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Inleiding 
 
 
Nederlandse jongeren van Antilliaanse herkomst zijn, naast onder meer jonge-
ren van Marokkaanse herkomst, relatief sterk vertegenwoordigd in de crimina-
liteitscijfers. Het relatief hoge aandeel van jongeren van Antilliaanse en Marok-
kaanse herkomst vormt een hardnekkig probleem en vaak wordt er gewezen op 
kenmerken als sociaal-economische achterstand van een deel van de populatie 
of op culturele factoren die samenhangen met dit probleem. Dat er sprake is 
van samenhang tussen criminaliteit en bovengenoemde kenmerken zegt echter 
nog niet veel over een causale relatie tussen beide. Of door het beïnvloeden van 
deze factoren de criminaliteit daalt, is ook niet a-priori evident. Een bredere 
kennis over oorzaken van criminaliteit is kortom noodzakelijk.  
Eind 2008 heeft het WODC het rapport Kennisfundament t.b.v. de aanpak van 
criminele Marokkaanse jongeren uitgebracht, dat beoogt bij te dragen aan de 
ontsluiting en verspreiding van kennis op dit terrein. Hierin werd onder andere 
aangegeven dat het rapport beschouwd moet worden als een groeidocument  
dat allereerst is samengesteld ten behoeve van de aanpak van criminele Marok-
kaanse jongeren, maar ook aangevuld kan worden ten behoeve van andere 
doelgroepen.  
In dit aanvullende document (Deel IVa) wordt door Marjolijn Distelbrink en 
Trees Pels van het Verwey-Jonker Instituut uitgebreid aandacht besteed aan de 
Antilliaanse doelgroep. Maar eerst zal kort worden ingegaan op wat er tot nu toe 
in het Kennisfundament aan de orde is gekomen.  
 
Om te streven naar een zo compleet mogelijk overzicht van verklaringen van 
jeugdcriminaliteit, bestaat het kennisfundament uit een vijftal delen.1 Allereerst 
heeft het WODC verschillende wetenschappers gevraagd om vanuit uiteenlo-
pende disciplines en vanuit eigen invalshoek zowel literatuur op het gebied  
van de bovengenoemde problematiek te verzamelen en te synthetiseren, en 
effectief gebleken aanpakken uit binnen- en buitenland te presenteren. Het  
gaat om zowel theoretische kennis als om effectief gebleken voorbeelden uit  
de praktijk. De bijdragen die zijn opgenomen in het kennisfundament zijn:  
Deel I  Kennisfundament aanpak jongeren: Grenzen stellen 

Prof. Dr. Geert Vevaeke, buitengewoon hoogleraar Katholieke 
Universiteit Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie en Lic. 
Evy De Caluwé.  

Deel II  Kennisfundament aanpak jongeren: Risicoreductie 
Interventies voor jongeren die antisociaal gedrag vertonen: Kenmer-
ken, werkzame mechanismen en moderatoren van effectiviteit. 
Prof. Dr. Maja Deković, hoogleraar Universiteit Utrecht, 
Capaciteitsgroep Kinder- en Jeugdstudies en Dr. Jessica J. Asscher. 

Deel IIIA Kennisfundament aanpak jongeren: Gewetensvorming 
Gewetensvorming, jeugdcriminaliteit en etniciteit: Een research-
synthese. 
Prof. Dr. Corine de Ruiter, hoogleraar Forensische Psychologie  
aan de Universiteit Maastricht en Kim van Oorschouw. 

                                               
1 Dit rapport is te downloaden op de website van het WODC, www.wodc.nl 
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Deel IIIB Kennisfundament aanpak jongeren: Binding 
Sociale binding, jeugdcriminaliteit en etniciteit: Een research-
synthese 
Prof. Dr. Corine de Ruiter, hoogleraar Forensische Psychologie  
aan de Universiteit Maastricht en Sanne Hillege.  

 
In de bovenstaande bijdragen ligt de nadruk op algemene (of generieke) theo-
rieën, mechanismen en interventies en is er beperkte aandacht voor onderwer-
pen als etniciteit. Daarom is er aan het kennisfundament een vierde bijdrage 
toegevoegd die gaat over kenmerken van de Marokkaanse doelgroep die samen-
hangen met criminaliteit. 
Deel IV  Aandachtspunten voor preventie van marginalisering van 

jongens van Marokkaanse afkomst 
   Dr. Trees Pels van het Verwey-Jonker Instituut. 
 
Vervolgens is in dit rapport het rationele keuzemodel gepresenteerd waarmee  
de gegenereerde kennis in zijn geheel kan worden beschouwd. Dit model kan 
gemeentes helpen in het samenstellen van een integrale aanpak criminaliteit 
gepleegd door jongeren. 
Deel V  Het rationele keuzemodel en het kennisfundament 
   Drs. Frank Willemsen van het WODC. 
 
Het onderdeel dat we nu aan het fundament toevoegen gaat over Antilliaanse 
jongeren. 
Deel IVa  Aandachtspunten voor preventie van marginalisering van 

Antillianen 
   Dr. Marjolijn Distelbrink en Dr. Trees Pels van het Verwey-Jonker 
   Instituut. 
 
Het kennisfundament is op initiatief van de Directie Justitieel Jeugdbeleid en  
het WODC samengesteld. Regelmatig worden de resultaten gepresenteerd aan 
beleidsmakers en professionals die te maken hebben met criminele Marokkaan-
se of Antilliaanse jongeren.  
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Deel IVa Aandachtspunten voor pre-
ventie van marginalisering 
van Antillianen  

 
Marjolijn Distelbrink 
Trees Pels 
Verwey-Jonker Instituut, Utrecht 
 
 
1 Inleiding 
 
Ten behoeve van het kennisfundament aanpak Antillianen is aan het Verwey-
Jonker Instituut gevraagd om de specifieke achtergronden van marginalisering 
bij deze doelgroep te belichten. Daartoe is gebruik gemaakt van de in Nederland 
beschikbare onderzoeksgegevens, zowel over marginaliserende jongeren als over 
de socialisatie en ontwikkeling van Antilliaanse jongeren in het algemeen. Een 
goed zicht op de bredere (pedagogische) context waarin jongeren opgroeien is 
immers van belang voor begrip van hun problemen en preventie ervan. In het 
navolgende ligt het accent echter wel op jongeren in de gevarenzone; de betref-
fende gegevens kunnen dus niet gegeneraliseerd worden naar de bredere popu-
latie.  
De verschillende aandachtspunten worden elk beknopt beschreven, naar de  
vier niveaus waar zij analytisch het best onder zijn te groeperen: dat van het in-
dividu, gezin, bredere omgeving en peergroup. In de bijlage op pagina 25 staat 
per niveau vermeld welke aangrijpingspunten voor de aanpak van de jongeren 
(of hun gezin en bredere omgeving) voortvloeien uit de geschetste problemen 
en achtergronden. 
 
