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1 Inleiding tot het onderzoek

1.1 Achtergrond en doelstelling van het onderzoek
De oorsprong van dit onderzoek ligt in een op het eerste gezicht simpele vraag
van de officier kinderzaken bij het Haagse parket: wat is het effect van ons
Haagse berispingsbeleid op het latere gedrag van minderjarigen?

In Den Haag voert het OM al sinds geruime tijd een beleid waarbij een aan-
zienlijk aantal kinderzaken wordt geseponeerd en de jongeren in kwestie met
een standje naar huis gestuurd worden. _

Men vroeg zich af of men met dit beleid - gegrond op de idee van minimale
interventie door justitie - wel op de goede weg was, of anders gezegd: hoe ef-
fectief is het beleid in termen van al dan niet hernieuwde contacten met justi-
tie van de betrokken jongeren.

Het standjesbeleid zoals zich dit in Den Haag ontwikkeld heeft, is natuurlijk
niet uit de lucht komen vallen.

De rationale ervan - uitgedrukt in vele geschriften van zowel criminologen
als praktijkwerkers - kan worden samengevat in de volgende uitgangspun-
ten.

1. Het justitiële systeem draagt door zijn interventie bij tot het veroorza-
ken enlof verergeren van delinquent of deviant gedrag.

2. Dit komt doordat het stigmatiseringsproces dat door justitiële interven-
tie in gang wordt gezet leidt tot een veranderd, delinquent zelfbeeld.

3. De jongere neemt dan een 'delinquente' identiteit aan, en dit heeft weer
zogenaamde 'secundaire' deviantie tot gevolg.

4. Jongeren uit de lagere sociale klassen lopen een grotere kans om door
het justitieel systeem te worden geselecteerd dan jongeren uit de hoge-
re sociale klassen.

Deze uitgangspunten vormen de ruggegraat van wat wel de 'labeling' theorie
genoemd wordt. Ze leiden tot de opvatting dat justitiële interventie ongunstig
voor de ontwikkeling van een kind is, en dat alles gedaan dient te worden om
buitenjustitiële afdoening te realiseren.

Nu is het de vraag of deze uitgangspunten wel met de werkelijkheid in over-
eenstemming zijn. Zij zullen alle onderwerp van onderzoek vormen. Het
laatste uitgangspunt is in het statistisch vooronderzoek 1) reeds getoetst, en
het kon daarin geen bevestiging vinden. In dit onderzoek zal het echter op-
nieuw bekeken worden.

In dit onderzoek en in de follow-up fase zal gepoogd worden na te gaan of
justitiële interventie gevolgd wordt door negatieve zelfbeeld ontwikkeling en
door hernieuwd optreden van delinquent gedrag.

Terugkerend naar het Haagse OM beleid mag men stellen dat één van de
doelstellingen ervan is zo weinig mogelijk schade aan de minderjarige toe te

1)
J. Junger-Tas e.a. "Politiecontacten van minderjarigen en justitiële afdoening", WODC, 1981.
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brengen. Men verwacht dan dat via het normale proces van volwassenwording
en rijping, de jongere van verder delinquent gedrag zal afzien. Of dit zo is weet
men echter niet met zekerheid. Bovendien vraagt men zich af wat de kenmer-
ken zijn van die groep jongeren voor wie dit in ieder geval niet geldt, omdat zij
bij herhaling met politie, OM en kinderrechter in aanraking komen.

Met andere woorden, hoe effectief is dit beleid: heeft het geldigheid voor al-
le categorieën jongeren, en zo nee voor welke categorieën dan niet? Een sub-
sidiaire, maar zeker ook belangrijke vraag betreft de aard van de probleem-
groep jongeren die iedere keer blijft terugkomen; is het ook mogelijk deze jon-
geren in een eerder stadium te herkennen, zodat wellicht wat meer gerichte
actie mogelijk is?

Wanneer men de probleemstelling op deze wijze benadert dan komt al snel
de vraag boven naar oorzaken van delinquent gedrag. Het zou ni. best eens
kunnen zijn dat het verder gaan met, of het afzien van delinquent gedrag ver-
band houdt met heel andere factoren dan justitiële interventie. Willen wij een
juist beeld krijgen van de ontwikkeling na die interventie dan zullen wij derge-
lijke factoren in het onderzoek moeten opnemen.

Wij willen dat doen aan de hand van de sociale controle theorie. Deze gaat
uit van een model van sociale integratie in de samenleving als afscherming te-
gen delinquentie. Met name Hirschi 2) heeft deze theorie geëxpliciteerd door
middel van vier integratiecriteria:

1. hechte banden (attachment) met significante personen.

2. de wil tot positieve inzet (commitmênt) bv. op school, op het werk.

3. het goed functioneren (involvement) in conformerende sociale sub-
systemen.

4. het aanvaarden van de geldende waarden, normen en sociale spelregels
(beliefs).

In de eerste fase van het onderzoek willen we het verband onderzoeken tussen
deze integratiecriteria enerzijds en het al dan niet optreden van delinquent ge-
drag en justitiële contacten anderzijds. In de hieropvolgende follow-up fase
zal gepoogd worden meer inzicht te krijgen in de achterliggende factoren van
het al dan niet weer in contact komen met justitiele autoriteiten.

Met name is de vraag van belang in hoeverre dit laatste verband houdt met
justitieel ingrijpen en/of met veranderingen in sociale integratie. Nu moet ver-
duidelijkt worden wat we onder justitieel ingrijpen verstaan. Het spreekt van-
zelf dat het OM in Den Haag geen geïsoleerde positie inneemt binnen het ge-
heel van justitiële instanties. Het streven naar buitenjustitiële oplossingen
wordt gedeeld door de kinderpolitie, de kinderrechter en de Raad voor de Kin-
derbescherming. Met name de kinderpolitie vervult hier een buitengewoon be-
langrijke rol omdat deze zo'n tweederde van alle ter kennis gekomen strafbare
feiten van minderjarigen met een politiesepot en een politiestandje afdoet. De
politie heeft dus voor het OM een aanzienlijke zeeffunctie, of beter gezegd po-
litie en parket voeren tesamen een beleid van minimale interventie. Het kwam
ons daarom voor dat het weinig zinvol zou zijn uitsluitend het parketbeleid te
onderzoeken zonder de politie daarbij te betrekken. De politie is de allereerste
justitiële instantie waarmee de minderjarige wetsovertreder te maken krijgt
en het zou wel eens kunnen zijn dat juist deze omstandigheid de invloed van
het politieoptreden op de jongere vergroot.

Op grond hiervan is besloten zowel politiecontacten als OM contacten in
het onderzoek op te nemen.

Samenvattend kunnen de voornaamste doelstellingen van het onderzoek
als volgt omschreven worden.

2)
Tr. Hirschi: Causes of Delinquency, Univ. of California Press, Berkely, 1972.
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1. Een beeld krijgen van aard en omvang van delinquent gedrag in twee
doorsnee groepen jongeren.

2. Inzicht verkrijgen in achtergronden van delinquent gedrag.

3. Meer duidelijkheid, krijgen over het verband tussen delinquentie en het
in contact komen met politie en parket.

4. Inzicht verkrijgen in achtergrondfactoren die samenhangen met het in
contact komen van minderjarigen met politie en parket.

5. Nagaan in hoeverre het differentiële optreden van politie en parket ver-
band houdt met al dan niet hernieuwde justitiële contacten.

6. Nagaan in hoeverre veranderingen in de levenssituatie van de minderja-
rigen samenhangen met het al dan niet weer in contact komen met poli-
tie en parket..

Om de eerste twee doelstellingen te kunnen realiseren zijn twee omvangrijke
steekproeven getrokken van strafrechtelijke minderjarigen, en is gekozen voor
de self-report methode via mondelinge ondervraging. Tegelijk echter hebben
de vragen over gezin, school, vrienden en vrije tijd tot doel de sociale integra-
tie te meten in deze sociale subsystemen en te onderzoeken of, en in welke
mate die samenhangen met de aard en de ernst van het opgegeven delinquen-
te gedrag.

Met betrekking tot beide volgénde doelstellingen is de onderzoekpopulatie
verdeeld in de volgende groepen:

1. jongeren die geen delicten hebben opgegeven (O-groep)

2. jongeren die delicten opgaven maar geen contact met de politie gehad
hebben (D-groep)

3. jongeren die delicten opgaven en wel contact met de politie gehad heb-
ben (P-groep).

4. jongeren die delicten opgaven en bij dé Officier van Justitie terecht kwa-
men (OM-groep).

Groep 3 wordt later weer onderverdeeld naar hen die wel contacten met de po-
litie opgeven, hoewel wij daarvan geen registratie vonden, en hen die officieel
geregistreerde politiecontacten hadden.

In de eerste plaats willen we onderzoeken welke verschillen deze groepen
vertonen in aard en omvang van delinquentie en in hoeverre er een verband is
tussen specifiek delinquent gedrag en justitiële contacten.

Daarnaast is het van belang om te zien of de achtergrondfactoren die be-
trekking hebben op sociale integratie wellicht ook een samenhang vertonen
met de aard van het justitieel ingrijpen. Opgemerkt dient echter dat dit verslag
het resultaat is van een momentopname in de levens van een doorsnee groep
jongeren. Daarom worden hier alleen de eerste vier onderzoekvragen behan-
deld.

De beide laatste doelstellingen vragen om een onderzoekopzet waarbij een
zekere afstand in de tijd wordt genomen, zodat veranderingen in situaties en
gedrag kunnen optreden. Het leek daarom noodzakelijk een ontwikke-
lingsperspectief, of anders gezegd een follow-up fase in het onderzoek te bou-
wen.

Met name komt de dan zo belangrijke vraag aan de orde in hoeverre het in-
grijpen van politie en parket een stigmatiserend dan wel afschrikwekkend ef-
fect heeft, evenals de vraag of dit ingrijpen tengevolge heeft dat de jongere
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van verder delinquent gedrag afziet.
Hiernaast zal de mogelijkheid onderzocht worden of gewijzigde omstandig-

heden in de levenssituatie van de jongere verantwoordelijk zijn voor verande-
ringen in (delinquent) gedrag.

Hiertoe zal zo'n anderhalf jaar na het eerste interview, weer een interview
afgenomen worden van een steekproef uit elk van de vier onderscheiden on-
derzoekgroepen.

Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat de twee laatste doelstellingen
van het onderzoek eerst in deze follow-up fase gerealiseerd kunnen worden.
gerealiseerd kunnen worden.

1.2 Opzet van het onderzoek
In eerste instantie zou het onderzoek in Den Haag uitgevoerd worden. Al snel
echter deed zich de noodzaak voelen een controlestad bij het onderzoek te be-
trekken waar een ander dan het Haagse beleid werd gevoerd. Wil men ni. iets
kunnen zeggen'over de effectiviteit van dit beleid dan zal men dit toch moeten
afzetten tegen een anderssoortig beleid. Op grond van informatie van het OM
werd de stad Venlo als controlestad uitgekozen: in hoeverre er hier inderdaad
van een ander beleid sprake was werd in een vooronderzoek getoetst. Hoewel
de resultaten van dit onderzoek niet geheel ondubbelzinnig zijn doordat in
Venlo een politieregistratie naar Haags voorbeeld ontbreekt, mag toch met
enige voorzichtigheid geconcludeerd worden dat er tussen beide steden ver-
schillen optreden in vervolgings- en sepotbeleid ten aanzien van minderjari-
gen.

Zo worden in Den Haag meer zaken door de politie afgehandeld, waar dit in
Venlo door de officier van justitie gebeurt.

In Bijlage 1 vindt men de verschillen in justitieel ingrijpen wanneer men van
een representatieve steekproef van jongeren uitgaat. Globaal bezien kan men
zeggen dat in Den Haag 3 maal zoveel jongeren door de politie geregistreerd
en geseponeerd worden dan in Venlo, terwijl in deze laatste stad 2 maal zo-
veel jongeren dan in Den Haag door het OM worden afgehandeld.

1.2.1 De materiaalverzameling
Het plan was om in beide steden respresentatieve steekproeven te trekken
van 12- tot 18-jarigen, en de volgende gegevens via interviews te verzamelen:

- achtergrondgegevens, over gezin, school, werk, vrije tijd, vrienden en
zelfbeeld;

- verborgen delinquentie;.

- contacten met de politie.

Daar jongens over het algemeen meer delinquent gedrag vertonen dan meis-
jes, werd besloten drie maal zoveel jongens als meisjes in de onderzoekgroep
op te nemen.

In Den Haag werden 1500 jongeren benaderd, waarvan 1081 geinterviewd
werden. Er vielen 418 jongeren uit (18%) op grond van directe weigering, of het
niet op komen dagen na uitnodiging; 13 interviews bleken niet bruikbaar.

In Venlo werden 918 jongeren benaderd. Hier is het responspercentage ho-
ger, nl. 85%, hetgeen waarschijnlijk verband houdt met de enigszins andere
wijze van benadering (zie onder 1.2.2).

Van deze jongeren werd toen nagegaan of ze in aanraking waren gekomen
met de politie of met de officier van justitie. Dit leverde de volgende gegevens
op:

Den Haag Venlo

Bruikbare intervieuws 1.068 781
Geregistreerde politiesepots 103 23
OM-berisping 20 30
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Zoals men ziet is het aantal jongeren dat met de officier van justitie te maken
krijgt in beide steden gering. Dit geldt ook voor de officie) geregistreerde poli-
tiecontacten in Venlo.

Nu is het voor het onderzoek naar effecten van justitieel ingrijpen wel zaak
dat men qua omvang enigszins onderzoekbare groepen heeft. Bovendien
moet men bij een follow-up fase altijd rekening houden met een bepaalde uit-
val van respondenten. Wij hebben daarom allereerst besloten de onderzoek-
groep op parketniveau in beide steden te vergroten, door middel van aanvul-
lende interviews. Om bovendien de OM interventie in Venlo met de politie in-
terventie in Den Haag te kunnen vergelijken zijn ook bij de Haagse politie aan-
vullende interviews verricht. Dit laatste was in Venlo niet mogelijk omdat daar
geen zelfstandig politiesepotbeleid gevoerd wordt. Wel is ook in de reeds ge-
houden interviews naar contacten met de politie geïnformeerd, zodat inzicht
verkregen werd in niet-geregistreerde politiecontacten.

Wat de interviews op het OM niveau betreft werd in overleg met de officieren
kinderzaken het volgende afgesproken. Op zittingsdagen zouden jongeren, na
de berisping mogen worden benaderd met het verzoek om aan het onderzoek
deel te nemen, vanzelfsprekend op geheel vrijwillige basis. Deze procedure
bleek zeer tijdrovend omdat een aantal jongeren geen zin of geen tijd had om
aan het onderzoek mee te doen. Bovendien gaat het op iedere zittingsdag
maar om een klein aantal jongeren.

Bij de Haagse politie werd een analoge procedure gevolgd, waarbij de jon-
gere eveneens na het politiestandje werd benaderd.

De totale materiaalverzameling inhoudende de interviews, het natrekken
van politiegegevens en het opvragen van gegevens uit de justitiële documen-
tatie is begin 1981 gestart en heeft ongeveer driekwart jaar beslagen.

Het volgende overzichtje geeft de uiteindelijke samenstelling van de politie en
OM-groepen weer.

Den Haag Venlo

Politiecontacten in steekproef 103 23
Aanvullende P-intervieuws 27
Totaal P-groep 130 23

OM contacten in steekproef 20 30
Aanvullende OM-intervieuws 53 51
Totaal OM-groep 73 81

Totaal zijn er inclusief deze aanvullende Pen OM interviews in Den Haag 1148
en in Venlo 832 jongeren geïnterviewd.

1.2.2 De interviews
Hiervoor is reeds gesproken over de aanvullende interviews op politieen par-
ketiveau. Deze dienen onderscheiden te worden van de globale steekproeven
die in Den Haag en Venlo zijn benaderd. Gezien de omvang van die steekproe-
ven is voor het trekken ervan en het interviewen van de jongeren een onder-
zoekbureau ingeschakeld.

De steekproeftrekking was in beide steden verschillend.
In Den Haag is gekozen voor de zg. `random-walk'-methode: de stad werd

verdeeld in wijken en straten en op grond van de bevolkingscijfers werden
toen een aantal startadressen getrokken.

De adressen werden overdag benaderd. Hierdoor hadden huishoudingen
waar men niet zo vaak thuis is een geringere kans om voor het onderzoek uit-
genodigd te worden. Dit zullen voornamelijk huishoudens zijn met oudere kin-
deren die mogelijk reeds in het arbeidsproces zijn opgenomen. Hier komt bij
dat de 16- en 17-jarigen een geringere opkomst na uitnodiging toonden dan de
groep 12- t/m 15-jarigen.
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Het resultaat van deze methode van steekproeftrekking is een onderverte-
genwoordiging van 16- en 17-jarigen en van werkende jongeren.

In Venlo heeft men via het bevolkingsregister een randomsteekproef op
naam kunnen trekken. Dit verschil in selectieprocedure, gecombineerd met
een persoonlijke benadering vormt waarschijnlijk een verklaring voor het feit
dat in Venlo een hoger responspercentage verkregen werd dan in Den Haag,
terwijl de 16- en 17-jarigen eveneens beter vertegenwoordigd zijn.

In beide steden was de procedure verder dezelfde. De jongeren werden via
hun ouders uitgenodigd en de vraaggesprekken werden in club- en wijkgebou-
wen gehouden. Dit is gedaan om een neutrale omgeving te scheppen waar de
jongeren vrij uit konden spreken.

1.2.3 Het instrument
Gegevens zijn in de eerste plaats verzameld aan de hand van een gestructu-
reerde vragenlijst (zie bijlage II).

Hierin kwam ter sprake een groot aantal achtergrondfactoren, delinquent
gedrag en probleemgedrag.

Delinquent gedrag werd gemeten aan de hand van de volgende zelf opgege-
ven feiten:

winkeldiefstal

diefstal op school

fietsendiefstal

joy-riding (autodiefstal)

agressie tegen zaken

agressie tegen personen.

