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Voorwoord

Dit onderzoek is opgezet om de vraag te beantwoorden of kinderen uit etnische
minderheden vaker bij aanrijdingen betrokken zijn dan Nederlandse kinderen.
Het idee voor deze studie is vanuit verschillende kanten ontstaan. Het vermoeden
dat kinderen uit etnische minderheden vaker bij verkeersongevallen betrokken
zijn was bij de onderzoekers gerezen naar aanleiding van gesprekken van de
auteurs met Raymond Brammerloo (straathoekwerker in de Schildersbuurt).
Bovendien bleek dat een verkennend onderzoek over dit onderwerp al was uitge-
voerd door de Haagse Verkeerspolitie.

Het zal de lezer misschien enigszins bevreemden dat het WODC een dergelijke
studie uitvoert. De kern van onze belangstelling is gelegen in het feit dat, zoals
bij verkeersspecialisten bekend is, het voorkomen van verkeersongevallen niet
alleen bepaald wordt door (verkeers)technische aspecten maar ook door persoon-
lijke en sociale factoren. Wil men een effectief preventiebeleid voeren ter bestrij-
ding van verkeersongevallen dan zullen, als gevolg hiervan, meer dan alleen ver-
keerstechnische maatregelen nodig zijn maar zal ook een beleid moeten worden
ontwikkeld dat zich richt op de kinderen zelf en hun gezinnen.

De studie is bescheiden van opzet. Het is een statistische analyse van gegevens
verzameld door de verkeerspolitie van Den Haag. Dit betekent dat de informatie
die geboden wordt beperkt is. Wel zal aan de hand van andere onderzoeken een
poging worden ondernomen de resultaten in een breder perspectief te plaatsen.

Het onderzoek is mogelijk geweest dank zij de medewerking van velen. Wij
willen Rob Brocken, Rob van Eekeren en Ton Bockern danken voor hun hulp
en hun adviezen bij het vergaren en het analyseren van de gegevens. Wij zijn veel
dank verschuldigd aan Latifa Bakrimi, Gunduz Sevilmis en Monique Bhoelan, die
tijd hebben uitgetrokken om ons te helpen bij het bepalen van de etnische ach-
tergrond van verkeersslachtoffers. Huub Simons, tenslotte, zijn wij erkentelijk
voor het persklaar maken van dit rapport.
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Samenvatting en aanbevelingen

Het onderhavige onderzoek bestudeert het vóórkomen van verkeersongevallen bij
kinderen uit etnische minderheden in de leeftijdsgroep 2-12 jaar die als voetgan-
ger of (brom)fietser aan het verkeer deelnemen. Hierbij worden dus ongevallen
uitgesloten waarbij kinderen als auto-passagier betrokken zijn. De vraag die het
onderzoek moet beantwoorden is of kinderen uit etnische minderheden vaker bij
verkeersongevallen betrokken zijn dan Nederlandse kinderen. Ook wordt bekeken
in hoeverre er indicaties kunnen worden gevonden voor oorzaken van deze ver-
schillen.

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de bevolkingsstatistieken en van
gegevens van de afdeling Verkeerspolitie van de Gemeentepolitie Den Haag. Er
is een selectie gemaakt van alle verkeersongevallen in Den Haag over de periode
1 juli 1985 tot en met 1 december 1989 waarbij kinderen van 2 tot en met 12 jaar
als voetganger of fietser zijn betrokken. Het gaat dus om een periode van bijna
4,5 jaar.

Onder de betrokken kinderen bevinden zich 142 Marokkaanse kinderen, 130
Turkse kinderen, 57 Surinaamse en Antilliaanse kinderen en 403 Nederlandse
kinderen. Er zijn eveneens 46 kinderen van andere nationaliteiten. Deze laatste
groep is ingedeeld bij de Nederlandse kinderen, om vergelijking met de bevol-
kingsgegevens mogelijk te maken (totaal: 778).'

In het huidige onderzoek is alleen de plaats van het ongeval bekend. Op basis
van gegevens uit de literatuur kan er in het algemeen vanuit worden gegaan dat
deze plaats ook de woonbuurt is van de kinderen (Van der Molen en Tutert,
1980).

1 Resultaten

Het v66rkomen van verkeersongevallen is onderzocht in relatie tot etnische ach-
tergrond, geslacht en leeftijd, het type vervoer, letsel, en het tijdstip van het on-
geval. De belangrijkste resultaten van de studie zullen hier worden samengevat.

In 7 gevallen ontbreekt informatie over de nationaliteit en in 3 gevallen over het ge-
slacht van de betrokkenen. Hierdoor zullen in veel analyses slechts de gegevens over de
768 ongevallen worden gebruikt waarover deze informatie wel beschikbaar is (142 Ma-
rokkanen, 129 Turken, 57 Surinamers en Antillianen, en 440 Nederlanders en andere
nationaliteiten).
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1.1 Etnische groep

Onder Nederlandse kinderen is 14 pro mille bij een verkeersongeval betrokken
geweest in een periode van 4,5 jaar. Het aantal ongevallen is echter niet even
groot in elke wijk. Sommige wijken zijn relatief veilig en andere wijken zijn ge-
vaarlijker. Naar verhouding veilige wijken in Den Haag zijn bijvoorbeeld: de
Bloemenbuurt, de Vogelwijk, Bohemen, Loosduinen, Waldeck, het Regentesse-
kwartier, Marlot-Mariahoeve. Hier is het aantal ongevallen waar kinderen bij zijn
betrokken minder dan 10 pro mille (voor de afgelopen 4,5 jaar). Maar er zijn ook
onveilige wijken. Hiertoe behoren Scheveningen, de Stationsbuurt en Morgen-
stond. In deze wijken is het aantal aanrijdingen tijdens de laatste 4,5 jaar hoger
dan 20 pro mille.

Het aantal ongevallen onder allochtonen verschilt van die onder Nederlandse
kinderen. Surinaamse kinderen zijn iets minder vaak betrokken bij ongevallen
dan Nederlandse kinderen. Onder hen is 8 per 1000 kinderen betrokken geweest
bij een aanrijding. De resultaten voor de Surinamers moeten met enige voorzich-
tigheid worden geinterpreteerd: het is niet zeker dat alle Surinamers ook als zo-
danig in de politieregistratie zijn teruggevonden. Maar desondanks lijkt het weinig
waarschijnlijk dat de vertekening zo groot is dat Surinaamse kinderen veel vaker
dan Nederlandse kinderen bij een ongeval betrokken zouden zijn.

Marokkaanse en Turkse kinderen zijn relatief vaak slachtoffer van een aanrij-
ding: 43 van de Turkse en 44 van de Marokkaanse kinderen pro mille is betrok-
ken geweest bij een aanrijding tijdens de laatste 4,5 jaar. Deze gegevens zijn per
wijk bekeken. Ook dan blijven de verschillen bestaan, op drie kleine wijken na.
Het aantal verkeersongevallen is twee- tot vijfmaal groter onder Turkse en Ma-
rokkaanse kinderen dan onder Nederlandse kinderen.

Samenvattend: Uit het onderzoek blijkt dat het aantal verkeersongevallen aan-
zienlijk groter is onder Turkse en Marokkaanse kinderen dan onder Nederlandse
kinderen, ook na controle voor verschillen tussen wijken. Surinaamse kinderen
zijn, in vergelijking met Nederlandse kinderen, minder (of wellicht even vaak)
slachtoffer van een aanrijding.

1.2 Geslacht

Het aantal verkeersongevallen is tweemaal groter voor jongens dan voor meisjes.
In totaal is bij 66,5% van de ongevallen een jongen betrokken en in 33,5% een
meisje. Dit geldt voor alle etnische groepen.

1.3 Leeftijd

De gemiddelde leeftijd van slachtoffers van een verkeersongeval is 7,4 jaar. Dit
geldt voor zowel jongens als meisjes. Er blijken echter grote verschillen te zijn
naar etnische groep. Marokkaanse en Turkse kinderen die betrokken zijn bij een
verkeersongeval zijn gemiddeld bijna anderhalf à twee jaar jonger dan de Neder-
landse en Surinaamse kinderen.

Het aantal aanrijdingen per leeftijdscategorie heeft een ander verloop voor de
verschillende etnische groepen. Bij Surinaamse en Nederlandse kinderen is er een
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maximum op 10- à 11-jarige leeftijd. Bij Turkse en Marokkaanse kinderen is het
aantal aanrijdingen vooral op jonge leeftijd groot met een maximum voor Turkse
kinderen bij 4-5 jaar (zie ook figuur 2, paragraaf 3.3).

1.4 Het vervoermiddel

Voor dit onderzoek zijn alleen de ongevallen geselecteerd waarbij kinderen be-
trokken zijn die als voetganger of als fietser deelnemen aan het verkeer. Onder
alle etnische groepen zijn de meeste kinderen als voetganger betrokken bij een
aanrijding. Dit is het geval bij 53% van de Nederlandse kinderen. Bij allochtone
kinderen is dit aantal nog hoger: 77% van de Surinaamse, 82% van de Turkse en
84% van de Marokkaanse kinderen is als voetganger bij een ongeval betrokken
geraakt.

1.5 Letsel

Marokkaanse, Turkse en Surinaamse kinderen zijn ten gevolge van het ongeval
iets vaker gewond geraakt dan de Nederlandse kinderen. Van de Nederlandse
kinderen die slachtoffer zijn van een verkeersongeval raakt 57% gewond, onder
de andere etnische groepen is dit hoger: bij de Marokkaanse kinderen 68%, bij
de Turkse kinderen 67% en Surinaamse kinderen 74%.

Dit hangt vermoedelijk samen met het feit dat zij jonger zijn dan de Neder-
landse kinderen en vaak als voetganger (in plaats van als fietser) bij het ongeval
betrokken zijn. Jongere kinderen en voetgangers blijken namelijk vaker gewond
te raken bij een aanrijding dan oudere kinderen en fietsers.

1.6 Tijdstip van het ongeval/schoolroute

De kans op een aanrijding bij kinderen wordt waarschijnlijk vooral bepaald door
het patroon van sociale activiteiten en minder door technische factoren en weers-
omstandigheden. Uit de gegevens blijkt namelijk dat verkeersongevallen relatief
zelden plaatsvinden op zondag, tijdens de wintermaanden en tijdens de zomer-
vakantie. In deze tijd zijn de kinderen niet op straat (tijdens de winter), afwezig
(zomermaanden) of is er meer supervisie (op zondag).

Op basis van het tijdstip kan iets gezegd worden over de vraag of het ongeval
al dan niet samenhangt met de rit naar en van school. Dit kan door de ongeval-
len als `niet gerelateerd aan de schoolroute' te classificeren wanneer zij buiten de
schooltijden plaatsvinden (d.w.z. voor 7.00 uur en na 1630 uur), op vakantiedagen
en tijdens het weekend. Vermoedelijk levert deze aanpak een ondergrens op van
het aantal ongevallen dat niet met de schoolroute samenhangt maar tijdens het
spelen of andere activiteiten plaatsvindt. Een minderheid van de ongevallen (na-
melijk 40%) blijkt samen te hangen met de schoolroute; 60% gebeurt op tijdstip-
pen die niet met de schoolroute samenhangen maar vindt waarschijnlijk plaats
tijdens het spelen of andere activiteiten op straat (bijv. boodschappen doen).

Bij etnische minderheden is het aandeel van de ongevallen dat tijdens het spe-
len plaatsvindt wat groter dan bij Nederlandse kinderen. Dit zou onder meer
kunnen samenhangen samen met het feit dat allochtone kinderen die bij een
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aanrijding betrokken zijn jonger zijn dan Nederlandse kinderen. Onder jonge
kinderen (2 tot 4 jaar) is het aantal ongevallen dat mogelijkerwijs samenhangt
met de schoolroute 30%, dit stijgt geleidelijk tot 69% bij 12-jarigen.

2 Verklaring van de verschillen tussen etnische groepen

Samenvattend: er worden vrij grote verschillen gevonden tussen etnische groepen
wat betreft het aantal aanrijdingen. Marokkaanse en Turkse kinderen worden
vaker dan Nederlandse kinderen het slachtoffer van een aanrijding. Surinaamse
kinderen worden minder vaak dan (of wellicht: even vaak als) Nederlandse kin-
deren betrokken bij een aanrijding. Deze verschillen blijven bestaan als men naar
de wijken afzonderlijk kijkt. Ook blijkt dat Turkse en Marokkaanse kinderen
jonger zijn als hen een ongeval overkomt. Marokkaanse, Turkse en Surinaamse
kinderen zijn dikwijls als voetganger betrokken bij het ongeval, de aanrijding ge-
beurt frequenter tijdens het spelen en zij raken ook vaker gewond in vergelijking
met Nederlandse kinderen.

Hoe zouden deze verschillen verklaard kunnen worden? Uit de literatuur komt
een aantal factoren te voorschijn die samenhangen met het aantal ongevallen bij
kinderen. Deze factoren zullen hier worden geintroduceerd en bekeken zal wor-
den in hoeverre zij de verschillen tussen Nederlanders enerzijds en Turken en
Marokkanen anderzijds kunnen verklaren.

Kinderen die bij een aanrijding betrokken zijn bevinden zich - uiteraard - op
de openbare weg. Een plausibele verklaring voor de verschillen tussen etnische
groepen is daarom dat kinderen van Turkse en Marokkaanse ouders zich vaker
op de openbare weg bevinden in gevaarlijke situaties dan Nederlandse kinderen.
Evenzo wijst het aantal ongevallen bij Surinaamse kinderen erop dat dezen zich
minder vaak (of even vaak) op de openbare weg bevinden.

Het feit dat jongens anderhalf keer zo vaak bij een ongeval betrokken zijn als
meisjes geeft op zichzelf al aan dat er meer aan de hand is dan verkeerstechni-
sche problemen. Tot de leeftijd van 12 jaar bezoeken jongens en meisjes globaal
dezelfde scholen. Daarom lijkt het niet waarschijnlijk dat dit vrij grote verschil
tussen jongens en meisjes geheel kan worden verklaard door factoren verbonden
aan de schoolroute.

Uit de literatuur blijkt dat kinderen die slachtoffer worden van een verkeers-
ongeval zich op een aantal punten onderscheiden van andere kinderen. Er zijn
verschillende factoren die samenhangen met de kans op een verkeersongeval. De
mate waarin deze factoren de gevonden verschillen tussen etnische groepen kun-
nen verklaren kan door middel van dit onderzoek niet met zekerheid worden
vastgesteld. Het is ook mogelijk dat alle factoren bijdragen tot de verklaring van
de gevonden verschillen.