Naar analogie met het kennisfundament aanpak Marokkanen (Pels, 2008) wordt 
in deze tekst met name ingegaan op achtergronden van risicogedrag bij jonge-
ren. Interventies richten zich doorgaans ook op deze leeftijdcategorie. Eén van 
de bijzonderheden voor de Antilliaanse groepering is echter dat het relatief  
hoge risico op crimineel gedrag en marginalisering niet beperkt is tot jongeren. 
Onderzoek laat zien dat ook de betrokkenheid bij crimineel gedrag van oudere 
leeftijdgroepen (tot 35/40 jaar) in deze groepering aanzienlijk hoger is dan ge-
middeld (Blom et al., 2005; Jennissen & Blom, 2007). Bovendien is betrokken-
heid bij criminaliteit bij Antillianen minder uitsluitend voorbehouden aan man-
nen. Ook vrouwen maken zich, veel vaker dan in de meeste andere etnische 
groepen, schuldig aan delicten. Anders dan bij de Marokkaanse groepering, 
waar vooral de tweede generatie de categorie is die zorgen baart, geldt tot  
slot bij de Antilliaanse groepering dat juist de eerste generatie sterk is overver-
tegenwoordigd in criminaliteitscijfers. Dit gegeven hangt samen met de grote 
instroom van een economisch zwakke ‘nieuwe’ eerste generatie sinds halver-
wege de jaren ’80 (bijv. Van Hulst, 1997, 2003). Uit een analyse van Rotterdamse 
cijfers blijkt overigens dat daar recent ook de criminaliteitscijfers onder de Antil-
liaanse tweede generatie stijgen (Van San, De Boom & Van Wijk, 2007).  
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2 Jeugdige 
 
Gebrek aan ‘conventioneel’ kapitaal 
Onder Antilliaanse jeugdigen en jongvolwassenen doet zich een sterke twee-
deling voor in achtergronden en kansen tussen de tweede generatie en de eerste 
generatie — vaak relatief kort in Nederland. De tweede generatie, veelal afstam-
mend van de ‘oude’ eerste generatie, die zich gemiddeld kenmerkt door een 
goede opleiding en goede taalbeheersing, onderscheidt zich wat betreft kansen, 
opvattingen en gedragingen weinig van autochtone leeftijdgenoten (Dagevos & 
Gijsberts, 2007; Distelbrink & Hooghiemstra, 2005). De eerste generatie is het 
sterkst vertegenwoordigd in criminaliteitscijfers. Het gaat voor een belangrijk 
deel om (jonge) mannen en vrouwen die de afgelopen twee decennia naar 
Nederland zijn gemigreerd vanuit de hoop op positieverbetering; deels alleen-
staand of met hun ouders, deels met kinderen. Veel van deze migranten ont-
breekt het aan ‘conventioneel’ kapitaal dat hen kan helpen om zich te ontwik-
kelen in Nederland en aansluiting te vinden bij onderwijs en werk. Ze hebben 
weinig opleiding, beheersen de Nederlandse taal maar in beperkte mate en zijn 
afkomstig uit lagere sociale klassen op de Antillen. Velen hebben weinig kennis 
van de Nederlandse samenleving (bijv. Steketee et al., 2003; Van Hulst, 1997).  
De gevolgen ervan zijn bekend: de schooluitval onder jonge Antillianen van de 
eerste generatie is hoog (Dagevos & Gijsberts, 2007), evenals de jeugdwerkloos-
heid (Dagevos, 2006). Niet alleen voor jongeren en jongvolwassenen zelf, maar 
ook voor hun kinderen kan het gebrek aan conventioneel kapitaal gevolgen 
hebben voor het missen van de aansluiting bij de samenleving. De zwakkere 
onderwijspositie, kennis van de Nederlandse samenleving en taalbeheersing van 
ouders van de (nieuwe) eerste generatie (Distelbrink & Hooghiemstra, 2005) kan 
een verklaring vormen voor de verslechterende prestaties in het basisonderwijs 
van Antilliaanse kinderen (Gijsberts & Herweijer, 2007).  
 
Gebrek aan bindingen 
Ook op andere terreinen dan onderwijs en arbeidsmarkt is niet zelden sprake 
van een gebrek aan bindingen bij jonge Antillianen. Uit onderzoek onder jonge 
recente migranten uit de Antillen blijkt dat zij vaak zonder ouders naar Neder-
land komen. Ze wonen tijdelijk bij familieleden die ze niet altijd even goed ken-
nen, en die hen ook lang niet altijd structureel kunnen opvangen. De mobiliteit 
onder jongeren is dan ook hoog; velen verhuizen voortdurend van de ene naar 
de andere tijdelijke verblijfplaats. Hun huisvestingspositie is al met al verre van 
rooskleurig. Daarnaast wordt veel gependeld tussen Nederland en het herkomst-
land (bijv. Steketee et al., 2003). Uit onderzoek onder gemarginaliseerde jonge-
ren komt naar voren dat velen van hen al vóór de migratie de binding met on-
derwijs en werk en met de ‘mainstream’ cultuur zijn verloren. Een groot deel is 
afkomstig uit problematische wijken met veel criminaliteit en elementen van 
een armoedecultuur (Van Hulst & Bos, 1993; Van Wijk et al., 2003). Veel jonge-
ren hebben ook na de migratie zowel in de wijdere Nederlandse samenleving als 
in de eigen familie en gemeenschap nauwelijks bronnen om op terug te vallen. 
Mede als gevolg van hun beperkte kansen op het vinden van regulier werk en 
een eigen woning is bovendien de schuldenproblematiek groot onder kansarme 
jongeren die kort in Nederland zijn (Bovenkerk, 2001). Niet zelden geldt voor 
jongeren die zonder hun ouders naar Nederland komen dat zij in het herkomst-
land al opgroeiden in problematische omstandigheden in hun leefomgeving 
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en/of gezin (Steketee e.a. 2003). Degenen die met justitie in aanraking komen  
in Nederland zijn vaak al op de Antillen hun criminele loopbaan gestart (bijv. 
Bovenkerk, 2000).  
Twee andere factoren verdienen nog aandacht vanuit het bindingsperspectief: 
de binding met een partner en de binding met Nederland. Op de laatste factor 
wordt verderop ingegaan. Wat betreft de eerste: in criminologisch onderzoek 
geldt gezinsvorming of het aangaan van een vaste relatie als een belangrijke 
factor die er toe kan bijdragen dat jongeren hun criminele loopbaan beëindigen. 
Bij (eerste generatie) Antillianen is deze protectieve factor maar in beperkte mate 
aanwezig. Veel Antilliaanse jongens zijn wel vader maar leven niet in gezinsver-
band met hun kinderen en/of hebben geen relatie meer met de moeder (bijv. 
Vedder, 1998; Van San et al., 2007). Dit zou mede een verklaring kunnen vormen 
voor het tot in de volwassenheid voortduren van criminele carrières. Voor jonge 
vrouwen, die de kinderen vaak alleen opvoeden, blijkt het moederschap overi-
gens evenmin een factor die hen ervan weerhoudt zich in (drugsgerelateerde) 
criminaliteit te begeven, zo blijkt uit kwalitatief criminologisch onderzoek in 
Rotterdam (Van San et al., 2007). De binding aan en verantwoordelijkheid voor 
kinderen heeft kennelijk minder (positief) effect dan in andere groepen, ofwel: 
de criminele activiteit wordt er minder door geremd.  
 
Niet-conventionele normen en waarden 
Een groot deel van de Antillianen in Nederland komt in opvattingen en doelen 
sterk overeen met autochtone Nederlanders; van degenen die samenwonen 
heeft een aanzienlijk deel bovendien een autochtone partner (bijv. Distelbrink & 
Hooghiemstra, 2005). Anderzijds groeien veel jongeren op in een omgeving met 
waarden die in meerdere of mindere mate verschillen van de ‘mainstream’ Ne-
derlandse cultuur. In een deel van de gevallen gaat het om niet-conventionele 
normen en waarden die in potentie kunnen bijdragen aan het ontstaan van cri-
minele carrières. In verschillende kwalitatieve onderzoeken onder gemarginali-
seerde of kansarme groepen wordt bijvoorbeeld gewag gemaakt van een sterke 
gerichtheid op materiële rijkdom of ‘luxe goederen’, die jongeren en jongvol-
wassenen (waaronder moeders) gevoelig maakt voor onder andere drugscrimi-
naliteit (Van Wijk et al., 2003; Van San et al., 2007). Veel jongeren steken zich in 
schulden om er een luxueuze levensstijl op na te kunnen houden, voor zichzelf 
of voor hun kinderen. Als uitweg uit hun problematische situatie is het ‘snelle’ 
geld dat met drugs verdiend kan worden een aantrekkelijke optie.  
Een ander element dat in de literatuur naar voren komt is de mate waarin 
geweld onderdeel is van het ‘gewone’ gedragsrepertoire. Antilliaanse criminele 
jongeren vallen op door hun vaak excessieve gebruik van geweld. Uit onderzoek 
van Kromhout en Vedder uit de jaren 90 (Kromhout & Vedder, 1996) blijkt dat 
Antilliaanse jongens agressief gedrag zoals vechten of de baas spelen positiever 
waarderen dan autochtoon-Nederlandse kinderen. Opvoeding lijkt hierbij een 
rol te kunnen spelen. Zoals nog ter sprake komt, is strenge en fysieke straf een 
belangrijk controlemiddel in een deel van de gezinnen. Daarnaast kan de sekse-
specifieke opvoeding, die stoer gedrag bij jongens stimuleert, een deelverklaring 
vormen (Vedder, 1998). Normalisering van geweld wordt ook wel in verband 
gebracht met de straatcultuur of ‘eercultuur’ die in sommige subgroepen in de 
volksklasse heerst en waarbij respect van leeftijdgenoten wordt verkregen door 
het gebruik van agressie (bijv. Bovenkerk, 2000; Van San, 1998). Van San (1998) 
heeft de werking van dit mechanisme uitgebreid beschreven in een kwalitatieve 
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studie onder jonge kansarme Antillianen. Velen van de door haar geïnterview-
den hebben een mes op zak en zien het als ‘normaal’ en geoorloofd om dit te 
gebruiken in reactie op beledigingen of als zij zich aangevallen voelen. Een blik 
kan al voldoende reden zijn om geweld te gebruiken; conflicten worden soms 
bewust opgezocht. Extra gevoelig liggen beledigingen van de moeder.  
 