Probleemgedrag werd geoperationaliseerd door:

druggebruik .

weglopen van huis

veel spijbelen

Sociale integratie is in de vragenlijst uitgewerkt aan de hand van vier basis-
concepten.

1. Gebondenheid aan significante vertegenwoordigers van de conventio-
nele samenleving, zoals ouders en leraren.

Die gebondenheid hebben we onder meer gemeten met items ais:
communicatie met ouders, controle van ouders, band met leraren, ple-
zier in school.

.2. Betrokkenheid of persoonlijke inzet in conventionele subsystemen. Dit
is onder meer geoperationaliseerd door het belang dat de respondent
hecht aan goede cijfers op school, aan het oordeel van zijn leraren, of
aan zijn inzet op het werk.

3. Functioneren in conventionele sub-systemen wordt gemeten aan de
hand van concrete activiteiten met ouders, prestaties op school, con-
ventionele vrijetijdsactiviteiten e.d.

4. Overtuigingen en opvattingen die met aanvaarde waarden en normen
voor gedrag samenhangen komen tot uiting in uitspraken over delin-
quent gedrag en over het optreden van de politie.
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Aan de hand van deze basisconcepten wordt de sociale integratie geanaly-
seerd in de subsystemen gezin, school, werk, vriendschap en vrijetijdsmilieu.

Justitieel ingrijpen werd enerzijds gemeten door middel van een vraag naar
politiecontacten in de vragenlijst. Hiernaast echter is via de politieregistratie
bijkomende informatie verzameld over politie-interventie, evenals gegevens
over verschijning voor de officier van justitie.

Hierbij zij aangetekend dat deze laatste gegevens weliswaar aan de vragen-
lijsten zijn gekoppeld, maar de vragenlijsten zijn niet op naam gesteld. De ver-
werking van alle gegevens heeft derhalve volstrekt anoniem plaatsgevonden.

1.2.4 De reikwijdte van het onderzoek
Een van de belangwekkende kanten van het onderzoek is ongetwijfeld dat op
zo'n grote schaal gegevens zijn verzameld over delinquent gedrag en over een
aanzienlijk aantal achtergrondgegevens, via het interviewen van representa-
tieve groepen jongeren.

Niet alleen is grote aandacht besteed aan het verhogen van de betrouwbaar-
heid van de gegevens- door middel van structurering van het interviewschema
en mondelinge instructie van de enquètrices- maar ook is, via vragen naar po-
litiecontacten met betrekking tot een delict een check ingebouwd om de vali-
diteit van de gegevens te toetsen.

Met betrekking tot die validiteit kan gezegd worden dat erop een totaal van
1980 interviews 43 kinderen waren die een delict verzwegen hadden dat wel in
de politieregistratie terugegvonden werd. Zestien kinderen verzwegen twee
delicten. Dat is bij elkaar 2,2%.

Maar in 10 van de 43 gevallen betrof het uitsluitend oude contacten (van
meer dan 2 jaar geleden) terwijl het in 8 gevallen alleen om contacten in ver-
band met probleemgedrag ging.

In totaal 25 kinderen- waaronder 15 bij de officier van justitie moesten
verschijnen- verzwegen een geregistreerd politiecontact. Dat is slechts 1,3%
van het totaal aantal geïnterviewde kinderen en 2,7% van hen die opgaven een
of meer delicten te hebben gepleegd.

Deze validiteitscontrole is echter slechts een partiële controle. We weten
immers niet of er kinderen zijn die delicten verzwegen waarop geen officiële
politiereactie volgde en die dus niet geregistreerd werden. Toch menen we te
mogen stellen dat de validiteit redelijk te noemen is.

Tenslotte . biedt de combinatie van zelf opgegeven delictgedrag, gegevens
over justitieel ingrijpen en achtergrondgegevens in een follow-up perspectief,
de gelegenheid te komen tot een dieper inzicht in de samenhang tussen delin-
quentie, justitiële interventie en psychologische achtergrond.

Het onderzoek kent echter ook zijn beperkingen. Zo is het bv. een feit dat men
via de self-report methode de zeer `delinquente' jongeren niet te pakken krijgt;
zij vormen in een dergelijk onderzoek een bijkans ongrijpbare groep. Het ge-
volg hiervan is dat men globaal bezien een onderschatting krijgt van delin-
quent gedrag onder de jeugd. Bovendien meet een self-report studie uitslui-
tend minder ernstige delicten, de methode leent, zich niet voor het meten van
ernstige delinquentie 1) .

Hier komt bij dat de aldus gemeten delinquentie slechts een benadering
vormt van de werkelijk gepleegde delicten: enerzijds omdat men niet alle mo-
gelijk te plegen delicten in de vragenlijst kan opnemen, anderzijds als gevolg
van het onbetrouwbare geheugen van de jongere, of van het welbewust wegla-
ten van bepaalde feiten.

1)
Zie Tr. Hirschi: Correlates of Delinquency: the illusion of discrepancy between self-report and
official measures.
Amer. Social. Rev. 35, 1970, p. 63-77.
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Nu kan dit laatste wel enigermate gecontroleerd worden door zelf opgege-
ven feiten te confronteren met wat men in de politieregistratie vindt, zoals
hierboven al is uiteengezet.

Overigens is het een illusie te menen dat men ooit exacte cijfers zal krijgen
over aard en omvang van delinquent gedrag in een jongerenpopulatie. Het
vaststellen van globale lijnen en van bepaalde trends in delinquentie-patroon
lijkt op zich zelf echter van groot belang.
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2 Delinquent gedrag van jongeren in twee
Nederlandse steden

In dit hoofdstuk wordt het delinquente gedrag bezien van de steekproeven zo-
als die in Den Haag en Venlo zijn getrokken. De aanvullende interviews op po-
litie en op parketniveau blijven hierbij buiten beschouwing omdat zij het beeld
sterk zouden vertekenen in de richting van frequenter delinquent gedrag. De
betekenis van dit hoofdstuk is daarentegen een overzicht te geven van wat er
aan delinquentie voorkomt onder een doorsneegroep jongeren.

2.1 Beschrijving van de onderzoekpopulatie

2.1.1 Geslácht
Zoals al eerder vermeld is, op grond van de verwachting dat jongens meer de-
licten opgeven dan meisjes, besloten drie maal meer jongens dan meisjes in
de steekproeven op te nemen. Het resultaat is een verhouding van 73% jon-
gens en 27% meisjes.

2.1.2 Leeftijd
Daar leeftijd altijd een belangrijke variabele blijkt, is gepoogd een zo nauw-
keurig mogelijke weergave van de leeftijdsopbouw in beide steden in de steek-
proeven te realiseren.

Dit is in Venlo goed gelukt. Uit tabel 1 in bijlage II blijkt de leeftijdsverdeling
van de meisjes slechts heel licht af te wijken van die van de Venlose vrouwelij-
ke jeugdbevolking en bij de jongens is dit nauwelijks het geval.

In Den Haag is het beeld wat minder gunstig, waarschijnlijk ten gevolge van
de andere wijze van steekproeftrekking. De jongere leeftijdsgroepen zijn hier
oververtegenwoordigd, terwijl met name de 17-jarigen ondervertegenwoordigd
zijn. Het onderzoekbureau heeft een wegingsfactor geïntroduceerd met een
bepaalde waarde per leeftijdsgroep, per geslacht en per stad, waarbij de om-
vang van de totale steekproef constant bleef.

Uit de vergelijking van frequentieverdelingen van een groot aantal variabe-
len - waaronder de opgegeven delicten - voor het gewogen en ongewogen
bestand, bleken bijna nergens verschillen op te treden. Op grond hiervan is
besloten af te zien van een wegingsprocedure.

2.1.3 Nationaliteit
Ondanks de steekproefomvang konden slechts weinig buitenlanders en Suri-
naamse jongeren geïnterviewd worden. In Venlo was dit 4,5%, waaronder 2%
Duitse jongeren. In Den Haag lag het iets hoger, nI. 7%, waarvan de helft
bestond uit Surinaamse jongeren (zie bijlage II, tabel 2). Nu kan men niet zeg-
gen dat het aandeel van etnische minderheden in de onderzoekgroep te klein
is. Volgens gegevens van de gemeente Den Haag is het aandeel van Surina-
mers in de Haagse bevolking 5,2% en dat van de mediterrane groepen 3,3%.
In Venlo is dit laatste 4% terwijl het percentage Surinamers te verwaarlozen
is. Wel is het zo dat in Venlo een vrij hoog percentage - nl. 8,5% - West-
Europese buitenlanders wonen, voornamelijk Duitsers.

Op grond van deze cijfers is de vertegenwoordiging van etnische minderheids-
groepen in de steekproeven vrij redelijk te noemen. Absoluut echter zijn de
aantallen te klein om veel analyses toe te laten.
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2.1.4 Sociaal economische status
Er is gebruik gemaakt van een indeling samengesteld door het Instituut voor
Toegepaste Sociologie. De ITS-schaal verdeelt de beroepen in 6 groepen van
laag naar hoog.

Met het oog op een goede representativiteit van de steekproef werden de in-
terviews op gelijke wijze verdeeld over de verschillende stadswijken. Aange-
zien er een globale correlatie is tussen stadswijk en sociale klasse, mag'men
concluderen dat alle lagen van de bevolking op redelijke wijze zijn vertegen-
woordigd.

Uit tabel 3 van bijlage II komt dit ook naar voren. Enkele verschillen tussen
Den Haag en Venlo getuigen van het verschil in karakter tussen beide steden.
Zo zijn er in Venlo meer zelfstandige kleine bedrijfjes, die waarschijnlijk in de
tuinbouw werkzaam zijn, terwijl Den Haag, als ambtenarenstad, meer middel-
bare employe's telt. Ook heeft deze stad relatief meer geschoolde arbeiders.

2.1.5 Opleidingsniveau
Het grootste deel van de geïnterviewden gaat nog naar school. Slechts 5%
heeft de school verlaten. Hiervan is 57% in het arbeidsproces opgenomen;
30% is nog maar net van school af en zoekt werk; 14% is werkloos.

Tabel 1: Opleidingsniveau - in % -

Den Haag
N= 1068

Venlo
N= 781

Totaal
N= 1849

LO/LAVO 13 12 12
LBO/MAVO 56 47 52
MBO/HAVO 18 22 20
VWO 12 18 15
Anders 1 1 1

100 100 100

Zoals men ziet zijn er in Venlo wat meer jongeren die MBO/HAVO en VWO vol-
gen: Een gedeeltelijke verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat Venlo wat meer
ouderen in de steekproef heeft, daar leeftijd met opleiding samenhangt. Oude-
re kinderen zijn met name sterker vertegenwoordigd in het MBO/HAVO-
onderwijs (bijlage II, tabel 4).

Samenvattend kan gezegd worden dat de steekproeven een redelijke verde-
ling geven over leeftijd, SES en schooltype, maar te weinig werkenden tellen
terwijl Den Haag een ondervertegenwoordiging heeft van 17-jarige jongens.

2.2 Patronen van delinquent gedrag
In de vragenlijst worden vier vermogensdelicten (diefstal in warenhuis, op
school, van fiets, van auto) en drie agressieve delicten (vernieling, voetbalvan-
dalisme, agressie tegen personen) opgenomen.

Ook zijn vragen gesteld naar druggebruik, maar dit werd zo zelden opgege-
ven (1,2% voor de zg. 'soft-drugs' en 0,1 % voor `hard-drugs') dat het niet zinvol
leek dit gegeven bij de verdere analyses te betrekken.

Hiernaast werd gevraagd of de proefpersonen in verband met andere straf-
bare fèiten wel eens met de politie in aanraking waren gekomen.

Verder werd nog gevraagd naar de frequentie waarmee de delicten waren
gepleegd en naar mogelijke ontdekking ervan door derden.

Tabel 2 geeft een overzicht van het voorkomen van de delicten afzonderlijk.
Het volgende staatje geeft een overzicht van het aantal jongeren dat opgaf

ooit één van de 7 delicten te hebben gepleegd:

N= 1849
agressie tegen personen 15%
vernielingen 21%
voetbalvandalisme 2%
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winkeldiefstal
diefstal op school
diefstal fiets
joy-riding

26%
9%
7%
2%

We zien hieruit dat winkeldiefstal, vernielingen en vechten het meeste voorko-
men, terwijl voetbalvandalisme en joy-riding het minst werden opgegeven.

Nu worden sommige delicten vaker gepleegd dan andere, en het is daarom
belangwekkend een overzicht te hebben van de frequentie waarmee de delic-
ten volgens eigen opgave gepleegd werden.

Tabel 2: Zelf opgegeven delicten en frequentie pleging - in % -

agressie
tegen

personen

- vernie-
lingen

voetbal-
vanda-

lisme

winkel- diefstal
diefstal op school

fietsen-
diefst.

joy-
riding

N= 276 N= 378 N= 31 N= 480 N= 166 N= 128 N= 38

Niet in laatste jaar - 39 26(8) 64 50 21 (23)

Laatste jaar ge-
pleegd

1 x 9 23(7) 11 26 39 (7)
65

23x 39 32(10) 16 18 28 (4)
4x of meer 35 14 19(6) 9 6 12 (4)

100 100 100 100 100 100

Uit tabel 2 komt eveneens naar voren dat vooral agressie tegen personen en
vernielingen vrij vaak voorkomen, gevolgd door het stelen van een fiets.

2.2.1 Omvang van de opgegeven delicten
Van de totale steekproef zegt 46% tenminste 1 van de 7 in het onderzoek op-
genomen delicten te hebben gepleegd; 6% geeft geen delict op maar verklaart
met de politie in contact te zijn gekomen voor een ander strafbaar feit (waarbij
uitdrukkelijk verkeersovertredingen werden uitgesloten).

Dit brengt het totaal der respondenten dat verklaart ooit een strafbaar feit
te hebben gepleegd op 52%.

Men kan dus concluderen dat ongeveer de helft van de groep proefpersonen
wel eens een delict heeft gepleegd.

Maakt men echter een verdeling in de tijd dan wordt het beeld iets genuan-
ceerder.

Zo blijkt eenderde van hen die tenminste één delict opgaven dit meer dan
een jaar geleden gedaan te hebben; 43% was het laatste jaar op dit terrein ac-
tief, en een kwart gaf op zowel vroeger als het laatste jaar delicten te hebben
gepleegd.

Concluderend kan gezegd worden dat ongeveer eenderde van de respon-
denten verklaarden het laatste jaar minstens één delict te hebben gepleegd.
Een belangrijke vraag in dit verband is echter met welke frequentie die delic-
ten werd gepleegd.

Deze vraag kan men op twee manieren benaderen. De eerste is door te be-
zien hoeveel verschillende typen delicten door een proefpersoon zijn opgege-
ven. De tweede is door te tellen hoeveel keer iemand een -zelfde delict ge-
pleegd heeft. Bekijkt men eerst het aantal opgegeven verschillende delicten
dan blijkt van dat totaal ruim de helft der respondenten slechts 1 soort delict
op te geven. Gaat het alleen over hen die het laatste jaar een delict pleegden
dan wordt dit percentage 60%. Een kwart van beide groepen gaf twee (van de
zeven geselecteerde) delicten op, (bijlage II tabel.5).

Ten tweede is aan hen die verklaarden het laatste jaar een delict te hebben
gepleegd ook gevraagd hoe vaak dit is voorgekomen. Door nu rekening te hou-
den met,zowel het aantal verschillende feiten als met de frequentie waarmee -
deze gepleegd werden is een frequentiemaat geconstrueerd. Ervan uitgaand
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dat de meeste jongeren slechts bij benadering kunnen zeggen hoe vaak ze
iets gedaan hebben geeft deze codering alleen een indicatie van de frequentie
waarmee de genoemde feiten gepleegd werden. Met deze beperking geeft ta-
bel 3 toch enige aanwijzing over de frequentieverdeling van de zelf opgegeven
delicten.

Tabel 3: Frequentie van delictpleging in het laatste jaar - in % -

Frequentiemaat Minderjarigen N= 556

1 32%
2 27%
3 15%
4 11%
5+ 16%

Op te merken valt dat ongeveer een derde van degene die het laatste jaar een
delict pleegden dit slechts een maal deed. Iets meer dan een kwart deed dit
twee maal, en 42% driemaal of nog vaker.

2.2.2 Aard van het delictgedrag
Wanneer men onderscheid maakt tussen respondenten die uitsluitend vermo-
gensdelicten of agressieve feiten vermeldden, dan krijgt men het volgende
beeld. De grootste groep van hen die delicten opgaven verklaarden alleen ver-
mogensdelicten te hebben gepleegd, ni. 39%, een kwart gaf uitsluitend agres-
sieve daden op, en 36% verklaarde beide typen delicten te hebben gepleegd.

Deze laatste categorie moet vanzelfsprekend minstens 2 delicten hebben
gepleegd. Uit tabel 4 blijkt duidelijk dat het hier om een meer 'delinquente'
groep gaat: in tegenstelling tot beide andere groepen - die voor het meren-
deel slechts ééndelict opgeven - meldt meer. dan de helft van deze groep 3
en 4 delicten.

Tabel 4: Frequentieverdeling naar type delict - in % -

agressieve
delicten

vermogens-
delicten

agressieve
en vermogensdelicten

N= 210 N= 328 N= 306

1 delict
2 verschillende delicten
3 verschillende delicten
4 verschillende delicten

80
20

86
13

1
-

-
46
33
21

100 100 100

Overigens blijken jongeren die agressieve feiten opgeven dit wat vaker te her-
halen dan degenen die vermogensfeiten melden.

Bekijkt men het tijdstip van plegen dan kan men stellen: de minst ernstige
groep wordt gevormd door degenen die uitsluitend in het verleden delicten
hebben gepleegd. Deze jongeren geven voornamelijk vermogensdelicten op.
De groep die hierna komt is alleen het laatste jaar actief geweest. Deze jonge-
ren geven hoofdzakelijk agressieve feiten op. De groep die zowel het laatste
jaar ais daarvoor actief was heeft beide typen delicten opgegeven. Deze gege-
vens suggereren dat recidivisten zowel vermogensdelicten als agressieve fei-
ten plegen (bijlage II, tabel 6).

