplinair en administratief 
afgezonderden. Bij deze gedetineerden 
is de 'Brief Symptom Inventory' 
afgenomen; een vragenlijst die negen 
primaire dimensies van psychologische 
nood meet. Het bleek dat de 
gedetineerden in disciplinaire 
afzondering meer gevoelens van 
persoonlijke incompetentie, minder-
waardigheid, teruggetrokkenheid en 
isolatie ervaren dan de andere 
gedetineerden. Ook hun woede, 
verbittering en wrok is groter. Deze 
resultaten wijzen erop dat vergaande 
vormen van afzondering in plaats van 
inrichtingsproblemen op te lossen, 
nieuwe problemen schept. Deze 
nieuwe problemen komen voort uit de 
nadelige psychologische effecten van 
die afzondering. 
Met literatuuropgave. 

Reclassering 

10 
Allam, J., D. Middletown e.a. 
Different clients, different needs? 
Practice issues in community-based 
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treatment for sex offenders 
Criminal behavior and mental health, 
7e jrg., nr. 1, 1997, pp. 69-84 
Dit artikel gaat in op de opzet en 
uitvoering van een nieuw behandel-
programma specifiek bedoeld voor 
zedendelinquenten die een alternatieve 
straf ondergaan, opgezet en 
ontwikkeld door de grootse reclasse-
ringsinstelling in de Westelijke 
'Midlands' in Groot-Britannie. De 
auteurs geven een beschrfiving van 
het behandelprogramma en bespreken 
enkele problemen die bij de opzet en 
de implemtatie van het nieuwe 
programma kwamen kijken. De 
auteurs stellen dat deze method° eon 
alternatief vormt voor die zedendelin-
quenten die geen baat hebben bij de 
gangbare behandelmethoden, die 
voornamelijk uitgaan van een 
cognitieve benadering. Kenmerkend 
voor het nieuwe behandelprogramma 
is dat zedendelinquenten niet gezien 
warden ale een homogene groep, 
maar als individuen die van elkaar 
verschillen. De eerste resultaten van 
het behandelprogramma voor 
zedendelinquenten met leer-
moeilijkheden en zedendelinquenten 
die zelf in hun jeugd slachtoffer waren 
van een zedenmisdrijf, zijn hoopvol. De 
auteurs pleiten tenslotte voor een 
grotere flexibiliteit in soorten 
behandelprgogramma's teneinde de 
effectiviteit van de behandeling voor 
zedendelinquenten te verbeteren en 
uiteindelijk het publiek beter te 
beschermen tegen de risico's van 
recidive. 

Jeugdbescherming en 
-delinquentie 

11 
Brannigan, A., E. Gibbs Van 
Brunschot 
Youthful prostitution and child sexual 
trauma 

124 

International journal of law and 
psychiatry, 20e jrg., nr. 3, 1997, 
PP. 337-354 
In dit 'Trauma Paper' hebben de 
auteurs onderzoeken bekeken die een 
verklaring proberen te geven voor 
prostitutie, in termen van de 
jeugdervaringen van jonge prostituees. 
Vaak wordt geprobeerd am jeugd-
prostitutie te verklaren uit verkrach-
ting, incest en dergelijke. near het 
bewijs hiervoor kan niet overtuigend 
geleverd warden. Het is moeilijk am de 
onderzoeken goed met elkaar te 
vergelijken, omdat de definities nogal 
eens verschillen ffeugd - jong-
volwassen - volwassen), de 
onderzoeksgroepen zijn verschillend 
van samenstelling (verslaafde 
prostituees, tippelaarsters, prostituees 
in clubs), maar oak de controlegroe-
pen zijn niet vergelijkbaar, als ze al 
aanwezig zijn (thuisloze vrouwen, 
weggelopen meisjes, vrouwen in 
gevangenissen). Het lijkt erop dat 
vroege negatieve seksuele ervaringen 
wel een 'vergrotende' rol spelen bij het 
risico am in de prostitutie te belanden, 
nnaar ze zijn zeker niet de enige 
aanwijzing. Oak spelen flee fysiek 
geweld, ouderlijk drugs- en alcohol-
gebruik, opleidingsniveau enzovoort. 
De auteurs presenteren zeer kort een 
eigen onderzoek dat deze richting op 
wijst en suggereren de 'general 
control' theorie, die stelt dat elke 
traumatische gebeurtenis of elk 
conflict dat kinderen doet verwijderen 
van hun familie, zorgt voor een grotere 
vatbaarheid voor delinquentie (dus oak 
voor prostitutie). 
Met literatuuropgave. 