Negatief zelfbeeld en juist sterke assertiviteit 
Veel jongeren en jongvolwassenen van Antilliaanse herkomst hebben volgens 
hulpverleners een negatief zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Tegelijkertijd zou 
in contact met hulpverleners juist sprake zijn van een te positief beeld van eigen 
kunnen en juist sterke assertiviteit, grenzend aan agressie (Van Hulst, 1997). Een 
negatief zelfbeeld en onderling wantrouwen worden door deskundigen onder 
andere in verband gebracht met het slavernijverleden (bijv. Ninsee, 2006). Zo 
wijst Van Hulst (1997, 2003) op het internaliseren van minderwaardigheids-
gevoelens over de eigen huidskleur, taal en cultuur en de intergenerationele 
overdracht van ‘inschikkelijkheid’ via de opvoeding. Overschatting wordt door 
deze auteur eveneens onder meer verklaard uit de opvoeding, die kinderen wei-
nig zelfreflectie zou bijbrengen. Overigens doet van Hulst uitspraken over op-
voeding op grond van ouder onderzoek en niet op grond van eigen onderzoek. 
In onderstaande gaan we hier uitgebreider op in. Assertief of zelfs agressief 
gedrag tegenover hulpverleners wordt door van Hulst onder andere toegeschre-
ven aan historisch gegroeide boosheid over de eigen kansloze positie en de rol 
van Nederland daarin die bij een deel van de volksklasse heerst, en die onder-
deel is van een bredere ambivalente houding ten aanzien van Nederland (zie 
verderop). Ook in enkele andere kwalitatieve onderzoeken wordt gesteld dat  
met name kansarme jongens zich snel aangevallen of negatief bejegend voelen 
in interactie met professionals, bijvoorbeeld in de strafketen (Van Wijk et al., 
2003; Klooster et al., 1999).  
 
Strafbeleving 
De mate waarin jongeren zich laten afschrikken door straffen op regelovertre-
dend gedrag is onder meer afhankelijk van de wijze waarop zij straffen waarde-
ren. Bovenkerk (2000) meldt dat de politie als ‘soft’ wordt gezien door gemargi-
naliseerde Antilliaanse jongeren. In een kleinschalig onderzoek onder jongeren 
die in aanraking zijn geweest met justitie wordt eveneens gemeld dat Antilliaan-
se jongeren veelal weinig onder de indruk zijn van Nederlandse straffen (Klooster 
et al., 1999; vgl. Nèt loke falta, 2001). Vooral de invloed van ‘peers’ lijkt daarbij 
van belang. Juist tegenover leeftijdgenoten halen Antilliaanse gestraften open- 
lijk de schouders op over de straffen die ze krijgen (Klooster et al., 1999). Tege-
lijkertijd zijn er aanwijzingen dat ze straffen soms juist zwaar vinden, omdat ze 
vergrijpen waarvoor ze worden gestraft zelf deels als minder ernstig zien. Het 
uitzitten van een straf zonder dat daarbij aandacht is voor ontwikkeling van 
kansen wordt overigens door jongeren als negatief ervaren (ibid.). De kans dat 
ze daarbij nadien weer terugvallen in crimineel gedrag is aanzienlijk.  
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3 Gezin 
 
Pedagogisch eenzijdige benadering 
In de opvoeding kunnen allerlei aspecten van invloed zijn op ontwikkelingskan-
sen van jongeren en daarmee op de kans op marginalisering, zoals hierboven al 
werd aangestipt. In de pedagogische literatuur gelden onder meer een strenge 
autoritaire opvoeding zonder warmte, een slechte ouder-kind relatie en incon-
sistentie als risicofactoren. Binnen de Nederlandse context kan onder andere 
een eenzijdige nadruk op conformiteit van invloed zijn op kansen, bijvoorbeeld 
doordat in de omgeving assertiviteit en zelfstandig denken wordt verwacht (bijv. 
Pels, 2000). Onderzoek naar opvoedingsdoelen laat zien dat zich binnen de An-
tilliaanse gemeenschap een sterke variatie voordoet tussen verschillende sub-
groepen van ouders in nadruk op conformiteit of autonomie. De ‘nieuwe’ eerste 
generatie hecht meer aan gehoorzaamheid en minder aan zelfstandigheid van 
(bijna volwassen) kinderen, in vergelijking met de ‘oude’ eerste generatie van 
voor 1990 (Distelbrink & Hooghiemstra, 2005). Een breed en recent beeld van  
de Antilliaanse opvoeding ontbreekt overigens (vgl. van der Hijden e.a. 2005).  
De beschikbare gegevens zijn deels oud en deels afkomstig uit kleinschalig 
onderzoek.  
Uit de gegevens komt naar voren dat met name de opvoeding in gezinnen van 
wat lager geschoolde ouders, afkomstig uit de Antilliaanse volksklasse, elemen-
ten in zich draagt die van belang kunnen zijn voor verminderde kansen van jon-
geren: een sterke nadruk op conformiteit en weinig aandacht voor autonomie, in 
combinatie met strenge fysieke straffen en weinig ‘uitleg’ van regels (Van Hulst, 
1997; Van Dijke, Van Hulst & Terpstra, 1990; Pool, Geense & Lucassen, 2005). 
Van Hulst (1997) vermeldt, gebaseerd op observaties van Römer onder volks-
klasse gezinnen op de Antillen uit 1981, dat kinderen op zeer jonge leeftijd 
worden verwend met aandacht, waarna een omslag plaatsvindt naar een sterke 
nadruk op gehoorzaamheid, afgedwongen met strenge fysieke disciplinering. In 
gezinnen zou weinig mét maar vooral tegen kinderen worden gepraat en zou 
voorts sprake zijn van inconsistente disciplinering; of kinderen voor een be- 
paald vergrijp of gedrag worden gestraft, hangt sterk af van de dag of de bui  
van opvoeders. De auteur verklaart de gevonden elementen in de opvoeding  
uit omstandigheden als armoede en kansloosheid. Elders brengt hij het ‘klein-
houden’ en strenge disciplineren van kinderen ook in verband met de domi-
nante verhoudingen in de periode van de slavernij en daarna (Van Hulst, 2003). 
De geschetste opvoeding zou zoals gezegd onder andere leiden tot een weinig 
ontwikkelde reflectie op de eigen vermogens bij kinderen en daarnaast tot be-
perkte communicatieve vaardigheden. Onderzoek van Van Dijke, Van Hulst en 
Terpstra (1990) onder laaggeschoolde Antilliaanse moeders in Nederland beves-
tigt het belang van discipline en gehoorzaamheid in de traditionele volksklasse 
opvoeding maar laat ook nuances zien op het bovengeschetste beeld. Voor de 
moeders die zij interviewden blijft het belang van conformiteit als centraal 
opvoedingsdoel onbetwist. Wel komt naar voren dat de ondervraagden lang-
zamerhand meer ruimte geven aan openheid, een vertrouwensband en de eigen 
mening van kinderen (vgl. Daal, 2004) en aan alternatieven voor fysieke straf. 
Recent onderzoek onder een etnisch diverse groep laag- tot middelbaar op-
geleide ouders in Rotterdam (Pool, Geense & Lucassen, 2005), bevestigt dat er 
sprake is van veranderingen. Antilliaanse ouders hebben evenals veel andere 
allochtone ouders een ontwikkeling hebben doorgemaakt waarin autoritatieve 
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controle naast autoritaire controle een plaats in de opvoeding heeft gekregen 
(vgl Pels, 2000; Distelbrink et al., 2005). De mate waarin verschilt van gezin tot 
gezin (zie ook Kook & Vedder, 1998). Wel lijkt in de opvoeding in Antilliaanse 
gezinnen de nadruk op fysieke straffen groter dan in qua opleiding en woon-
situatie vergelijkbare Turkse en Marokkaanse gezinnen (Pool, Geense & Lucas-
sen, 2005). Een deel van de Antilliaanse ouders in genoemd onderzoek laat de 
kinderen erg vrij en is de grip op hen kwijt.  
 