Tenslotte nog een opmerking over de vraag in hoeverre de delicten in groeps-
verband gepleegd worden. In feite geldt dit uitsluitend voor vandalisme: twee-
derde van de opgegeven vernielingen vonden in groepsverband plaats. Winkel-
diefstal, fietsendiefstal en joy-riding pleegt men overwegend met een paar
vrienden, terwijl veelal diefstal op school en in mindere mate fietsendiefstal
individueel gepleegd worden.

2.2.3 Probleemgedrag en slachtofferschap
In de volgende hoofdstukken gaan we nader in op de betekenis die zowel pro-
bleemgedrag als ook slachtofferschap voor jongeren kan hebben. Hier willen
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we kort de omvang van deze verschijnselen vermelden. Als probleemgedrag
hebben wij beschouwd frequent spijbelen en weglopen van huis l). Deze vers-
abelen tesamen nemend, kwam naar voren dat 75% van de respondenten dit
gedrag nooit vertoonden, terwijl het bij 11% wel eens was voorgekomen.
Gesteld mag worden dat - volgens eigen opgave - bij 15% soms tot vaak
van dit type probleemgedrag sprake was. Overigens is er verschil tussen de
frequentie waarmee spijbelen plaatsvindt en .het voorkomen van weglopen:
20% meldde wel eens te spijbelen en hiervan deed eenzevende het vrij vaak.
Weglopen kwam voor bij 8% van de respondenten: ruim tweederde van hen
had dit een maal gedaan, terwijl ruim een kwart 2, 3 of 4 maal was weggelo-
pen.

Slachtofferschap kan in zoverre interessant zijn, omdat uit andere studies
2) een verband naar voren kwam tussen het plegen van delicten en het zelf
slachtoffer worden van een delict. In dit onderzoek zijn hierover twee vragen
gesteld, nI. of de eigen fiets wel eens gestolen is, en of men op school wel
eens iets was kwijtgeraakt ten gevolge van diefstal. De antwoorden zijn enigs-
zins onthutsend: 41 % verklaarde het slachtoffer te zijn geweest van fietsen-
diefstal en 61 % van diefstal op school. Wanneer men de twee vragen samen-
vat dan blijkt 59% slachtoffer te zijn geweest van één van de twee delicten en
27% van beide delicten. Slechts 14% van de jongeren is nooit slachtoffer ge-
weest.

2.2.4 Ontdekking van delicten en politiecontacten
Het zal niemand verbazen dat een groot aantal delicten nooit ontdekt wordt.
Toch varieert het ontdekkingspercentage naar gelang het type delict zoals uit
onderstaand staatje blijkt.

Tabel. 5: Aantal delicten dat volgens eigen opgave werd ontdekt - in % -

Delicten N = Werd ontdekt

Vernieling 229 41%
Diefstal op school 83 12%
Fietsendiefstal 100 17%
Joy-riding 14 (4)
Winkeldiefstal 175 27%

Zoals men ziet lopen vernielingen en winkeldiefstallen de grootste kans op
ontdekking. Dit houdt waarschijnlijk verband met het meer openbare karakter
van deze feiten waardoor het risico van ontdekking groter is. Voor ons is even-
eens van belang door wie ontdekking plaats vindt; zijn het de ouders, de gedu-
peerden of is het de politie?

De antwoorden op deze vraag hangen met het voorgaande samen. Zo wer-
den diefstal op school, fietsendiefstal en joy-riding voornamelijk door ouders
en belanghebbenden ontdekt. Wat winkeldiefstallen betreft werd slechts in
17% van de gevallen de politie erbij gehaald. In 83% werden de diefstallen
ontdekt en afgedaan door het winkelbedrijf zelf. Alleen waar het vernielingen
aangaat, vindt in de helft der gevallen ontdekking door de politie plaats. Veel-
al echter worden jongeren betrapt door winkelpersoneel, eigenaar of voorbij-
gangers die er dan soms de politie bijroepen.

Van de totale groep respondenten die één van de zeven in de vragenlijst op-
genomen delicten opgaf, zegt 4% met de politie in aanraking te zijn gekomen,
hetzij rechtstreeks door ontdekking van de politie zelf, hetzij doordat anderen
de politie waarschuwden. In driekwart van de gevallen had dit betrekking op
agressieve delicten, in éénkwart op vermogensfeiten. Op de vraag of men naar
aanleiding van andere dan de zeven in de vragenlijst opgenomen delicten nog

1)
Druggebruik werd zo zelden opgegeven dat het niet verder in de analyse is opgenomen.

2)
Bv. J.J.M. van Dijk en Dumig: Slachtofferschap van Geweldsdelicten, Crimin. Instituut Kath.
Univ. te Nijmegen, 1975.
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politiecontacten heeft gehad, gaf 23% een bevestigend antwoord. Dit bete-
kent dus dat ongeveer éénkwart van de totale steekproef verklaart ooit met de
politie in contact te zijn gekomen.

Kijken we nu naar de officieel geregistreerde politiecontacten van de onder-
zoekgroepen, dan blijken in Den Haag 123 van de 1068, dat is 11,5% en in Ven-
lo 51 van de 781, dat is 6,5% van hen bij de politie geregistreerd te staan. Dat
is aanzienlijk minder dan de 23% politiecontacten die zij zelf opgaven.

Het verschil moet hoogst waarschijnlijk verklaard worden uit de omstandig-
heid dat bepaalde politiecontacten (op straat) niet automatisch hoeven te lei-
den tot registratie. Zij werden wel door de jongeren in kwestie als zodanig ge-
percipieerd maar resulteerden niet in officiele registratie door de politie.

2.2.5 De samenhang tussen de-delinquentiematen
Om de samenhang van de verschillende delinquentiematen te bepalen is een
Homals-analyse uitgevoerd l), waarbij de gehele onderzoekpopulatie (N =
1849) is betrokken.

De variabelen die in de analyse werden opgenomen zijn:

het aantal verschillende delicten gepleegd in het laatste jaar

de plegingsfrequentie in het laatste jaar

- het aantal verschillende delicten gepleegd in het.laatste jaar en daar-
voor

het moment van plegen

- de aard van de opgegeven delicten

1) Zie voor toelichting op Homals, alsmede voor technische details, bijlage IV, scriptie, M. Junger:
Een partiële toetsing van de sociale controletheorie; scriptie, R.U..Leiden, 1982.
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Figuur 1: Homals-analyse van de samenhang van delinquentiematen

-1,788 -1.363 -0.938 -0.513 -0.088 0.332 0.762

tijdsvariabele

type delict

0 aantal verschillende
delicten

;i frequentie maat
laatste jaar

aantal verschillende
delicten laatste jaar

1.187 1.613 2.038 2.463
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Zoals men kan constateren bestaat het Homals-plaatje uit twee dimensies:
een horizontale en een verticale.

De horizontale dimensie geeft het onderscheid aan tussen hen die geen, en
hen die wel delicten opgaven.

De eerste groep is links en de tweede groep is rechts afgebeeld. De vertica-
le dimensie geeft het aantal delicten weer dat men zegt gepleegd te hebben.
Bovenaan staan de jongeren die slechts 1 delict opgaven; onderaan staan zij
die veel delicten opgaven.

Men kan verder 4 groepen onderscheiden. De eerste en verreweg de groot-
ste groep (N = 1005) omvat hen die geen enkel delict opgaven.

In de tweede groep zitten jongeren die vermogensfeiten opgaven (N = 250).
Het moment van plegen is 'vroeger', hetgeen er op duidt dat dit jongeren zijn
die ooit wel eens een delict hebben gepleegd.

De derde groep bestaat uit jongeren die vooral agressieve feiten pleegden
en dit minsten 2 à 3 maal deden (N = 150). De vierde groep tenslotte wordt ge-
vormd door jongeren die tenminste 2 verschillende delicten opgaven. De fre-
quentie waarmee de delicten werden gepleegd neemt toe als men van boven
naar beneden gaat. Hierbij blijkt eveneens dat deze groep zowel vroeger als
tijdens het laatste jaar zijn delicten pleegde.

Samenvattend komt uit het plaatje naar voren dat er een verschil is tussen
hen die vermogensfeiten en hen die agressieve feiten opgaven. Een nog groter
verschil bestaat echter tussen deze beide groepen en degenen die drie of
meer delicten opgaven waaronder agressieve en vermogensfeiten.

Wat deze laatste delinquentie een ernstiger karakter geeft is het feit dat er
een groter aantal verschillende delicten met een grotere frequentie werd ge-
pleegd, en dat men hiermee reeds vroeger is gestart en er nog steeds mee
doorgaat.

2.2.6 Samenvatting
Wanneer we de gegevens uit dit hoofdstuk kort samenvatten dan komt het vol-
gende patroon naar voren. De meest voorkomende van de zeven opgenomen
delicten zijn wel: winkeldiefstal, vernielingen en agressie tegen personen.

De helft van alle respondenten geeft op wel eens één van de zeven delicten
gepleegd te hebben. Voor eenderde van hen was dit echter al meer dan een
jaar geleden.

Ongeveer eenderde verklaarde het laatste jaar een delict gepleegd te heb-
ben en éénkwart verklaarde dat dit zowel het laatste jaar als ook vroeger was
voorgekomen.

Deze laatste groep lijkt een wat ernstiger delinquent karakter te hebben:
niet alleen werden door hen meer verschillende delicten opgegeven maar ze
pleegden ze ook vaker. Bovendien beperkten ze zich niet tot vermogens- of
agressieve feiten maar pleegden beide typen delicten.

De meeste delicten werden in het geheel niet ontdekt.
Delicten met de grootste kans op ontdekking waren vernielingen en winkel-

diefstal.
Voor hen die een delict opgaven meldde 4% een reactie van de politie - di-

rect of indirect -. Maar 23% van de totale groep gaf contact met de politie op
voor een strafbaar feit (met uitsluiting van verkeersovertredingen): Dit is aan-
zienlijk meer dan het aantal jongeren dat officieel in de politieregisters opge-
nomen was: 11,5% in Den Haag en 6,5% in Venlo.
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Enkele achtergrondfactoren en delin-
quent gedrag

In het vorige hoofdstuk is een beschrijving gegeven van de globale delinquen-
tie in de beide steekproeven.

Dit beeld is echter veel te ongenuanceerd. Geen rekening is gehouden met
allerlei interveniërende factoren als geslacht, leeftijd of sociaal-economische
status. In dit hoofdstuk zal daarom worden nagegaan in hoeverre deze en an-
dere sociale en demografische variabelen verband houden met de aard en om-
vang van het opgegeven delinquent gedrag.

3.1 Geslacht en delinquentie
Uit zeer veel onderzoek is gebleken dat meisjes minder delicten opgeven dan
jongens, en ons onderzoek vormt hierop geen uitzondering.

Zoals in hoofdstuk 2 reeds gemeld heeft 46% van de totale onderzoekpopu-
latie opgegeven wel eens één van de zeven in de vragenlijst opgenomen delic-
ten te hebben gepleegd.

Bekijkt men dit echter voor beide geslachten afzonderlijk dan geldt dit voor
54% van de jongens en maar voor 24% van de meisjes.

Bovendien komt uit grafiek 1 naar voren dat meisjes ook minder delicten op-
geven dan jongens: meisjes zitten voornamelijk in de groep die slechts een en-
kel delict opgeeft (zie ook bijlage II, tabel 7).

Grafiek 1: Aantal opgegeven delicten en geslacht.
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Bezien we het moment van plegen dan verschilt ook dat sterk tussen jongens
en meisjes (bijlage II, tabel 8).
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Bijna de helft van de delictenopgevende meisjes verklaarde dit langer dan
een jaar geleden te hebben gepleegd, tegen eenderde van de jongens. De
groep die zowel vroeger als het laatste jaar delicten pleegde is 24% bij de jon-
gens en slechts 12% bij de meisjes. Het laatste jaar actief was tweederde van
de jongens en 40% van de meisjes. Over het geheel genomen lijkt de meisjes-
delinquentie een minder ernstige karakter te hebben.

Dit komt wellicht nog duidelijker naar voren uit de volgende tabel.
We zien daar nl. dat meisjes hoofdzakelijk vermogensdelicten plegen. Te-

rugverwijzend naar het vorige hoofdstuk herinneren we er aan dat de groep
jongeren die zowel agressieve als vermogensfeiten opgaf ook de groep was
die de meeste delicten met de hoogste frequentie opgaf.

Tabel 6: Aard delict naar geslacht (in %)

Type delict jongens meisjes

N=723 N=121

Uitsluitend agressieve delicten
Uitsluitend vermogensdelicten
Agressieve en vermogensdelicten

27
34
39

14
65
21

100 100

Gedeeltelijk valt deze groep bovendien samen met de groep die zowel vroeger
als het laatste jaar delicten heeft gepleegd. Zoals uit tabel 6 blijkt is deze
groep bij de jongens twee maal zo groot als bij de meisjes.

Resumerend mag men zeggen dat meisjes minder delicten plegen, dat dit
voornamelijk vermogensfeiten zijn, en dat zij deze gedragsvorm naar het zich
laat aanzien sneller verlaten.

Jongens geven meer strafbare feiten op en plegen ook meer verschillende
delicten. In de tijd gezien hebben meer van hen reeds een langere 'delinquen-
te' carrière achter de rug.

Bekijken we het opgegeven probleemgedrag dan zien we tussen jongens en
meisjes geen verschil: van beide groepen geeft 10% op dat dit gedrag wel
eens voorkomt en bij ongeveer 4,5% komt het vaker voor (bijlage II, tabel 9).
Ook de verdeling over spijbelen en weglopen is dezelfde: van jongens en meis-
jes spijbelden zo'n 20%, terwijl 8% minstens 1.maal van huis is weggelopen.

3.2 Leeftijd en delinquentie
Willen we het verband tussen leeftijd en delinquentie onderzoeken dan is het
van belang om alleen die feiten in beschouwing te nemen die in het laatste
jaar gepleegd zijn.

Oudere kinderen hebben immers meer tijd gehad om delicten te plegen. Telt
men dan de gepleegde delicten bij die van het laatste jaar op dan verkrijgt
men een kunstmatig verband met leeftijd.

Op het eerste gezicht blijkt uit tabel 10 van de bijlage nauwelijks enig ver-
band tussen delinquentie en leeftijd sprake te zijn. Hierbij gaat het dus alleen
om het al dan niet opgeven van delicten. Bekijkt men jongens en meisjes apart
dan geldt hetzelfde: er valt slechts een zeer gering verband met leeftijd vast te
stellen in die zin dat 12-jarigen wat minder vaak opgeven een delict te hebben
gepleegd.

We kunnen de vraag echter ook enigszins anders benaderen door de fre-
quentie waarmee delicten tijdens het laatste jaar gepleegd werden in de be-
schouwing te betrekken.

Doet men dat dan komt er wel degelijk een verband met leeftijd naar voren:
binnen de groep die delicten opgaf scoren de 16- en 17-jarigen aanzienlijk ho-
ger dan de anderen (bijlage II, tabel 11). Ditzelfde geldt voor het aantal ver-
schillende delicten dat men opgaf voor het laatste jaar: 16- en 17-jarigen ver-
klaren ook het laatste jaar meer verschillende delicten te hebben gepleegd.

Eén en ander komt zeer duidelijk naar voren in de volgende grafiek. Daarbij
is gekeken naar de aard van de voor het laatste jaar opgegeven delicten. Zo
blijkt uit grafiek 2 dat het uitsluitend plegen van agressieve feiten globaal af-
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neemt met het ouder worden. Het uitsluitend plegen van vermogensfeiten ver-
toont een maximum bij 14 en 15 jaar en daalt dan. Het plegen van vermogens-
en agressieve feiten vertoont echter een sterke stijging met toenemende leef-
tijd: vanaf 15 jaar zien we dat jongeren in steeds grotere getale zowel
vermogens- als agressieve feiten plegen en dit ook frequenter doen (zie ook ta-
bel 12 van de bijlage). Van de 12-jarigen geeft ongeveer een kwart op beide ty-
pen delicten te hebben gepleegd, tegen ongeveer de helft van de 16- en 17-
jarigen.

Grafiek 2: Aard opgegeven delicten in het laatste jaar naar leeftijd - in % -
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Uit deze gegevens komt naar voren dat leeftijd niet zozeer verband lijkt te hou-
den met het al dan niet plegen van een delict of met de aard van het delict
maar vooral met het aantal gepleegde delicten en de frequentie waarmee deze
gepleegd worden.

Betrekt men het moment van plegen bij de analyse dan blijkt hetzelfde. De
groep die zowel vroeger als het laatste jaar delicten pleegde omvat vooral de
oudere leeftijdscategorieën. In het vorige hoofdstuk hebben we al gezien dat
het hier voor een groot deel dezelfde groep betreft die zowel vermogens- als
agressieve feiten opgeeft.

Kort samengevat komt het er op neer dat jongeren die zowel het laatste jaar
als daarvoor delicten pleegden zich niet tot één type delict beperkten. Zij ple-
gen een groter aantal verschillende delicten en deden dit ook met een grotere
frequentie. Deze groep jongeren bestaat hoofdzakelijk uit de oudere leeftijds-
klassen.

Een verassende uitkomst is verder het sterke verband dat leeftijd toont met
probleemgedrag.

Tabel 7: Probleemgedrag en leeftijd - in % -

12 J. 131. 14 1. 151. 161. 17 J.

N='293 N=356 N=355 N=331 N=283 N=231

Geen probleemgedrag
Frequentie 1
Frequentie 2+

84
11
5

87
7
6

78
12
10

70
13
17

66
10
24

57
15
28

100 100 100 100 100 100

Het ziet er naar uit dat probleemgedrag sterk gebonden is aan leeftijd: niet al-
leen vertonen oudere kinderen vaker dit gedrag, maar ze vertonen het ook veel
frequenter dan jongere kinderen.
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3.3 Opleidingsniveau en delinquentie
Wanneer men onderscheid maakt tussen vier opleidingsniveau's dan blijkt er
een sterk verband te bestaan tussen dit niveau en het al dan niet opgeven van
delinquent gedrag.