Persoonlijkheidskenmerken
Kinderen die betrokken raken bij een ongeval hebben in het algemeen persoon-
lijkheidskenmerken die expositie verhogend zijn, zoals exploratief, (hyper)actief,
uitdagend, energiek en roekeloos. Zij bewerkstelligen ook zelf gevaarlijke situa-
ties door risicovoller gedrag te vertonen zoals slecht gedisciplineerd, agressief,
impulsief enz. (Limbourg en Gunther, 1977; Limbourg en Senckel, 1976; Van der
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Molen en Tutert, 1980; Read e.a., 1963; Schlag en B icher,1981). Hoe waarschijn-
lijk is het dat persoonlijkheidskenmerken de verschillen in betrokkenheid bij ver-
keersongevallen tussen etnische groepen verklaren? Deze kenmerken behoren
stabiel te zijn over een langere periode. Dat is de kans op een ongeval echter
niet: hij varieert per leeftijdscategorie. Daarom lijkt het weinig aannemelijk dat
persoonlijkheidskenmerken op zichzelf een verklaring bieden. Maar het kan niet
worden uitgesloten dat zij een rol spelen, in combinatie met andere factoren.

Buurtkenmerken
Uit de literatuur blijkt dat in de buurten met een hoge kans op aanrijdingen vaak
onvoldoende speelplaatsen aanwezig zijn. Maar ook wanneer er wel speelplaatsen
in de nabije omgeving zijn, spelen deze kinderen meestal op straat en gebruiken
zij de speelplaatsen slechts af en toe (Van der Molen en Tutert, 1980; Read e.a.,
1963). De afwezigheid van voldoende speelplaatsen in een buurt kan evenwel
geen verklaring bieden voor de verschillen die er zijn tussen etnische groepen
aangezien deze verschillen ook bestaan binnen de wijken.

Sociaal-economische achterstand
Uit de literatuur blijkt dat sociale status en inkomen van door kinderongevallen
getroffen gezinnen in verhouding lager is:
-de gezinnen leven vaker in dichtbevolkte stadswijken, waar het merendeel van

de gezinnen een relatief lage sociale status heeft;
-kinderen die bij een ongeval betrokken raken stammen relatief vaak uit on-

volledige gezinnen en zijn in het algemeen zwaarder belast door bijvoorbeeld
ziekte of afwezigheid van de opvoeders;

-kinderen uit grote gezinnen zijn in verhouding vaker bij een ongeval betrokken;
-ondanks het hoge kinderaantal beschikken de betreffende gezinnen gemiddeld

over een kleine woonruimte, en er is derhalve weinig speelruimte (Read e.a.,
1963; Schlag en BScher, 1981).

Het lijkt in eerste instantie mogelijk dat de sociaal-economische problemen die
Turkse en Marokkaanse gezinnen ontmoeten, samenhangen met de kans op een
aanrijding. Maar die relatie kan niet zeer groot zijn: de Surinaamse kinderen in
Den Haag zijn namelijk minder (of even vaak) slachtoffer van een aanrijding dan
de Nederlandse kinderen. De sociaal-economische situatie van Surinaamse gezin-
nen is beter dan die van de Turkse en Marokkaanse gezinnen maar is niet gelijk
aan die van de Nederlandse gezinnen. Bovendien is het aantal aanrijdingen gere-
lateerd aan leeftijd. De sociaal-economische situatie kan voor deze relatie nooit
een verklaring bieden.

Ook het relatief hoge kindertal kan op zichzelf waarschijnlijk niet verklaren
dat het aantal ongevallen hoger is onder Turkse en Marokkaanse gezinnen maar
lager onder Surinaamse gezinnen. Terwijl het aantal verkeersongevallen onder
Turkse en Marokkaanse kinderen globaal gelijk is, is de fertiliteit hoger onder
Marokkaanse dan onder Turkse vrouwen (respectievelijk ongeveer 6 en 4; Van
der Erf, 1989).

Indien er een effect is van achterstandsfactoren, dan is deze invloed waarschijn-
lijk slechts indirect. Vermoedelijk loopt die indirecte relatie via aspecten van het
gezinsfunctioneren. Ondersteuning hiervoor komt uit een Duits onderzoek (Ho-
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henadel, Porschen en Seliger, 1985a). Dit onderzoek is verricht in 15 Westduitse
steden. Hierin blijkt dat buitenlandse kinderen in de leeftijd van 0-5 jaar die als
voetganger of fietser aan het verkeer deelnemen, twee- à driemaal zo vaak bij
verkeersongevallen betrokken zijn als Duitse kinderen. Ook is gevonden dat
tussen de steden aanmerkelijke verschillen in ongevalskans te constateren zijn.
Volgens Hohenadel is een simpele groepspecifieke verklaring van de onderzoeks-
resultaten, de randgroep-these, niet toereikend. De randgroep-these houdt in dat
kinderen uit sociale randgroepen vaker bij verkeersongevallen betrokken zijn dan
volgens hun aandeel in de bevolking waarschijnlijk is.

Gezinsfactoren
Gezinnen van kinderen die bij een verkeersongeval betrokken zijn onderscheiden
zich ook wat betreft enige aspecten die de opvoeding betreffen. Zo blijkt dat
ouders van bij verkeersongevallen betrokken kinderen eerder stoppen met het
houden van toezicht op zich op straat bevindende kinderen dan ouders uit con-
trolegezinnen (Read e.a., 1963; Schlag en Bácher, 1981).

Zij hebben ook een negatievere houding ten aanzien van verkeersveiligheid: zij
geven vaker de tegenpartij de schuld van het ongeval, vinden verkeerseducatie
meer de verantwoordelijkheid van anderen, doen minder aan verkeersopvoeding
en laten hun kinderen vaker op straat spelen. Volgens Schlag en Btcher (1981)
berusten zij vaak in de situatie: zij nemen ongevallen op de koop toe en menen
dat deze in ieder geval niet met opvoedkundige maatregelen voorkomen kunnen
worden (zie ook Van der Molen en Tutert, 1980; Read e.a., 1963).

Het lijkt mogelijk dat etnische groepen zich in dit opzicht onderscheiden. Dit
zou overeenkomen met de ervaringen die sommige maatschappelijk werkers en
leraren observeren in het veld. In wijken waar veel allochtonen wonen ziet men
veel - ook kleine - kinderen op straat spelen. Het komt voor dat kleuters door
hun broertje of zusje van 7 of 8 van school worden opgehaald. Het is mogelijk
dat, in combinatie met de sociale factoren die hierboven zijn genoemd, Turkse en
Marokkaanse ouders hun kinderen vaker dan Nederlandse ouders op straat laten
spelen en/of boodschappen laten doen, waardoor de kans op een ongeval toe-
neemt. Bovendien zou het feit dat in sommige traditionele Turkse en Marokkaan-
se gezinnen de vrouw niet zonder haar man buitenshuis mag komen, voor extra
moeilijkheden kunnen zorgen (zie bv. Van den Berg-Eldering, 1981; Risvanoglu-
Bilgin, Brouwer en Priester, 1986). Als gevolg hiervan heeft zij wellicht relatief
weinig mogelijkheden om toezicht te houden op zich buitenshuis bevindende
kinderen. Ook kan het voorkomen dat kinderen als gevolg hiervan vaker bood-
schappen voor het gezin moeten doen.

Volgens Patterson (1986) is gebleken dat er een relatie is tussen sociale achter-
stand, en stress bij de moeder en de gehanteerde opvoedingsstijl. Wellicht erva-
ren Marokkaanse en Turkse vrouwen relatief veel stress en heeft dit een negatief
effect op de wijze waarop zij hun kinderen opvoeden en toezicht op hen houden.

Het belang van gezinsfactoren zou kunnen verklaren waarom Surinaamse kin-
deren in Den Haag iets minder vaak (of even vaak) bij een ongeval betrokken
zijn dan Nederlandse kinderen. In Den Haag was, begin jaren tachtig, de meer-
derheid van de Surinamers van Hindoestaanse afkomst. (63%; Reubsaet e.a.,
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1982)2. De opvoeding in deze gezinnen is waarschijnlijk relatief strikt. Hierdoor
komen deze kinderen relatief weinig op straat wat op zijn beurt als gevolg heeft
dat zij niet vaak bij verkeersongevallen betrokken zijn.

Zoals gezegd is hier een kader geschetst om de gevonden verschillen tussen
etnische groepen te verklaren. In hoeverre de verklaring overeenkomt met de
realiteit zal met behulp van verder onderzoek moeten worden vastgesteld.

3 Aanbevelingen

Op grond van deze - grotendeels statistische - studie is het moeilijk om met
concrete aandachtspunten voor het beleid te komen. Op grond van de hierboven
geschetste verklaring kan een aantal aandachtspunten voor het beleid worden
geformuleerd. Het zal duidelijk zijn dat zolang geen beter inzicht bestaat in oor-
zakelijke verbanden het treffen van maatregelen een hachelijke zaak is. Daarom
is het wellicht verstandig om maatregelen allereerst plaatselijk te implementeren
en te evalueren om zodoende ervaring op te doen.

De Werkgroep Verkeersveiligheid van de gemeente Den Haag (1988 en 1989)
heeft verscheidene maatregelen voorgesteld om de kans op een ongeval op weg
naar/van school te verkleinen. Het gaat om verkeerstechnische aanpassingen op
de openbare weg. Deze maatregelen, alhoewel noodzakelijk, zullen waarschijnlijk
weinig invloed hebben op de betrekkelijk grote aantal verkeersongevallen van
Marokkaanse en Turkse kinderen. Zoals uit de literatuur blijkt, zijn persoonlijk-
heidsaspecten, sociale factoren en het gezinsfunctioneren ook gerelateerd aan de
kans op een ongeval. Als gevolg hiervan lijken, om de kans op een ongeval te
beperken onder met name de Turkse en Marokkaanse kinderen, preventieve
maatregelen op het niveau van de buurt en het gezin van groot belang. Deze
maatregelen zouden er onder meer op moeten zijn gericht dat kinderen minder
vaak op straat spelen zonder toezicht. In dit kader kunnen verschillende voorstel-
len worden gedaan.
-Voorlichting geven aan Turkse en Marokkaanse ouders over de gevaren voor

kleine kinderen op straat.
-Volgens Limbourg en Gunther (1977) heeft het geen zin om kinderen voor te

lichten (deze grotere kennis van de verkeersregels leidt niet tot veiliger ge-
drag). Deze auteurs hebben een trainingsprogramma voor ouders opgesteld op
basis van leerpsychologische principes.

-Uit het onderzoek is gebleken dat Marokkaanse en Turkse kinderen vaker dan
Nederlandse en Surinaamse kinderen op jonge leeftijd bij een ongeval betrok-
ken raken. Op deze leeftijd (onder de zes) zijn kinderen moeilijk te trainen om
veilig aan het verkeer deel te nemen. In dit verband verdiend het wellicht ook
aanbeveling om mogelijkheden voor (of het gebruik van) kinderopvang uit te
breiden en te stimuleren. Indien Marokkaanse of Turkse vrouwen oppas voor
hun kinderen nodig hebben, zou daartoe de gelegenheid moeten worden gebo-
den. Misschien kan, via deze opvangmogelijkheden (kinderdagverblijven en/of

2 Vermoedelijk is dit percentage alleen maar toegenomen aangezien vooral Hindoestanen
de laatste jaren naar Nederland zijn gekomen.
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peuterspeelzalen), ook contact gemaakt worden met de moeders om bijvoor-
beeld cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren. Read e.a. (1963)
vermelden dat ouders in het algemeen erg gevoelig zijn voor vragen over super-
visie van kinderen. Zij ervaren zulke vragen al snel als bedreigend. Indien actie
wordt ondernomen, lijkt het van groot belang om de ouders met tact te bena-
deren.

Een uitgebreid overzicht van ervaringen die in Duitsland zijn opgedaan met prak-
tische maatregelen ten aanzien van verkeerseducatie van buitenlanders, wordt ge-
geven in het rapport van Hohenadel, Porschen en Seliger (1985a). Enkele belang-
rijke conclusies uit het rapport zijn:
-het is noodzakelijk bij de benadering van buitenlandse gezinnen samen te wer-

ken met vertegenwoordigers van de etnische minderheden en/of met instanties
die veel contact hebben met buitenlanders en over kennis van hun sociale
milieu beschikken;

-het is veel beter naar de betrokkenen toe te gaan en met hen te spreken dan
gedrukt materiaal te gebruiken;

-de beste manier om de verkeerseducatie te presenteren is de ouder-kindcursus,
waarbij ouders en kinderen tegelijk bereikt worden.

Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of deze maatregelen effect sorteren.
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1 Introductie tot het onderzoek

Het onderhavige onderzoek bestudeert het vóórkomen van verkeersongevallen
bij kinderen uit etnische minderheden in de leeftijdsgroep 2-12 jaar die als voet-
ganger of (brom)fietser aan het verkeer deelnemen. Hierbij worden dus ongeval-
len uitgesloten waarbij kinderen als auto-passagier betrokken zijn. De vraag die
het onderzoek moet beantwoorden is of kinderen uit etnische minderheden vaker
bij verkeersongevallen betrokken zijn dan Nederlandse kinderen. Ook wordt be-
keken in hoeverre er indicaties kunnen worden gevonden voor oorzaken van deze
verschillen.

Er is niet veel onderzoek op dit gebied verricht. Slechts enkele Duitse onder-
zoekers hebben zich met verkeersongevallen van buitenlandse kinderen bezigge-
houden. Deze studies zoeken meer algemene factoren die van invloed zijn op de
kans dat een kind een ongeval krijgt (zoals leeftijd, geslacht, persoonlijke en so-
ciale kenmerken) en tevens in welke situaties de ongevallen plaatsvinden. Voorts
is er door de Verkeerspolitie Den Haag een verkennende studie uitgevoerd. Deze
is echter niet gepubliceerd, het betreft een interne notitie (Brocken en Warnar,
1985). Hierin worden de 34 ongevallen beschreven. Het huidige onderzoek kan
als een voortzetting van deze eerdere, beknopte, studie worden beschouwd. Be-
halve de Haagse gegevens is er voor ons land geen informatie beschikbaar over
de kans op een aanrijding voor verschillende etnische groepen. Van der Molen
en Tutert (1980) dringen dan ook aan op onderzoek over dit onderwerp.