Pedagogisch vacuüm? Eenouderschap en tienermoederschap 
Een risicofactor die veel wordt genoemd in met name de criminologische litera-
tuur over problemen bij Antilliaanse jongeren is het opgroeien in een eenouder-
gezin. Ruwweg de helft van de Antilliaanse kinderen in Nederland groeit op in 
een eenoudergezin (bijv. Distelbrink & Hooghiemstra, 2005). Contacten met 
vaders zijn, als zij niet inwonen, niet zelden beperkt (Van Dijke et al., 1990). Het 
veelvuldig voorkomen van eenouderschap heeft, evenals bij Creools-Surinaamse 
gezinnen, zijn wortels in een complex van factoren, waaronder de slavernij en 
ongunstige economische omstandigheden (bijv. Distelbrink, 2000; Ninsee, 2006). 
Negatieve gevolgen van het opgroeien in een eenoudergezin vinden blijkens 
internationale literatuur doorgaans hun oorzaak in een combinatie van factoren. 
Stress als gevolg van armoede en conflicten voor/rond of na de scheiding kun-
nen leiden tot een verminderde kwaliteit van de ouder-kind relatie en vermin-
derde controle en ondersteuning. De grotere taaklast als alleenstaande ouder  
en het niet kunnen delen van opvoedingsverantwoordelijkheid kunnen de op-
voeding verzwaren. Voorts kunnen pedagogische tekorten ontstaan doordat 
moeders de ontbrekende vader niet geheel kunnen vervangen, bijvoorbeeld als  
het om controle en overwicht op de kinderen gaat. Het toezicht kan daardoor 
minder zijn. Kinderen zelf hebben vaak vooral last van conflicten waarmee 
scheidingen gepaard gaan. Dit is één van de belangrijkste factoren die negatieve 
effecten van scheiding op kindontwikkeling verklaart. Daarnaast kan het beroep 
op kinderen door moeders te groot worden in gezinnen waar zij de ontbrekende 
vader ‘vervangen’ (Distelbrink, 2000). Voor met name zonen kan het ontbreken 
van een positief mannelijk rolmodel risico’s opleveren, zoals onder meer in 
criminologische literatuur veel wordt benadrukt.  
In hoeverre al dit soort factoren de opvoeding in Antilliaanse eenoudergezinnen 
daadwerkelijk verzwaren of onder druk zetten als gevolg van de gezinsstructuur  
is op grond van onderzoek niet te zeggen. Het is bekend dat veel jongeren die 
afglijden afkomstig zijn uit eenoudergezinnen (bijv. Van San, 1998). Of het een-
ouderschap daarbij een causale factor is, is echter nauwelijks onderzocht. On-
derzoek onder Creools-Surinaamse gezinnen in Nederland (Distelbrink, 1998, 
2000) maakt duidelijk dat eenouderschap in deze groepering gemiddeld geen 
sterk effect heeft op de opvoeding(sbeleving) en ontwikkelingskansen van kin-
deren, in vergelijking met bijvoorbeeld autochtonen. Verklaringen hiervoor zijn 
onder meer dat het eenoudergezin in Surinaamse kring minder wordt gestigma-
tiseerd omdat het nauwelijks een ‘bijzondere’ gezinsvorm is te noemen in deze 
groepering. Voorts worden dochters impliciet voorbereid op het alleenstaand 
moederschap — ook al geldt het niet als ideaal. Vrouwen zijn bovendien in zowel 
één- als tweeoudergezinnen de spil van het gezin (matrifocaliteit). Tot slot kun-
nen moeders in elk geval voor informele steun meer dan gemiddeld terugvallen 
op hun netwerk. Al deze elementen kunnen de eerder genoemde negatieve 
effecten van eenouderschap compenseren. Een laatste factor van belang is dat 
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uitwonende (stief)vaders bovendien in sommige gevallen een ondersteunende 
rol vervullen in de opvoeding; veel alleenstaande moeders delen de opvoeding 
voor een deel met een niet-inwonende lat-partner (Distelbrink, 1998).  
Onbekend is in hoeverre de genoemde fenomenen ook opgaan voor Antilliaanse 
eenoudergezinnen. Overeenkomstig met Surinaamse gezinnen en bijdragend 
aan het (blijvend) grote aandeel eenoudergezinnen is in elk geval de sterke 
moederschapsideologie in combinatie met matrifocaliteit, het ‘gewend zijn aan’ 
en het voorbereiden van dochters op eenouderschap (Van Dijke et al., 1990). 
Daarnaast is er echter een aantal factoren dat de opvoeding in Antilliaanse een-
oudergezinnen mogelijk verzwaart, en waardoor het aannemelijk is dat er wel 
degelijk problemen kunnen ontstaan als gevolg van het alleen opvoeden. Uit  
het al genoemde onderzoek van Van Dijke et al. komt naar voren dat vrouwen 
na de migratie vaak maar in zeer beperkte mate kunnen terugvallen op een 
ondersteunend netwerk (zie ook Van Hulst, 1997). Anders dan veel Surinaamse 
alleenstaande moeders zijn veel alleenstaande Antilliaanse moeders bovendien 
naar verhouding recent gemigreerd en missen zij het kapitaal om hun kinderen 
goed voor te bereiden op de Nederlandse maatschappij. Juist de opeenstapeling 
van dit soort factoren kan voor problemen zorgen. Veel gezinnen kampen voorts 
met grote financiële problemen (Van Dijke et al., 1990). Armoede is een belang-
rijke risicofactor die de opvoeding onder druk kan zetten. Een andere belang-
rijke risicofactor die juist in Antilliaanse kring het meest speelt is tienermoeder-
schap. De kans tienermoeder te worden blijft, ondanks een daling de afgelopen 
jaren, beduidend hoger onder Antilliaanse meisjes dan onder andere allochtone 
groepen (bijv. Garssen, 2004; Garssen & Wageveld, 2007). Juist in jonge een-
oudergezinnen is de kans groot dat er sprake is van een opeenstapeling van 
risicofactoren als armoede, weinig perspectief op inkomensverbetering door  
een gebrek aan diploma’s, wonen in concentratiewijken, geen (lat-)partner om 
de opvoeding mee te delen, opvoedingsonzekerheid en isolement (bijv. Ninsee, 
2006; Van Leeuwen, Oudijk & Stoele, 2000; Wijsen & Van Lee, 2006). Uit Ameri-
kaans onderzoek naar opvoedingsgedrag en ontwikkeling van kinderen van tie-
nermoeders komt een verhoogd risico op delinquent gedrag van kinderen van 
tienermoeders naar voren. Tienermoeders blijken hun kinderen onder andere 
minder (verbaal) te stimuleren en restrictiever en autoritairder te zijn dan an-
dere moeders (Moore & Brooks-Gunn, 2002). 
Of alleenstaand moederschap en/of tienermoederschap de opvoeding verzwaart 
en tot negatieve uitkomsten leidt in vergelijking met tweeoudergezinnen, is zo-
als aangegeven niet onderzocht onder de Antilliaanse groepering in Nederland. 
Uit zelfrapportage van alleenstaande Antilliaanse moeders van probleemjon-
geren komt naar voren dat zij problemen met hun zonen deels wijten aan de 
afwezigheid van vaders, maar tegelijkertijd aangeven dat hun aanwezigheid ook 
weinig zou hebben uitgemaakt (Van San, 1998; vgl. Distelbrink, 2000 voor 
Creools-Surinaamse moeders). In het onderzoek van Van Dijke et al. (1990) en 
het kleinschalige onderzoek van Ostiana (2007) ervaart een deel van de alleen-
staande moeders de opvoeding als zwaarder als gevolg van het ontbreken van 
een partner.  
Onderzoek van Wijsen en Van Lee onder o.a. Antilliaanse tienermoeders (2006) 
vestigt de aandacht op nog een andere factor die problematisch kan zijn en die 
verband houdt met het alleenstaand moederschap: de (tijdelijke) aanwezigheid 
van stiefvaders in het gezin en opvoedingsproblemen die daarmee samenhan-
gen. Inzicht in de mate waarin dit probleem speelt en de wijze waarop dit van 
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invloed is op de ontwikkeling van probleemgedrag is niet te geven op grond van 
het voorhanden zijnde onderzoek. Van San (1998) maakt overigens wel melding 
van de problemen die de komst van stiefvaders in gezinnen met zich kunnen 
brengen; veel jongens accepteren hun gezag niet. Vedder (1995) roert tot slot 
nog een ander punt aan, dat van belang kan zijn in verband met de afwezigheid 
van vaders in gezinnen: het soms zeer onregelmatige contact met uitwonende 
vaders kan tot emotionele problemen bij kinderen leiden (vgl. Distelbrink, 2000 
voor Surinaamse gezinnen). Naar de omvang van deze problematiek is evenmin 
onderzoek gedaan. Het is echter aannemelijk dat dit fenomeen een rol speelt in 
een deel van de gezinnen.  
 