12 
Fergusson, D.M., M.T. Lynskey e.a. 
The effects of unemployment on 

juvenile offending 
Criminal behavior and mental health, 
7e jrg., nr. 1, 1997, pp. 49-68 
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Uit longitudinaal self-report onderzoek 
onder een cohort van Nieuw 
Zeelandse jongeren blijkt dat het al 
dan niet plegen van delicten sterk 
samenhangt met werkloosheid. 
Naarmate de jongeren na hun 
schoolperiode langer werkloos zijn 
plegen zij - naar eigen zeggen - meer 
vermogens- en geweldsdelicten en 
worden zij ook vaker gearresteerd en 
veroordeeld. Betrekt men andere 
factoren in de analyse, zoals 
gezinsomstandigheden, sociale 
achtergonden, schoolprestaties en 
risicogedrag dan verdwijnt het verband 
tussen werkloosheid en delinquentie 
voor een deel. Er blijft echter sprake 
van een direct en zelfstandig verband 
tussen beide grootheden. De auteurs 
verbinden hieraan de conclusie dat het 
bij het terugdringen van criminaliteit 
onder jongeren zowel geIndiceerd is 
am vroege risicofactoren op te sporen 
als er voor te zorgen dat zodra zij hun 
school verlaten werk weten te vinden. 
Met literatuuropgave. 

13 
Klein, M. 
Verhaften sich Jugendliche in 
Ostdeutschland haufiger delinquent als 
Jugendliche in Westdeutschland? 
Monatsschrift fur Kriminologie und 
Strafrechtsreform, 80e jrg., nr. 3, 1997, 
pp. 148-165 
In veel wetenschappelijke artikelen 
wordt - niet alleen vanuit pedagogisch 
of psychologisch standpunt - 
delinquent gedrag van jeugdigen in 
Oost-Duitsland gezien als een gevolg 
van psychische aanpassingsproblemen. 
Zo wordt het verschil in aantallen 
jeugdigen die Oost- en West-Duitsland 
als verdachten worden vastgenomen 
teruggevoerd op het feit dat jongeren 
in Oost-Duitsland 'anomischer' zouden 
zijn dan jongeren in West-Duitsland. 
Daarbij wordt aangenomen dat dit 
verschil impliceert dat ook het aantal 
jeugdige delinquenten in gelijke mate 

verschilt. In dit artikel wordt nagegaan 
of deze aanname gerechtvaardigd is. 
Op basis van een analyse van 
politiestatistieken van het jaar 1994 
wordt aangetoond dat het zwaartepunt 
van het politiewerk in Oost-Duitsland 
op deliktgroepen ligt, waarbij de 
pakkans voor jeugdigen, vergeleken 
met andere leeftijdsgroepen, het 
hoogst is. Het zwaartepunt in 
West-Duitsland ligt echter bij het 
bereik delicten waarbij de pakkans van 
personen ouder dan 21 jaar groter is 
dan die voor jongeren. Op grond van 
deze samenhang tussen politiewerk en 
leeftijdsstructuur van vastgenomen 
verdachten kan er niet van worden 
uitgegaan dat deze verschillen 
impliceren dat jongeren in Oost-
Duitsland vaker delinquent gedrag 
vertonen dan jeugdigen in West-
Duitsland. Tegen deze achtergrond 
wordt tenslotte een theoretisch model 
ter verklaring van de samenhang 
tussen het aantal jongeren, dat 
delinquent gedrag vertoont, en het 
aantal vastgenomen verdachten 
geschetst. 
Met literatuuropgave. 

14 
Kolbo, J.R. 
Risk and resilience among children 
exposed to family violence 
Violence and victims, 11e jrg., nr. 2, 
1996, pp. 113-128 
Schattingen geven aan dat in zestien 
procent van de gezinnen in de 
Verenigde Staten geweld wordt 
gebruikt; 3,3 miljoen kinderen zijn hier 
getuige van. Naar de gevolgen voor 
deze kinderen is weliswaar al enig 
onderzoek gedaan, maar de resultaten 
zijn tot dusverre met elkaar in 
tegenspraak en niet overtuigend. Met 
deze studie hoopt de auteur een beter 
inzicht te krijgen in de relatie tussen 
confrontatie met geweld tussen 
ouders/verzorgers en de functionele 
aanpassing van kinderen. Hij 
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onderzoekt verschillende factoren 
welke verondersteld warden de 
effecten van blootstelling aan geweld 

op de ontwikkeling van gedrag bij 
kinderen te beinvioeden. De 
confrontatie met huiselijk geweld 

wordt in dit onderzoek gecorreleerd 
aan kwetsbaarheid, herstellingsvermo-

gen en beschermende factoren bij een 
klinische steekproef van zestig 

kinderen van acht tot elf jaar. Het 
getuige zijn van geweld blijkt van 

invloed te zijn op het gevoel van 
eigenwaarde bij de betreffende 

kinderen en had gedragsproblemen tot 
gevolg. Maar deze relaties varieerden 

met de sexe, mate van hulp en het 
soon t functioneren (op gedrags- of 
emotioneel niveau). De confrontatie 

met geweld was positief gecorreleerd 
aan gedragsproblemen bij meisjes en 

negatief gecorreleerd aan gevoel van 
eigenwaarde bij jongens. Een grate 

mate van hulp beschermde alleen 
jongens tegen de gevolgen van de 

confrontatie met huiselijk geweld. 
Met literatuuropgave. 