Tabel 8: Opleidingsniveau en opgegeven delicten in het laatste jaar - in % -

LO/LAVO LBO/MAVO MBO/HAVO VWO

N = 226 N = 989 N = 334 N = 272

geen delicten
wel delicten

62
38

66
34

78
22

80
20

100 100 100 100

Zoals men ziet geven jongeren die LAVO, LBO of MAVO-onderwijs volgen aan-
zienlijk vaker delicten op dan jongeren die VWO-onderwijs volgen. Het ziet er
naar uit dat men ken stellen: hoe hoger de opleiding, hoe minder delinquentie.

Nu moet dit echter wat nader bekeken worden: opleidingsniveau hangt im-
mers samen met leeftijd en ook met sociale klasse. Dat betekent dat we voor
deze factoren moeten controleren willen we er zeker van zijn dat het verband
zoals we dat hierboven aangetoond hebben werkelijk blijft bestaan.

Hieronder zetten we twee grafiekjes naast elkaar.
Grafiek 3 toont het verband tussen leeftijd en delinquentie aan binnen elk

opleidingsniveau. Duidelijk valt waar te nemen dat leeftijd een autonome fac-
tor is. Het verschil tussen de jongste en oudste groep binnen de vier niveau's
is voor:

LO/LAVO -10%

LBO/MAVO - 6%

MBO/HAVO - 5%

VWO - 9%

Grafiek 3: Leeftijd en delinquentie, gecontroleerd voor opleidingsniveau
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Grafiek 4: Opleidingsniveau en delinquentie gecontroleerd voor leeftijd
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Grafiek 4 laat zien het verband van opleidingsniveau met delinquentie binnen
drie leeftijdscategorieën. Wat bij vergelijking van beide grafieken vooral naar
voren komt is dat er een aanzienlijk sterker verband is tussen opleidingsni-
veau en delinquentie dan tussen leeftijd en delinquentie. Dit betekent niet dat
leeftijd geen rol speelt, maar de opleiding die een jongere volgt lijkt toch van
doorslaggevender belang voor de kans die hij loopt delicten te gaan plegen,
dan zijn leeftijd.

Tenslotte is nog bezien of opleidingsniveau ook verband houdt met het aan-
tal opgegeven delicten. Dit blijkt echter niet het geval te zijn (zie bijlage II, ta-
bel 13).

Naast de interactie tussen opleidingsniveau en leeftijd, is er een welbekend
verband tussen dit niveau en sociale klasse, gemeten naar het beroep van de
vader. Ook in dit onderzoek is dit verband gevonden (bijlage II, tabel 14). Daar-
om leek het ons noodzakelijk het verband tussen opleidingsniveau en delin-
quentie te controleren voor sociaal economische status (SES).

Grafiek 5: Aantal opgegeven delicten en opleidingsniveau gecontroleerd voor SES - in % -
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Opvallend is ook hier weer dat de invloed van SES veel geringer blijkt te zijn
dan het effect van opleidingsniveau.

Grafiek 5 laat weliswaar zien dat het delinquente gedrag bij lage SES iets
hoger ligt dan bij hoge SES maar de verschillen tussen lager en hoger oplei-
dingsniveau zijn vele malen groter (zie ook bijlage II, tabel 15).

Heeft opleidingsniveau mogelijk ook invloed op de aard der gepleegde de-
licten? Uit grafiek 1 van de bijlage komt enig verband tussen beide factoren
naar voren: er is een lichte daling van de agressieve delicten naarmate het on-
derwijsniveau stijgt, terwijl er een lichte stijging is van de vermogensdelicten
bij stijgend onderwijsniveau. Met andere woorden hoewel er in de hogere on-
derwijsniveau's minder delicten worden opgegeven zijn dit vaker vermogens-
delicten en minder vaak agressieve feiten.

Voor wat de combinatie vermogens- en agressieve feiten betreft is er geen
waarneembaar verband met opleidingsniveau vast te stellen.

Wat probleemgedrag betreft lijkt er weinig verband te zijn met opleiding. Al-
leen jongeren die VWO-onderwijs volgen tonen aanzienlijk minder vaak pro-
bleemgedrag (bijlage II, tabel 16).

3.4 Sociaal-economische status en delinquentie
Sociaal-economische status vormt in criminologisch onderzoek altijd een
zeer belangrijke variabele, en we hebben daarom een SES-schaal geconstru-
eerd (gebaseerd op de ITS-klassificatie) en die bij de analyse betrokken.

Grafiek 6: Opgegeven delicten naar SES (in %)
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Grafiek 6 toont nauwelijks verband tussen SES en delinquentie. Alleen de
twee groepen met de hoogste SES verschillen van de anderen (bijlage 11, tabel
17).

Houdt men rekening met de aard der delicten dan komt geen duidelijke rela-
tie met SES naar voren (grafiek 2 in de bijlage).

Controlerend voor onderwijsniveau blijkt nogmaals dat SES weliswaar een
rol speelt bij het voorspellen van delinquent gedrag, maar deze rol is aanzien-
lijk kleiner dan die van opleidingsniveau.

Tussen SES en probleemgedrag, alsook de frequentie van dit gedrag kon
geen enkel verband vastgesteld worden (bijlage II, tabel 18).

3.5 Delinquentie in Den Haag en Venlo
Meer jongeren in Den Haag geven delicten op dan in Venlo. Van de Haagse
jongeren geeft in totaal 50% op ooit een delict te hebben gepleegd tegen 40%
in Venlo, een significant verschil. Bekijkt men alleen de voor het laatste jaar
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opgegeven delicten dan is het verschil tussen Den Haag (32%) en Venlo (28%)
aanzienlijk geringer. Het verschil in gemiddeld aantal opgegeven delicten
blijft echter in beide gevallen significant (zie bijlage 11, tabel 19).

Nog belangrijker echter dan het verschil in aantal jongeren dat in beide ste-
den opgeeft één van de 7 in de vragenlijst voorkomende delicten te hebben ge-
pleegd, is de vraag naar de aard van de opgegeven delinquentie.

Tabel 9 resumeert de verhoudingen in beide steden voor wat vermogens en
agressieve feiten en de combinatie van beide categorieën betreft.

Tabel 9: Aard opgegeven delicten In Den Haag en Venlo - in % -

Den Haag Venlo

N=1068 N.=781

Agressieve delicten 10 13
Vermogensdelicten 22 13
Agressieve en vermogensdelicten 18 14

Duidelijk blijkt weer dat het grootste verschil de vermogensdelicten betreft.
Voor wat de andere categorieën aangaat zijn de verschillen niet bijzonder op-
vallend. We kunnen dit beter illustreren aan de hand van tabel 10 die een over-
zicht geeft van de frequentie waarmee de 7 delicten afzonderlijk in beide ste-
den werden opgegeven. Enige verduidelijking dient hierbij gegeven te worden.
Wat de vermogensfeiten betreft, deze zijn steeds gerelateerd aan de gehele
onderzoekpopulatie in respectievelijk Den Haag en Venlo. Dit is niet het geval
voor wat de agressieve feiten aangaat. Hierbij speelt nl. de situatie waarbin-
nen het plegen van een delict mogelijk wordt een grote rol. Zo kan voetbalvan-
dalisme alleen optreden wanneer jongeren inderdaad naar voetbalwedstrijden
gaan; vernielingen en agressie tegen personen vindt meestal binnen een
groepsgebeuren plaats. Daarom is eerst naar het voetbalbezoek en het mée-
maken van agressie en vernielingen gevraagd, waarna doorgevraagd is naar
participatie van de jongere zelf aan deze delicten.

Tabel 10: Omvang en aard van opgegeven delicten in Den Haag en Venlo - In % -

Den Haag Venlo

aantal N aantal N

Agressieve feiten
voetbalvandalisme 9 ( 301) 2 (152)
vernielingen 45 ( 490) 45 (351)
agressie tegen personen 16 ( 316) 13,5. (242)

Vermogensfeiten
winkeldiefstal 31 (1068) 19 (781)
diefstal op school 11 (1068) 6 (781)
fietsendiefstal 8 (1068) 6 (781)
joy-riding 2 (1068) 2 (781)

Ongeveer de helft van de jongerenpopulatie in beide steden bezoekt voetbal-
wedstrijden. Meer Hagenaars (56%) dan jongeren uit Venlo (43%) melden
daarbij het voorkomen van vernielingen.

Bovendien zien we dat meer Haagse dan Venlose jongeren hieraan gaan
meedoen.

Andere uitingen van vernielzuchtig gedrag worden gemeld door zo'n 50%
van alle respondenten, en we kunnen vaststellen dat in beide steden iets min-
der dan de helft hier ook metterdaad aan meedoet. Met betrekking tot agres-
sie tegen personen valt tussen beide steden geen opvallend verschil vast te
stellen. Kortom, beziet men het geheel der agressieve feiten dan kan niet ge-
concludeerd worden dat beide steden hierin zeer sterk verschillen. Alleen het
voetbalvandalisme toont enig verschil van betekenis. Anders is het gesteld
voor wat de vermogensfeiten aangaat. In Den Haag komt op aanzienlijk grote-
re schaal winkeldiefstal en diefstal op school voor. Wellicht houdt dit verband
met het grote stadskarakter van Den Haag, waardoor er bv. meer grote waren-
huizen zijn die gelegenheid tot winkeldiefstal bieden.
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Ook kan men denken aan minder sterke sociale controle in de grote stad
dan in de provincieplaats. Deze opmerkingen blijven echter speculatief.

Met betrekking tot probleemgedrag is er een opvallende gelijkenis tussen
beide steden: in Den Haag geeft 26%, in Venlo 25% dit type gedrag op. Uitge-
zocht is,of mogelijke verschillen tussen Den Haag en Venlo het gevolg konden
zijn van een verschil in sociale klassesamenstelling van de bevolking. Dit
bleek echter niet het geval te zijn: het verschil in delinquentie blijft bestaan
als men voor SES controleert.

Dit verschil in delinquentie komt ook tot uiting in het aantal opgegeven en
geregistreerde politiecontacten.

Wij herinnereren er aan dat in Den Haag 11,5% en in Venlo 6,5% van de
respondenten bij de politie geregistreerd stonden. Volgens eigen opgave had-
den in Den Haag 24% en in Venlo 18% van de geïnterviewden politiecontac-
ten gehad, hetgeen een consistent beeld vertoont met de aard en omvang van
het opgegeven delinquente gedrag in beide steden. De verschillen moeten
echter niet overdreven worden. Ze houden onder meer verband met het feit dat
meer Haagse jongeren opgaven vroeger wel eens een delict gepleegd te heb-
ben terwijl de Venlose jongeren meer deicten in het laatste jaar opgaven. Zo-
als eerder uiteengezet heeft de categorie jongeren die alleen vroeger delicten
pleegden voornamelijk vermogensfeiten opgegeven. Vergelijkt men de ern-
stigste groepen - zij die zowel vroeger als het laatste jaar delicten opgaven
- dan zijn beide ongeveer even belangrijk.

Tabel 11: Moment van plegen in Den Haag en Venlo

Den Haag Venlo

N =' 535 N = 309

Vroeger
Laatste jaar
Vroeger en laatste jaar

36
40
24

30,5
48,5
21

En zoals uit tabel 11, blijkt geldt ditzelfde voor hen die zowel agressieve als
vermogensfeiten opgaven.

Samenvattend komen de verschillen tussen Den Haag en Venlo er op neer
dat de Haagse jongeren meer delicten opgaven dan die uit Venlo en dat dit
voornamelijk meer winkeldiefstallen en diefstal op school waren. De meer er-
nstige delinquente groep verschilt in beide steden niet sterk.

3.6 Beroepsarbeid moeder en vader
Een variabele die vooral vroeger veelvuldig in de onderzoekliteratuur werd be-
handeld is het al dan niet buitenshuis werken van de moeder. Naarmate dit
verschijnsel zich echter in de samenleving verbreidde, en er betere opvangmo-
gelijkheden voor de kinderen ontstonden, bleek het van steeds minder invloed
op het gedrag van die kinderen.

Dit onderzoek vormt daarop geen uitzondering. Beziet men de opgegeven
delicten voor het laatste jaar, dan geeft 31 % van de jongeren wier moeder bui-
tenshuis werkt en 29% van hen wier moeder thuisblijft een delict op.

Ook wat het aantal opgegeven delicten betreft is er geen verschil tussen
beide groepen (bijlage II, tabel 20). Alle andere delinquentiematen gaven even-
min een verschil te zien tussen jongeren met een werkende of met een thuis-
blijvende moeder.

In schril contrast met deze resultaten staat het effect van het al dan niet
werken van de vader. Er komt een sterk verband naar voren tussen het niet
meer werken van de vader en het opgeven van strafbare feiten.

Wanneer de vader werkt geeft 43% van de jongeren tenminste 1 delict op; is
hij werkloos dan is dit,53%, en is hij arbeidsongeschikt dan is het zelfs 56%.

Opmerkelijk genoeg valt er voor probleemgedrag geen. stijging van betekenis
te constateren. Er lijkt nauwelijks verband te bestaan tussen het al dan niet
werken van de vader en dit gedrag.
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3.7 Etnische achtergrond en delinquentie
Slechts 111 jongeren of 6% uit de totale steekproef zijn buitenlander en/of
hebben een andere etnische achtergrond. Daarvan kwamen er 23 uit een
West-Europees of Noord-Amerikaans land. Op grond van de geringe culturele
afstand tussen dit groepje en de Nederlandse respondenten hebben we ze bij
deze laatste gevoegd.

De andere categorieën zijn:

Surinaamse jongeren (2,2%)

Molukse, Nederlands-Indische jongeren (0,6%)

gastarbeiderskinderen (1,4%).

Beziet men de delinquentie van deze groep dan onderscheidt ze zich in niets
van de Nederlandse jongeren (zie tabel 21 van de bijlage). Dit is het geval voor
wat het opgeven van delicten betreft. We hebben echter al gewezen op het feit
dat het aantal jongeren met andere etnische achtergrond dat zich in onze
steekproef bevindt absoluut gezien gering is. Het is daarom niet denkbeeldig
dat selectieve processen een rol speelden bij de samenstelling van die groep.
Daarom behoren conclusies met betrekking tot dit onderwerp slechts met gro-
te omzichtigheid te worden getrokken.

3.8 Delinquentie en politiecontacten
Een belangrijke vraag in dit onderzoek is natuurlijk of het opgeven van delin-
quent gedrag samenhangt met het opgeven van politiecontacten.

Bezien we uitsluitend de politiecontacten die opgegeven werden naar aan-
leiding van een van de zeven in de vragenlijst opgenomen delicten, dan is het
percentage laag, ni. 4%.

Daarom hebben we het geheel van opgegeven politiecontacten in de analy-
se betrokken, ook die welke naar aanleiding van een ander delict werden op-
gegeven.

De vraag die we willen onderzoeken luidt dan: lopen jongeren die Opgeven
veel en vaak delicten te hebben gepleegd meerkans op politiecontacten dan
anderen.

In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van het percentage jonge-
ren dat politiecontacten opgeeft bij een toenemend aantal opgegeven delic-
ten en een grotere frequentie in het laatste jaar.

Tabel 12: Opgegeven politiecontacten naar aantal opgegeven delicten en frequentiemaat - in % -

% politiecontacten % politiecontacten

totaal aantal delicten N = 844 Frequentiemaat N = 556

1 25 1 31
2 38 2 41
3 56 3 49
4 77 4 47

5 66

Uit tabel 12 komt naar voren dat de kans op politiecontacten sterk toeneemt
naarmate men meer verschillende delicten pleegt en dit vaker doet. De kans
op een politiecontact is bij 4 opgegeven delicten 3 maal groter dan bij één de-
lict, nl. 77% tegen 25%.

Overigens houdt de kans op politiecontacten ook verband met de aard van
het delict. Zo heeft van hen die uitsluitend vermogensdelicten opgaven
slechts 26% contact met de politie gehad. Van de jongeren die uitsluitend
agressieve delicten opgaven was dit al 38%, terwijl van de groep die
vermogens- en agressieve feiten opgaf 51% verklaarde politiecontacten te
hebben gehad.

Ook het moment van plegen speelt een belangrijke rol. Jongeren die uitslui-
tend langer dan een jaar geleden delicten pleegden hebben het minst vaak
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contact met de politie gehad: 23% meldde zo'n contact. Van hen die alleen
het laatste jaar delicten opgaven meldde 38% politiecontacten, en van de
groep die zowel vroeger als het laatste jaar delicten pleegde was dit 54%.

3.9 Samenhang tussen delinquentie en politiecontacten
Tot slot van dit overzicht is de samenhang onderzocht tussen de belangrijkste
delinquentievariabelen en politiecontacten in een multivariate Homals-
analyse (zie voor toelichting bijlage 4). de volgende variabelen werden in de
analyse opgenomen, die werd uitgevoerd op de groep die tenminste een delict
heeft opgegeven:

1. politiecontacten

2. aantal verschillende delicten

3. frequentie van plegen

4. aard van delinquentie

5. moment van plegen

6. probleemgedrag.

Bestudering van het Homals-plaatje laat twee onderscheiden groepen zien.
Beneden links is de groep die alleen vroeger iets gedaan heeft. Het betreft
voornamelijk vermogensdelicten. Deze groep gaf geen probleemgedrag noch
politiecontacten op.

De tweede groep op het plaatje begint links boven en loopt naar rechts on-
der met een oplopende frequentiemaat. Bovenaan bevinden zich de jongeren
die weinig delicten opgeven (2 à 3). Hierbij horen ook de agressieve delicten
die vooral tijdens het laatste jaar zijn gepleegd. Meer naar onderen bevindt
zich de categorie 'agressieve en vermogensdelicten', en wat het moment van
plegen betreft de categorie 'vroeger en laatste jaar gepleegd'. Deze laatste
subgroep is de ernstigste groep met betrekking tot delinquentie, waarbij de
kans op politiecontacten het grootst is.