Seksespecifieke opvoeding 
Het veelvuldig voorkomen van alleenstaand moederschap heeft in elk geval zijn 
weerslag op de sekse-specifieke socialisatie in Antilliaanse gezinnen. Naar ana-
logie met Creools-Surinaamse gezinnen (‘je diploma is je man’, Distelbrink, 
2000) wordt in de literatuur melding gemaakt van verschillen in de opvoeding 
van zonen en dochters, waarbij de eersten minder verantwoording krijgen bij-
gebracht en meer worden verwend (bijv. Van Hulst, 1997). Meisjes worden op-
gevoed met gezinsverantwoordelijkheid in het vooruitzicht; zij moeten zichzelf 
financieel kunnen redden, want op mannen kunnen ze niet bouwen. Een diplo-
ma is daarom van groot belang. Bovendien worden ze beschermder opgevoed 
dan jongens vanwege de kans dat zij zwanger raken (bijv. Van Dijke, Van Hulst 
& Terpstra, 1990; zie ook Daal, 2004; Vedder, 1995). Bij jongens daarentegen 
staat de toekomstige gezinsverantwoordelijkheid niet altijd even centraal (ibid.). 
Eerder worden zij aangesproken als vervangende vaderfiguur. Van hen wordt 
bijvoorbeeld verwacht dat ze (financieel) zorgen voor hun moeder of optreden 
als beschermer van haar eer (Vedder, 1998). Terwijl meisjes worden gewaar-
schuwd voor jongens, wordt in de opvoeding van jongens weinig aandacht be-
steed aan terughoudendheid in contacten met meisjes. Zij krijgen juist meer 
vrijheid, vanuit achterliggende noties over mannelijkheid, waarbij stoer manne-
lijk gedrag wordt gestimuleerd, al vanaf jonge leeftijd (bijv. Van Dijke, Van Hulst 
& Terpstra, 1990; Van San, 1998).  
 
Gebrek aan ‘conventioneel’ kapitaal  
In veel gezinnen, met name gezinnen afkomstig uit de lagere klassen op de 
Antillen, geldt een gebrek aan conventioneel verbaal, sociaal, cultureel en infor-
matie-kapitaal, dat in de eerste plaats repercussies heeft voor de ondersteuning 
van kinderen bij hun start in en gang door het onderwijs (zie bijv. Vedder, 1995). 
Ouders zijn hiertoe minder in staat. Tegenwoordig wordt sterk het belang van 
onderwijsondersteuning benadrukt. Deze krijgt in veel allochtone gezinnen 
vorm door nadruk op presteren en controle op huiswerk en vorderingen (Dis-
telbrink & Pels, 2000). De moderne school verwacht echter meer steun en be-
geleiding van ouders. Mede vanwege de taalbarrière en onbekendheid met het 
onderwijs kan de relatie tussen Antilliaanse ouders en school afstandelijk zijn, 
zo komt uit het beperkte beschikbare onderzoek naar voren (bijv. Daal, 2004). 
Ouders zijn voorts vanuit de Antillen weinig gewend aan ‘nieuwere’ onderwijs-
vormen. Uit onderzoek van Vedder op de Antillen in de jaren ’80 (geciteerd in 
Vedder, 1995) blijkt dat het onderwijs er sterk is gericht op memoriseren en 
weinig stimulerend als het gaat om de ontwikkeling van de vorming van een 
eigen mening of kritisch en logisch denken.  
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Niet-conventionele normen en waarden 
In een deel van de Antilliaanse gezinnen gelden niet-conventionele normen en 
waarden die kunnen bijdragen aan het ontstaan of voortduren van crimineel 
gedrag. Zo wordt in sommige subgroepen crimineel gedrag meer of minder 
impliciet goedgekeurd. Met name voor expressieve delicten (geweldsdelicten 
begaan in reactie op ‘beledigingen’) bestaat bij (volksklasse) ouders niet zelden 
begrip, zo komt uit het kwalitatieve criminologische onderzoek van Van San 
(1998) naar voren. Ook Nijsten e.a. (2002) wijzen erop dat geweldsdelicten naar 
verhouding veel worden gerelativeerd door Antilliaanse ouders van probleem-
kinderen. Overigens worden volgens Van San (1998; Van San et al., 2007) ook 
instrumentele delicten, zoals diefstallen, niet altijd expliciet afgekeurd door 
ouders. Luxegoederen worden bijvoorbeeld zonder vragen naar de herkomst 
aangenomen door moeders (ibid.). Op z’n minst kan worden gesteld dat door 
ouders niet altijd even consistent wordt gereageerd op regelovertredend gedrag 
van hun kinderen. Dit geldt overigens niet alleen in gezinnen die recent zijn 
gemigreerd. Kleinschalig onderzoek onder al wat langer in Nederland verblij-
vende eerste generatie Antilliaanse ouders van jongeren met problemen laat 
zien dat ook onder deze categorie een houding bestaat waarbij uiteenlopende 
probleemgedragingen van kinderen weinig worden geproblematiseerd. Ouders 
zijn daarnaast geneigd de oorzaken ervan met name buiten het eigen gezin te 
zoeken (bijvoorbeeld bij ‘peers’) (Ostiana, 2007).  
In een deel van de Antilliaanse gezinnen wordt crimineel gedrag niet alleen 
oogluikend toegelaten of vergoelijkt, maar begaan moeders ook zelf delicten. 
Met name moeders in een uitzichtloze situatie, met weinig sociale steun en veel 
schulden, zijn gevoelig voor personen in hun omgeving die hen snelle rijkdom 
voorspiegelen via drughandel (Van San et al., 2007).  
 