Politie 

15 
Bazemore, G., S. Senjo 
Police encounters with juveniles 
revisited; an exploratory study of 
themes and styles in community 
policing 
Policing, 20e jrg., nr. 1, 1997, pp. 60-82 
In dit &likel beschrijven de auteurs de 

eerste resultaten van de invoering van 
een nieuwe stiff van politie-optreden in 
de Amerikaanse staat Florida. Deze 
nieuwe benadering wordt 'Community 

Oriented Policing (Cop) genoemd en 
houdt in het algemeen in dat de politie 
meer deel uit gaat maken van de 
gemeenschap die zij dient. Veronder-

stelling daarbij is dat de veiligheid 
beter gegarandeerd wordt als de 
politie met in plaats van tegen de 
mensen optreedt. De auteurs 
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onderzochten welke attituden-
veranderingen zich bij politie-mensen 

voordeden in de eerste maanden van 
de implementatie van het Cop-
programme in twee achterstands-
buurten in een grate Amerikaanse 

stad. Voor een definitieve bepaling van 
de effecten was het nog te vroeg, 

maar de auteurs waren op grand van 
wat zij in de praktijk tegenkwamen 

hoopvol gestemd. De politie-agenten 
gaven aan de nieuwe benadering wel 

te kunnen waarderen. Zij zagen de 
voordelen er wel van in, zowel met 
betrekking tot het handhaven van de 

openbare orde als ten aanzien van 
verschillende vormen van preventie 

van criminaliteit. De meeste agenten 
gaven te kennen geen bezwaar te 
hebben tegen het felt dat hun werk 
meer het karakter gaat dragen van 

maatschappelijk werk. 
Met literatuuropgave. 

16 
Dietz, SA 
Evaluating community policing; quality 
police service and fear of crime 
Policing, 20e jig., nr. 1. 1997, pp. 
83-100 
Dit paper laat het effect zien van 

community policing op de angst voor 
criminaliteit. Het idee is dat bij meer 
community policing de angst voor 

criminaliteit daalt. In het literatuurover-
zicht komen concepten als angst voor 
criminaliteit; het gevoel van veiligheid; 
community policing met name in 

Austin, Texas; de kwaliteit van de 
service van de politie en het 

onderzoeksmodel naar de relatie 
tussen community policing en angst 
voor criminaliteit aan de aide. De 
specifieke onderzoeksvragen richten 

zich dan oak op de relatie tussen de 
kwaliteit van de politieservice en de 
ervaren veiligheid in het algemeen, uit 

en thuis, 's nachts en overdag, en ook 
op het politiebeleid. In een telefoni-
sche enguate zijn de inwoners van 
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Austin, Texas onderzocht aan de hand 
van de QPSI (quality of police service 
index), een maat voor effectieve 
community policing en de PSI 
(perception of safety index), een maat 
voor de ervaren veiligheid. Deze 
Likert-schalen laten een positieve 
relatie zien tussen beide concepten, 
echter de relatie verklaart maar een 
marginale hoeveelheid variantie. Of het 
verband tussen ervaren veiligheid en 
het politie-optreden praktisch 
significant is, is dus maar de vraag. 
Blijkbaar is de angst voor criminaliteit 
niet in een enkel concept te vangen, 
zoals de Amerikaanse overheid wel 
probeert te doen. 
Met literatuuropgave. 

17 
Lumb, R.C., P.C. Friday 
Impact of pepper spray availibility on 
police use-of-force decisions 
Policing, 20e jrg., nr. 1, 1997, 
pp. 136-149 
Er is veel geschreven over het gebruik 
van dodelijk fysiek geweld door de 
politie, doch slechts weinig over het 
gebruik van minder ernstige 
maatregelen. Zo'n minder ernstige 
vorm van geweld is het gebruik van 
oleoresin capsicum (OC) peperspray. 
Zowel in Canada als in de Verenigde 
Staten wordt dit middel dankzij zijn 
veelzijdigheid en effectiviteit steeds 
vaker aangewend. OC wordt 
gewonnen uit cayennepepers. Als dit 
middel op een persoon wordt 
gespoten veroorzaakt het bijna 
onmiddellijk gezwollen ogen, een 
hevig branderig gevoel en 
ademhalingsmoeilijkheden. Helemaal 
zonder risico is het gebruik van 
peperspray niet: in 1993 veroorzaakte 
het de dood van een politieagent in 
North Carolina (de zaak Robinson). 
Nagegaan werd of 0C-spray het 
gebruik van geweld door de politie 
reduceert. Dit bleek niet het geval; er 
was juist sprake van een toename. Wel 
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was er sprake van een reductie van 
het aantal instanties waarin fysiek 
geweld werd gebruikt en een 
proportionele afname van het gebruik 
van dodelijk geweld. De autorisatie 
van 0C-spray leidde tot meer letsel bij 
agenten. Dit was te wijten aan het 
gebruik van meer fysiek geweld; het 
gebruik van 0C-spray zelf leidde 
echter niet tot kwetsuren bij 
verdachten of agenten (behalve in de 
Robinson-zaak). Aangezien het 
gebruik van fysiek geweld blijkt te 
leiden tot meer letsel onder 
politieagenten en verdachten, is te 
verwachten dat het gebruik van 
0C-spray deze kans reduceert. 
Met literatuuropgave. 