1.1 De oorsprong van de gegevens

Gegevens van de verkeerspolitie
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens van de afdeling Verkeers-
politie van de Gemeentepolitie Den Haag. Er is een selectie gemaakt van alle
verkeersongevallen in Den Haag over de periode 1 juli 1985 tot en met 1 decem-
ber 1989 waarbij kinderen van 2 tot en met 12 jaar als voetganger of fietser zijn
betrokken. Dit is een periode van bijna 4,5 jaar. Het gaat om 753 verkeersonge-
vallen. Hierbij zijn 1558 mensen3 betrokkenen waaronder 778 kinderen. In het
algemeen is er slechts één kind betrokken bij een ongeval. Bij 25 aanrijdingen
waren echter twee kinderen betrokken.°

3 Hierbij kunnen nog worden opgeteld: negen keer een ontbrekende waarde en twee
keer een dier (hond/paard).

a Meestal twee fietsers.
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Onder de betrokken kinderen bevinden zich 142 Marokkaanse kinderen, 130
Turkse kinderen, 57 Surinaamse en Antilliaanse kinderen en 403 Nederlandse
kinderen s In 14 gevallen komt een zelfde kind tweemaal in de registratie voor.6
Hetzelfde kind is dan tweemaal (op verschillende tijdstippen) bij een verkeerson-
geval betrokken geweest. Het gaat om 1 Marokkaanse jongen, 2 Turkse jongens,
3 Nederlandse jongens en 1 Nederlands meisje. Er zijn eveneens 46 kinderen van
andere nationaliteiten. De analyse-eenheid in dit onderzoek is het bij de aanrij-
ding betrokken kind (N=778).

Over deze aanrijdingen is informatie beschikbaar van het ongeval zelf: datum,
tijd, dag, plaats en oorzaak van het ongeval. Van de betrokkenen zijn gegevens
aanwezig over de geboortedatum, geslacht en wijze van verkeersdeelname; en
voorts of er gewonden/overledenen zijn, of er vervoer naar het ziekenhuis heeft
plaatsgevonden ter behandeling en wie er door de verkeerspolitie schuldig wordt
geacht aan de aanrijding.

Net als bij geregistreerde criminaliteit zijn de geregistreerde verkeersongevallen
een selectie van alle verkeersongevallen op de openbare weg. Maar net zoals bij
criminaliteit is de selectie grotendeels een selectie op ernst. Als er mensen ge-
wond zijn is de kans aanzienlijk groter dat de verkeerspolitie opgeroepen wordt
dan wanneer dit niet het geval is (Brocken, persoonlijke communicatie).

Bevolkingsstatistieken
De informatie over de ongevallen is afgezet tegen de bevolkingscijfers. Omdat de
samenstelling van de bevolking varieert van jaar tot jaar, is ervoor gekozen om de
cijfers van 1987 te gebruiken als een soort gemiddelde. De ongevallen zijn rond
het jaar 1987 gespreid (namelijk van juli 1985 tot december 1989). Uit de bevol-
kingsstatistieken blijkt dat in 1987 de totale bevolking van kinderen van 2- tot en
met 12-jarigen in Den Haag 45.598 was. Hiervan is 72% Nederlander en 28% al-
lochtoon. De grootste groep betreft Surinamers-Antillianen (14,5%), gevolgd door
Marokkanen (6,9%) en Turken (6,7%; zie tabel 1 van de bijlage).

12 Enkele belangrijke variabelen

Wijk
Aangezien de verkeerssituatie per wijk verschilt is het van belang hiermee reke-
ning te houden bij de analyse van de gegevens. Den Haag kan verdeeld worden
in 39 wijken. In de bijlage is een overzicht opgenomen van deze wijken en hun
bevolkingssamenstelling (tabel 2), evenals een kaart van Den Haag met de wijkin-
deling.

5 In 7 gevallen ontbreekt informatie over de nationaliteit en in 3 gevallen over het ge-
slacht van de betrokkenen. Hierdoor zullen in veel analyses slechts de gegevens over de
768 ongevallen worden gebruikt waarvan deze informatie wel beschikbaar is (142 Ma-
rokkanen, 129 Turken, 57 Surinamers en 440 Nederlanders en andere nationaliteiten).

6 Dit wil zeggen dat de naam en de geboortedatum identiek aan elkaar zijn.
7 Er zijn bij deze verkeersongevallen dus 141 Marokkaanse, 128 Turkse en 399 Neder-

landse kinderen betrokken.

10



Nationaliteit/etnische groep
De etnische achtergrond van de betrokkenen is vastgesteld aan de hand van de
nationaliteit en/of de geboorteplaats. Dit wordt meestal vermeld op de registra-
tieformulieren van de verkeerspolitie. Ter volledigheid zijn alle gegevens ook nog
gecontroleerd met de hulp van een Marokkaanse en een Turkse medewerker van
de Haagse gemeente die door middel van de naam de etnische achtergrond be-
paalden.s

Wat betreft de samenstelling van de Haagse bevolking is gebruik gemaakt van
de statistieken van de gemeente. De bevolkingsgegevens zijn ingedeeld naar ge-
slacht, leeftijd en wijk. Dit heeft beperkingen opgelegd aan de indeling van de
bevolking naar etnische achtergrond. De variabele etnische achtergrond is daar-
om als volgt onderverdeeld:
1. Surinaamse Antilliaanse achtergrond: deze categorie bestaat uit kinderen die in

Suriname geboren zijn, van Surinaamse afkomst zijn (minstens één van de
ouders is in Suriname geboren) of de Surinaamse nationaliteit hebben. Hier
zijn de Antillianen bij opgeteld (d.w.z. kinderen die op de Antillen zijn gebo-
ren of waarvan minstens één van de ouders op de Antillen is geboren). In het
vervolg zal meestal over Surinamers worden gesproken, het gaat dan om Suri-
namers en Antillianen. In de politieregistratie zijn als Surinamers ingedeeld
degenen die in Suriname geboren zijn of de Surinaamse nationaliteit hebben.
Deze gegevens zijn niet geheel betrouwbaar. Een belangrijk probleem is dat
het mogelijk is dat niet iedereen die door de gemeente als Surinamer wordt
beschouwd ook als zodanig kan worden geclassificeerd in de politieregistratie.
Hierdoor zijn wellicht fouten gemaakt in de indeling van de ongevallen naar
nationaliteit. Bij Turken en Marokkanen zijn, op basis van de namen, de gege-
vens over nationaliteit uit de politieregistratie gecontroleerd. Bij Surinamers
was dit moeilijker omdat zij vaak Nederlands klinkende namen hebben. Dit
betekent dat de schattingen van het aantal Surinaamse kinderen dat bij een
ongeval betrokken is geraakt wellicht is onderschat. Bovendien, indien sommi-
ge Surinamers als Nederlander zijn gecategoriseerd, is het aantal Nederlandse
kinderen wellicht overschat. Voor de resultaten binnen de groep slachtoffers
van verkeersongevallen heeft dit probleem waarschijnlijk geen effect van bete-
kenis (zoals de verhouding jongens-meisjes, de gemiddelde leeftijd e.d.).

2. Turkse achtergrond.
3. Marokkaanse achtergrond: deze gegevens bevatten eveneens de Tunesische kin-

deren. Dit zijn er vermoedelijk niet veel. Uit CBS-cijfers blijkt dat er in Neder-
land (1987) 2.613 Tunesiërs wonen, terwijl het aantal Marokkanen 122.746 is.
Het aantal Tunesiërs is 2,1% van het totaal aantal Tunesiërs en Marokkanen
in Nederland (CBS, 1987).

4. Nederlanders: het gaat hier om de totale Haagse bevolking, met uitzondering
van de eerder genoemde categorieën namelijk de Marokkanen, de Turken en
de Surinamers. Dit zijn de grootste groepen allochtonen in Den Haag. Binnen

8 Alleen wanneer zij vrijwel zeker waren is hun antwoord gecodeerd, in andere gevallen
is de nationaliteit achterhaald bij het bevolkingsregister.
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Tabel 1: De Haagse bevolking, totaal en het aantal aanrijdingen (periode 1/7/85 -
1/12/89; betrokkenen 2-12 jaar)

nationaliteit/ bevolking bevolking 2-12 aanrijdingen
etnische groep aantal % aantal % aantal %

autochtonen 388.361 87,3 32.605• 71,5 403 51,8
Turken 12.172 2,7 3.061 6,7 130 16,7
Marokkanen-Tunesiërs 9.843 2,2 3.138 6,9 142 18,3
Surinamers 27.973 6,3 6.096 13,4 53 6,8
Antillianen 3.921 0,9 698 1,5 4 0,5
anders 2.793 0,6 - - 46 5,9

totaal 445.063 100 45598 100 778 100
' Alle inwoners behalve de Surinamers, Antillianen, Turken en Marokkanen.

de categorie Nederlanders zitten dus ook kinderen uit overige Europese lan-
den, Afrika en Azië.

Tabel 1 vat de bevolkingsgegevens en de aanrijdingscijfers samen.
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2 Factoren die samenhangen met verkeers-
ongevallen: enkele gegevens uit de literatuur

Uit de literatuur komen verschillende typen factoren naar voren die samenhangen
met de kans op een verkeersongeval. In dit literatuuroverzicht worden enkele
factoren besproken waar in dit onderzoek verder niet op ingegaan wordt maar
die wel belangrijke achtergrondkennis bieden. Voor een goed inzicht zal van deze
factoren een beknopt overzicht worden gegeven. De factoren zijn ingedeeld in
'kenmerken van de omgeving' en 'sociale en psychologische kenmerken' van kin-
deren. In hoofdstuk 3, 4 en 5 zullen de resultaten van het huidige onderzoek be-
sproken worden.

2.1 Kenmerken van de omgeving

Afstand van de ouderlijke woning
De meeste ongevallen met voetgangers van 0-6 jaar vinden dicht bij huis plaats
(binnen 200 meter). Deze afstand neemt geleidelijk toe met het stijgen van de
leeftijd. Dit is gevonden in Nederland, maar ook in Engeland en Duitsland (Van
der Molen en Tutert, 1980).

In het huidige onderzoek is alleen de plaats van het ongeval bekend. Op basis
van de bovenvermelde gegevens kan er dus in het algemeen vanuit worden ge-
gaan dat deze plaats ook de woonbuurt is van de kinderen.

Nabijheid van speelplaatsen
Er zijn diverse studies naar verkeersongevallen die aantonen dat een gebrek aan
veilige speelruimte het aantal ongevallen kan doen stijgen (Van der Molen en
Tutert, 1980). Maar van belang is ook dat Read e.a. (1963) en Van der Molen en
Tutert (1980) constateren dat kinderen die bij een aanrijding betrokken zijn, de
straat gebruiken als speelplaats. Ook wanneer er speelplaatsen in de nabije omge-
ving zijn, spelen deze kinderen meestal op straat en gebruiken zij de speelplaat-
sen slechts af en toe.

Kinderdichtheid op straat
In buurten met een geringe kinderdichtheid neemt de kans op een ongeval toe
wanneer het aantal kinderen toeneemt. In buurten met een grote kinderdichtheid
keert deze relatie zich om, d.w.z. dat bij een grote kinderdichtheid de kans op
een ongeval afneemt als het aantal kinderen toeneemt. Een aannemelijke verkla-
ring hiervoor is dat als er zich erg veel kinderen op straat bevinden, het voor de
automobilist volstrekt duidelijk zal zijn dat hij zeer voorzichtig zal moeten rijden.
Straten met een gemiddelde kinderdichtheid zijn bijzonder gevaarlijk (Schlag en
BScher, 1981).
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Tenslotte blijkt uit de hierboven vermelde literatuur dat het type straat, het rij-
baanverloop (het verloop van de weg), plaats op de rijbaan en zichthindernissen
ook gerelateerd zijn aan de kans op een verkeersongeval.

2.2 Sociale en psychologische kenmerken van de kinderen

Persoonlijke kenmerken
Door een aantal onderzoekers is onderzocht of kinderen op grond van hun per-
soonlijkheidskenmerken verschillende kansen hebben om bij een ongeval betrok-
ken te raken. Kinderen die betrokken raken bij een ongeval hebben gemiddeld
persoonlijkheidskenmerken die expositie verhogend zijn, zoals exploratief, (hyper-)
actief, uitdagend, energiek en roekeloos. Zij bewerkstelligen ook zelf gevaarlijke
situaties door risicovoller gedrag te vertonen zoals slecht gedisciplineerd, agres-
sief, impulsief enz. (Limbourg en Gunther, 1977; Limbourg en Senekel, 1976; Van
der Molen en Tutert, 1980; Read e.a., 1963; Schlag en BScher, 1981).

Limbourg en Senckel (1976) concluderen dat in het bijzonder de manier waar-
op een kind omgaat met psychische moeilijkheden, van invloed is op het onge-
valsrisico: kinderen die uiting geven aan psychische spanningen door deze om te
zetten in handelingen, brengen zichzelf vaker in gevaarlijke situaties dan kinderen
die dit op een andere manier uiten.

Er zijn aanwijzingen dat kinderen met leermoeilijkheden een grotere ongevals-
betrokkenheid hebben, hoewel in een aantal studies geen verschil in IQ is ge-
vonden tussen kinderen die een ongeval hadden gehad en een controlegroep
(Limbourg en Senckel, 1976; Van der Molen en Tutert, 1980; Read e.a., 1963).
Volgens Read e.a. (1963) wordt door kinderen die een ongeval krijgen meer
gespijbeld en zijn zij vaker afwezig van school vanwege familiale verplichtingen.

In Duitsland vonden Limbourg en Gunther (1977) dat het niveau van cogni-
tieve ontwikkeling (zich in de waarnemings- en denkprocessen van anderen kun-
nen verplaatsen) geen systematische samenhang heeft met het gedrag bij het
oversteken.

Leeftijd is uiteraard een factor van belang voor het gedrag van kinderen in het
verkeer. Jonge kinderen gedragen zijn ondoordachter en onvoorzichtiger in het
verkeer dan oudere kinderen. Jonge kinderen (4-5 jaar) zijn wezenlijk slechter in
staat dan 6- tot 9-jarigen zich in andere verkeersdeelnemers te verplaatsen, d.w.z.
hun zicht, denkprocessen en gedrag juist in te schatten. In het bijzonder zijn jon-
gere kinderen niet in staat op te merken dat autobestuurders een kind tussen
geparkeerde auto's niet kunnen zien (Limbourg en Gunther, 1977).