Opvoedingsonzekerheid 
Voor allochtone ouders van uiteenlopende herkomst vormt het vinden van de 
balans tussen wat zij van huis uit meekregen en wat de wijdere omgeving vraagt 
een grotere opgave dan voor autochtone ouders. Zij moeten bovendien opvoe-
den in een pedagogische context die in sommige opzichten als bedreigend 
wordt ervaren. In het algemeen blijken zij dan ook relatief veel te kampen met 
opvoedingsonzekerheid (Pels & Distelbrink, 2000; Pels & De Gruijter, 2005), en op 
vele fronten. Zowel op het vlak van steun, controle, toezicht en communicatie 
met kinderen leven naar verhouding veel vragen en twijfels. Uit Amsterdams 
onderzoek van de GGD blijkt dat Antilliaanse ouders met jonge kinderen nog 
meer dan ouders uit andere etnische groeperingen opvoedingsproblemen erva-
ren (Crok et al., 2004). Maar de vragen lijken — evenals bij veel andere allochtone 
ouders — vooral groot als het gaat om de puberteit. Antilliaanse ouders worstelen 
met vragen als hoe de kinderen te disciplineren in de ‘vrije’ Nederlandse con-
text, hoe ze onder controle te houden in een land waar je niet mag slaan en 
waar kinderen (in hun ogen) alles mogen (Pool, Geense & Lucassen, 2005; vgl. 
Van San, 1998). Ook de manier waarop een vertrouwensband met de kinderen 
kan worden opgebouwd en de seksuele opvoeding roepen voor sommige ouders 
vragen op (bijv. Daal, 2004). Daarbovenop moeten velen — met andere alloch-
tone ouders — een antwoord vinden op het vraagstuk hoe de kinderen op te 
voeden in onveilige concentratiewijken, waar kinderen gemakkelijk in de greep 
kunnen komen van ‘slechte invloeden’ van leeftijdgenoten en bovendien hun 
veiligheid in het geding is. Het ontbreken van sociale controle, in vergelijking 
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met het herkomstland, is daarbij in de ogen van ouders een belangrijke compli-
cerende factor (Pool et al., 2005).  
 
Haperende interactie met de jeugdzorg  
Allochtone ouders lijken minder in staat tot adequate vroegsignalering van pro-
blemen en minder gemakkelijk de weg vinden naar de hulpverlening. Allochtone 
jongeren zijn mede hierdoor ondervertegenwoordigd in de vrijwillige hulpverle-
ning en oververtegenwoordigd in de niet-vrijwillige, zwaardere hulpverlening 
(bijv. Goderie et al., 2004). Uit onderzoeken naar de vraag naar en het aanbod 
aan (vrijwillige) ondersteuning en hulp van gezinnen van niet-westerse komaf 
blijkt steevast een afstand tussen beide (Distelbrink et al., 2005; Nijsten et al., 
2002; Mak & Pels, 2005; Pels, 2003; Pels & Distelbrink, 2000). Allochtone gezin-
nen en jongeren lijken, met andere woorden, pas in het zicht van de jeugdzorg 
te komen als de problemen al van ernstige aard zijn. In het ‘voorportaal van de 
jeugdzorg’ slaagt men er onvoldoende in om problemen in een vroegtijdig 
stadium te onderkennen dan wel verhelpen. Dit is niet alleen nadelig voor de 
betreffende jongeren en hun gezinnen; de situatie heeft ook weer een negatief 
effect op het imago van de jeugdzorg en het gebruik ervan bij allochtonen: de 
hulp geldt als zeer ingrijpend. Van Antilliaanse ouders én jongeren is bekend  
dat zij niet gemakkelijk steun zoeken in formele kring (Van Hulst, 1997). Dit kan 
verklaren waarom Antilliaanse ouders met jonge kinderen volgens Amsterdams 
onderzoek van alle etnische groepen het minst behoefte uiten aan opvoedings-
ondersteuning, terwijl ze juist naar verhouding veel problemen in de opvoeding 
ervaren (Crok et al., 2004). De afstand en het wantrouwen ten aanzien van pro-
fessionele hulpverleners is groot onder veel ouders en jongeren. Instellingen op 
hun beurt zijn vaak niet in staat een goed aanbod te doen, omdat vaak sprake is 
van (te) complexe problematiek op meer terreinen als Antilliaanse jongeren 
en/of hun ouders eenmaal terechtkomen bij professionele hulpverleners (Van 
Hulst, 1997; Van San et al., 2007).  
Onderzoek van Pool et al. (2005) maakt duidelijk dat veel ouders niet weten 
waar ze terecht kunnen voor steun bij de opvoeding. Uit het kleinschalige on-
derzoek van Ostiana (2007) komt naar voren dat Antilliaanse ouders moeilijk 
praten over opvoedingsproblemen, mede in verband met vooroordelen over 
hun opvoeding die ze menen te ervaren in contacten met instanties (vgl. Van 
Hulst, 1997). Daarnaast speelt ‘schaamte’ over problemen tegenover buiten-
staanders een rol (Daal, 2004). Bij hun geringe behoefte aan hulp bij de op-
voeding kan ook meespelen dat moeders de oorzaken van problemen vaak bui-
ten het gezin leggen, bijvoorbeeld bij slechte invloeden van leeftijdgenoten, en 
problemen deels relativeren (Ostiana, 2007). Als ze steun willen, gaat het bij 
voorkeur om praktische steun, financiële hulp of advies over bijvoorbeeld de 
schoolkeuze (ibid.; zie ook Daal, 2004). De voorkeur voor een combinatie van 
opvoedsteun met praktische hulp is ook voor tienermoeders van Antilliaanse 
herkomst bekend (Metz, 2008). Niet alleen bij contacten rond opvoedingsonder-
steuning of jeugdzorg, maar ook in bredere zin geldt in contacten met profes-
sionals dat taalproblemen afstand scheppen en o.a. tot problemen leiden bij 
diagnosticeren. Complicerend daarbij is dat bij veel professionals onvoldoende 
bewustzijn bestaat met betrekking tot de ernst van de taalproblematiek bij An-
tillianen (Van Hulst, 1997).  
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4 Omgeving 
 
Ambivalentie in relatie met Nederland 
De houding ten opzichte van Nederland is in de Antilliaanse gemeenschap op 
z’n minst ambivalent te noemen. De moeizame verhouding tussen Nederland en 
de Antillen vormt daarbij een belangrijke achtergrond, die niet alleen voor pro-
bleemjongeren maar ook in bredere zin speelt in de Antilliaanse gemeenschap. 
Enerzijds is er een grote groep Antillianen (met name de oude eerste generatie 
en de tweede generatie) die in veel opzichten juist uitermate sterk op Nederland 
is gericht (bijv. Distelbrink & Hooghiemstra, 2005), anderzijds is er sprake van 
veel (potentiële) spanningen, met name onder Antillianen afkomstig uit de 
volksklasse. Deze hebben hun wortels in het koloniale verleden en het verzet 
daartegen op Curaçao in combinatie met de kansloosheid die veel Antillianen 
ervaren in relatie tot Nederland(ers) (zie bijv. Van Hulst, 1997; Nèt loke falta, 
2001). De moeizame relatie uit zich onder andere in gevoelens van woede en 
ervaren achterstelling, discriminatie en gebrek aan respect van Nederlandse 
zijde. Deze gevoelens leven overigens deels breder dan alleen onder Antillianen 
afkomstig uit de volksklasse (ibid.) Recente als zeer discriminerend ervaren be-
leidsvoorstellen zoals de verwijsindex Antillianen of het willen terugsturen van 
criminele Antilliaanse jongeren naar de Antillen en de negatieve beeldvorming 
die over de Antilliaanse groepering bestaat onder Nederlanders (Gijsberts & Ver-
voort, 2007) kunnen dergelijke gevoelens versterken. Van Marokkaanse jongeren 
is bekend dat zij in reactie op ervaren negatieve beeldvorming gevoelsmatig 
afstand ontwikkelen tot de Nederlandse samenleving en op grond hiervan ge-
makkelijker regelovertredend gedrag kunnen legitimeren (Pels, 2003, 2005). Ook 
in Antilliaanse kring spelen dergelijke processen; met name onder kansarme 
jongeren, en niet alleen recent. Onderzoek uit de jaren ’90 onder Antilliaanse 
jongeren met politiecontacten wijst uit dat zij diefstallen legitimeren door te 
verwijzen naar armoede en onderdrukking (door Nederland als kolonisator) en 
de ‘hypocriete’ houding van justitie (Van San, 1998).  
 