18 
Webb, VJ., C.M. Katz 
Citizen ratings of the importance of 
community policing activities 
Policing, 20e jrg., nr. 1, 1997, pp. 7-23 
Er is tot dusverre veel onderzoek 
gedaan naar wat de politie vindt van 
community policing en welke 
organisatorische veranderingen daarbij 
nodig zijn. Weinig is echter bekend 
over de opvattingen van burgers over 
dit samenwerkingsmodel tussen politie 
en gemeenschap. Om dit nader te 
onderzoeken deden de auteurs een 
survey onder 450 inwoners van 
Omaha. Doel daarbij was algemene 
patronen te herkennen in de 
opinievorming over community policing 
en wat daarvan de oorzaken kunnen 
zijn. Multivariate analyse toonde aan 
dat preventieve politie-activiteiten door 
de respondenten als minder relevant 
werden beschouwd dan de 
handhavingsactiviteiten zoals 
onderzoek naar criminele groepen en 
drugsbeleid. Niettemin bleken de 
variabelen geslacht en opleiding heel 
duidelijk een stempel te drukken op 
voorkeuren en meningsvorming. Zo 
hadden vrouwen over het algemeen 
een voorkeur voor een combinatie van 
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preventie en handhaving, hoger 
opgeleiden neigden bij bepaalde items 
meer naar preventie-activiteiten. Het 
advies van de auteurs aan de politie is 
am burgers te laten inzien dat 
community policing wel degelijk 
•verschil kan maken als het gaat am 
het scheppen van een veilige 
leefomgeving. Daarvoor is het nodig 
dat de achterliggende theorie van 
integratie en samenwerking helder 
wordt gemaakt voor burgers. 
Met literatuuropgave. 

Verslaving 

19 
Coomber, R. 
Dangerous drug adulteration; an 
international survey of drug dealers 
using the ddernet and the word wide 
web (ivmav) 
The international journal of drug 
policy, Be jrg., nr. 2, 1997, pp. 71-81 
De zuiverheid van de op straat te koop 
aangeboden heroine, cocaine en 
andere harddrugs is niet bepaald 
gegarandeerd. We hebben het hier 
immers over een zwarte markt. 
Volgens een algemene wijsheid 
versnijden met name de kleinere 
dealers, lager in de hiararchie, hun 
waren dat het een lieve lust heeft, al 
was het maar am door de grotere 
omzet hun eigen drugsgebruik te 
kunnen financieren. Niet zelden oak 
warden hier naar verluidt agressieve 
(schoonmaak)middelen zoals Vim, Ajax 
maar ook keukenzout of soda voor 
gebruikt. Door de jaren heen hebben 
nog wel eens theorieen opgeld gedaan 
volgens welke eventuele medische 
complicaties bij drugsgebruik, zelfs 
overdoses, eerder aan de versnijding-
smiddelen te wijten zouden zijn dan 
aan de 'zuivere drugs'. De auteur deed 
al eerder survey-onderzoek onder 
drugsdealers in het Verenigd 
Koninkrijk, am tot de conclusie te 
komen dat deze versnijdingspraktijken 
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welbeschouwd nog wel meevallen. 
Althans, van die dealers en dealertjes 
die hij bereid vond tot een interview 
bezondigde slechts een kleine 
minderheid zich hier geregeld aan, en 
een jets grotere minderheid zo nu en 
dan. Om het ondermek nu eens op 
internationale leest te schoeien kwam 
Coomber op het originele idee am via 
Internet dealers op te roepen te 
reageren. Al !anger bestaande 
drugs-gerelateerde nieuwsgroepen op 
Internet verschaften hem de 
basisinformatie en boden entree tot de 
onderzoekspopulatie. De enquate over 
zuiverheid en versnijding van 
aangeboden drugs werd via de 
nieuwsgroepen verspreid; anonimiteit 
was gewaarborgd doordat 'achter' de 
vragenlijst een database meeging die 
alle binnenkomende informatie 
opsloeg. behalve die met betrekking 
tot de afzender en zijn adres. 
Bovendien kregen de respondenten de 
suggestie am zogewenst de vragenlijst 
in te vullen vanaf een publiek 
toegankelijke terminal in een openbare 
bibliotheek, een universiteit of 
bijvoorbeeld vanuit een cyber-cafe. De 
vraag of een en ander loch niet tot 
een zekere middle-class bias in zijn 

steekproef leidt, inclusief ender-
vertegenwoordiging van de meer 
criminele dealers, kan de auteur 
uiteraard niet beantwoorden. In totaal 
80 reacties kwamen binnen uit de VS 
en het Verenigd Koninkrijk, verder uit 
Canada, Australia en nog enkele 
Westeuropese landen waaronder 
Nederland. Opnieuw luidt het 
antwoord dat men slechts zelden of 
nooit de drugs vermengt met 
gevaarlijke versnijdingsmiddelen; de 
gebruikte middelen heten in de regal 
onschadelijk te zijn. Cocaine en 
amfetaminen blijken nog het meest 
versneden te warden. Het beeld komt 
dan oak redelijk overeen met de 
eerdere Engelse bevindingen. Volgens 
de auteur wijzen de uitkomsten uit dat 
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drugsdealers rationele aanbieders van 
koopwaar zijn, op een markt die is 
gebaseerd op logisch voorspelbaar 
gedrag. 
Met literatuuropgave. 