Kinderen met meer kennis en begrip van verkeersregels gedragen zich niet aan-
gepaster aan het verkeer als ze de straat oversteken dan kinderen die de regels
minder goed kennen (Limbourg en Gunther, 1977).

Sociale kenmerken
Door veel onderzoekers worden de woonsituatie en gezinsachtergronden gezien
als belangrijke factoren bij het ontstaan van ongevallen (bijvoorbeeld Read e.a.,
1963). Schlag en Bócher (1981) vatten de resultaten van een vijftal onderzoeken
als volgt samen:

14



-de sociale status en het inkomen van door kinderongevallen getroffen gezinnen
is in verhouding lager;

-de gezinnen leven vaker in dichtbevolkte stadswijken, waar het merendeel van
de gezinnen een relatief lage sociale status heeft;

-kinderen die bij een ongeval betrokken raken stammen relatief vaak uit onvol-
ledige gezinnen en zijn in het algemeen zwaarder belast door bijvoorbeeld
ziekte of afwezigheid van de opvoeders;

-kinderen uit grote gezinnen zijn in verhouding vaker bij een ongeval betrokken;
-ondanks het hoge kinderaantal beschikken de betreffende gezinnen gemiddeld

over een kleine woonruimte, en er is derhalve weinig speelruimte;
-in de onmiddellijke nabijheid van het huis is minder vaak een tuin of andere

veilige speelgelegenheid.

Gezinsomstandigheden en attitude van de ouders ten aanzien van verkeersveiligheid
en verkeersopvoeding
Volgens Read e.a. (1963) functioneren gezinnen waarin kinderen aangereden zijn
minder goed ('more disruption'), is er minder financiële armslag, meer mobiliteit
en wonen zij vaker in overvolle huizen ('crowded houding').

De affectieve band met de moeder is ook een factor van belang. Zeer grote
gedragsverschillen zijn waargenomen naar gelang de opvoedingsinstelling van de
moeder: een complete oriëntering (links en rechts kijken) en blijven staan bij de
trottoirband is al waar te nemen bij 62% van de 4- en 5-jarigen, van wie de moe-
ders een bijzonder warme en accepterende betrekking met hun kind hebben en
die tevens sociaal aangepast gedrag eisen. Kinderen van wie de moeders een
andere opvoedingsinstelling hebben (minder emotionele warmte en/of minder
benadrukking van de sociale normen), vertonen dit gedrag slechts in 31% van de
gevallen (Limbourg en Gunther, 1977).

Ook is vastgesteld dat ouders van bij verkeersongevallen betrokken kinderen
eerder stoppen met het houden van toezicht op zich op straat bevindende kinde-
ren dan ouders uit controlegezinnen (Read e.a., 1963; Schlag en BScher, 1981).

Hoewel de meeste onderzoeken aantonen dat het al dan niet buitenshuis wer-
ken van de moeder op zich geen verschil uitmaakt voor het al dan niet betrokken
zijn van kinderen bij een ongeval, zijn er wel diverse studies die vinden dat de
moeders van ongevalsbetrokken kinderen in het algemeen meer gepreoccupeerd
zijn (baan buitenshuis, kleinere kinderen, zorg voor bejaarde, zwangerschap) en
meer tijdelijke of langdurige spanningen hebben (alcoholgebruik). In één studie
wordt gevonden dat kinderen die bij ongevallen betrokken zijn, minder vaak
iemand thuis treffen als zij van school komen of thuis achterlaten als zij naar
school gaan (Van der Molen en Tutert, 1980).

Van der Molen en Tutert (1980) vermelden dat uit een drietal studies blijkt,
dat ouders van getroffen kinderen een negatievere houding hebben ten aanzien
van verkeersveiligheid: zij geven vaker de tegenpartij de schuld van het ongeval,
vinden verkeersopvoeding meer de verantwoordelijkheid van anderen, doen min-
der aan verkeersopvoeding en laten hun kinderen vaker op straat spelen. Volgens
Schlag en Bácher (1981) berusten zij meer in de situatie, in de zin dat zij kinder-
ongevallen op de koop toenemen en menen dat deze in ieder geval niet met
opvoedkundige maatregelen voorkomen kunnen worden. Voorts vindt Schlag dat
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ouders van kinderen die betrokken zijn bij een ongeval vaker van mening zijn dat
een kind alléén, d.w.z. zonder begeleiding, het verkeer moet leren kennen. Zij
corrigeren minder vaak fouten en als zij corrigeren gebeurt dit in de vorm van
vermaningen en wordt niet aangegeven waarom het gedrag fout is.

Belangwekkend zijn in dit verband de resultaten van Patterson (1986). Uit zijn
onderzoek en uit de literatuur blijkt dat er een relatie is tussen sociale achter-
stand en de opvoedingsstijl van de ouders (namelijk leiding geven, discipline,
belonen, betrokkenheid van de ouders)9. Ook zijn er elementen, zoals dagelijkse
zorgen, financiële problemen, medische problemen en `negative life experiences'
(zoals echtscheiding), die samenhangen met de wijze waarop de moeder discipline
toepast bij haar kinderen.

Begeleiding van het kind
Van der Molen en Tutert (1980) concluderen dat de meeste ongevallen gebeuren
terwijl kinderen zich alleen of met vriendjes op straat bevinden. In een door Van
der Molen besproken onderzoek naar kleuters die zijn betrokken bij ongevallen,
is 25% alleen op straat, 57% met andere kinderen en 18% onder begeleiding van
volwassenen. Een ander onderzoek naar bij ongevallen betrokken kinderen van 0-
4 jaar vindt dat 32% alleen is, 8% met leeftijdsgenten, 22% met oudere kinde-
ren en 38% onder begeleiding van volwassenen. Het onder begeleiding zijn van
volwassenen daalt met de leeftijd. De meerderheid van de bij een aanrijding
betrokken kinderen is op straat zonder toezicht van volwassenen.

Gedragingen die een ongeval veroorzaken
De meest voorkomende oorzaak van kinderongevallen is het oversteken zonder
op te letten. Ook het plotseling tevoorschijn komen vanachter zichthindernissen
brengt zeer veel ongelukken teweeg, waarbij moet worden opgemerkt dat jonge
kinderen hierbij veel meer betrokken zijn dan oudere kinderen. In Zweden is
gevonden dat dit soort ongevallen veelal een sociale reden heeft (bijvoorbeeld
volwassen familieleden of begeleiders aan de overkant van de weg die al dan niet
roepen, speelkameraden aan de overkant van de weg, ontsnappen aan begeleiding
van volwassenen). Het spelen op de rijbaan geeft veel minder vaak aanleiding tot
ongevallen, evenals foutief gedrag bij het oversteken op voetgangersoversteek-
plaatsen (Van der Molen en Tutert, 1980).

Opgemerkt dient te worden dat er in het algemeen sterke verbanden bestaan
tussen de factoren die hierboven zijn genoemd. Kenmerken van de persoon zelf
en kenmerken van het gezin, zoals gezinssamenstelling, behuizing, hoeveelheid
supervisie e.d. hangen in veel gevallen onderling samen. Bovendien is het geheel
weer sterk gerelateerd aan kenmerken van de woonomgeving, waarbij bijvoor-
beeld gedacht kan worden aan het aantal veilige speelgelegenheden, verkeersin-
tensiteit e.d. (Van der Molen en Tutert, 1980).

9 In het Engels: monitoring, discipline, positive reinforcement, parent involvement.
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23 Samenvatting

Uit dit literatuuroverzicht blijkt dat verschillende factoren samenhangen met de
kans op een ongeval. Enkele belangrijke aspecten zijn de volgende:
1. Allereerst blijkt dat niet alle wijken even veilig zijn voor kinderen. Zo is de

afwezigheid van speelplaatsen gerelateerd aan een verhoogde kans op aanrij-
dingen. Maar ook als er speelplaatsen zijn, blijken kinderen die bij een ongeval
betrokken zijn vaker dan andere kinderen op straat te spelen en niet van de
speelplaatsen gebruik te maken. Bovendien verschillen wijken wat betreft de
verkeerssituatie.

2. Ook bepaalde persoonlijkheidsaspecten verhogen de kans op een ongeval.
Kinderen die betrokken raken bij een ongeval hebben gemiddeld persoonlijk-
heidskenmerken die expositie verhogend zijn (zoals exploratief, (hyper)actief,
uitdagend, energiek en roekeloos). Ook vertonen zij vaak risicovoller gedrag in
gevaarlijke situaties (zoals slecht gedisciplineerd, agressief, impulsief, enz.).

3. Ten derde blijkt dat de sociale omstandigheden van het gezin een rol spelen
bij de kans op een aanrijding. Gezinnen van een bij een ongeval betrokken
kind hebben vaak een lage sociaal-economische status. Zij worden op verschil-
lende gebieden met problemen geconfronteerd: de belasting van de ouder(s) is
zwaarder, het kindertal is vaak hoog en de woonruimte beperkt, vaak zijn er
financiële problemen.

4. Tenslotte hebben ouders van kinderen die bij een ongeval zijn betrokken vaak
een negatievere houding ten aanzien van verkeersveiligheid. Ook sturen zij het
gedrag van hun kinderen wat dit betreft minder vaak en oefenen zij minder
supervisie uit. De kwaliteit van de relatie tussen ouder en kind is ook gerela-
teerd aan de kans op een verkeersongeval.
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3 Aantal ongevallen naar etnische groep, geslacht
en leeftijd

Uit het literatuuroverzicht komt naar voren dat niet alle buurten even gevaarlijk
zijn voor kinderen. Een concentratie van kinderongevallen vindt vooral plaats in
dichtbevolkte wijken die dichtbij, maar niet in het centrum van de stad zelf liggen
en waar veel arbeidersgezinnen wonen. Verder bestaat er in deze wijken een ge-
brek aan veilige speelgelegenheden (Schlag en Bicher, 1981). Als gevolg hiervan
is het aantal ongevallen berekend per wijk.

3.1 Etnische achtergrond

In tabel 2 wordt het aantal aanrijdingen gepresenteerd voor de wijken met rela-
tief grote concentraties allochtonen (zie tabel 3 van de bijlage voor een overzicht
van de bevolkingssamenstelling van alle wijken).

Tabel 2: Aantal verkeersongevallen in de wijken met grote concentraties allochtonen, per
etnische groep; pro mille (tussen haakjes: verhouding tot de Nederlandse kinde-
ren; periode 1/7/85 - 1/12/89; betrokkenen 2-12 jaar)'

Nederlanders Surinamers Turken Marokkanen

Loonduinen 9,2 5,6 - -
Valkenboskwartier 13,8 12,2 - 31,9 (2,3)
Regentessekwartier 8,9 5,1
Zeeheldenkwartier 13,4 - - -
Bezuidenhout 14,1 4,2 - -
Stationsbuurt 28,6 5,8 29,9 (1,0) 27,6 (1,0)
Centrum 16,6 2,8 - 54,3 (3,3)
Schildersbuurt 17,1 13,9 49,0 (2,9) 53,7 (3,1)
Transvaalkwartier 12,2 6,7 38,2 (3,1) 40,3 (3,3)
Rustenburg-Oostbroek 12,7 25,0 - -
Bouwlust 14,6 3,4 30,8 (2,1) 19,3 (1,3)
Morgenstond 21,6 7,0 106,4 (4,9) 102,0 (4,7)
Moerwijk 10,1 5,6 - 24,8 (2,5)
Laakkwartier-Spoorwijk 17,6 2,3 24,8 (1,4) 41,1 (2,3)

totaal Den Haag 13,5 8,2 43,2 44,1

' X2 bij verwachte waarden > 1:
Surinamers versus Nederlanders: X2=26,7; df=14; p=0,02;
Turken versus Nederlanders: X2= 143,1; df=6; p<0,0001;
Marokkanen versus Nederlanders: X2=183,8; df=9; p<0,0001.
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Nedenlandse kinderen
Het aantal verkeersongevallen voor Nederlandse kinderen blijkt, zoals verwacht,
per wijk te verschillen. Relatief veilige wijken in Den Haag zijn bijvoorbeeld: de
Bloemenbuurt, de Vogelwijk, Bohemen, Loosduinen, Waldeck, het Regentesse-
kwartier, Marlot-Mariahoeve. Hier is het aantal ongevallen minder dan 10 pro
mille voor de afgelopen 4,5 jaar. Het aantal kinderen dat is verongelukt is 40%
minder dan men op basis van de bevolkingscijfers zou verwachten.

In een aantal andere wijken komen meer ongevallen voor dan gemiddeld. In
Duindorp, het Centrum, de Schildersbuurt, Morgenstond en Laakkwartier-Spoor-
wijk is het aantal ongevallen hoger dan 17 pro mille in 4,5 jaar.1' De meest onvei-
lige wijken zijn Scheveningen, de Stationsbuurt en Morgenstond. In deze wijken
is het aantal aanrijdingen tijdens de laatste 4,5 jaar hoger dan 20 pro mille.

Schlag en B^cher (1981) beschrijven een onderzoek waaruit blijkt dat 60% van
de kinderen die bij een ongeval betrokken waren geraakt, uit slechts 17% van de
onderzochte woonwijken kwamen. Een dergelijke scheve verhouding wordt in
Nederland niet gevonden. In de acht gevaarlijkste wijken in Den Haag (hierboven
genoemd) woont 27% van de bevolking terwijl daar 35% van de ongelukken
plaatsvinden. Er is dus geen gelijke spreiding van de aanrijdingen over de wijken
maar zeer grote verschillen zijn er niet. In tabel 4 van de bijlage wordt de bere-
kening van de Chi-kwadraat gepresenteerd.

Surinaamse kinderen
Uit tabel 2 blijkt dat Surinaamse kinderen in geringere mate betrokken zijn bij
een verkeersongeval dan Nederlandse kinderen. In heel Den Haag is 14 kinderen
pro mille bij een ongeval betrokken, voor Surinaamse kinderen is dit slechts 8
pro mille. De verschillen tussen deze twee groepen zijn berekend per wijk en zijn
statistisch significant 12 Deze gegevens moeten met enige voorzichtigheid worden
geïnterpreteerd: het is niet zeker dat alle Surinamers (volgens de gehanteerde
definitie) ook als zodanig in de politieregistratie zijn teruggevonden. Maar deson-
danks lijkt het weinig waarschijnlijk dat de vertekening zo groot is.dat Surinaam-
se kinderen vaker dan Nederlandse kinderen bij een ongeval betrokken zouden
zijn.