Risico’s concentratiewijken  
De meerderheid van allochtone gezinnen woont in grootstedelijke concentra-
tiewijken waar veel problemen samenkomen. De meesten zouden deze wijken  
— met hun overmaat aan sociale en economische problematiek — overigens graag 
verlaten, maar kunnen zich dat financieel niet permitteren (Dominguez Marti-
nez & Vreeswijk, 2002). Jongeren lopen er meer dan gemiddeld kans om in aan-
raking te komen met leeftijdgenoten die van het rechte pad gedwaald zijn en 
hen wegwijs kunnen maken aan de zelfkant van de maatschappij. Dit gegeven  
is uiterst relevant: relaties met (deviante) leeftijdgenoten hebben onafhankelijke 
effecten hebben op het ontstaan en aanhouden van probleemgedrag (Maug-
ham, 2001). Antilliaanse ouders blijken evenals veel andere allochtone ouders 
moeite te hebben hun kinderen op het rechte pad te houden in concentratiewij-
ken. Zij kennen veel invloed toe aan leeftijdgenoten die hun kinderen negatief 
beïnvloeden. Daarnaast maken veel ouders zich zorgen over de veiligheid van 
kinderen (Pool et al., 2005). Het opvoeden in onveilige wijken is overigens voor 
veel ouders niet nieuw. Veel recente migranten zijn afkomstig uit gevaarlijke 
buurten op Curaçao (bijv. Van Hulst, 1997). Het dragen van wapens, dat in som-
mige kringen ‘gewoon’ is, wordt hiermee wel in verband gebracht (Van San et 
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al., 2007). De intergenerationele overdracht van (anticipatie op) geweld lijkt zo 
in stand te worden gehouden.  
 
Zwakke pedagogische infrastructuur  
De migratie naar Nederland van grote groepen Antillianen heeft geleid tot een 
verzwakte pedagogische infrastructuur rond het gezin. Allereerst wat betreft 
informele netwerken. Waar op de Antillen familieleden (met name oma’s) be-
langrijke medeopvoeders waren en rond het kerngezin goed op kinderen werd 
gelet door de omgeving, kunnen ouders én jongeren in Nederland veel minder 
terugvallen op het eigen netwerk. De situatie van jongeren is al geschetst: velen 
van hen komen als alleenstaande naar Nederland en leiden een zwervend 
bestaan. Familieleden vormen voor hen maar in beperkte mate een steunbron 
waarop ze kunnen bouwen; bovendien zijn er minder bronnen in de omgeving 
die jongeren kunnen corrigeren. De werking van een op de Antillen belangrijk 
protectief mechanisme als ‘schaamte’ wordt erdoor ondergraven (bijv. Nèt Loke 
Falta, 2001). Ook opvoeders hebben meer moeite jongeren op de rails te houden 
in Nederland als gevolg van het ontbreken van sociale controle en het afkalven 
van hun netwerken (bijv. Van Dijke et al., 1990). De eigen omgeving is niet 
alleen minder ondersteunend, maar kan opvoeders zelfs tegenwerken in een 
deel van de gemeenschap. Zo wijzen Van Wijk et al. (2003) erop dat in sommige 
wijken, families of gemeenschappen de betrokkenheid bij bijvoorbeeld drugs-
handel zo groot is, dat delicten in de wijdere omgeving rond het gezin minder 
snel dan voorheen worden afgekeurd. Het ‘corrigerend vermogen’ van de eigen 
gemeenschap neemt daarmee af, als gevolg van de marginalisering van grote 
groepen Antillianen in bepaalde kringen. Het is als ouder moeilijk afkeuring van 
criminaliteit op kinderen over te brengen als een groot deel van de eigen familie 
zich hiermee bezighoudt. Van San et al. (2007) laten in een Rotterdams onder-
zoek zien hoe niet alleen jongeren, maar ook moeders in een zwakke econo-
mische positie via criminele familieleden en bekenden betrokken raken bij 
criminele activiteiten. Ook blijkt hoe succesvolle drugshandelaars ‘nieuwe’ rol-
modellen vormen in bepaalde gemeenschappen. De toegankelijkheid van de 
drugshandel is zeer groot in sommige subgroepen; jongeren hoeven weinig 
moeite te doen om ermee in aanraking te komen. Zoals eerder gezegd is dit een 
belangrijke risicofactor. 
Een probleem van geheel andere aard wat betreft de zwakke infrastructuur rond 
jongeren en gezinnen betreft de sterke tweedeling die zich in de Antilliaanse 
gemeenschap voordoet tussen de ‘oude’ elite en de nieuwere, meer kansarme 
migranten afkomstig uit de volksklasse (Van Hulst, 1997; Dagevos & Gijsberts, 
2007). Deze tweedeling bemoeilijkt in sommige gevallen het met succes inzetten 
van Antilliaanse sleutelpersonen bij ondersteuning aan gezinnen en jongeren. 
Als ze afkomstig zijn uit de elite, kan de ervaren afstand tot deze personen net 
zo groot zijn als de afstand die wordt gevoeld ten opzichte van Nederlandse 
professionals (Van San et al., 2007).  
Eerder wezen we al op de weinig hechte bredere pedagogische infrastructuur  
als gevolg van gebrek aan aansluiting tussen het gezin en andere instituties. Het 
allochtone gezin en de andere contexten waarin wordt opgevoed, of het nu het 
jongerenwerk is, de school of de justitiële keten, vormen vaak afzonderlijke 
eilandjes waartussen onvoldoende verbinding is. Wanneer de opvoeders met de 
rug naar elkaar toestaan kan een pedagogisch vacuüm het gevolg zijn. Recent 
groeit de aandacht voor de pedagogische verantwoordelijkheid van instituties 
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buiten het gezin, zoals de school, buurt, het jongerenwerk en instellingen in de 
justitiële keten, en voor hun onderlinge pedagogische afstemming. Over de — al 
dan niet intentionele — pedagogische functie van deze partijen, de specifieke 
kenmerken ervan en de onderlinge raakpunten en verschillen is nog weinig be-
kend. Wat we wel weten is dat er zich nogal wat pedagogische onmacht voordoet, 
bijvoorbeeld waar het de morele opvoeding betreft, omgaan met overmatige as-
sertiviteit en agressie, met diversiteit en gebrek aan binding van jongeren aan 
school en maatschappij (bijv. Buijs & Van Steenis, 2007). Hoewel louter repres-
sieve maatregelen weinig preventieve zoden aan de dijk zetten, is bekend dat 
gezagsdragers risicogroepen onder jongeren meer dan anderen met repressie 
confronteren (RMO, 1998); deze repressieve tendens is de laatste jaren zeker 
niet gematigd. Pedagogische professionalisering en ondersteuning van profes-
sionals (en vrijwillige eerstelijns’werkers’) is dringend gewenst. 
 