20 
Goldberg, T. 
The Swedish narcotics control private 
model; a critical assessment 
The international journal of drug 
policy, 8e jrg., nr. 2, 1997, pp. 82-92 
Het zogenaamde 'Zweedse model' 
werd begin jaren tachtig ingevoerd. 
Het voornaamste doel ervan is het 
uitbannen van verdovende middelen in 
Zweden. Nadere analyse van de 
getroffen maatregelen om dit doel te 
bereiken roept een aantal vraagtekens 
op, welke in eerste instantie 
onderwerp van nadere bestudering 
zijn. De auteur constateert dat het 
aantal hardnekkige gebruikers net zo 
snel is toegenomen sinds de invoering 
van het 'Zweedse model' als in de 
drugs-liberale jaren daarvoor. 
Daarnaast heeft het beleid in de jaren 
negentig dusdanige veranderingen 
ondergaan, dat het nu slechts moeilijk 
te onderscheiden is van dat in andere 
geIndustrialiseerde landen. Gezien het 
feit dat de werkloosheidscijfers in 
Zweden nu ongeveer even hoog zijn 
als de cijfers in veel andere Europese 
landen, kan men in Zweden een snelle 
toename van het aantal hardnekkige 
gebruikers verwachten, zo stelt de 
onderzoeker. De bevolking zal dan 
vraagtekens zetten bij het huidige 
beleid en de roep om een strengere 
wetgeving zal luider worden. Maar 
noch het 'Zweedse model' noch een 
stengere wetgeving wordt geacht 
effectief te zijn onder de Zweedse 
omstandigheden. Daarom zullen er 
alternatieven ontwikkeld dienen te 
worden. Dit vereist verandering in het 
theoretische inzicht in het drugs-
probleem in Zweden volgens de 
auteur. 

Met literatuuropgave. 
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21 
Mawby, RI, S. Walkate 
The impact of burglary; a tale of two 
cities 
International review of victimology, 4e 
jrg., nr. 4, 1997, pp. 267-295 
De auteurs vergelijken aan de hand 
van een schriftelijke vragenlijst de 
reacties van inbraakslachtoffers in 
twee contrasterende steden. Salford 
(n=132), een stadje in de buurt van 
Manchester, is een van de meest 
gedepriveerde steden in het Verenigd 
Koninkrijk: veel werkloosheid, veel 
een-ouder gezinnen en veel 
criminaliteit. Plymouth (n=200), een 
relatief welvarende stad in Cornwall, 
wordt in mindere mate geteisterd door 
deze problemen. De auteurs 
concluderen enerzijds dat de 
slachtoffers in beide steden min of 
meer dezelfde ervaringen hebben. Dat 
wil zeggen inbraak werd gezien als 
een ernstige inbreuk in het prive-
bestaan. Maar uit het onderzoek blijkt 
anderzijds ook dat reacties van 
slachtoffers ten nauwste samenhangen 
met hun gevoelens over hun 
woonomgeving en leef-
omstandigheden. Op slachtoffers uit 
Salford had de inbraak dan ook een 
grotere impact, zowel materieel als 
emotioneel, dat op de slachtoffers uit 
Plymouth. Vooral in Salford toonden de 
respondenten zich erg ongerust over 
toekomstige victimisatie. De auteurs 
menen daarom dan ook dat de 
reacties van slachtoffers op inbraak en 
ook op criminaliteit goed verklaarbaar 
zijn in termen van hoe die slachtoffers 
de kwaliteit van het leven ervaren. Dus 
bij het verklaren van de verschillen 
tussen de twee onderzochte steden 
zijn het vooral de omgevingsvariabelen 
die het meeste gewicht in de schaal 
leggen. 
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Met literatuuropgave. 