Opmerkelijk is de plaats van het probleemgedrag binnen dit geheel: jongeren
zonder probleemgedrag geven ook nauwelijks delicten op, terwijl jongeren die
wel probleemgedrag opgaven dicht bij de ernstig delinquente groep geplaatst
zijn. Het lijkt erop dat probleemgedrag zich parallel te ontwikkelt met delin-
quentie.

De allesoverheersende conclusie van deze- en de vorige- analyse is echter
dat bij frequenter delinquent gedrag de kans op een politiecontact sterk toe-
neemt.
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Figuur 2: Homals-analyse van samenhang. tussen delinquentie- en politiecontacten
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3.10 Samenvatting en conclusies
We kunnen dit hoofdstuk resumeren door de belangrijkste resultaten ervan
hieronder puntsgewijs uiteen te zetten.

Ongeveer de helft van de respondenten gaf op ooit 1 van de 7 in het on-
derzoek opgenomen delicten te hebben gepleegd; eenderde gaf op dit
het laatste jaar gedaan te hebben.

39% van de delictopgevers gaf uitsluitend vermogensdelicten op, 25%
uitsluitend agressieve delicten en 36% beide categorieën delicten.

deze laatste groep (16,5% van de totale steekproef) is de meest delin-
quente: deze jongeren pleegden meer verschillende delicten, deden dit
frequenter en pleegden ze zowel het laatste jaar als daarvoor.

Meisjes gaven aanzienlijk minder delinquent gedrag op dan jongens: zij
gaven minder delicten op, beperkten zich voornamelijk tot vermogens-
feiten en hielden er sneller mee op.

Met betrekking tot probleemgedrag werd echter geen. verschil tussen
jongens en meisjes gevonden.

Leeftijd houdt niet zozeer verband met de aard van.het delinquente ge-
drag, als wel met de frequentie ervan.

Overwegend oudere jongeren bevinden zich in de ernstigste delin-
quente groep. Ook houdt leeftijd sterk verband met probleemgedrag.

Sociale klasse toont een licht verband met delinquent gedrag.

Opleidingsniveau geeft een zeer sterk verband met delinquentie te zien.
Dit verband is aanzienlijk sterker dan dat van leeftijd en sociale klas-

se met delinquentie.

In Vénlo gaven minder jongeren delicten op dan in Den Haag. De Haag-
se jongeren gaven meer vermogensdelicten op dan de Venlose.

Weinig verschil werd vastgesteld tussen de meer ernstige delinquen-'
te jongeren.

Beroepsarbeid van de moeder toont geen verband met delinquentie.

Het al dan niet werkzaam zijn van de vader geeft wel een relatie te zien
met delinquentie.

Van hen wiens vader werkloos of arbeidsongeschikt is geven er meer
op delicten te hebben gepleegd dan van hen wiens vader in het ar-
beidsproces is opgenomen.

Het aantal gepleegde delicten, en de frequentie van plegen houden
sterk verband met het aantal opgegeven politiecontacten. Hoe frequen-
ter het delinquent gedrag, hoe groter de kans op contact met de politie.

Probleemgedrag lijkt zich parallel te ontwikkelen met delinquent ge-
drag.

Wij willen dit eerste deel van het verslag besluiten met enkele conclusies. De
eerste is niet opzienbarend. Dit onderzoek bevestigt een gegeven dat in ander
onderzoek reeds veelvuldig naar voren is gekomen, nl. dat het in een normale
jongenspopulatie eerder regel dan uitzondering is dat men wel eens een delict
pleegt. Ruim de helft van deze respondenten gaven dit op, en hadden wij onze
delictenlijst uitgebreid dan waren het er ongetwijfeld nog meer geweest. Uit-
drukkelijk moet er echter op gewezen worden, dat dit slechts voor de jongens
geldt: onder meisjes blijft het plegen van delicten toch een uitzondering.
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De tweede conclusie echter is dat voor het merendeel der jongeren de na-
druk ligt op `wel eens een delict gepleegd'. Van hen die delicten opgaven, gaf
meer dan de helft slechts 1 delict op, terwijl 36% dit langer dan een jaar gele-
den had gedaan. Met andere woorden het meeste delictgedrag is van onschul-
dige en van voorbijgaande aard.

Er is echter een kleine groep - 16,5% van de totale steekproef en ruim een-
derde van de delictplegers - die wel degelijk ernstiger delinquent gedrag ver-
toont: ernstiger vooral in termen van frequentie en van continuïteit in het tijds-
verloop.

Deze groep omvat vooral oudere jongens met een laag opleidingsniveau en
lage SES, en is ongeveer even omvangrijk in Den Haag als in Venlo. In hoever-
re jongens uit deze groep het echte criminele pad op zullen gaan, valt nog niet
te beoordelen. Dat dit echter een duidelijke risicogroep vormt lijkt wel zeker.
Opvallend is in dit verband ook dat jongens met werkloze of arbeidsonge-
schikte vaders zoveel meer delinquent gedrag opgeven dan jongeren van wie
de vader in het arbeidsproces is opgenomen.

Tenslotte willen we nog twee resultaten vermelden. Het eerste is dat, con-
sistent met ander onderzoek, in de stad Den Haag globaal bezien meer delin-
quent gedrag voorkomt dan in de provincieplaats Venlo, hetgeen mogelijk ver-
band houdt met verminderde sociale controle en meer uitlokking en gelegen-
heid tot delinquentie in de grote stad.

Het tweede is de bevinding dat meisjes steeds weer blijk geven zowel min-
der als minder frequent delicten te plegen. In de volgende hoofdstukken zullen
we dit gegeven nader analyseren, maar het komt ons voor dat het zeker in het
licht gezien moet worden van de socialisatie van meisjes in onze cultuur en
van hun sociale positie.
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4 Justitiële contacten

In de voorgaande hoofdstukken is aard en omvang geschetst van delinquent
gedrag zoals dit naar voren kwam bij een representatieve groep jongeren uit
Den' Haag en Venlo. Hierbij is ook kort ingegaan op de politiecontacten die
met dit gedrag samenhangen.

Daarnaast is onderzocht welke socio-demografische variabelen verband
hielden met het opgegeven delinquent gedrag en met de frequentie daarvan.

In het nu volgende hoofdstuk zullen we onze aandacht voornamelijk richten
op de contacten met politie en parket. Om dit te kunnen doen werd de onder-
zoekgroep uitgebreid met 27 jongeren met een officieel politiecontact en 104
jongeren met een OM-contact.

Hierna werden de jongeren die delicten opgaven in vier groepen gedeeld.

1. delictopgevers die naar eigen zeggen nooit een politiecontact hebben
gehad (D-groep)

2. delictopgevers die zeggen wel politiecontacten te hebben gehad, maar
deze contacten waren niet door de politie geregistreerd (Pl-groep op-
geg.)

3. delictopgevers met geregistreerde politiecontacten (P2-groep gereg.)

4. delictopgevers met OM afdoening (OM-groep).

Wat in dit hoofdstuk vooral aan de orde komt is de vraag in hoeverre justitieel
contact samenhangt met de aard en omvang van delinquent gedrag, dan wel
of het justitiële systeem een selectie uitvoert ten aanzien van bepaalde cate-
gorieën delinquenten op grond van andere factoren. Daarom zal ook bezien
wordén of er een samenhang bestaat tussen justitiële contacten en bepaalde
achtergrondfactoren. Deze samenhang zal dan vergeleken worden met die
tussen achtergrondfactoren en delinquentie.

4.1 Delinquent gedrag en justitieel ingrijpen
Een eerste vraag betreft het aantal verschillende strafbare feiten dat door
respondenten is opgegeven. Als het zo zou zijn dat justitieel contact verband
houdt met de frequentie waarmee delinquent gedrag voorkomt dan zou je ver-
wachten dat de groep die wel delicten maar geen politiecontacten opgeeft
minder feiten heeft gepleegd dan de groep die bij de officier van justitie be-
landt.

Dit is inderdaad het geval: van de eerste groep geeft tweederde op slechts 1
feit te hebben gepleegd, van de laatste groep is dit slechts eenkwart, terwijl
driekwart twee of meer delicten opgeeft.

Daar het hier om een belangrijke vraag gaat hebben we de gegevens wat
meer uitgesplitst.
Uit tabel 13 komt een duidelijk verband naar voren tussen de omvang van het
delinquente gedrag en het soort justitieel contact. Naarmate er van een verde-
re doordringing in het justitieel systeem sprake is zien we ook de omvang van
de delinquentie toenemen.
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Tabel 13: Aantal verschillende opgegeven feiten en justitieel contact - in % -

1 feit 2 versch. 3 versch. 4 of meer totaal
feiten feiten versch.

feiten

N = 488 N = 250 N =122 N = 85 N = 945

D-groep 66,5 51 32 15 53,5
Pl-groep (opgeg.) 20 24,5 33 29,5 23,5
P2-groep (gereg.) 7,5 12,5 15,5 20 11
OM-groep 6 12 19,5 35,5 12

100 100 100 100 100

P'o 0.001

Anders gezegd, van hen die slechts 1 feit opgaven had 13,5% een officieel
geregistreerd contact; van hen die 4 of meer verschillende feiten opgaven was
dit 55,5%. Uit tabel 13 blijkt dat de kans op officiële justitiële contacten bij het
plegen van 1 of 2 delicten nog gering is, maar daarna sterk oploopt: zo'n 35%
van hen die 4 of meer feiten opgaven kwamen bij de officier van justitie te-
recht.

Maakt het nu nog verschil of het om vermogensfeiten of om agressieve feiten
gaat? Een uitsplitsing naar aard der feiten en aantal opgegeven delicten toon-
de aan dat dit nauwelijks het geval is: van hen die slechts een vermogensfeit
opgaven kwam 10% bij de officier van justitie terecht; ging het om een agres-
sief delict dan was dit percentage 12; ging het om 2 of meer vermogensfeiten
dan liep het percentage in de OMgroep op tot 26, terwijl het bij 2 of meer
agressieve feiten 21 werd. Het lijkt echter zi--.'ol de zaak enigszins anders te
benaderen. Zoals men zich herinnert hebben we al eerder een onderscheid ge-
maakt tussen respondenten die uitsluitend vermogens of agressieve feiten
opgaven en hen die zowel vermogens- als agressieve delicten pleegden.

Wanneer men die groepen in verband brengt met justitieel ingrijpen dan krij-
gen wij een duidelijker beeld.

Tabel 14: Soort delict en justitieel contact

uitsluitend uitsluitend agressieve
agressieve vermogens- en vermo-

.feiten feiten gensfeiten

N=219 N=370 N = 356

D-groep 63 63 37,5
Pl-groep (opgeg.) 25 19,5 27
P2-groep (gereg.) 6,5 9,5 15,5
OM-groep 5,5 8 20

100 100 100

P" 0.001

Zoals men ziet komen bij de laatste groep de officiële politiecontacten en de
afdoening op OM-niveau aanzienlijk meer voor dan bij de beide andere groe-
pen terwijl anderzijds het aantal jongeren in die groep die meldt nog nooit met
de politie in contact te zijn gekomen veel geringer is.

We herinneren er nogmaals aan dat uit hoofdstuk II reeds naar voren was
gekomen dat de groep jongeren die vermogens- en agressieve feiten opgeeft
een ernstiger delictpatroon vertoont: ze pleegden een groter aantal verschil-
lende delicten en deden dit met grotere frequentie.

Naast de omvang van het delictpatroon is vanzelfsprekend de frequentie van
pleging van groot belang. Voor deze analyse kijken we weer naar de feiten die
het laatste jaar gepleegd zijn.

Als we het verband bezien tussen de frequentie van het totaal aan zelf opge-
geven feiten en het type justitieel contact dan blijkt dit wederom zeer signifi-
cant.
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Tabel 15: Frequentie zelf opgegeven feiten en justitieel contact

Frequentiemaat 1 2 3 4 5

Justitieel contact N = 203 N =163 N = 93 N = 67 N =123

D-groep 58,5 50 41 44,5 19,5
Pl-groep (opgeg.) 22 29 32 '27 27
P2-groep (gereg.) 11,5 10,5 15 12 20
OM-groep 8 10,5 12 16,5 33,5

100 100 100 100 100

P« 0.001

Het aantal jongeren dat wel delicten maar geen politiecontacten opgeeft
daalt van 58,5% tot 19,5%, terwijl het aantal officieel geregistreerde politie-
contacten stijgt van 11,5% naar 20% en het aantal OM-berispingen van 8%
tot 33,5%.

De vraag komt natuurlijk weer naar voren of er wellicht verschil is in justi-
tieel ingrijpen naar de aard van het feit. Maar weer zijn de verschillen tussen
vermogens- en agressieve feiten niet bijzonder groot (bijlage II, tabel 22).

Wellicht houdt het verschil in de aard van justitieel contact verband met het
feit dat veel agressieve feiten vernielingen betreffen die in sterke mate offi-
cieus worden afgedaan: de groep die wel delicten maar geen officiële politie-
contacten opgeeft is 35% voor agressieve feiten en slechts 25% voor vermo-
gensfeiten. In het laatste geval gaat het veelal om winkeldiefstallen: deze lij-
ken in iets grotere mate te leiden tot een OM-afdoening.

Van de groep die zowel vermogens- als agressieve feiten opgeeft, meldt bij
frequentiemaat 1 ruim de helft geen contact met de politie gehad te hebben,
terwijl 8,5% op het parket belandt. Bij frequentiemaat 4 'zijn deze verhoudin-
gen omgekeerd: 7% zegt geen politiecontact te hebben gehad en 46,5% is bij
de officier van justitie terecht gekomen (bijlage II, tabel 23). Tenslotte is ook
probleemgedrag bij de analyse betrokken.

Een analoog resultaat als in de vorige hoofdstukken komt naar voren. Bij
frequentiemaat 3 heeft nog maar 19% geen politie contact gehad: meer dan
de helft meldt officiële contacten met justitie (tabel 24 van bijlage II).

Het is duidelijk dat probleemgedrag in meerdere opzichten `problematisch'
is. In de volgende hoofdstukken zal dit aspect nog nader geanalyseerd wor-
den.

4.2 Achtergrondfactoren en justitieel ingrijpen
We komen nu bij een belangwekkend onderdeel van het onderzoek. Veelvuldig
is door criminologen beweerd - en ook aangetoond - 1) dat het justitieel
apparaat een aantal selectiecriteria hanteert waardoor bepaalde groepen uit
de bevolking een veel grotere kans maken in de mazen van het justitie-net ver-
strikt te raken dan andere. Men baseert zich bij deze uitspraken over het alge-
meen op studies waarbij het zelf opgegeven delinquente gedrag van jongeren
het uitgangspunt vormt. Hierbij kwam aan het licht dat delinquent gedrag niet
alleen zeer verbreid was, maar eveneens dat de relatie tussen variabelen als
geslacht en sociale klasse met delinquentie veel minder sterk bleek dan uit de
officiële statistiek naar voren kwam.

Het lijkt ons daarom van belang om in deze paragraaf de verbanden die we
vinden tussen bepaalde achtergrondfactoren en justitieel ingrijpen te leggen
naast de bevindingen van hoofdstuk III waarin gekeken is naar de relatie tus-
sen die achtergrondfactoren en delinquent gedrag. Daar ons basismateriaal

1) Zie bv. Gold, M. Delinquent Behavior in an American City, Brooks Cola Publ. Cy. Belmont, Califor-
nia, 1970.
Christie H., I. Andenaes, S. Skirbekk,: A study in self-reported crime in: Scand. Studies in Crimino-
logy, vol. 1, London, Tavistock Publ. Oslo, 1965.
In ons land de vele studies van R.W. Jongman, waaronder Verborgen Criminaliteit en Sociale Klas-
se, in Ned. Tijdschrift voor Criminologie, sept. 1971.
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de zelf opgegeven delinquentie vormt en niet de geregistreerde delinquentie,
zal op deze wijze een zuiverder kijk kunnen worden verkregen op de samen-
hang tussen de drie dimensies sociale achtergrond, delinquentie en contac-
ten met justitie.

4.2.1 Geslacht
Wij herinneren er aan dat slechts eenkwart van de meisjes één van de 7 delic-
ten opgeven tegen 54% van de jongens. Bovendien geven meisjes minder de-
licten op en ligt ook de frequentie van plegen lager. Tweemaal zoveel jongens
als meisjes geven uitsluitend agressieve feiten of vermogens- en agressieve
feiten op, terwijl van de meisjes twee-derde een vermogensdelict opgeeft.

Bezien we nu het verschil in justitiele contacten tussen jongens en meisjes
dan vallen enkele dingen op.

Tabel 16: Geslacht en justitieel contact - In % -

Jongens Meisjes

N=940 N=168

D-groep
Pl-groep (opgeg.)
P2-groep (gereg.)
OM-groep

43,5
30,5
12,5
13,5

56
19
15,5
9,5

100 100

P,, 0.01

Ten eerste ziet men dat jongens meer contacten met de politie opgeven. Dit
houdt waarschijnlijk verband met het grotere aandeel van jongens in de agres-
sieve delinquentie met name vernielingen: van dit soort feiten wordt relatief
het grootste deel ontdekt (41 %) of anders gezegd: de aard van de meisjesde-
linquentie brengt met zich mee dat deze minder snel tot ontdekking leidt. Be-
kijkt men echter de officiële justitiële contacten dan is het verschil tussen jon-
gens en meisjes aanzienlijk minder groot: 26% van de jongens en 25% van de
meisjes heeft een officieel contact gehad, waarbij meisjes wel wat minder
vaak bij de officier van justitie belanden. Het ziet er naar uit dat dit laatste re-
sultaat voornamelijk verklaard kan worden door het verschil in frequentie van
delinquent gedrag. De meisjesdelinquentie leidt enerzijds minder snel tot ont-
dekking, en komt anderzijds minder frequent voor. En zoals in de vorige para-
graaf genoteerd werd houdt vooral dit laatste aspect verband met OM afdoe-
ning.