Turkse kinderen
Het aantal verkeersongevallen onder Turkse kinderen is aanzienlijk hoger dan
men zou verwachten op basis van de verdeling van de Nederlandse verkeersonge-
vallen. Tijdens de afgelopen 4,5 jaar zijn 43 per duizend kinderen verongelukt
terwijl dit voor Nederlandse kinderen 14 is. Het aantal verkeersongevallen onder
Turkse kinderen is dus driemaal hoger dan onder Nederlandse kinderen.

10 Op grond van de bevolkingscijfers zou men 98,5 verongelukte kinderen verwachten, in
werkelijkheid zijn het er ongeveer 40% minder, ni. 61.
Het aantal ongevallen in de wijken Westbroekpark, Van Stolkpark én de Groente- en
Fruitmarkt is eveneens relatief hoog maar in de wijken wonen weinig kinderen en zijn
de gegevens daarom minder betrouwbaar.

12 Zie tabellen 5 t/m 7 van de bijlage voor de berekening van de Chi-kwadraat.
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In vier van de zes wijken (waar de 74% van de Turkse kinderen wonen) is het
aantal ongevallen 2 tot 5 maal hoger. In de Stationsbuurt en in het Laakkwartier-
Spoorwijk is het aantal aanrijdingen voor Nederlandse en Turkse kinderen bijna
gelijk.13 Deze verhoudingen zijn per wijk berekend; hierdoor wordt er rekening
gehouden met het feit dat sommige wijken gevaarlijker zijn dan andere voor de
Nederlandse kinderen.

Marokkaanse kinderen
Net als de Turkse kinderen zijn Marokkaanse kinderen bijna driemaal zo vaak
bij een verkeersongeval betrokken als Nederlandse kinderen. In zeven van de
negen wijken is het aantal ongevallen 2 tot 5 maal hoger dan bij Nederlandse
kinderen in dezelfde wijk. In deze wijken wonen 78% van de Marokkaanse kinde-
ren. In de Stationsbuurt en Bouwlust is de verhouding bijna gelijk aan die van de
Nederlanders. 14

In een onderzoek dat Hohenadel, Porschen en Seliger (1984, 1985a en b) in 15
West-Duitse steden hebben verricht, blijkt eveneens dat buitenlandse kinderen in
de leeftijd van 0-5 jaar die als voetganger of fietser aan het verkeer deelnemen,
2 à 3 maal zo vaak bij verkeersongevallen betrokken zijn als Duitse kinderen. In
de leeftijdsgroep 6-14 jaar zijn buitenlandse kinderen ook vaker slachtoffer, maar
het verschil met Duitse kinderen is kleiner dan in de groep 0- tot 5-jarigen. Voor-
al kinderen uit Turkse gezinnen blijken een bedreigde groep te zijn. Ongeveer de
helft van de buitenlanders in Duitsland is van Turkse nationaliteit; de overige
categorieën buitenlanders in dit onderzoek zijn Joegoslaven, Grieken, Italianen
en overigen.

Samenvattend: uit de resultaten blijkt dat, alhoewel voor Nederlandse kinderen
de ene wijk veiliger is dan de andere, het aantal verkeersongevallen vrijwel altijd
aanzienlijk hoger is bij Turkse en Marokkaanse kinderen. Bij deze kinderen is, in
de meeste wijken, het aantal aanrijdingen 2 tot 5 maal hoger. Surinaamse kinde-
ren zijn, in vergelijking met Nederlandse kinderen, iets minder vaak betrokken bij
een aanrijding. Figuur 1 vat de resultaten samen voor de wijken waar minstens
100 kinderen per etnische groep wonen.

3.2 Geslacht

Het aantal verkeersongevallen is tweemaal zo groot voor jongens als voor meis-
jes. Van het totaal aantal ongevallen is in 66,5% van de gevallen een jongen be,

13 In de Stationsbuurt is het aantal aanrijdingen bij Nederlandse kinderen ook al relatief
hoog (29 pro mille in plaats van 14).
Met behulp van variantie-analyse is bekeken of het feit dat in drie wijken geen grote
verschillen worden gevonden worden tussen etnische groepen (Stationsbuurt,
Laakkwartier-Spoorwijk en Bouwlust) misschien zou liggen aan verschillen in gemiddel-
de leeftijden tussen etnische groepen. Dit blijkt echter niet het geval te zijn (zie tabel
21 van de bijlage). Wijken blijken niet te verschillen wat betreft de gemiddelde leeftijd.
Er is ook geen interactie-effect leeftijd - wijk.
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Figuur 1: Aantal ongevallen per wijk en per etnische groep (periode 1/7/85 - 1/12/89;
betrokkenen 2-12 jaar)
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trokken en in 33,5% een meisje (N=775).15 Opmerkelijk is dat deze verhouding
in elke etnische groep dezelfde is.16 Het grotere aandeel van Marokkaanse en
Turkse kinderen in de verkeersongevallen geldt dus evenzeer voor jongens als
voor meisjes (tabel 8 van de bijlage).

Ook in de literatuur zijn duidelijke verschillen gevonden tussen jongens en
meisjes wat betreft de kans op een verkeersongeval. Algemeen wordt geconsta-
teerd dat jongens 1,5 à 2 maal zo vaak bij een verkeersongeval betrokken zijn als
meisjes. Bij kinderen ouder dan 12 jaar is dit sekse-verschil minder uitgesproken
(Limbourg en Gunther, 1977; Van der Molen en Tutert, 1980).

33 Leeftijd

Het merendeel van de onderzoekers constateert dat er voor kinderen die als
voetganger zijn betrokken bij een ongeval, een piek ligt rond het 6e à 7e jaar
(Limbourg en Gunther, 1977; Limbourg en Senckel, 1976; Van der Molen en
Tutert, 1980; Schlag en Bácher, 1981)17

is Deze verhouding blijft gelijk in elke leeftijdsgroep (p=0,78).
16 X2=2,08; df=3; p= 0,56
17 Afwijkend zijn de onderzoeksresultaten van Read e.a. (1963), die twee pieken vindt,

een bij 3 en een bij 5 jaar, en van de Verkeerspolitie (1985), waarbij zich een concen-
tratie van ongevallen voordoet op 4- à 5-jarige leeftijd. Van der Linden en Goos
(1975), tenslotte, vinden een verschillende ongevalspiek voor jongens (5 jaar) en voor
meisjes (7 jaar).
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Figuur 2: Aantal verkeersongevallen naar leeftijd en etnische groep (periode 1/7/85 -
1/12/89; betrokkenen 2-12 jaar)
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In Den Haai blijkt dat de gemiddelde leeftijd 7,4 jaar is. Dit geldt voor jongens
en meisjes.' Er blijken grote verschillen te zijn naar etnische groep (zie tabellen
9 en 10 van de bijlage). Marokkaanse en Turkse kinderen die betrokken zijn bij
een verkeersongeval zijn globaal anderhalf à twee jaar jonger dan Nederlandse
en Surinaamse kinderen. Figuur 2 illustreert de gevonden resultaten. Afgebeeld
is het aantal verkeersongevallen voor de verschillende leeftijdscategorieën per
etnische groep.

Opvallend is dat de curves voor Turkse en Marokkaanse kinderen een ander ver-
loop hebben dan die voor Surinaamse en Nederlandse kinderen. Bij Surinaamse
en Nederlandse kinderen is het aantal aanrijdingen op jonge leeftijd laag en stijgt
het langzaam om een maximum te bereiken op 10- en 11-jarige leeftijd. Bij Turk-
se en Marokkaanse kinderen zijn er relatief veel aanrijdingen op jonge leeftijd,
met een maximum voor Turkse kinderen bij 4-5 jaar en bij Marokkaanse kinde-
ren op een leeftijd van 6-7 jaar. Daarna neemt het aantal aanrijdingen af.

Zoals hiervoor al is vermeld (paragraaf 3.1) blijkt uit het onderzoek van
Hohenadel, Porschen en Seliger (1984, 1985a en b) eveneens dat de oververte-
genwoordiging van buitenlandse kinderen vooral voor de jonge kinderen opgaat.

18 F=0,33; df=1, p=0,56
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4 Beschrijving van de ongevallen

4.1 Oorzaak ongeval, type vervoer

Type vervoer
Voor dit onderzoek zijn alleen de ongevallen geselecteerd waarbij kinderen be-
trokken zijn die als voetganger of als fietser deelnemen aan het verkeer. Onder
alle etnische groepen zijn de meeste kinderen als voetganger betrokken bij een
aanrijding. Dit is het geval bij 53% van de Nederlandse kinderen. Bij allochtone
kinderen is dit aantal nog hoger: 77% van de Surinaamse, 82% van de Turkse en
84% van de Marokkaanse kinderen is als voetganger bij een ongeval betrokken
geraakt (tabel 3). Drie kinderen zijn `duo-passagiers' (d.w.z. achter op de fiets bij
een ander kind) en 9 kinderen zijn als bromfietser bij het ongeval betrokken.
Deze oververtegenwoordiging van allochtone kinderen bij de voetgangers is waar-
schijnlijk gedeeltelijk het gevolg van het feit dat zij ook jonger zijn en dat jonge
kinderen vaker als voetganger bij een verkeersongeval betrokken raken en oudere
kinderen vaker als fietser. Onder 2- en 3-jarigen is het aantal fietsers 1%, geleide-
lijk stijgt dat percentage tot 83% bij 12-jarigen (tabel 11 van de bijlage). Maar
het is ook mogelijk dat in gezinnen van etnische minderheden minder vaak een
fiets aanwezig is. Jongens en meisjes zijn even vaak fietser of voetganger wanneer
zij bij een verkeersongeval betrokken zijn (p<0,05).

Ook uit het bovenvermelde Duitse onderzoek blijkt dat buitenlandse kinderen
vergelijkenderwijze minder vaak als fietser een aanrijding krijgen dan Duitse
kinderen. Waarschijnlijk gaan zij later dan Duitse kinderen als fietser aan het
verkeer deelnemen, aldus Hohenadel, Porschen en Seliger (1984, 1985a en b).

Oorzaak ongeval
In de helft van alle gevallen omschrijft de verkeerspolitie de oorzaak van het
ongeval als `gevaarlijk oversteken'. In 38% van de gevallen lijkt de oorzaak eer-
der bij de automobilist te liggen. Het gaat om geen voorrang verlenen (6,3%),
het voertuig niet onder controle hebben (6,2%), door het rode licht rijden (6%),

Tabel 3: Type vervoer van kinderen betrokken bij een verkeersongeval, naar etnische
groep (periode 1/7/85 - 1/12/89; betrokkenen 2-12 jaar)

vervoer Nederlanders Surinamers Turken Marokkanen
(N=) (442) (57) (130) (142)

voetganger 53 77 82 84
fietser 47 23 18 16

XZ=68,9; df=3; p<0,0001
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hinderen bij afbuigen (5,3%). In 5,3% van de gevallen is de automobilist meteen
doorgereden na het ongeval (zie ook tabel 12 van de bijlage).

Ook hier hangen de verschillende besproken factoren samen met de oorzaak
van het ongeval. De verkeerspolitie meent dat in bijna alle gevallen (97%) voet-
gangers die betrokken zijn bij een ongeval onvoorzichtig oversteken. Fietsers zijn
echter in het algemeen slachtoffer van onvoorzichtige manoeuvres van automo-
bilisten; in 73% wordt als oorzaak van het verkeersongeval aangegeven dat de
automobilist voorrang had moeten geven, door het rode licht was gereden e.d.

Jongere kinderen zijn vaker als voetganger bij een verkeersongeval betrokken
en de oorzaak van het ongeval wordt dus vaker als `onvoorzichtig oversteken'
omschreven. Hetzelfde geldt voor Turkse, Marokkaanse en Surinaamse kinderen.
Zij zijn vaak jonger dan de Nederlandse kinderen en vaker als voetganger betrok-
ken bij het ongeval. Zij zijn eveneens vaker onvoorzichtig bij het oversteken
volgens de formulieren van de verkeerspolitie (zie tabel 13 en 14 van de bijlage).

4.2 Letsel

De verkeerspolitie noteert of er iemand gewond is geraakt bij het ongeval en of
het slachtoffer naar het ziekenhuis is vervoerd. Uit de gegevens blijkt dat wan-
neer zij betrokken zijn bij een ongeval Marokkaanse, Turkse en Surinaamse kin-
deren iets vaker gewond zijn dan de Nederlandse kinderen. Van de Nederlandse
kinderen raakt 57% gewond, onder de andere etnische groepen is dit percentage
hoger: bij de Marokkaanse kinderen 68%, bij de Turkse kinderen 67% en Suri-
naamse kinderen 74%.19 Ook uit Duitse gegevens komt naar voren dat het aan-
deel van buitenlandse kinderen groter is naarmate de gevolgen van een ongeval
ernstiger zijn (Hohenadel, Porschen en Seliger, 1984, 1985a en b).

Van de gewonde kinderen wordt 35% naar het ziekenhuis vervoerd- dit percen-
tage is in elke etnische groep gelijk. Op de totale groep is dit 22%.R Het al dan
niet gewond raken komt even vaak voor bij jongens als meisjes en is niet gerela-
teerd aan het doel van de verkeersdeelname (wel of niet op weg naar school, zie
ook paragraaf 4.4). Er blijkt echter wel een relatie te zijn tussen het gewond
raken enerzijds en het type vervoer en leeftijd anderzijds. Onder voetgangers zijn
heel wat meer kinderen gewond geraakt (71%) dan onder fietsers (44%; zie tabel
15 van de bijlage). Onder jonge kinderen is het aantal gewonden groter dan on-
der oudere kinderen. Bij twee- en driejarigen is 75% gewond, bij twaalfjarigen is
dit 55% (tabel 16 van de bijlage).

Het feit dat etnische minderheden vaker gewond zijn, hangt vermoedelijk sa-
men met het feit dat zij jonger zijn dan de Nederlandse kinderen en vaker als
voetganger bij het ongeval betrokken zijn (in plaats van als fietser).