22 
Pain, R. 
Whither women's fear? Perceptions of 
sexual violence in public and private 
space 
International review of victimology, 4e 
jrg., or 4, 1997, pp. 297-312 
Zowel criminologen als sociaal 
geografen en sociologen doen veel 
onderzoek near oorzaak en gevolg van 
angst voor criminaliteit bij vrouwen. De 
resultaten van deze studies aten een 
aantal conflictuerende empirische 
conclusies zien. Deze hebben 
betrekking op een aantal paradoxen 
tussen angst en geweld, wat betreft 
hun omvang, oorsprong en met name 
hun ruimtelijke situatie. Een 
onderzoeksproject met betrekking tot 
de angst slachtoffer te warden van 
criminaliteit ander vrouwen in 
Edinburgh had tot duel het inzicht 
hierin te vergroten. Het onderzoek 
vend pleats in 1992 en was een 
analyse van 389 ingevulde en 
teruggestuurde vragenlijsten en 45 
diepte-interviews met een subgroep 
van respondenten. Uit de antwoorden 
in de vragenlijst blijkt dat er inderdaad 
sprake is van een incongruentie tussen 
het gezonde verstand van vrouwen 
voor wat betreft het risico slachtoffer 
te warden en de inschatting van hun 
persoonlijke risico. Veel vrouwen 
weten weliswaar dat de meest 
voorkomende locatie waarbinnen 
geweld plaatsvindt de huiselijke 
omgeving is, maar zij zijn slechts bang 
aangevallen to warden op openbaar 
terrein. Uit de diepte-interviews blijkt 
dat deze contradictie voorlkomt uit de 
neiging geweld op eon afstand te 
houden van jezelf: een proces dat 
centraal staat bij het hanteren van 
gevaar en de daarop volgende 
aanpassing van de persoonlijke 
levensstijl. 
Met literatuuropgave. 
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23 
Ullman, S.E. 
Do social reactions to sexual assault 
victims vary by support provider? 
Violence and victims, 1 le jug., nr. 2, 
1996, pp. 143-157 
De reacties die een slachtoffer van 
sexueel geweld ondervindt van de 
omgeving kunnen zeer van elkaar 
verschillen. Ze kunnen positief of 
negatief zijn, effectief of ineffectiet 
Welke rd l de persoon kan hebben aan 
wie het slachtoffer het drama vertelt, 
onderzoekt de auteur aan de hand van 
de antwoorden van 155 vrouwelijke 
slachtoffers uit Los Angeles. Deze 
respondenten hadden gereageerd op 
een oproep van de auteur in kranten 
of werden bij het onderzoek betrokken 
via een andere respondent. Zij 
gebruikte schaaltechnieken voor het 
meten van zowel de vijf in de studie 
onderzochte sociale reacties, als voor 
het meten van de psychologische 
reactie en de wederaanpassing van 
het slachtoffer. Het blijkt dat 
emotionele steun, tastbare hulp en 
informatie vooral warden gegeven 
door crisiscentra. Politie en artsen 
bieden oak wel informatie en hulp aan, 
maar dat kan samengaan met 
afkeurende reaches op het slachtoffer. 
De emotionele steun van familie en 
vrienden heeft een grater effect op 
aanpassing en herstel dan de 
emotionele steun van andere bronnen. 
Anders dan de auteur had verwacht, 
bleek de reactie van de (formele en 
informele) hulpverlener geen invloed 
te hebben op het herstel en de 
wederaanpassing van het slachtoffer. 
Maar dat betekent niet dat bepaalde 
specifieke reaches van de omgeving 
hierop geen invloed zouden kunnen 
hebben. Welke specifieke reacties dit 
zijn, zoo nader onderzocht moeten 
warden, evenals de manieren on 
slachtoffers aan te moedigen met hun 
trauma naar buiten te treden. 
Met literatuuropgave. 
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24 
Weinrath, M., J. Gartrell 
Victimization and fear of crime 
Violence and victims, lie jrg., nr. 3, 
1996, pp. 187-197 
Tussen angst en slachtofferschap 
enerzijds en angst en leeftijd 
anderzijds zijn in de literatuur zwakker 
en inconsistente relaties gevonden. De 
aanname is dat het slachtoffer worden 
van een misdrijf de angst voor 
criminaliteit verhoogt. Dat dit niet altijd 
aangetoond kan worden, wordt 
verklaard uit een leereffect: als gevolg 
van het slachtoffer-zijn, worden 
mensen realistischer over hun kansen 
om betrokken te raken bij een misdrijf 
en zijn voorzichtiger in hun handelen. 
Vooral vrouwen en ouderen zijn 
banger dan anderen, terwijI deze 
groepen de kleinste kans hebben cm 
slachtoffer te worden. Men neemt aan 
dat de kwetsbaarheid van deze twee 
groepen ten grondslag ligt aan hun 
grotere angst. Vrouwen kunnen 
immers verkracht worden en ouderen 
hebben veel meer tijd nodig om fysiek 
te herstellen. Een kwantitatief 
onderzoek in Edmonton (Canada) met 
metingen in 1981 en 1985 onderzoekt 
de relatie tussen het slachtofferschap 
en de angst voor criminaliteit, 
gecombineerd met achtergrond-
variabelen zoals sekse, leeftijd, 
burgerlijke staat en opleidingsniveau. 
Regressie-analyse laat een interactie-
effect zien tussen sekse en leeftijd: 
voor oudere vrouwen geldt dat het 
slachtofferschap een angstreductie 
oplevert, terwijI jongere vrouwen en 
oudere mannen juist angstiger worden. 
Met literatuuropgave. 