4.2.2 Leeftijd
In de volgende tabel ziet men het verband tussen leeftijd en aard van het justi-
tieel contact.

Tabel 17: Leeftijd en justitieel contact - in % -

12-13 jaar 14-15 jaar 16-17 jaar

N=324 N=431 N = 351

D-groep 57 45 36
Pl-groep (opgeg.) 30 31 24,5
P2-groep (gereg.) 10 15,5 12,5
OM-groep 3 8,5 27

100 100 100

P'. 0.001

Op het eerste gezicht blijkt uit tabel 17 een zeer sterk verband tussen leeftijd
en justitieel contact. We grijpen echter terug naar de gegevens over de relatie
tussen leeftijd en delinquentie. Afgaande op de delicten die het laatste jaar
gepleegd waren bleek er een duidelijk verband te bestaan tussen leeftijd en de
frequentie van delinquent gedrag. Zo had meer dan de helft van de 16- en 17-
jarigen een frequentiemaat van 3 of meer, tegen ongeveer eenderde van de 12-
en 13-jarigen.
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Ook gaf ongeveer de helft van de 16- en 17-jarigen zowel vermogens- als
agressieve feiten op, tegen minder dan een derde van de 12- en 13-jarigen (bij-
lage ]],"tabel 11 en 12). Ruwweg kunnen we dus stellen dat het verschil in om-
vang en frequentie van de délinquentie tussen de jongere en de oudste leef-
tijdsgroepen zich verhoudt van twee tot drie.

De verschillen in justitiële contacten zijn echter vele malen groter: 9 maal
zoveel 16- en 17-jarigen als 12- en 13 jarigen komen op het parket terecht. Be-
ziet men het totaal der officiële contacten dan komt men nog op een verhou-
ding van 3 tot 1.

Het ziet er dus naar uit dat de reeds eerder in het vooronderzoek 1) getrok-
ken conclusie dat leeftijd een selectiecriterium voor officieel ingrijpen vormt
door deze onderzoekgegevens wordt bevestigd.

4.2.3 Sociaal-economische status
In hoofdstuk 3 werd een licht verband tussen SES en delinquentie geconsta-
teerd: jongeren met lage SES geven iets meer delicten op dan jongeren met
hoge SES.

Het verschil was het grootst tussen de twee groepen met de hoogste SES
en de anderen (tabel 17, bijlage II). Geen verschil trad op met betrekking tot de
aard der feiten en het moment van plegen.

We herhalen nog even het belangrijkste verschil: van de twee laagste SES
groepen gaf respectievelijk 49% en 48% minstens 1 delict op: van de beide
hoogste groepen was dit 40% en 42%. Tegen deze achtergrond moet tabel 18
bezien worden die een overzicht geeft van het justitiële ingrijpen naar SES.

Tabel 18: Sociaal-economische status en justitieel contact - in % -

ongeschool-
de arbei-

ders

geschoolde.
arbeiders

lage em-
ployé's/

kleine

middel-
bare em-
ployé's/

zelfstan-
digen

hogere
beroepen

N=161 N=321 N=302 N=257

D-groep 40 43 54,5 44,5
P1-groep (opgeg.) 26,5 28,5 24,5 38
P2-groep (gereg.) 20 14,5 8,5 9
OM-groep 13,5 14 12,5 8,5

100 100 100 100

P,, 0.001

Een eerste opvallend gegeven is dat bij de kinderen van lage employé's veel
delicten tot geen enkel politiecontact leiden, terwijl bij kinderen van middel-
bare en hogere employé's de contacten vaker op een officieus niveau blijven
steken.

Vergelijkt men de officiële contacten dan vormen die bij de lagere SES-
groepen ongeveer een derde, en bij de hogere SES-groepen ongeveer eenvijf-
de. Vooral de hoogste SES-groep belandt aanzienlijk minder vaak op het par-
ket dan de anderen.

Nu-is het wel zo dat jongeren uit de hogere SES groepen wat minder delic-
ten opgeven, maar zoals hierboven vermeld, dat verschil is niet zo groot, ter-
wijl de aard der feiten evenmin verschilt.

Het komt er dus op neer dat men op grond van deze gegevens zou kunnen
concluderen dat er bij het optreden van de politie een sociale klasse effect op-
treedt.

Deze conclusie verdient echter zowel enige toelichting als enige nuance-
ring.

J. Junger-Tas e.a. Politiecontacten van minderjarigen en justitiële afdoening, WODC, Ministerie
van Justitie, 1981.
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Een eerste vraag is of hier niet van een artefact sprake is doordat wij de
steekproef hebben uitgebreid, voornamelijk met jongeren die een parket-
berisping kregen. Wanneer we echter de samenstelling van de OM-groep be-
kijken dan is deze beslist niet eenzijdig samengesteld. Vergeleken met de SES
opbouw van de totale steekproef wijkt de OM-groep weliswaar af maar niet in
extreme mate: de OM-groep bevat 4% meer ongeschoolde- en 6,5% meer ge-
schoolde arbeiders, terwijl er 10% minder middelbare employé's maar even-
veel hogere beroepen in vertegenwoordigd zijn. De middengroepen zijn onge-
veer evenredig vertegenwoordigd (bijlage II, tabel 25).

Beziet men hiernaast de groep met geregistreerde politiecontacten dan zijn
de verschillen in SES-samenstelling met de totale steekproef veel groter: deze
groep bestaat voor 62% uit de laagste SES-categorieën tegen 42,5% in de ge-
hele steekproef.

We mogen dus besluiten dat het ophogen van de OM-groep niet heeft geleid
tot een onevenredige doorweging van de laagste SES-categorieën, en dat
wanneer van selectie sprake is, dit op het niveau van de politie plaatsvindt.
Teneinde echter onze conclusie wat meer te onderbouwen zijn enkele additio-
nele analyses uitgevoerd.

Ten eerste is de relatie SES-justitieel contact gecontroleerd voor de om-
vang van het delinquent gedrag, omdat eerder al gebleken is dat deze factor
sterk samenhangt met officieel ingrijpen.

Beziet men het geheel aan officiele contacten dan blijken deze, zowel bij 1
delict als bij meerdere delicten, van hoge SES naar lage SES toe te nemen van
ongeveer een vijfde tot ongeveer een derde van alle delictopgevers. Een opval-
lend verschil is evenwel dat de OM-afdoeningen vooral een sterk verband ver-
tonen met sociale klasse wanneer er slechts één delict is gepleegd: tweemaal
zo veel van deze jongeren uit de laagste SES categorieen hebben een OM con-
tact dan jongeren uit de hoogste SES categorieen. Bij grotere omvang van de
delinquentie verdwijnt dit effect. Hier lijkt de frequentie van het plegen een be-
langrijker factor dan SES De conclusie is dus: ook wanneer men onderscheid
maakt naar frequentie blijft er een globaal klasse-effect bestaan, maar waar
het afdoening op parketniveau betreft geldt dit vooral voor hen die weinig de-
licten opgeven (zie bijlage II, tabel 26).

Een andere belangrijke variabele is de werkzaamheid van de vader. Uit tabel
27 van de bijlage blijkt dat kinderen van vaders die niet in het arbeidsproces
zijn opgenomen in veel sterkere mate in de OM-groep terecht komen dan kin-
deren van vaders die werken.

Nu is echter al eerder vastgesteld dat deze kinderen ook vaker strafbare fei-
ten opgeven dan kinderen van werkende vaders: dit geldt zowel voor het totaal
van opgegeven delicten als voor de delinquentie van het laatste jaar. Een con-
trole voor de omvang van de opgegeven delinquentie (bijlage, tabel 28) bracht
een analoog resultaat aan dat van SES naar voren: bij lage delict-frequentie
komen aanzienlijk meer kinderen van niet-werkenden dan van werkende va-
ders bij de officier van justitie, nl. 23% tegen 11%.

Gaat het om meer delicten dan wordt dit effect beduidend zwakker: de de-
lictfrequentie is dan een sterkere factor bij de beslissing al dan niet een
proces-verbaal op te maken, dan het werken van de vader.

Wat de moeder betreft is eerder van een omgekeerd effect sprake: twee-
maal zoveel kinderen waarvan de moeder uitsluitend huisvrouw is dan kinde-
ren waarvan de moeder buitenshuis werkt komen op het parket terecht, nl.
15% tegen 7,5% (bijlage II, tabel 29). We herinneren er in dit verband nog-
maals aan dat het feit of de moeder al dan niet buitenshuis werkt op het delin-
quentieniveau van geen enkele invloed bleek.

4.2.4 Opleidingsniveau
Opleidingsniveau bleek sterk verband te houden met delinquentie, in die zin
dat jongeren uit het LAVO, LBO en MAVO-onderwijs vaker delicten opgaven
dan jongeren uit het VWO-onderwijs.

Met betrekking tot frequentie kwam geen enkel verband naar voren tussen
aantal opgegeven delicten en de eerste drie onderscheiden onderwijsniveau's
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maar wel met het VWO: leerlingen van het VWO geven vaker slechts 2 delicten
op en minder vaak 4 of meer delicten (bijlage II, tabel 13).

Wanneer we nu bezien hoe het de delictopgevers binnen de verschillende
onderwijscategorieën is vergaan, dan komen er wederom verschillen in justi-
tiële contacten naar voren.

Tabel 19: Onderwijsniveau en justitieel contact

Lag.sch.
LAVO

LBO
MAVO

MBO
HAVO

VWO

N=133 N=679 N=162 N=119

D-groep 47,5 40,5 54 60,5
Pl-groep (opgeg.) 30 28,5 28 29,5
P2-groep (gereg.) 15,5 15 5 10
OM-groep 7 16 13 -

100 100 100 100

P« 0.001

Meer jongeren uit beide hoogste onderwijscategorieën dan uit de laagste ge-
ven delicten op zonder dat deze tot een politiecontact leiden. Anderzijds blij-
ken jongeren uithet LBO en MAVO-onderwijs de meeste officiele contacten te
melden nl. 31 %, en jongeren uit het VWO-onderwijs de minste, nl. 10%. Opval-
lend is wel dat van deze laatste groep er geen enkele bij de officier van justitie
terecht kwam.

Daar het hier om een zeer belangrijke variabele gaat zijn er weer enkele con-
troles uitgevoerd.

De eerste controle is voor leeftijd omdat de aard van de Qpleiding natuurlijk
verband houdt met leeftijd. Welnu ook als men leeftijd constant houdt komt
uittabel 30 een buitengewoon sterk verband tussen opleidingsniveau en offi-
cieel justitieel ingrijpen naar voren. Van 12- en 13-jarigen en 14- en 15-jarigen
hebben driemaal zoveel leerlingen uit de lagere- dan uit de hogere onderwijs-
niveau's officiële justitiële contacten; van de 16- en 17-jarigen is dat tweemaal
zoveel. Een tweede stap is nu om voor frequentie van delict gedrag te contro-
leren omdat dit eveneens een intervenierende factor vormt.

Wederom blijft opleidingsniveau correleren met justitieel ingrijpen, zowel
bij lage als bij hoge delictfrequentie. Opvallend is hierbij wel dat het effect bij
hogere delictfrequentie nog sterker is dan bij lage: jongeren uit de lagere on-
derwijsniveau's hebben ook dan in veel grotere mate geregistreerde politie-
contacten en OM-afdoeningen dan jongeren uit de hogere onderwijsniveau's
(bijlage II, tabel 31). Tenslotte is nog gekeken naar SES, op grond van het feit
dat opleidingsniveau en SES ook samenhangen.

We zien (tabel 32 van de bijlage) inderdaad een duidelijk interactie effect: bij
lage SES en laag opleidingsniveau vindt men het hoogste percentage kinde-
ren met officiële justitiële contacten, nl. 31%. Toch blijkt opleidingsniveau
een sterkere factor te zijn dan SES: het aantal jongeren met hogere opleiding
dat officiële justitiële contacten heeft is praktisch hetzelfde bij lage en hoge
SES (ni. 13% en 15%), terwijl het percentage OM-contacten bij hogere SES
maar lagere opleiding driemaal zoveel is als bij hogere opleiding.

Tenslotte nog een interactie effect van lagere SES, lagere scholing en het
niet afmaken van de opleiding: van hen die niet meer naar school gaan heeft
bijna de helft OM-contacten tegen slechts 9,5% van de schoolgaande jonge-
ren (tabel 33).

Het ziet er naar uit dat ook opleidingsniveau een selectieve factor vormt bij
het officieel ingrijpen. Weliswaar bestond er een sterk verband tussen oplei-
dingsniveau en omvang van delinquent gedrag, maar wanneer we delictfre-
quentie constant houden dan nog zien we dat lagere opleiding samengaat
met meer officieel ingrijpen.

Wellicht kunnen we opleidingsniveau beschouwen als een betere indicator
van sociale status van het individuele kind dan SES. Veel meer dan het beroep
van de vader bepaalt de soort school waar het kind naar toe gaat immers het
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milieu en de peer-groep waar hij in terecht komt, zijn sociaal aanzien en zijn
sociaal gedrag.

Zo beschouwd kunnen we concluderen tot een duidelijk verband tussen de
maatschappelijke status van een jongere en justitieel ingrijpen.

4.2.5 Etnische achtergrond,
Gezien de kleine absolute aantallen van jongeren uit etnische minderheids-
groepen hebben we ze tesamen bekeken. We herinneren aan de eerdere bevin-
ding dat deze jongeren zich qua delictpatroon in niets onderscheiden van de
Nederlandse jongeren; noch in aard noch in frequentie van delictpleging.
Toch lijken ze (tabel 34) in wat sterkere mate officiële justitiële contacten te
krijgen, nl. 36% tegenover 25% van de Nederlandse jongeren. Aangezien de
groep in absolute getallen klein van omvang is moet men voorzichtig zijn' met
conclusies. Het ziet er echter naar uit dat hier toch wel van een selectief ef-
fect ten aanzien van etnische minderheidsgroepen sprake lijkt.

4.2.6 Samenvatting
In dit hoofdstuk is getracht enig inzicht te krijgen in enkele factoren die van in-
vloed zijn op de aard van de justitiële contacten die jongeren ten deel kunnen
vallen als ze delicten plegen.

Een eerste belangrijke uitkomst is dat officieel ingrijpen zeer sterk verband
houdt met omvang en frequentie van delinquent gedrag. Wij herhalen nog-
maals een eerdere conclusie: duidelijk blijkt uit ons materiaal dat wanneer
een jongere het niet bij een enkel delict laat maar er mee doorgaat, de kansen
dat hij officiële justitiecontacten krijgt zeer sterk toenemen, nl. van 1 op 8 bij 1
delict tot meer dan 1 op 2 bij 4 of meer delicten. Naast dit basisgegeven ble-
ken echter toch ook andere factoren een rol te spelen bij het beslissingspro-
ces van de politie over de aard van het justitiële contact.

Leeftijd is zo'n factor, in die zin dat vooral oudere jongeren de kans lopen
voor de officier van justitie te moeten verschijnen. Sociaaleconomische sta-
tus en werkzaamheid van de vader waren vooral van invloed bij lage delictfre-
quentie en veel minder bij hoge frequentie.

Opleidingsniveau vormde een zeer belangrijke autonome factor zowel bij la-
ge als hoge delictfrequentie, en was van grotere invloed dan SES, - bepaald
door het beroep van de vader - en leeftijd.

Hierbij moeten dan nog gevoegd worden het al dan niet meer naar school-
gaan en etnische achtergrond.

Beziet men nu al deze factoren ais samenstellende delen van het begrip so-
ciale klasse, dan moet onze eindconclusie luiden dat bij het optreden van de
politie tegen delictplegende jongeren een selectieproces werkzaam is, waar-
door jongeren uit de lagere sociale klassen in het justitiele circuit oververte-
genwoordigd raken.

Er rekening mee houdend dat delictvariabelen - met name de frequentie
van plegen - een zeer sterk verband tonen met de aard van het justitieel in-
grijpen, moet dit selectiemechanisme niet overdreven worden. Maar dat het
mede van invloed is op het politieoptreden lijkt ons onmiskenbaar.

37



5 De gezinsintegratie

Dit hoofdstuk is gewijd aan het gezin.
In het eerste gedeelte zal worden bezien in hoeverre gezinsfactoren zoals

de relatie met de ouders, communicatie en controle, verband houden met de-
linquentie en met de frequentie daarvan.

Daarnaast willen we nagaan of diezelfde gezinsfactoren ook in verband ge-
bracht kunnen worden met de verschillende vormen van justitieel contact.
Tenslotte willen we aandacht besteden aan twee gedragsvormen die als het
ware delictbevorderend werken, nl. weglopen van huis en de hoeveelheid vrije
tijd die men buitenshuis doorbrengt. Interessant is in dit verband te bekijken
in hoeverre deze variabelen samenhangen met gezinsintegratie, delinquentie
en justitieel contact. Kort zal nu weergegeven worden op welke wijze we bij
deze analyses te werk zijn gegaan.

Ten eerste zijn van alle variabelen kruistabellen gemaakt. Variabelen die
heel scheef verdeeld waren en waarschijnlijk verkeerd begrepen door de geïn-
terviewden, werden geëlimineerd. Van de overgebleven variabelen werd toen
een Homals-analyse uitgevoerd om te onderzoeken of ze één schaal vormden
waaraan een dimensie ten grondslag ligt.

Dit leidde opnieuw tot het uitstoten van enkele variabelen (zie overzichts-
tabel 35). Met de overgebleven variabelen zijn toen indexen geconstrueerd die
de gezinsintegratie meten.

Er zijn in het geheel 4 indexen gemaakt:

1. de directe controle die door de ouders wordt uitgeoefend;

2. de communicatie met de ouders;

3. gezamenlijke gezinsactiviteiten;

4. de sfeer/ruzies thuis.

De eerste twee zijn vervolgens weer samengenomen in een index die de band
met de ouders uitdrukt, terwijl de twee laatste in een samenvattende index het
-functioneren in het gezin uitdrukken.