Ecologische validiteit van interventies  
De haperende interactie met (het voorportaal van) de jeugdzorg kwam reeds in 
de vorige paragraaf aan de orde. Van de jongeren die terecht komen in de justi-
tiële jeugdinrichtingen is bekend dat zij nauwelijks gebruik hebben gemaakt van 
het bestaande aanbod aan steun en hulp. Naast onbekendheid en wantrouwen 
aan de kant van het gezin speelt een gebrek aan sensitiviteit voor de ‘klinische 
realiteit’ van het gezin mee (Pels, 2004). Onderzoek naar interacties tussen 
Antilliaanse gemarginaliseerde jongeren of jongvolwassenen en professionals 
laat zien dat onder meer taalproblemen en de onderliggende verwachting dat 
cliënten hun hulpvraag zelf kunnen formuleren en zich actief opstellen bij de 
oplossing ervan voor problemen en afhaken zorgen, naast bureaucratische 
hobbels (Van Hulst, 1997; Van San et al., 2007).   
Momenteel is er veel aandacht voor de effectiviteit van interventies, maar zolang 
de (culturele) context buiten beschouwing blijft is bereik en doeltreffendheid 
ervan niet gegarandeerd. Ook interventies die als veelbelovend of effectief te 
boek staan hoeven nog niet hun werkzaamheid bij etnische groepen te hebben 
bewezen; en als dat wel het geval is zijn ze meestal niet ‘ecologisch’ gevalideerd 
in Nederland. ‘Rekening houden met diversiteit’ behoort niet tot de standaard 
criteria om de effectiviteit van interventies aan af te meten (Pels et al., 2007). 
Zowel de werkzame mechanismen zelf als de inbedding van de interventie 
(benadering, taalproblematiek, werken aan vertrouwen etc.) moeten doordacht 
worden op geschiktheid voor verschillende doelgroepen (zie bv Breuk et al., 
2007). Ook de relatie tussen interventies en hun uitvoeringscontext (voorzie-
ningen) verdient veel meer aandacht in effectonderzoek dan deze tot op heden 
heeft gehad (Veen et al., 2007).  
 
 
5 Leeftijdgenoten  
 
Grote invloed van ‘peers’  
Peers maken een wezenlijk onderdeel uit van de leefwereld van opgroeiende jon-
geren. Voor allochtone jongeren blijkt dit nog meer op te gaan. Zij moeten vaak 
zonder steun van hun ouders of vanuit wijdere informele kring hun weg in de 
Nederlandse samenleving vinden. Zij blijken zich dan ook relatief sterk te ver-
laten op de steun en voorbeelden van hun leeftijdgenoten (bijv. Pels & Nijsten, 
2003). Voor Antilliaanse jongeren, met name jongens, geldt dit zeker. In het 
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voorgaande is al geschetst dat veel Antilliaanse jongeren buiten toezicht van 
ouders of andere familieleden en zonder vaste woon- of verblijfplaats in Neder-
land verblijven. Dit in combinatie met hun beperkte kansen en gebrekkige bin-
ding aan de Nederlandse samenleving maakt jongeren gevoeliger voor invloeden 
van leeftijdgenoten dan leeftijdgenoten die in gezinsverband opgroeien. Ook 
jongens in gezinnen worden zoals gezegd tamelijk vrij gelaten, waardoor zij be-
vattelijker zijn voor de invloed van ‘peers’. De beperkte aandacht voor autono-
mie in de Antilliaanse opvoeding kan hieraan nog verder bijdragen; deze maakt 
jongeren extra gevoelig voor negatieve invloeden van leeftijdgenoten (Fuligni & 
Eccles, 1993). Zeker als jongeren opgroeien in wijken met weinig positieve rol-
modellen en in kringen waar drughandel en andere criminele activiteiten tot het 
gewone gedragsrepertoire horen, kan de peergroup een zelfstandige negatieve 
invloed hebben op de kans dat jongeren marginaliseren.  
 
Groepsdynamiek 
Naast de hiervoor besproken in het individu, gezin en de omgeving gelegen 
mechanismen vormt de (socialisatie binnen de) peergroup een op zichzelf 
staande factor in het ontstaan van normafwijkend gedrag, zo komt uit epide-
miologisch onderzoek onder Marokkaanse jongeren naar voren (Stevens et al., 
2005). Al eerder is erop gewezen dat non-conventionele normen in subgroepen 
Antilliaanse jongeren en de nadruk op eer eraan bijdragen dat jongeren bijvoor-
beeld gemakkelijk geweld gebruiken. Het ‘spelen’ met politie geldt als status-
verhogend onder leeftijdgenoten in bepaalde subgroepen (Bovenkerk, 2000). De 
al genoemde gevoelens van afstand tot de Nederlandse maatschappij vormen 
daarbij een belangrijke achtergrond.  
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Bijlage 1  Aangrijpingspunten voor preventie  
 
 
Jeugdigen 
– Structurele integrale aanpak kansen/armoede Nederland en Antillen 
– Intensieve ondersteuning jongeren bij huisvesting, vinden van hun weg in 

Nederland 
– Voorlichting gevolgen eenouderschap/tienermoederschap; seksuele voor-

lichting, weerbaarheid/empowerment 
– Straffen combineren met individuele coaching en onderwijs/werk/schuld-

sanering 
 
Gezin 
– Positieve mannelijke rolmodellen/versterken vaderschap (bindingen)  
– Voorlichting over gevolgen eenouderschap/tienermoederschap 
– Opvoedingsondersteuning, uitgaande van eigen kracht ouders; veel aan-

dacht voor opbouwen vertrouwensrelatie; combineren met praktische 
ondersteuning (huisvesting, schuldhulpverlening) 

– Ondersteuning seksuele opvoeding (emancipatie Antilliaanse vrouwen; 
voorkómen van tienermoederschap; man/vrouw relaties) 

– Versterken taal/scholing/arbeid moeders met goede opvang voor kinderen  
 
Omgeving 
– Positieve rolmodellen voor jongeren meer in beeld (NB rekening houden 

met tweedeling gemeenschap ivm identificatie) 
– Versterking eigen netwerken (bijv initiatieven ondersteunen voor onderlinge 

opvang kinderen) 
– Integrale aanpak participatie/opvoeding op wijkniveau in concentratiewij-

ken (ouders ondersteunen; invloed peergroup aanpakken)  
– Aandacht voor vroegsignalering in Centra Jeugd & Gezin en school 
– Frontliniewerk, verbetering betrekkingen gezin-preventieve voorzieningen/ 

jeugdzorg + continuïteit 
– Overbrugging afstand gezin-school en andere socialiserende instituties  
– Diversiteitsbeleid reguliere voorzieningen; ondersteuning/training profes-

sionals 
– Cultureel-ecologische validering effectieve interventies 
 
Peergroup  
– Ondersteuning positieve groepsvorming 
– Gebruik maken van groepsdynamiek 
 
 
Verder onderzoek 
Behalve aangrijppunten voor beleid levert deze studie tevens aanbevelingen op 
voor verder onderzoek. Hoewel de Antilliaanse groepering duidelijk de aandacht 
heeft van het beleid en er mede in opdracht van beleidsmakers veel crimino-
logisch onderzoek is verricht, zijn er ook belangrijke hiaten in de kennis over  
de Antilliaanse doelgroep. Op de onderzoeksagenda zou onder meer moeten 
staan breder opvoedingsonderzoek in Antilliaanse gezinnen, met aandacht voor 
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vraagstukken als de invloed van eenouder- en tienermoederschap op de opvoe-
ding(sbeleving) en kindontwikkeling. Onder meer de sterke moeder-zoon bin-
ding en de beperkte binding van jongens aan hun eigen gezin, als zij kinderen 
krijgen, is een onderwerp dat daarbij nadere aandacht behoeft. Daarnaast valt 
aan te bevelen dat er epidemiologisch onderzoek wordt verricht onder Antil-
liaanse jongeren, zodat beter zicht ontstaat op welke (combinaties van) risico-
factoren in deze groepering de sterkste voorspellers zijn voor probleemgedrag. 
 