Preventie 

25 
Depuydt, A., J. Deklerck 
An ethical approach to crime prevention 
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European journal on criminal policy 
and research, 5e jrg., nr. 3, 1997, 
pp. 71-80 
Aan de katholieke universiteit te 
Leuven loopt een langdurend 
onderzoeksproject getiteld: 'de 
fundamentele preventie van 
criminaliteit'. Ten grondslag aan dit 
project ligt de veronderstelling dat 
delinqentie voortkomt uit een gebrek 
aan verbondenheid met mensen, 
goederen en de wereld in het 
algemeen. 'Delinquentie' is met andere 
woorden het ontbreken van een 'link'. 
Een universeel aspect van 'religie' 
daarentegen is de verbondenheid van 
de mens met de wereld en met elkaar. 
Religie - opgevat in de meest brede 
zin, dus niet noodzakelijk vanuit een 
theistisch perspectief- kan volgens de 
auteurs een antwoord vormen op 
criminaliteit. In een aantal scholen in 
een stedelijke omgeving probeert men 
aan dit idee handen en voeten te 
geven. Met kleinschalige initiatieven 
zoals het aanleggen van een moestuin, 
het drinken van vruchtensappen, 
ouder-kinderavonden en het 
organiseren van corveebeurten 
probeert men de kinderen respect bij 
te brengen voor zichzelf, elkaar en de 
leefomgeving. Volgens de auteurs 
beginnen deze initiatieven al hun 
vruchten af te werpen! 
Met literatuuropgave. 

26 
Dijk, J.J.M. van 
Towards a research-based crime 
reduction policy; crime prevention as a 
cost-effective policy option 
European journal on criminal policy 
and research, 5e jrg., nr. 3, 1997, 
pp. 13-27 
Menig westers land, toch zo succesvol 
op het vlak van bij voorbeeld 
economie en gezondheidszorg, lijkt er 
maar niet in te slagen de criminaliteit 
voor de burgers afdoende te 
bestrijden. Ook in ons land komt keer 
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op keer uit enquetes naar voren dat 
de burger zich over criminaliteit de 
grootste zorgen maakt, nog meer dan 
over milieu en werkloosheid. Hit de 
recente aflevering van de periodieke 
Internationale slachtoffer-enqu'ete, 
waarbij de auteur betrokken is, blijken 
de Nederlanders overigens naar 
verhouding nog laag te scoren op 
gevoelens van onveiligheid % avonds 
in de eigen waonbuurt. Niettemin is de 
kans zelf slachtoffer te warden van bij 
voorbeeld inbraak niet irreeel. Het is 
de verantwoordelijkheid van het beleid, 
politie en justitie am op een 
afgewogen manier op angst voor 
criminaliteit te reageren. Criminele 
politiek wordt echter niet zelden 
gestuurd door emofies en/of ideologie. 
Bij gebrek aan systematische 
onderzoeksgegevens warden nogal 
eens maatregelen genomen die meer 
de mate van paniek reflecteren dan 
een genuanceerd inzicht in wat werkt 
en wat niet. In de ons omringende 
landen, evenals in ons land, is de 
criminaliteit sinds de jaren vijftig fors 
gestegen. In doze congres-bijdrage 
laat de auteur zien dat de lenge-
termijn trend sinds kort omgebogen 
lijkt te worden (vooralsnog gaat het 
am een relatief korte-termijn trend). In 
New York bij voorbeeld wordt 
geclaimd dat de dalende criminaliteit 
te danken is aan eon succesvol zero 
tolerance-beleid, waarbij oak de norm 
rand kleine vergrijpen consequent en 
daadwerkelijk wordt gehandhaafd. Ook 
de lenge gevangenisstraffen in de VS 
zouden de dalende cijfers mede 
kunnen verklaren. De auteur echter 
zoekt de verklaring op zijn minst 
gedeeltelijk in het effectieve 
preventiebeleid dat in een aantal 
landen is ingezet. Zo is in de jaren 
negentig in meerdere westerse landen 
het aantal huishoudens /link 
toegenomen met inbraak-preventie 
maatregelen. Cijfermatig aantoonbaar, 
!open doze huishoudens een 
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aanzienlijk geringere kans op 
woninginbraak. Oak de verhoogde 
aandacht van politiezijde voor 
preventie lijkt bij te dragen aan de 
dalende criminaliteit. Tevens blijken uit 
enkele Angelsaksische studies 
inbraak-preventie en dadergerichte 
preventie het meest kosten-effectief te 
zijn. Het laatste moet volgens een 
recente Rand-studie gericht zijn op 
opvoedingsondersteuning bij 
risicogroepen, en een belonings-
systeem voor goed gedrag bij 
leerlingen met een hoog drop-out 
risico. Dit alles heet bij voorbeeld 
duideNjk kosten-effectiever dan het 
Californische three strikes and you're 
out-model met de dreiging van 
levenslange gevangenisstraf. De auteur 
concludeert dat deze discussies 
slechts kunnen warden gevoerd op 
basis van grondig, herhaald en 
internationaal vergelijkend weten-
schappelijk onderzoek. Genomen 
maatregelen, te beginnen in de vorm 
van experimenten, moeten bovendien 
zorgvuldig worden geevalueerd. 
Met literatuuropgave. 