De indexen die de gezinsintegratie meten, zijn als volgt samengesteld.

1. - Directe controle, bestaande uit de vragen:
zeggen je ouders hoe laat je thuis moet zijn?
luister je naar ze?
weten je ouders met welke vrienden je uitgaat?

2. - Communictie met ouders
bespreek je je problemen met je vader?
bespreek je je problemen met je moeder?
krijg je wel eens een complimentje?
als je straf krijgt is dat meestal verdiend?
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3. - Samenvoeging van 1 en 2:

- de band met de ouders

4. - Activiteiten van het gezin
het al dan niet hebben van gezinsactiviteiten
het samen op vakantie gaan

5. - Sfeer/ruzie thuis
ruzies in het gezin
ruzies met vader
ruzies met moeder
gezellige sfeer thuis

6. - Samenvoeging van 4.en 5: .

- het functioneren van het gezin.

Het gaat er nu om vast te stellen in hoeverre de gezinsintegratie van belang is
voor het optreden van delinquentie en van justitiële contacten.

5.1 Gezin en delinquentie
Een eerste variabele die - hoewel banaal - van groot gewicht blijkt, is de sa-
menstelling van het gezin. Niet alleen het feit dat één der ouders ontbreekt,
maar ook de omstandigheid dat de ontbrekende ouder door iemand anders
vervangen wordt, zou een rol kunnen spelen bij het optreden van delinquentie.

Overigens komt het ontbreken van de eigen vader veel vaker voor dan het
ontbreken van de eigen moeder; het eerste kwam voor bij 15% van de jonge-
ren, het tweede slechts bij 3,5%.

Wat is nu het effect van de verschillende gezinsmodaliteiten op het gedrag
van de_ minderjarige?

Tabel 20: Samenstelling gezin en optreden van delinquentie

eigen
vader

stiefv.
vriend

moeder/
fam.lid

geen
vader

eigen
moeder

stiefm.
vriendin

vader/
fam.lid

geen
moeder

N=1687 N=81 N=211 N=1905 N=33 N=41

geven delicten op 46% 65,5% 56,5% 47% 60,5% 70,5%

P„„ 0.001 P« 0.01

Opmerkelijk is dat delinquent gedrag zeer sterk verband houdt met het aanwe-
zig zijn van een vervanger van de ontbrekende ouder. Dit is vooral het geval
voor wat een stiefvader betreft: het verband met de delinquentie is hier sterker
dan wanneer er geen vader is. Maar ook wanneer er geen vader is komt delin-
quent gedrag aanzienlijk vaker voor dan wanneer de vader aanwezig is. Met
betrekking tot de moeder lijkt het erop dat geen moeder kwalijker is dan een
vervangster voor de moeder. Hoewel de aantallen kleiner zijn, zijn de verschil-
len significant: het aantal kinderen dat delinquent gedrag opgeeft wanneer er
een stiefmoeder is, loopt op van 47% tot 60,5%, om 70,5% te bereiken wan-
neer de moeder afwezig is.

Een vraag die dikwijls in criminologisch onderzoek naar voren komt, is of
het effect van een afwezige dan wel vervangende ouder sterker is wanneer het
jongens betreft dan wanneer het meisjes aangaat.

We hebben dit gecontroleerd met betrekking tot de vader, omdat het aantal
ontbrekende moeders te klein was voor analyse (bijlage II, tabel 36).

Hoewel bijna alle jongens met een vervangende stiefvader delicten opge-
ven, tegen de helft van de vergelijkbare meisjes, neemt zowel bij jongens als
bij meisjes delinquentie bij het ontbreken van de vader sterk toe, terwijl bij bei-
de groepen de meeste delinquentie optreedt bij een vervangende vader. Op
grond hiervan zouden we willen concluderen dat het ontbreken van een vader
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en de vervanging daarvan een even ongunstige factor betekent voor jongens
als voor meisjes.

Om nu een beeld te krijgen van het verband tussen gezinsintegratie en het al
dan niet optreden van delinquent gedrag, geven we in tabel 21 een overzicht
van de twee gezinsindexen, 'de band met de ouders' en 'het functioneren in
het gezin'.

Tabel 21: Gezinsintegratie en delinquent gedrag

Band met de ouders

slechte
band

1 2 3 4 5

goede
band

6

N =106 N = 353 N = 267 N = 609 N = 375 N = 250

heeft delicten
opgegeven 73% 61% 58% 54% 47% 38%

P« 0.001

Functioneren van het gezin

slecht
funct.

1 2 3 4 5

goed
funct.

6

N =125 N =186 N = 397 N = 396 N = 372 N = 496

heeft delicten
opgegeven 79% 66% 59% 54% 50% 40%

P« 0.001

Uit deze tabel blijkt dat het verband met delinquentie in beide gevallen zeer
sterk is. Van de jongeren die een slechte band hebben met hun ouders, geeft
driekwart op delicten te hebben gepleegd, terwijl dit bijna viervijfde is wan-
neer het gezin slecht functioneert. Voor beide samengestelde indexen geldt
dat op het continuum van slechte gezinsintegratie naar goede gezinsintegra-
tie het aantal jongeren dat delicten opgeeft met ongeveer de helft vermindert.
Opvallend mag bovendien genoemd worden dat het om eenduidig verband
gaat: in beide gevallen neemt bij een verbetering van de gezinsintegratie het
relatieve aantal jongeren met delinquent gedrag gestadig af (zie voor een over-
zicht van de afzonderlijke indexen tabel 37 en 38 van de bijlage).

Nu ging het hier om jongeren die opgaven wel eens een delict te hebben ge-
pleegd. Het is natuurlijk ook van belang de frequentie van pleging bij de ana-
lyse te betrekken.

Wanneer we dat doen (zie tabel 39 van de bijlage) dan zien we dat naarmate
de band met de ouders hechter is en het functioneren van het gezin beter, het
aantal jongeren dat opgeeft slechts één feit gepleegd te hebben, sterk toe-
neemt. Tegelijkertijd neemt het aantal jongeren dat 4 of meer verschillende
feiten opgeeft aanzienlijk af tot een relatief onbetekenend aantal bij een goe-
de gezinsintegratie. Overigens loopt ook het aantal jongeren dat 3 verschillen-
de feiten opgeeft, sterk terug bij toenemende gezinsintegratie.

De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat er een sterke samenhang
bestaat tussen gezinsintegratie en delinquent gedrag, zowel voor het optre-
den ervan als voor de frequentie van plegen.

Hiermee is het probleem van de causale samenhang echter niet opgelost: is
slechts gezinsintegratie oorzaak van delinquent gedrag of leidt delinquentie
tot een slechtere band met de ouders en veel ruzies, en is dan een gebrekkige
gezinsintegratie het gevolg van delinquent gedrag?

Om deze vraag te beantwoorden zouden we eerst moeten weten of ouders
eigenlijk wel op de hoogte zijn van het delinquent gedrag van hun kinderen.

Welnu, dit is het geval voor slechts 31 % van de ouders. Hoe zijn ze het te
weten gekomen? In tweederde van de gevallen vertelden hun kinderen het zelf
en in eenderde werd het door anderen meegedeeld. Samengevat: in totaal zo'n
30% van de ouders raakte op de hoogte van delicten die hun kinderen ge-
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pleegd hebben, en eenvijfde van alle delictopgevers vertelde dit zelf aan hun
ouders.

Overigens zijn er vrij grote verschillen tussen degenen die slechts 1 of 2 de-
licten gepleegd hebben en zij die er 3 of meer opgaven. Van deze laatste groep
vertelden naar verhouding twee maal zoveel jongeren het zelf aan hun ouders,
en werd het gedrag door vijf maal meer personen aan de ouders meegedeeld
(bijlage, tabel 40).

Ook wat de reacties van de ouders betreft zijn er enkele verschillen (bijlage,
tabel 41). Vergelijkt men de ouders van kinderen met lage delictfrequentie met
die van kinderen met hoge delictfrequentie, dan zijn er in de eerste groep meer
ouders die de zaak rustig met hun kinderen bespreken, terwijl er in de tweede
groep meer ouders zijn die tegen hun kinderen tekeer gaan.

Wat kan men nu zeggen ten aanzien van de gezinsintegratie? Bij lage delict-
frequentie gaat het zelf vertellen over het delict samen met een betere band
en met beter functioneren in het gezin; bij hoge delictfrequentie werd in dit op-
zicht geen verschil in gezinsintegratie gevonden.

Bij de eerste groep ging het rustig erover praten eveneens samen met een
betere band en beter gezinsfunctioneren. Bij de tweede groep bestond er al-
leen een verband met straf: straffen ging samen met een slechter gezinsfunc-
tioneren dan wanneer er niet gestraft werd.

Overigens hielden zowel het op de hoogste raken als de reacties van de
ouders slechts weinig verband met gezinsintegratie (tabel 42).

Concluderend kan men nu het volgende zeggen.
Als we het onderscheid aanhouden tussen de groep jongeren die slechts

weinig delicten opgeven en hen die er drie of meer opgeven, dan blijkt er voor
wat de eerste groep betreft een positief verband te bestaan tussen het zelf
vertellen van de feiten door de jongere en de kalme reactie van de ouders hier-
op enerzijds, en een betere gezinsintegratie anderzijds. Er moet echter op ge-
wezen worden dat het hier om een kleine groep gaat: slechts 16% van de
ouders van deze kinderen wordt door hen over de feiten ingelicht, en slechts
23% raakt op de hoogte van het delictgedrag. Wat de tweede groep betreft ra-
ken veel meer ouders op de hoogte - zo'n tweederde -, maar deze omstan-
digheid heeft geen effect op de gezinsintegratie. Dit is evenmin het geval voor
wat de reactie van de ouders betreft, met uitzondering van straffen.

Op grond van deze gegevens mag men zeker niet besluiten tot een direct
causaal verband tussen de bekendheid van ouders met het delinquente ge-
drag van hun kinderen en een slechte gezinsintegratie.

We menen dan ook te kunen vasthouden aan ons uitgangspunt dat delin-
quentie niet leidt tot slechtere gezinsintegratie, maar dat slechtere gezinsin-
tegratie een causale relatie heeft met delinquent gedrag.

5.2 Socio-demografische variabelen en gezinsintegratie
We willen hier nog enkele variabelen vermelden die van invloed zijn op de
band tusen gezinsleden en het functioneren binnen het gezin, en die buiten
het gezin zelf liggen.

SES is zo'n variabele, maar die hield geen verband met gezinsintegratie. Dit
is wel het geval voor de werkstatus van de vader, die voornamelijk van invloed
is op het functioneren van het gezin. Het gézin functioneert aanzienlijk beter
als de vader werkt dan wanneer de vader werkloos, of in de WAO is (F = 9,75,
P« 0.001).

Ook etnische achtergrond is van invloed op het functioneren van het gezin:
gezinnen van Surinaamse kinderen en van gastarbeiderskinderen functione-
ren significant slechter dan de Nederlandse gezinnen (F = 4.10, P« 0.01).

Wanneer in het gezin geen moeder of stiefmoeder aanwezig is, is zowel de
gezinsband als het functioneren significant slechter dan wanneer er een moe-
der is.

Afwezigheid van de vader en het hebben van een stiefvader heeft vooral in-
vloed op het functioneren in het gezin. We herinneren eraan dat deze index
een samenvatting is van de indexen gezinsactiviteiten en sfeer/ruzies thuis.

Een opvallende bevinding is verder dat leeftijd duidelijk verband houdt met
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zowel de gezinsband als het functioneren: beide nemen sterk af met het stij-
gen van de leeftijd. We hebben hier waarschijnlijk met een normaal ontwikke-
lingsproces te maken, waarbij de gezinsintegratie van adolescenten lang-
zaam vermindert en zij een meer afstandelijke positie ontwikkelen ten aanzien
van het ouderlijk huis.

Tenslotte willen we nog terugkomen op de grote verschillen,in delinquentie
tussen jongens en meisjes. Een van de verklaringen hiervoor zou nl. gevonden
kunnen worden in socialisering binnen het gezin. Inderdaad kwam er een signi-
ficant verschil naar voren voor twee van de vier gezinsindexen: de directe con-
trole en de gezinsactiviteiten (bijlage, tabel 43). Meisjes nemen vaker aan ge-
zinsactiviteiten deel, en er wordt meer directe controle op hen uitgeoefend dan
op jongens. Meisjes zijn dus onderhevig aan meer sociale controle dan jon-
gens, hetgeen kan leiden tot meer conformerend gedrag. Dit aspect komt in de
volgende hoofdstukken eveneens ter sprake.

5.3 Gezin en justitieel contact
Deze samenhang wordt eveneens bezien aan de hand van de samengestelde
indexen 'de band met de ouders' en 'het functioneren in het gezin' (bijlage, ta-
bel 44 en 45).

In de vorige paragraaf kwam een sterk verband naar voren tussen gezinsin-
tegratie en het optreden van delinquent gedrag en ook met de frequentie daar-
van, en het zou dus nogal voor de hand liggen dat we eveneens een duidelijke
samenhang vinden tussen gezinsintegratie en de aard van het justitiële con-
tact.

Maar het opvallendste resultaat van deze analyse is dat deze verbanden
aanzienlijk minder eenduidig zijn dan die met delinquentie. Wel is het zo dat
bij een verschuiving van een slechte naar een goede gezinsintegratie de groep
jongeren die wel delicten maar geen politiecontacten opgeeft, beduidend toe-
neemt, terwijl de groep die bij het parket belandt sterk terugloopt. Ook de
groep die zelf politiecontacten opgeeft, neemt dan toe. Het ziet ernaar uit dat
hier een soort barrière optreedt en dat de politie minder snel tot registratie en
verbalisering overgaat wanneer de verhouding gezin/jongere als goed wordt
gepercipieerd. Hier treedt dus weer een selectieve factor voor officieel ingrij-
pen op.

Nu is het natuurlijk zo dat justitieel ingrijpen niet direct voortvloeit uit al
dan niet slechte gezinsomstandigheden, maar uit delinquent gedrag en dan
met name uit frequent delinquent gedrag. Met andere woorden het verband
tussen achterliggende psycho-sociale factoren en justitieel contact is altijd
een indirect verband, en hieruit vloeit voort dat het minder sterk en minder dui-
delijk zal zijn dan het directe verband tussen deze factoren en delinquentie.

5.4 Weglopen, delinquentie en justitieel contact
Weglopen wordt hier beschouwd als een intermediaire variabele. Dat betekent
dat wij ervan uitgaan dat weglopen een resultante is van slechte verhoudin-
gen binnen het gezin en een gebrekkig gezinsfunctioneren. Verder zijn er gron-
den aanwezig om te veronderstellen dat weglopen verband houdt met delin-
quentie. Wanneer dat zo is, dan mag men ook aannemen dat er een samen-
hang aangetoond kan worden tussen weglopen en justitieel conctact.

Daar het om gedrag gaat dat betrekkelijk vaak voorkomt, lijkt een aparte
analyse ervan aangewezen.

In de volgende tabel ziet men in welke mate weglopen samengaat met een
slechte gezinsintegratie.
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Tabel 23: Gezinsintegratie en weglopen

Band met de ouders Funtioneren van het gezin

% weglopen % weglopen

slechte band 1 13 Slecht funct. 1 25
2 13 2 18
3 7 3 11
4 10 4 8
5 4 5 5

goede band 6 3 Goed funct. 6 3

P«'0.001 P«0.001

Zoals te verwachten viel, gaat het om een zeer duidelijke samenhang, met een
vrij hoog percentage weglopers in slecht functionerende gezinnen en een zeer
laag aantal weglopers bij een goede gezinsintegratie 1). Maar zoals al eerder
gesteld, is uit eerder onderzoek gebleken dat weglopen en delinquentie met
elkaar samenhangen. Dit komt eveneens uit onze gegevens naar voren.

Van hen die nooit zijn weggelopen geeft 53,5% op ooit een delict te hebben
gepleegd; van hen die een keer zijn weggelopen is dit 76%.

Tabel 46 van de bijlage toont bovendien een duidelijke samenhang met de
omvang van het delinquente gedrag. Aanzienlijk meer weglopers dan niet-
weglopers geven 3 of 4 verschillende delicten op.

Vooral dit laatste resultaat zou een aanwijzing kunnen vormen voor een mo-
gelijk verband tussen weglopen en officiele justitie-contacten.

Tabel 24: Weglopen en justitiële contacten

nooit weggelopen 1 x weggelopen

N=967 N=134

D-groep 48,5 23
Pl-groep (opgeg.) 28,5 34,5
P2-groep (gereg.) 12 19,5
OM-groep 11 23

P«0.001

100 100

Het ziet ernaar uit dat dit inderdaad het geval is: bijna tweemaal zoveel weglo-
pers als niet-weglopers hebben officiële justitiële contacten en dat geldt voor-
al voor de OM-groep.

Weglopen gaat dus samen met frequenter delinquent gedrag en dientenge-
volge ook met meer officieel justitieel optreden. De vraag is echter hoe de cau-
sale samenhang van deze verbanden gezien moet worden. Is het nu zo dat een
slechte gezinsintegratie eerst weglopen ten gevolge heeft en vervolgens de-
linquent gedrag? Of moet men veeleer stellen dat een slechte gezinsintegratie
zowel het een als het ander tot gevolg heeft.

Het komt ons voor dat beide hypothesen juist zijn. Slechte gezinsintegratie
kan leiden tot delinquentie en tot weglopen. Het weglopen creeert echter voor
het kind een zodanige situatie dat het plegen van delicten waarschijnlijker
wordt. Weglopen kan dus als een autonome factor beschouwd worden die bij-
draagt tot delinquent gedrag.

5.5 Vrijetijdsbesteding, delinquentie en justitieel contact
Een wat eenvoudiger redenering zou men kunnen opzetten waar het om het
doorbrengen van de vrije tijd in het gezin of buitenshuis gaat.