Zes kinderen zijn overleden als gevolg van het ongeval (2 Marokkaanse, 1 Suri-
naams en 3 Nederlandse kinderen).

Figuur 3 illustreert deze gegevens omgerekend naar de totale bevolking. Per
etnische groep staan de drie kolommen voor het aantal bij een ongeval betrokken

19 X2=12,5; df=3; p<0,01
20 Per etnische groep zijn er geen verschillen: X2=1,1; df=3, n.s. (N=771).
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Figuur 3: Aantal kinderen dat gewond is geraakt of is opgenomen in het ziekenhuis als
gevolg van een aanrijding (periode 1/7/85 - 1/12/89; betrokkenen 2-12 jaar)
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kinderen, het aantal gewond kinderen en het aantal kinderen dat naar het zieken-
huis is vervoerd. Het aantal Marokkaanse en Turkse kinderen dat is aangereden
is resp. 3,3 en 3,1 maal zo groot als het aantal Nederlandse kinderen. Het aantal
gewonde kinderen is voor Marokkaanse kinderen 4 maal en voor Turkse kinde-
ren 3,6 maal zo groot als het aantal Nederlandse kinderen (zie ook tabel 20 van
de bijlage).

De tweede betrokkene
Er is ook informatie over de tweede betrokkene bij het ongeluk. Deze is in 80%
van de gevallen een man. 1 In 79% van de gevallen was bij de aanrijding een auto
betrokken, in 7% een brommer (tabel 17 van de bijlage). De gemiddelde leeftijd
is 35 jaar (66% van deze tweede betrokkenen is 38 of jonger). De verdeling van
de nationaliteit is geheel anders dan bij de kinderen: 74% is Nederlander, 14% is
Surinamer, 6% is Turk, 3% is Marokkaan en 2,9% heeft een andere nationali-
teit22 Slechts 16% is gewond (tegen 57% tot 74% onder de kinderen van de vier
etnische groepen) en 3% is vervoerd naar het ziekenhuis (tegen 22% van de
kinderen)?'

21 N=719, 1 ontbrekende waarde.
22 N=716, 3 ontbrekende waarden.
23 Geen van hen is overleden.

27



5 Tijdstip van het ongeval

Bestudering van het tijdstip van het ongeval is van belang omdat het aanwijzingen
oplevert omtrent de achterliggende factoren die samenhangen met een verhoogde
kans op een verkeersongeval.

5.1 Maand van het jaar

De meeste onderzoeken naar de weersomstandigheden bij verkeersongevallen
waarbij jonge voetgangers betrokken zijn, laten zien dat 90 à 95% plaatsvindt bij
droog weer.

De minste ongevallen vinden in januari plaats (5%), gevolgd door februari,
november en december (minder dan 6,5%) en de meeste in april (13%), juni en
september (beide 11,5%; zie tabel 18 van de bijlage). Dit vindt zijn oorzaak in de
geringere verkeersdeelname van kinderen tijdens de zomervakantie en de donke-
re, koude wintermaanden (Limbourg en Senckel, 1976). In Nederland is slechts
5% van de jeugdige verkeersslachtoffers bij een ongeluk betrokken bij schemer of
duisternis (Van der Molen en Tutert, 1980). Ook andere onderzoeken vinden een
minimum in juli, augustus en de wintermaanden (Limbourg en Senckel, 1976).

5.2 Dag van de week

Indien de ongevallen gelijk gespreid zouden zijn over de week zou op elke dag
ongeveer 14% van de ongevallen plaatsvinden. Dit blijkt niet het geval te zijn.
Slechts 7% van de ongevallen vindt op zondag plaats. Donderdag en vrijdag zijn
de meest onveilige dagen met resp. 17% en 18% van de ongevallen.

Ook uit de binnenlandse en de buitenlandse literatuur blijkt dat de meeste ver-
keersongevallen met kinderen plaatsvinden op schooldagen. Zondag is de veilig-
ste dag (Limbourg en Senckel, 1976). Volgens Read e.a. (1963) wordt dit veroor-
zaakt door het patroon van sociale activiteiten dat door de week gespreid is. Zo
zijn er op zondag meer gezinsactiviteiten, is er meer supervisie door de ouders,
minder verkeer, geen school en worden geen boodschappen gedaan.

Buitenlandse kinderen krijgen vaker dan Duitse kinderen een ongeval tijdens
vakanties en zon- en feestdagen (Hohenadel, Porschen en Seliger, 1984, 1985a en
1985b). In het huidige onderzoek is geen duidelijk verschil tussen allochtonen en
autochtonen gevonden. Wel worden Marokkaanse kinderen wat vaker tijdens het
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Figuur 4: Verdeling van de ongevallen over de dag (periode 1/7/85 - 1/12/89; betrokke-
nen 2-12 jaar)
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weekend slachtoffer van een verkeersongeval (36%) dan de andere etnische groe-
pen.24

53 Tijd van de dag

Uit eerder onderzoek blijkt dat in het avondspitsuur (16.00 - 18.00 uur) relatief
de meeste voetgangersongevallen met kinderen (t/m 14 jaar) plaatsvinden. Bij 0-
tot 4-jarigen ligt dit wat meer gespreid over de middaguren (Brocken en Warnar,
1985; Limbourg en Senckel, 1976; Van der Linden en Goos, 1975; Read e.a.,
1963).

Figuur 4 geeft de resultaten weer voor dit onderzoek. Er is een kleine piek van
de ongevallen rond 8.00 uur en rond 13.00 uur 25 Op dit tijdstip vinden 40 ver-
keersongevallen plaats (in 4,5 jaar). De meeste ongevallen gebeuren echter rond
16.00 uur. Het is waarschijnlijk dat deze pieken grotendeels ontstaan doordat
kinderen op deze momenten van en naar school gaan.

24 Marokkanen: 36%; Turken: 16%; Surinamers: 23%; Nederlanders: 17% (X2=21,2;
df=3; p<0,001).

25 De tijden in categorieën ingedeeld rond het hele uur. Acht uur betekent hier dus: van
7.30 tot 8.30 uur.
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Tabel 4: Ongevallen gerelateerd aan de schoolroute, naar etnische groep (periode 1/7/85
- 1/12/89; betrokkenen 2-12 jaar)

Nederlanders Surinamers Turken Marokkanen
(N=) (442) (57) (130) (142)

schoolroute 46 35 30 34
spelen e.a. activiteiten 54 65 70 66

X2=15,6; df=3; p=0,001

5.4 Doel van de verkeersdeelname

Een belangrijke vraag is in hoeverre de ongevallen bij kinderen gebeuren op weg
naar school of na school, bij het buitenspelen en bij het doen van boodschappen.

Over het doel van de verkeersdeelname is geen precieze informatie aanwezig.
Maar gegevens over het tijdstip van het ongeval kunnen een redelijke indicatie
hieromtrent opleveren. Om te bepalen of een ongeval wel of niet op weg naar
school is gebeurd, is de volgende werkwijze gevolgd. Een ongeval is als `op weg
naar school' geclassificeerd tenzij het op de volgende momenten gebeurde:
-op zaterdag en zond,
-tijdens de vakanties,
-voor 7.00 uur en na 16.30 uur.

Vermoedelijk levert deze aanpak een minimumschatting op van het aantal onge-
vallen dat niet met de schoolroute samenhangt. Met deze indeling lijkt de kans
groter dat te veel ongelukken als `met de schoolroute samenhangend' worden
gecategoriseerd dan dat te weinig gebeurt. Binnen de schooltijden zullen niet alle
kinderen van 2-12 schoolgaand zijn of naar school reizen. De mogelijkheid dat
kinderen buiten de vastgestelde tijdstippen (na 16.30, tijdens het weekend, de
vakanties) toch in verband met school een aanrijding krijgen, lijkt kleiner.

De meerderheid van de ongevallen, namelijk 60%, is niet gebonden aan de
schoolroute en 40% hangt hier wel mee samen. Deze verhouding is voor jongens
en meisjes gelijk (p<0,05). Maar ook hier worden verschillen gevonden tussen de
vier etnische groepen (tabel 4). Onder Nederlandse kinderen is het aandeel van
de ongevallen dat gerelateerd is aan de schoolroute relatief hoog: 46%; bij de
andere drie etnische groepen is ongeveer één derde van alle ongevallen (nl. 30 à
35%). Bij etnische minderheden gebeuren aanrijdingen dus vaker tijdens het spe-
len op straat of bij andere activiteiten die niet met de schoolroute samenhangen.

Het wel of niet betrokken raken bij een ongeluk tijdens de schoolroute is niet
gerelateerd aan het type vervoer, aan de oorzaak van het ongeluk of aan het
geslacht van het betrokken kind. Er is wel een zeer sterke samenhang met leef-
tijd. Ongevallen die van en naar school gebeuren komen, zoals verwacht kan

26 Bij de gemeente is informatie opgevraagd over het begin en de het einde van de
schooldag en alle vakanties en vrije dagen tijdens de periode die het onderzoek beslaat.
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worden, vaker voor onder oudere kinderen dan onder jongere kinderen. Onder
zeer jonge kinderen (2 tot 4 jaar) is het aantal ongevallen dat mogelijkerwijs
samenhangt met de schoolroute 30%, dit stijgt tot 69% bij 12-jarigen (zie tabel
19 van de bijlage). Deze samenhang met leeftijd zou gedeeltelijk de hierboven
beschreven relatie tussen schoolroute en etnische groep kunnen verklaren. Aan-
gezien de Marokkaanse en Turkse kinderen die bij een verkeersongeval betrok-
ken raken gemiddeld jonger zijn dan de Nederlandse kinderen zullen zij als ge-
volg hiervan waarschijnlijk vaker betrokken zijn bij een ongeval dat niet samen-
hangt met de schoolroute.

Andere onderzoekers vinden eveneens dat het aantal ongelukken tijdens het
spelen sterk afneemt met de leeftijd (40% bij de 0- tot 4-jarigen tot 7% bij de 10-
jarigen; zie: Limbourg en Senckel, 1976).

Zoals reeds hiervoor opgemerkt, komt de Werkgroep Verkeersveiligheid (1989)
tot de conclusie dat voor de groep kinderen tot en met 12 jaar ca. 30% van de
ongevallen plaatsvindt op tijdstippen die gerelateerd kunnen worden aan een
schoolroute. Dit betekent dat ca. 70% van alle ongevallen met kinderen tot en
met 12 jaar tijdens andere activiteiten, meestal bij het spelen op straat in de
directe woonomgeving gebeurt, aldus de Werkgroep. Dit komt globaal overeen
met onze gegevens.

Brocken en Warnar (1985) concluderen, dat in 29 van de 34 ongevallen (circa
80%) geen sprake is van het zich bevinden op een schoolroute. Andere onderzoe-
ken vinden dat het aantal ongevallen dat plaatsvindt tijdens het spelen op straat
wat lager is dan in het huidige onderzoek namelijk rond 40%. Zij vinden even-
eens een relatie met geslacht (meer ongevallen tijdens het spelen bij jongens
(20%) dan bij meisjes (11%; zie: Limbourg en Senckel, 1976). Het verband met
geslacht is, zoals al bleek, in dit onderzoek niet gevonden.

27 In het rapport van de Werkgroep Verkeersveiligheid (1989) wordt geconstateerd dat
voor de groep kinderen van 5 tot en met 12 jaar (de schoolgaande kinderen) ca. 47%
van alle ongevallen gerelateerd kunnen zijn aan de schoolroute. In Den Haag hebben
voor dezelfde leeftijdsgroep 43% van de ongevallen waarschijnlijk te maken met de
schoolroute.

28 Het feit dat dit onderzoek wat hoger uitkomt ligt waarschijnlijk aan de vrij ruime mar-
ges die zijn gekozen bij het bepalen van de relatie van het ongeval tot de schoolroute.
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Bijlage: Tabellen

Tabel 1: Nationaliteit/etnische groep van kinderen (2-12 jaar) die betrokken zijn geweest
bij een verkeersongeval in de periode juli 1985 tot december 1989

frequentie % cumulatieve %

Marokkaan 142 18,3 18,3
Turk 130 16,7 35,0
Surinamer 53 6,8 41,8
Antilliaan 4 0,5 42,3
Nederlander 403 51,8 94,1

Chinees/Hongkong 6 0,8 94,9
Duitser 5 0,6 95,5
Pakistaan 5 0,6 96,1
Ghanees/Cameroun 3 0,4 96,5
Indonesiër 3 0,4 96,9
U.K. 3 0,4 97,3
Fransman 2 0,3 97,6

Amerikaan/Canadees 1 0,1 97,7
Angolees/Nigeriaan 1 0,1 97,8
Griek 1 0,1 97,9
Iraniër 1 0,1 98,1
Italiaan 1 0,1 98,2
Joegoslaaf 1 0,1 98,3
Latijns-Amerikaan 1 0,1 98,5
Portugees 1 0,1 98,6
Spanjaard 1 0,1 98,7
Tsjech 1 0,1 98,8
Vietnamees 1 0,1 99,0
Zweed 1 0,1 99,1

vermoedelijk etn. minderheid 6 0,8 99,9
buitenlanders, onbekend 1 0,1 100

totaal 778 100 100
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Tabel 2: Bevolking van 2- t/m 12-jarigen in Den Haag naar wijk in 1987 (absolute cijfers
en percentages)