27 
Tonry, NI. 
Building safer societies; crime 
prevention in developed countries 
European journal on criminal policy 
and research, 5e jrg., nr. 3, 1997, pp. 
49-60 
In Amerika heerst de opvatting dat 
criminaliteit vooral eon zaak is van 
immorele beslissingen, gemaakt door 
individuen. Deze opvatting heeft geleid 
tot een haast exclusieve nadruk op 
criminaliteitspreventie door middel van 
afschrikking en opsluiting. Maar hoe 
effectief is doze aanpak eigenlijk? In 
Amerika warden zes tot twaalf keer zo 
veel arrestaties verricht dan in 
West-Europa. Het gevaar van doze 
aanpak is, dat andere strategieen - die 
effectiever, humaner en goedkoper 
kunnen zijn - vergeten warden. 



Literatuuroverzicht 

Globaal gezien zijn er vier zwaartepun-
ten in de criminaliteitspreventie: 
preventie door middel van het 
strafsysteem (strafdreiging, pakkans, 
maar ook beloning van gewenst 
gedrag); door middel van socialisatie 
en ontwikkeling van met name 
kinderen (scholing van kinderen en 
begeleiding van ouders, aanleren van 
juiste normen en waarden); door 
middel van het verminderen van de 
gelegenheden om overtredingen te 
begaan (door beveiliging en 
buurtpreventie •gelegenheid-maakt-de-
dief situaties voorkomen) en door 
middel van de ontwikkeling van 
sterkere, hechtere gemeenschappen 
door bij de bouw en inrichting van 
wijken rekening te houden met de 
consequenties van gemaakte keuzen 
(bij voorbeeld: door een café in een 
woonwijk te plaatsen wordt de overlast 
aangewakkerd). De conclusie is dat 
handhaving van de wet belangrijk is, 
maar niet genoeg bij criminaliteits-
preventie. De andere drie strategieen 
zullen ook gevolgd moeten worden om 
tot een succesvolle criminaliteits-
reductie en -preventie te komen. 
Met literatuuropgave. 

28 
Waller, I. 
Trends in crime prevention in Europe 
and North America 
European journal on criminal policy 
and research, 5e jrg., nr. 3, 1997, 
pp. 29-42 
In deze congres-bijdrage geeft de 
auteur, directeur van het in Canada 
gevestigde International Centre for the 
Prevention of Crime (ICPC) een 
overzicht van de prestaties op het 
gebied van criminaliteitspreventie, 
vooral in Europa en Noord-Amerika. 
De meest uiteenlopende projecten 
passeren de revue, hetgeen enigszins 
ten koste gaat van de samenhang. 
Volgens een conservatief genoemde 
schatting zou de criminaliteit in de 

133 

Verenigde Staten ieder huishouden 
jaarlijks zo'n $3.000 kosten. Echter, de 
in de regel gekozen oplossingen: meer 
politie, lange gevangenisstraffen ook al 
op jeugdige leeftijd, een three strikes 
and you're out aanpak, zijn volgens de 
auteur inderdaad buitengewoon 
kostbaar, en onnodig duur. Immers een 
aantal Amerikaanse onderzoeken laat 
zien dat preventie-programma's in de 
regel voor het zelfde geld veel meer 
opleveren dan andere strafrechtelijke 
interventies. Volgens een recente 
Rand-studie is een daling van de 
criminaliteit in de VS met 20% te 
bereiken met een belastingverhoging 
van $500 per huishouden, te besteden 
aan de bouw van meer gevangenissen, 
doch evenzeer met een verhoging van 
$100 aan opvoedingsondersteuning bij 
risicogroepen en aan een belonings-
stelsel om risico-leerlingen at te 
houden van 'dropping out Het op 
grote schaal vastzetten, met vaak 
lange gevangenisstraffen, van jonge 
zwarten en Hispanics heeft in de VS al 
evenmin geleid tot een substantiele 
daling in de aantallen moorden en 
overvallen. Uit een enquete onder 
Amerikaanse burgemeesters blijkt 
twee derde de meest effectieve 
aanpak van de criminaliteit te zien in 
opvoedingsondersteuning en het 
stimuleren van stabiele gezinssituaties; 
voor nog geen 40% is meer politie de 
eerste optie. De ICPC is opgericht om 
steden en landen te helpen bij de 
aanpak van criminaliteit door de 
uitwisseling van informatie en 
expertise, onder andere in de vorm 
van best practices. In vogelvlucht 
noemt de auteur een aantal projecten, 
varierend van de Nederlandse 
stadswachten via uitgebreide 
camera-bewaking van de openbare 
ruimte in Engeland, tot alcohol-
verkeer-projecten voor jeugdigen en 
sociale-controle programma's met 
buurtbezoek in de VS. Geheel door 
vrouwen bemensde politiebureaus in 
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Brazilie zouden hebben geleid tot veel 
grotere aangiftebereidheid onder 
vrouwen, en mogelijk minder sexueel 
geweld tegen vrouwen. De auteur 
besluit met nog eens te wijzen op de 
grotere kosten-effectiviteit van 
preventie-programma's. 
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