Nederlanders Surinamers Turken Marokkanen
wijk abs. % abs. % abs. % abs. %

1 Oostduinen 4 0 0 0 0 0 0 0
2 Belgisch Park 620 1,9 14 0,2 7 0,2 10 0,3
3 Westbroekpark 146 0,4 0 0 0 0 0 0
4 Benoordenhout 1250 3,8 22 0,3 1 0 0 0
5 Archipelbuurt 459 1,4 18 0,3 1 0 3 0,1
6 Van Stolkpark 80 0,2 3 0 0 0 1 0
7 Scheveningen 1568 4,8 33 0,5 1 0 13 0,4
8 Duindorp 585 1,8 3 0 0 0 4 0,1
9 Statenkwartier 1482 4,5 53 0,8 5 0,2 3 0,1
10 Zorgvliet 27 0,1 1 0 0 0 0 0
11 Duinoord 579 1,8 63 0,9 3 0,1 12 0,4
12 Bloemenbuurt 1217 3,7 73 1,1 2 0,1 2 0,1
13 Vogelwijk 497 1,5 17 0,3 0 0 0 0
14 Bohemen 206 0,6 5 0,1 0 0 0 0
15 Kijkduin 41 0,1 0 0 0 0 0 0
16 Kraayenstein 308 0,9 4 0,1 3 0,1 0 0
17 Loonduinen 2402 7,4 179 2,6 7 0,2 18 0,6
18 Waldeck 1403 4,3 139 2 2 0,1 14 0,4
19 Vruchtenbuurt 1100 3,4 48 0,7 8 0,3 14 0,4
20 Valkenboskwartier 1590 4,9 573 8,4 71 2,3 94 3
21 Regentessekwartier 785 2,4 392 5,8 63 2,1 83 2,6
22 Zeeheldenkwartier 596 1,8 117 1,7 24 0,8 59 1,9
23 Willemspark 61 0,2 2 0 0 0 0 0
24 Haagse Bos 3 0 0 0 0 0 0 0
25 Marlot-Mariahoeve 791 2,4 84 1,2 25 0,8 20 0,6
26 Bezuidenhout 1136 3,5 236 3,5 14 0,5 16 0,5
27 Stationsbuurt 384 1,2 173 2,5 67 2,2 181 5,8
28 Centrum 902 2,8 353 5,2 32 1 92 2,9
29 Schildersbuurt 1814 5,6 1721 25 1510 49 1135 36
30 Transvaalkwartier 904 2,8 758 11 523 17 397 13
31 Rustenburg-Oostbroek 1495 4,6 120 1,8 9 0,3 11 0,4
32 L.eyenburg 1031 3,2 54 0,8 2 0,1 0 0
33 Bouwlust 1780 5,5 290 4,3 195 6,4 207 6,6
34 Morgenstond 1018 3,1 142 2,1 47 1,5 49 1,6
35 Zuiderpark 1 0 0 0 0 0 0 0
36 Moerwijk 1094 3,4 178 2,6 75 2,5 121 3,9
37 Groente- en Fruitmarkt 166 0,5 46 0,7 41 1,3 19 0,6
38 Laakkwartier-Spoorwijk 3063 9,4 876 13 322 11 559 18
39 Binckhorst 17 0,1 4 0,1 1 0 1 0

totaal 32.605 100 6.794 100 3.061 100 3.138 100
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Tabel 3: Aantal verkeersongevallen per wijk voor vier etnische groepen (in 4,5 jaar,
kinderen van 2 t/m 12); in promillages

wijk Nederlanders Surinamers Turken Marokkanen

Oostduinen
Belgisch Park 11,3 - - -
Westbroekpark 34,2 - - -
Benoordenhout 11,2 - - -
Archipelbuurt 13,1 - - -
Van Stolkpark 37,5 - - -
Scheveningen 22,3 - - -
Duindorp 17,1 - - -
Statenkwartier 12,8 - - -
Zorgvliet
Duinoord 10,4 - - -
Bloemenbuurt 8,2 - - -
Vogelwijk 8,0 - - -
Bohemen 9,7 - - -
Kijkduin
Kraayenstein 13,0 - - -
Loosduinen 9,2 5,6 - -
Waldeck 7,1 - - -
Vruchtenbuurt 13,6 - - -
Valkenboskwartier 13,8 12,2 - 31,9
Regentessekwartier 8,9 5,1 - -
Zeeheldenkwartier 13,4 - - -
Willemspark
Haagse Bos
Marlot-Mariahoeve 7,6 - - -
Bezuidenhout 14,1 4,2 - -
Stationsbuurt 28,6 5,8 29,9 27,6
Centrum 16,6 2,8 - 54,3
Schildersbuurt 17,1 13,9 49,0 53,7
Transvaalkwartier 12,2 6,7 38,2 40,3
Rustenburg-Oostbroek 12,7 25,0 - -
Leyenburg 10,7 - - -
Bouwlust 14,6 3,4 30,8 19,3
Morgenstond 21,6 7,0 106,4 102,0
Zuiderpark
Moerwijk 10,1 5,6 - 24,8
Groente- en Fruitmarkt 18,1 - - -
Laakkwartier-Spoorwijk 17,6 2,3 24,8 41,1
Binckhorst

totaal 13,5 8,2 43,2 44,1
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Toelichting: Berekening van de Chi-kwadraat in tabel 4
Tabel 4 is als volgt opgebouwd.
-In de eerste kolom staat de verdeling van de bevolking.
-In de tweede kolom staan het aantal `verwachte ongevallen'. Dit is het aandeel

van die wijk in de totale Haagse bevolking vermenigvuldigd met het totaal
aantal ongelukken. Zo wonen bijvoorbeeld 620 kinderen in de wijk Belgisch
Park. Dat is 1,9% van alle kinderen in Den Haag. Het aantal ongelukken dat
men kan verwachten in deze wijk is dus het aandeel in de bevolking maal het
totaal aantal ongevallen (0,019 maal 440 = 8,37).

-De derde kolom is het aantal ongevallen dat door de verkeerspolitie is
geregistreerd.

-De vierde kolom geeft het verschil aan tussen de geobserveerde en de
verwachte waarde.

-In de laatste kolom wordt de Chi-kwadraat berekend.

z
)De formule voor de Chi-kwadraat is: X2= som (o

E

waarbij 0: geobserveerd aantal ongevallen per wijk
E: verwachting van het aantal ongelukken voor Marokkanen/ Turken/

Surinamers, op basis van de Nederlandse gegevens, per wijk.

Formule E: Per wijk: ongevallen Nederlanders * bevolking allochtonen.
bevolking Nederlanders
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Tabel 4: Aantal verkeersongevallen per wijk voor Nederlandse kinderen per wijk (periode
1/7/85 - 1/12/89; betrokkenen 2-12 jaar)

inwoners ongevallen
wijk 2-12 jr verw. geobs. verschil XZ

Oostduinen' 4 0,05 1 0,95 16,58
Belgisch Park 620 8,37 7 -1,37 0,22
Westbroekpark 146 1,97 5 3,03 4,66
Benoordenhout 1250 16,87 14 -2,87 0,49
Archipelbuurt 459 6,19 6 -0,19 0,01
Van Stolkpark 80 1,08 3 1,92 3,42
Scheveningen 1568 21,16 35 13,84 9,05
Duindorp 585 7,89 10 2,11 0,56
Statenkwartier 1482 20 19 -1 0,05
Zorgvliet 27 0,36 3 2,64 19,07
Duinoord 579 7,81 6 -1,81 0,42
Bloemenbuurt 1217 16,42 10 -6,42 2,51
Vogelwijk 497 6,71 4 -2,71 1,09
Bohemen 206 2,78 2 -0,78 0,22
Kijkduin' 41 0,55 2 1,45 3,78
Kraayenstein 308 4,16 4 -0,16 0,01
Loosduinen 2402 32,41 22 -10,41 3,35
Waldeck 1403 18,93 10 -8,93 4,21
Vruchtenbuurt 1100 14,84 15 0,16 0,00
Vatkenboskwartier 1590 21,46 22 0,54 0,01
Regentessekwartier 785 10,59 7 -3,59 1,22
Zeeheldenkwartier 596 8,04 8 -0,04 0,00
Willemspark• 61 0,82 3 2,18 5,76
Haagse Bos* 3 0,04 2 1,96 94,84
Marlot-Mariahoeve 791 10,67 6 -4,67 2,05
Bezuidenhout 1136 15,33 16 0,67 0,03
Stationsbuurt 384 5,18 11 5,82 6,53
Centrum 902 12,17 15 2,83 0,66
Schildersbuurt 1814 24,48 31 6,52 1,74
Transvaalkwartier 904 12,20 11 -1,20 0,12
Rustenburg-Oostbroek 1495 20,17 19 -1,17 0,07
Leyenburg 1031 13,91 11 -2,91 0,61
Bouwlust 1780 24,02 26 1,98 0,16
Morgenstond 1018 13,74 22 8,26 4,97
Zuiderpark* 1 0,01 2 1,99 292,42
Moerwijk 1094 14,76 11 -3,76 0,96
Groente- en Fruitmarkt 166 2,24 3 0,76 0,26
Laakkwartier-Spoorwijk 3063 41,33 36 -5,33 0,69
Binckhorst• 17 0,23 0 0 0

totaal 32.605 440 482,79
* Wijken met verwacht waarden kleiner dan 1.
X2=50,38; df=32; p=0,01 (bij verwachte waarden >1)
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Toelichting. Berekening van de Chi-kwadraat in tabel 5 t/m 7
Tabellen 5 t/m 7 zijn als volgt ingedeeld.
1. In de eerste kolom staat het aantal Nederlandse kinderen dat betrokken is bij

een ongeval.
2. In de tweede kolom staat het aantal kinderen van Surinaamse afkomst dat zou

zijn verongelukt indien de verdeling van de ongevallen onder Surinaamse kin-
deren identiek zou zijn aan die van de Nederlandse kinderen. Het gaat dus om
het aantal `verwachte' verkeersongevallen. Dit is als volgt berekend: in Loos-
duinen blijkt bijvoorbeeld dat er 22 Nederlandse kinderen bij een aanrijding
betrokken zijn in vier en een half jaar terwijl er 2402 kinderen wonen. De
verhouding kinderen die bij een aanrijding zijn betrokken in die wijk is dus
22/2402=0,00916. Het aantal verwacht Surinaamse kinderen in gelijk aan deze
verhouding (0,00916) maal het aantal Surinaamse kinderen in Loosduinen
(179). 0,00916 maal 179 is 1,64.

3. De derde kolom toont het `echte' aantal verongelukte kinderen van Surinaam-
se afkomt. Dit is dus het aantal geobserveerde verongelukte kinderen van Suri-
naamse afkomst.

4. In de vierde kolom is het verschil berekend tussen de verwachte en de geobser-
veerde aantallen verongelukte kinderen.

5. In de laatste kolom staat de Chi-kwadraat waarde van dit verschil. Deze maat
dient ertoe om te controleren of de gevonden verschillen groter zijn dan op
grond van toeval kan worden verwacht.

In de tabel zijn alleen de resultaten voor een beperkt aantal wijken gepresen-
teerd. Dit zijn de buurten waarbij het verwachte aantal Surinaamse verongelukte
kinderen groter is dan 1. Alleen dan heeft het zin om de Chi-kwadraat te bere-
kenen en zijn statistisch significante uitspraken mogelijk. De verwachte waarden
zijn (mede) afhankelijk van het aantal Surinamers in de wijk. Omdat de spreiding
van de Surinamers niet gelijk is over de stad maar geconcentreerd is in enkele
wijken bevat de tabel dus slechts de wijken waar het aantal Surinamers relatief
groot is.
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Tabel 5: Aantal ongelukken bij Surinaamse kinderen in vergelijking met Nederlandse
kinderen (periode 1/7/85 - 1/12/89; betrokkenen 2-12 jaar)

Nederlandse Surinamers
wijk kinderen verve. geobs. verschil X2

Oostduinen 1 0 0 0 0
Belgisch Park 7 0,16 0 -0,16 0,16
Westbroekpark 5 0 0 0 0
Benoordenhout 14 0,25 0 -0,25 0,25
Archipelbuurt 6 0,24 0 -0,24 0,24
Van Stolkpark 3 0,11 0 -0,11 0,11
Scheveningen 35 0,74 2 1,26 2,17
Duindorp 10 0,05 0 -0,05 0,05
Statenkwartier 19 0,68 0 -0,68 0,68
Zorgvliet 3 0,11 0 -0,11 0,11
Duinoord 6 0,65 1 0,35 0,18
Bloemenbuurt 10 0,60 1 0,40 0,27
Vogelwijk 4 0,14 0 -0,14 0,14
Bohemen 2 0,05 1 0,95 18,65
Kijkduin 2 0 0 0 0
Kraayenstein 4 0,05 0 -0,05 0,05
Loosduinen 22 1,64 1 -0,64 0,25
Waldeck 10 0,99 1 0,01 0
Vruchtenbuurt 15 0,65 0 -0,65 0,65
Valkenboskwartier 22 7,93 7 -0,93 0,11
Regentessekwartier 7 3,50 2 -1,50 0,64
Zeeheldenkwartier 8 1,57 0 -1,57 1,57
Willemspark 3 0,10 0 -0,10 0,10
Haagse Bos 2 0 0 0 0
Marlot-Mariahoeve 6 0,64 0 -0,64 0,64
Bezuidenhout 16 3,32 1 -2,32 1,62
Stationsbuurt 11 4,96 1 -3,96 3,16
Centrum 15 5,87 1 -4,87 4,04
Schildersbuurt 31 29,41 24 -5,41 1,00
Transvaalkwartier 11 9,22 5 -4,22 1,93
Rustenburg-Oostbroek 19 1,53 3 1,47 1,43
Leyenburg 11 0,58 1 0,42 0,31
Bouwlust 26 4,24 1 -3,24 2,47
Morgenstond 22 3,07 1 -2,07 1,39
Zuiderpark 2 0 0 0 0
Moerwijk 11 1,79 1 -0,79 0,35
Groente- en Fruitmarkt 3 0,83 0 -0,83 0,83
Laakkwartier-Spoorwijk 36 10,30 2 -8,30 6,68
Binckhorst 0 0 0 0 0

totaal 257 95,9 57

X2= 26,7; df=14; p=0,02 (bij verwachte waarden >1)
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Tabel 6: Aantal ongelukken bij Turkse kinderen in vergelijking met Nederlandse kinderen
(periode 1/7/85 - 1/12/89; betrokkenen 2-12 jaar)

Nederlandse Turken
wijk kinderen verw. geobs. verschil X2

Oostduinen 1 0 0 0 0
Belgisch Park 7 0,08 0 -0,08 0,08
Westbroekpark 5 0 0 0 0
Benoordenhout 14 0,01 0 -0,01 0,01
Archipelbuurt 6 0,01 0 -0,01 0,01
Van Stolkpark 3 0 0 0 0
Scheveningen 35 0,02 0 -0,02 0,02
Duindorp 10 0 0 0 0
Statenkwartier 19 0,06 0 -0,06 0,06
Zorgvliet 3 0 0 0 0
Duinoord 6 0,03 0 -0,03 0,03
Bloemenbuurt 10 0,02 0 -0,02 0,02
Vogelwijk 4 0 0 0 0
Bohemen 2 0 0 0 0
Kijkduin 2 0 0 0 0
Kraayenstein 4 0,04 0 -0,04 0,04
Loosduinen 22 0,06 0 -0,06 0,06
Waldeck 10 0,01 0 -0,01 0,01
Vruchtenbuurt 15 0,11 0 -0,11 0,11
Valkenboskwartier 22 0,98 2 1,02 1,05
Regentessekwartier 7 0,56 1 0,44 0,34
Zeeheldenkwartier 8 0,32 2 1,68 8,74
Willemspark 3 0 0 0 0
Haagse Bos 2 0 0 0 0
Marlot-Mariahoeve 6 0,19 1 0,81 3,46
Bezuidenhout 16 0,20 0 -0,20 0,20
Stationsbuurt 11 1,92 2 0,08 0
Centrum 15 0,53 3 2,47 11,44
Schildersbuurt 31 25,80 74 48,20 90,01
Transvaalkwartier 11 6,36 20 13,64 29,22
Rustenburg-Oostbroek 19 0,11 1 0,89 6,86
Leyenburg 11 0,02 1 0,98 44,88
Bouwlust 26 2,85 6 3,15 3,49
Morgenstond 22 1,02 5 3,98 15,63
Zuiderpark 2 0 0 0 0
Moerwijk 11 0,75 2 1,25 2,06
Groente- en Fruitmarkt 3 0,74 1 0,26 0,09
Laakkwartier-Spoorwijk 36 3,78 8 4,22 4,70
Binckhorst 0 0 0 0 0

totaal 46,6 129

X2=143,1; df=6; p<0,0001 (bij verwachte waarden >1)
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Tabel 7: Aantal ongelukken bij Marokkaanse kinderen in vergelijking met Nederlandse
kinderen (periode 1/7/85 - 1/12/89; betrokkenen 2-12 jaar)

Nederlandse Marokkanen
wijk kinderen verw. geobs. verschil X2

Oostduinen 1 0 0 0 0
Belgisch Park 7 0,11 1 0,89 6,97
Westbroekpark 5 0 0 0 0
Benoordenhout 14 0 0 0 0
Archipelbuurt 6 0,04 0 -0,04 0,04
Van Stolkpark 3 0,04 2 1,96 102,70
Scheveningen 35 0,29 2 1,71 10,07
Duindorp 10 0,07 0 -0,07 0,07
Statenkwartier 19 0,04 0 -0,04 0,04
Zorgvliet 3 0 0 0 0
Duinoord 6 0,12 0 -0,12 0,12
Bloemenbuurt 10 0,02 1 0,98 58,87
Vogelwijk 4 0 0 0 0
Bohemen 2 0 0 0 0
Kijkduin 2 0 0 0 0
Kraayenstein 4 0 0 0 0
Loosduinen 22 0,16 0 -0,16 0,16
Waldeck 10 0,10 0 -0,10 0,10
Vruchtenbuurt 15 0,19 0 -0,19 0,19
Valkenboskwartier 22 1,30 3 1,70 2,22
Regentessekwartier 7 0,74 5 4,26 24,52
Zeeheldenkwartier 8 0,79 0 -0,79 0,79
Willemspark 3 0 1 1 0
Haagse Bos 2 0 0 0 0
Marlot-Mariahoeve 6 0,15 2 1,85 22,52
Bezuidenhout 16 0,23 1 0,77 2,66
Stationsbuurt 11 5,18 5 -0,18 0,01
Centrum 15 1,53 S 3,47 7,87
Schildersbuurt 31 19,40 61 41,60 89,24
Transvaalkwartier 11 4,83 16 11,17 25,82
Rustenburg-Oostbroek 19 0,14 1 0,86 5,29
Leyenburg 11 0 0 0 0
Bouwlust 26 3,02 4 0,98 0,32
Morgenstond 22 1,06 5 3,94 14,67
Zuiderpark 2 0 0 0 0
Moerwijk 11 1,22 3 1,78 2,61
Groente- en Fruitmarkt 3 0,34 1 0,66 1,26
Laakkwartier-Spoorwijk 36 6,57 23 16,43 41,09
Binckhorst 0 0 0 0 0

totaal 47,7 142

X2=183,8; df = 9; p <0,0001 (bij verwachte waarden > 1)
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Tabel 8: Aantal ongevallen naar geslacht per etnische groep (periode 1/7/85 - 1/12/89;
betrokkenen 2-12 jaar)

jongens meisjes totaal

Nederlanders bevolking 15.935 16.670 32.605
ongevallen 284 156 440

Surinamers bevolking 3.486 3.308 6.794

ongevallen: verwacht 62,1 31,0
geobserveerd 41 16 57

verschil -21,13 -14,96
Chi-kwadraat 7,2 7,2 14,6•

Turken bevolking 1.535 1526 3.061

ongevallen: verwacht 27,4 14,3
geobserveerd 88 41 129

verschil 60,6 26,7
Chi-kwadraat 134,4 49,0 184,4•

Marokkanen bevolking 1573 1565 3.138

ongevallen: verwacht
28,0 16,7

geobserveerd 98 44 142
verschil 70,0 29,4
Chi-kwadraat 174,6 58,8 233,4-

* df=2; p<0,001

Tabel 9: Leeftijd van kinderen betrokken bij een verkeersongeval, naar etnische groep
(periode 1/7/85 - 1/12/89; betrokkenen 2-12 jaar)

Nederlanders Surinamers Turken Marokkanen

leeftijd 8,0 7,4 6,0 6,5
standaarddeviatie (2,5) (2,8) (2,6) (2,8)

F=26,2; df=3; p<0,0001

45



Tabel 10: Aantal ongevallen naar leeftijd, per etnische groep (periode 1/7/85 - 1/12/89;
betrokkenen 2-12 jaar)

Nederlanders
bevolking
ongevallen

Surinamers
bevolking
ongev.: verwacht

geobs.
verschil
Chi-kwadraat1

Turken
bevolking
ongev.: verwacht

geobs.
verschil
Chi-kwadraat2

Marokkanen
bevolking

verwachtongev.:
geobs.

verschil
Chi-kwadraat3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3399 3209 3168 3049 3240 2470 2276 3097 2823 2903 2971
8 14 23 27 44 51 59 61 58 77 18

761 714 683 632 609 592 584 581 542 565 531
1,8 3,1 5,0 5,6 8,3 12,2 15,1 11,4 11,1 15,0 3,2
2 6 4 5 6 3 7 7 6 9 2
0,2 2,9 -1,0 -0,6 -2,3 -9,2 -8,1 -4,4 -5,1 -6,0 -1,2
0,0 2,7 0,2 0,1 0,6 7,0 4,4 1,7 2,4 2,4 0,5

306 318 296 304 315 295 300 264 265 183 215
0,7 1,4 2,1 2,7 4,3 6,1 7,8 5,2 5,4 4,9 1,3
8 13 21 22 13 15 13 10 6 7 1
7,3 11,6 18,9 19,3 8,7 8,9 5,2 4,8 0,6 2,1 -0,3

73,6 97,2 165,4 138,5 17,8 13,0 3,5 4,4 0,1 0,9 0,1

316 311 300 328 339 305 301 262 253 207 216
0,7 1,4 2,2 2,9 4,6 6,3 7,8 5,2 5,2 5,5 1,3

10 15 15 15 22 14 9 15 9 12 6
9,3 13,6 12,8 12,1 17,4 7,7 1,2 9,8 3,8 6,5 4,7

115,2 137,2 75,5 50,4 65,7 9,4 0,2 18,8 2,8 7,7 16,8

1 Totaal X2=21,9; df=11; p<0,05
2 Totaal X2=514,5; df=11; p<0,0001
3 Totaal X2=499,7; df=11; p<0,0001

Tabel 11: Type vervoer en leeftijd (periode 1/7/85 - 1/12/89; betrokkenen 2-12 jaar); in %

leeftijd 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12
(N=) (77) (132) (170) (184) (186) (29)

rijwiel 1 8 22 41 66 83
voetganger 99 92 78 59 34 17

X2=204,7; df=5; p<0,0001
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Tabel 12: Oorzaak van het verkeersongeval bij kinderen die betrokken zijn geweest bij
een verkeersongeval in de periode juli 1985 tot december 1989

oorzaak frequentie %

voetganger.
onvoorzichtig oversteken 391 50,3

automobilist:
inhalen 10 1,3
door rood licht rijden 47 6,0
voertuig niet onder controle 48 6,2
geen voorrang 49 6,3
doorrijding' 44 5,7
niet rechtsrijden 12 1,5
hinderen bij afbuigen 41 5,3
onvoorzichtig manoeuvreren'' 19 2,4
niet voldoende afstand 13 1,7

diversen:
tekens op wegdek 3 0,4
eenzijdig ongeval'` 4 0,5
onvoorzichtig portier openen 5 0,6
drankgebruik en medicijnen 2 0,3
diversen 90 11,6

778 100

' De automobilist is doorgereden.
Namelijk onvoorzichtig achteruit, wegrijden, keren, uit uitrit.
Bij een eenzijdig ongeval is slechts één verkeersdeelnemer betrokken (bijvoorbeeld
een fietsend kind dat valt).

Tabel 13: Oorzaak verkeersongeval van kinderen naar leeftijd (periode 1/7/85 - 1/12/89;
betrokkenen 2-12 jaar); in %

oorzaak' 2-4 jaar 5-7 jaar 8-10 jaar 11-12 jaar
(N=) (140) (239) (264) (135)

onvoorzichtig 71 60 45 21
automobilist 16 25 44 64
diversen 12 15 11 16

* Voor codering variabele zie tabel 12.
X2=98,7; df=6; p<0,0001
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Tabel 14: Oorzaak verkeersongeval van kinderen naar etnische groep (periode 1/7/85 -
1/12/89; betrokkenen 2-12 jaar); in %

oorzaak* Nederlanders Surinamers Turken Marokkanen
(N=) (442) (57) (130) (142)

onvoorzichtig 37 60 72 68
automobilist 48 25 19 23
diversen 16 16 9 9
• Voor codering variabele zie tabel 12.
X2= 78,7; df = 6; p <0,0001

Tabel 15: Type vervoer en gewond raken (periode 1/7/85 - 1/12/89; betrokkenen 2-12
jaar); in % 1

vervoer
(N=)

voetganger fietser
(508) (270)

gewond 71 44

X2=53,5; df=1; p <0,001

Tabel 16: Aantal gewonden onder slachtoffers van een verkeersongeval naar leeftijds-
categorieën (periode 1/7/85 - 1/12/89; betrokkenen 2-12 jaar); in %

leeftijd
(N=)

2-3
(77)

4-5
(132)

6-7
(170)

8-9
(184)

10-11
(186)

12
(29)

gewond 75 72 64 59 50 55

X2=23,9; df=3; p<0,001
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Tabel 17: Type vervoer van betrokkene ouder dan 12 jaar (periode 1/7/85 - 1/12/89;
betrokkenen 2-12 jaar)

frequentie %

voetganger 12 1,7
rijwiel 24 3,3
personenauto 566 78,7
motor 1 0,1
bromfiets 52 7,2
bestelauto 27 3,8
vrachtauto 7 1,0
tram 19 2,6
bus 7 1,0
hond/paard 1 0,1
voertuig (missing) 3 0,4

totaal 719 100

Tabel 18: Maand waarin het verkeersongeval plaats vond (betrokkenen 2-12 jaar, selectie
op 1986, 1987, 1989; N=515)

maand frequentie (%)

januari 4,5
februari 5,8
maart 8,7
april 12,8
mei 8,5
juni 11,5
juli 7,6
augustus 7,8
september 11,5
oktober 9,9
november 5,2
december 6,4
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Tabel 19: Doel van de verkeersdeelname en leeftijd (periode 1/7/85 - 1/12/89; betrokke-
nen 2-12 jaar); in %

leeftijd 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12
(N=) (77) (132) (170) (184) (186) (29)

schoolroute 31 29 37 42 50 69
spelen e.a. activiteiten 69 71 63 58 51 31

X2=27,2; df=3; p<0,0001

Tabel 20: Aantal kinderen dat betrokken is bij een aanrijding, gewond raakte en is ver-
voerd naar het ziekenhuis, per etnische groep; Chi-kwadraat van de verschillen
tussen Nederlanders en allochtonen (periode 1/7/85 - 1/12/89; betrokkenen 2-
12 jaar)

Nederlanders Surinamers Turken Marokkanen

ongevallen:
bevolking totaal 32.605 6794 3061 3138
aantal ongevallen 442 57 130 142
verwacht aantal ong.' 52,9 23,8 24,4
verschil 4,1 106,2 117,6
Chi-kwadraat2 0,3 472,6' 565,3'

ongevallen (pro mille) 13,5 8,4 42 45
index 1 0,6 3,1 3,3

gewond:
bevolking totaal 32.605 6794 3061 3138
aantal ongevallen 253 42 87 97
verwacht aantal ong.' 52,9 23,8 24,4
verschil -10,9 63,2 72,6
Chi-kwadraat2 2,31 67,3 215,3

gewonden (pro mille) 7,8 6,2 28,4 30,9
index 1 0,8 3,6 4,0

ziekenhuis:
bevolking totaal 32.605 6794 3061 3138
aantal ongevallen 150 27 57 66
verwacht aantal ong.' 254 52,9 23,8 24,4
verschil -104 -25,9 33,2 41,6
Chi-kwadraat2 12,7 46,1 70,6

naar ziekenhuis (pro mille) 4,6 4 18,6 21,0
index 1 0,9 4,0 4,6

Verwachting op basis van de aantal Nederlandse kinderen dat slachtoffer is van een
aanrijding.

2 Verschillen tussen allochtonen met Nederlanders.
* p<0,0001
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Tabel 21: Variantie-analyse: gemiddelde leeftijd per wijk en nationaliteit/etnische groep
(N= 402)'

som van
kwadraten DF

gemiddelde
kwadraten som F p

hoofdeffecten 276,844 8 34,606 5,055 0,000
wijk 39,968 5 7,994 1,168 025
nation./etn. groep

interactie:

125,908 3 41,969 6,130 0,000

wijk . nation./etn. groep 74,608 15 4,974 0,727 0,758

verklaarde variantie 351,452 23 15,281 2,232 0,001
residu 2587,844 378 6,846
totaal 2939,296 401 7,330

' Selectie van: Stationsbuurt, Schildersbuurt, Transvaalkwartier, Bouwlust, Morgenstond,
Laakkwartier-Spoorwijk; periode 1/7/85 - 1/12/89; betrokkenen 2-12 jaar.
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