Het lijkt tamelijk voor de hand te liggen dat waarde gezinsomstandigheden

1) Zie voor dit onderwerp ook: C. van Uhm: Weglopers en hun sociale positie, Kriminologisch Inst.
R.U. Groningen, 1980.
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ongunstig zijn, de neiging van jongeren om hun vrije tijd buiten de deur door te
brengen zal toenemen.

Evenzeer voor de hand liggend lijkt de verwachting dat er een verband
bestaat tussen het veelvuldig buitenshuis verkeren en de omvang van delin-
quent gedrag.

En tenslotte zou er - indien dit alles juist is - ook een samenhang moeten
bestaan tussen veelvuldig de vrije tijd buitenshuis doorbrengen en de aard
van de justitiele contacten.

De eerste stap in dit geheel wordt volgens deze redenering gevormd door
het verband tussen gezinsintegratie en het binnen- of buitenshuis doorbengen
van de vrije tijd.

Tabel 25: Gezinsintegratie en vrijetijdsbesteding

Band met de ouders

Slechte
band

1 2 3 4 5

Goede
band

6

N=101 N=349 N=262 N=588 N=374 N=248

veel vrije tijd
buitenshuis 66% 64% 57% 56% 44% 44%

Pa 0.01

Functioneren in het gezin

Slecht
funct.

Goed
funct.

1 2 3 4 5 6

N=123 N=.184. N=386 N=384 N=364 N=491

veel vrije tijd
buitenshuis 69% 55% 58% 56% 50% 49%

P«0.001

Tabel 25 geeft aan dat bij een slechte gezinsintegratie ruim tweederde van de
jongeren hun vrije tijd veelvuldig buitenshuis doorbrengt. Wanneer de band
met de ouders en het gezinsfunctioneren verbetert, ziet men dit percentage te-
ruglopen tot respectievelijk 44 en 49.

Is het nu zo dat vrije tijd buiten de deur ook samenhangt met delinquentie?
Een eerste verschil in dit opzicht betreft het opgeven van delicten. Van hen

die veel buiten de deur vertoeven geeft 60,5% delicten op, van de binnenblij-
vers is dit 49%, een significant verschil.

Maar belangrijker dan het opgeven van delicten is natuurlijk de omvang van
het delinquente gedrag.

En ook die orrivang houdt verband met het al dan niet veelvuldig buitens-
huis verkeren. Van de groep die vooral de vrije tijd buiten de deur doorbrengt,
geven bijna tweemaal zoveel jongeren 3 en 4 of meer delicten op als zij die
veelal thuis blijven.

Tenslotte komt de vraag boven naar de aard van de delinquentie: het zou nl.
kunnen zijn dat de veel buitenshuis verkerende jongeren bv. meer agressieve
delicten plegen dan de binnenblijvers. Dit blijkt echter niet het geval te zijn. Er
is in het geheel geen verschil tussen beide groepen in dit opzicht: ongeveer
éénkwart van hen geeft agressieve feiten op. Het grootste verschil betreft
echter de categorie agressieve_èn vermogensfeiten. Van degenen die veelvul-
dig buitenshuis verblijven valt 41,5% in deze categorie, terwijl dit van de ande-
re groep 30,5% is.

Dit betekent dat men vooral onder die jongeren de meer ernstige delinquen-
ten moet zoeken. Met andere woorden het besteden van veel vrije tijd buitens-
huis hangt niet alleen samen met het opgeven van delicten, maar ook met een
frequenter en ernstiger delictpatroon (bijlage II, tabel 47 en 48).

Dan komt nu de vraag aan de orde naar de aard van de justitiële contacten
van beide categorieën jongeren.
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Tabel 26: Vrijetijdsbesteding en justitiële contacten

Veel buitenshuis Weinig buitenshuis

N = 640 N = 439

D-groep 42,5 52
Pl-groep (opgeg.) 29,5 28
P2-groep (gereg.) 13 13
OM-groep 15 7

Het resultaat ligt enigszins in de lijn van de verwachting. De binnenblijvers zit-
ten overwegend in de groep delictopgevers zonder politiecontacten, terwijl
tweemaal zoveel buitenshuis verkerenden dan thuisblijvers op het parket te-
recht komen.

Gezien het verband tussen officieel ingrijpen en met name OM-contacten
en frequentie van delinquent gedrag kan deze uitkomst geen verrassing zijn.

Tot slot is nog gekeken of weglopen en het besteden van de vrije tijd bui-
tenshuis met elkaar verband houden. Dat is niet het geval: thuisblijvers en bui-
tenshuisverkerenden lopen in bijna gelijke mate weg (7,5% en 9%). Dit wijst
erop dat het hier om twee van elkaar onafhankelijke variabelen gaat. Maar de
gegevens suggereren dat het veelal buitenshuis besteden van de vrije tijd en
weglopen belde in sterke mate samenhangen met een omvangrijker en ernsti-
ger delinquentiepatroon.

5.6 Samenvatting
In dit hoofdstuk-passeerden een aantal achtergrondfactoren die met het gezin
te maken hebben de revue.

Vastgesteld werd dat de samenstelling van het gezin van invloed bleek op
het voorkomen van delinquent gedrag: met name de vervangende ouder en in
iets mindere mate de ontbrekende ouder vormden een ongunstige factor. Een
goede gezinsintegratie lijkt een afscherming te vormen tegen delinquentie.
Slechte gezinsintegratie hangt niet alleen samen met het wel eens plegen van
een delict, maar ook met de omvang van het delinquente gedrag. Deze verban-
den zijn zeer sterk gebleken.

Er zijn duidelijke aanwijzingen dat slechte gezinsintegratie gevolgd wordt
door delinquent gedrag, en niet dat slechte gezinsverhoudingen het gevolg
zijn van delinquentie. Over het algemeen zijn ouders slecht op de hoogte van
de escapades van hun kinderen, en wanneer ze dat al zijn - voornamelijk in
het geval dat hun kinderen veel delicten plegen - dan is dit van weinig in-
vloed op-de bestaande (reeds slechtere) gezinsverhoudingen.

Justitieel ingrijpen hangt eveneens samen met gezinsintegratie, wellicht
mede doordat het verband houdt met frequentie van delinquent gedrag. Deze
samenhang is echter minder direct en eenduidig dan die tussen gezinsintegra-
tie en delinquent gedrag.

Twee andere variabelen, nl. weglopen en het veel doorbrengen van de vrije
tijd buitenshuis, bleken onafhankelijk van elkaar een sterke samenhang te ver-
tonen met slechte gezinsintegratie, frequent delinquent gedrag en officiele
justitiele contacten, met name op het OM-niveau.

Duidelijk is geworden dat het veelvuldig buitenshuis verkeren en het weglo-
pen van huis als zeer ongunstige delinquentiebevorderende factoren moeten
worden beschouwd. Het ziet ernaar uit dat deze factoren zowel een symptoom
zijn van een slechte gezinsintegratie als een soort op drift raken betekenen.
Het lijkt waarschijnlijk dat dit letterlijke en figuurlijke op drift raken de weg
vrij maakt voor het - frequenter - plegen van delicten.
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6 De schoolintegratie

Elke keer weer heeft criminologisch onderzoek aangetoond welk een belang-
rijke rol de school speelt in het leven van kinderen en hoezeer succes of
mislukking op school verband houdt met andere sociale gedragingen 1) .

Wij zullen in dit hoofdstuk weer aan de hand van indexen kijken naar de re-
latie tussen schoolintegratie en delinquentie, spijbelen, en het besteden van
de vrije tijd buitenshuis.

Hiernaast wordt bezien welke samenhang bestaat tussen deze variabelen
en justitiele contacten. En tenslotte wordt ook nog het effect van bepaalde
socio- demografische variabelen op het schoolfunctioneren geanalyseerd.

Wat de indexconstructie betreft werd op dezelfde wijze te werk gegaan als bij
de gezinsvariabelen.

Oorspronkelijk werden vier indexen geconstrueerd die toen werden samen-
gevoegd tot twee indexen.

Hieronder volgen de vier indexen, tesamen met de vragen waaruit ze zijn op-
gebouwd (zie voor volledig overzicht bijlage, tabel 49).

1. Band met de school
hoe leuk vindt proefpersoon het om naar school te gaan
relatie met leraren

2. Betrokkenheid bij school
hoe belangrijk is het oordeel van leraren voor hen
hoe belangrijk zijn goede cijfers
zou men op school blijven, indien niet langer schoolplichtig.

Samenvoeging van 1 en 2 leidde tot de index:

Band en betrokkenheid bij school
3. Schoolprestaties

tijd besteed aan huiswerk
oordeel over eigen prestaties
doubleren

4. Sociaal gedrag op school
frequentie uit klas gestuurd
straf
schorsing
definitief van school gestuurd

1) Zie onder meer: Glueck. Sh. + EI. Unraveling Juvenile Delinquency, Cambridge (Mess), Harvard
Univ. Press, 1950.
Cohen A.: Delinquent boys, the Culture of the Gang, Glencoe, Free Press, 1958.
Elliott P.S. en H.L. Voss: Delinquency end Drop-out, Toronto-London, Lexington, 1974. Polk, K.:
Schools and the Delinquency experience, Criminal Justice and Behavior, 1975, 2,4, p 315-333.
M. Rutter, B. Maughan, e.a. Fifteen thousand hours- Secondary schools and their effects on
children. Open Books, publ. ltd. 1979, England.

46



Samenvoeging van 3 en 4 leidde tot de index
functioneren op school.

Laat ons nu bezien in hoeverre deze indexen in verband gebracht kunnen wor-
den met omvang en aard van delinquent gedrag.

6.1 School en delinquentie
Een eerste vraag is dan of het voorkomen van delinquent gedrag samenhangt
met de schoolintegratie.

Zoals men kan zien hangen beide indexen zeer sterk samen met delinquen-
tie: het teruglopen van het optreden van delinquent gedrag bij een betere
schoolintegratie is zeer groot. Op te merken valt overigens dat de geconsta-
teerde samenhang voor het functioneren op school nog sterker geldt dan voor
de band met school.

Tabel 27: Schoolintegratie en optreden van delinquent gedrag

Band met school Slechte
band

1
N=25

2
N=95

3
N=179

4
N=377

5
N=649

Goede
band

6
N=652

Heeft delicten
opgegeven 84% 78% 73,5% 63% 51% 46,5%

Pn 0.001

Functioneren
op school

Slecht func-
tioneren

1 2 3 4 5

Goed func-
tioneren

6

N=44 N=180 N=376 N=564 N=524 N=284

delicten
opgegeven 93% 80% 71% 56,5% 41 % 38%

P» 0.001

Functioneren houdt zowel de schoolprestaties als eventuele disciplinaire
maatregelen in. Het zijn vooral deze twee aspecten die buitengewoon sterk
samenhangen met delinquent gedrag: van jongeren die goed functioneren
geeft iets meer dan een derde delicten op, van hen die uitgesproken slecht
functioneren geven praktisch allen delicten op.

Ook de omvang van delinquent gedrag houdt sterk verband met schoolinte-
gratie (bijlage, tabel 50). Van hen die slecht functioneren geeft de helft 3 of
meer delicten op en een kwart 2 delicten; bij uitgesproken goed functioneren
zijn deze percentages respectievelijk slechts 17,5 en 16,5.

Eerder hebben wij een ernstiger delinquente groep gedefinieerd: het zijn die
jongeren die zowel vroeger als het laatste jaar delicten pleegden, dit ook het
laatste jaar frequenter deden, en zowel vermogensals agressieve feiten meld-
den. Deze groep vormde ongeveer eenderde van alle delict-opgevers en zo'n
16% van de totale steekproef.

Het zal niemand verbazen dat deze groep oververtegenwoordigd is onder
degenen die het slecht op school doen: tweederde van hen geeft agressieve
en vermogensfeiten op, dat is zo'n 3 à 4 maal meer dan jongeren opgeven die
het goed op.school doen. Hetzelfde geldt als men naar de continuïteit van het
delinquente gedrag kijkt: bij slechte schoolintegratie geven 6 maal zoveel jon-
geren op, zowel vroeger als het laatste jaar delicten gepleegd te hebben; dan
bij goede schoolintegratie.

Alle delictvariabelen hangen significant samen met de band en betrokken-
heid bij school en met het functioneren, maar de sterkste samenhang werd
toch gevonden met het functioneren op school.

Meer nog dan gezinsintegratie is het al dan niet goed op school functione-
ren predictief voor optreden en frequentie van delinquent gedrag.

Het komt me voor dat het belang van de school, van succes of falen in dit
systeem voor het zelfbeeld en gedrag van adolescenten nauwelijks overschat
kan worden.
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Het is wellicht niet overdreven te stellen dat wat het werk voor volwassenen
is, de school voor jongeren betekent. Slagen zij er niet in ten overstaan van fa-
milie, leraren en vrienden hierin redelijk te functioneren, dan valt hun voor-
naamste betrokkenheid en belang bij conformerend gedrag weg. Over de wijze
waarop dit proces verloopt, komen we in het volgende hoofdstuk terug.

6.2 Schoolintegratie en enkele socio-demografische variabelen
Een aantal variabelen hebben alle met sociale klasse te maken en zullen tesa-
men bekeken worden.

Met betrekking tot SES - bepaald door het beroep van de vader - blijken
kinderen van ongeschoolde arbeiders en kleine zelfstandigen het het slechtst
te doen en kinderen van vaders uit middelbare en hogere beroepen het best:
geen verrassend resultaat. Als de vader werkt, is zowel de band met school
als het functioneren vele malen beter dan wanneer de vader werkloos of in de
WAO is.

Tenslotte zien we, analoog aan het bovenstaande, dat het vooral de LAVO-,
MAVO- en LBO-leerlingen zijn die slecht functioneren: het verschil met MBO-,
HAVO- en VWO-leerlingen is bijzonder groot (F = 44.48, P« 0.001).

Parallel aan wat we bij de gezinsintegratie vonden, blijkt ook hier met het
stijgen van de leeftijd de betrokkenheid bij school en in nog sterkere mate het
functioneren af te nemen: er is een sterk en lineair verband tussen leeftijd en
schoolintegratie.

Ook hebben we weer naar verschillen tussen jongens en meisjes gekeken
en we vonden dat meisjes een aanzienlijk betere schoolintegratie tonen dan
jongens. Niet alleen is de band en betrokkenheid bij school groter (F= 5.35,
P« 0.02), maar ook functioneren meisjes aanzienlijk beter dan jongens (F=
33.53, P« 0.001).

Als we in overweging nemen hoe groot de samenhang is tussen slechte
schoolintegratie en delinquent gedrag, dan draagt dit resultaat wederom bij
tot de verklaring van de geringe delinquentie die men bij meisjes vindt.

6.3 Schooi en justitiële contacten
Zoals we al eerder vaststelden, zijn de verbanden van diverse variabelen met
justitiële contacten in fèite dezelfde als die met delinquentie, alleen zijn ze
soms wat minder eenduidig of wat zwakker. Toch zien we dat schoolintegratie
zeer sterk samenhangt met de aard van het justitiële contact en dat geldt voor
beide indexen (bijlage, tabel 51):

Duidelijk komt naar voren dat de justitiële contacten een schaal vormen van
opklimmende ernst - van geen contact tot OM-berisping - en dat deze
schaal zeer direct samengaat met een afnemende schoolintegratie. Vooral de
jongeren met OM-afdoening springen eruit doordat hun band met school en
het functioneren zeer ongunstig afsteken bij degenen die wel delicten maar
geen contacten opgaven.

We hebben in tabel 51 en 52 van de bijlage nog eens de variantie-analyses van
de schoolindexen en de gezinsindexen met de aard van de justitiële contacten
onder elkaar gezet. .

Daarbij komt uit beide tabellen naar voren dat de verbanden niet alleen zeer
duidelijk, maar ook buitengewoon eenduidig zijn. Wanneer de banden met ge-
zin en school afnemen en het functioneren in beide sociale subsystemen ver-
slechtert, neemt de kans dat jongeren meer en frequenter delicten gaan ple-
gen toe en neemt parallel hiermee de kans toe dat ze met officiële justitiële in-
stanties in aanraking komen. Deze resultaten bevestigen de reeds eerder
geuite stelling dat - hoewel bepaalde selectiemechanismen bij politie-inter-
ventie zeker een rol spelen - deze mechanismen niet overdreven moeten wor-
den. Justitiële instanties nemen zelden initiatieven, maar handelen reactief:
het is vóór alles het delinquente en problematische gedrag van jongeren dat
tenslotte tot officieel ingrijpen leidt.
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6.4 De impact van spijbelen
Uit de onderzoekliteratuur blijkt - en bij praktijkwerkers is reeds lang bekend
- dat spijbelen in verband staat met delinquent gedrag.

Men kan spijbelen zien als indicator van een slecht schoolfunctioneren. Wij
hebben spijbelen echter evenals vrijetijdsbesteding buitenshuis als een inter-
mediaire variabele beschouwd, omdat we ervan uitgaan dat wanneer er een-
maal veelvuldig gespijbeld wordt, dit feit op zich zelf gelegenheid biedt en
aanleiding geeft tot delinquentie. Spijbelen wordt dan niet slechts gezien als
uiting van een slechte schoolintegratie, maar ook als een faciliterende en ver-
sterkende factor die delinquent gedrag bevordert.

Van de totale steekproef gaf 22,5% op wel eens te spijbelen: 42% deed dit
zelden, 40% af en toe en 18% vrij vaak.

Zoals te verwachten valt, hangen zowel de band met school als het functio-
neren significant samen met spijbelen. Dit is ook het geval voor wat de fre-
quentie van spijbelen betreft (bijlage, tabel 53).

We zien de schoolintegratie gestadig afnemen van hen die nooit spijbelen.
tot hen die vrij vaak spijbelen. Vooral de groep jongeren die opgeeft vrij vaak
te spijbelen, functioneert uiterst slecht op school en is er ook zeer weinig bij
betrokken.

Spijbelen hangt eveneens sterk samen met het opgeven van delicten.

Tabel 28: Spijbelen en optreden van delinquent gedrag

Nooit zelden af en toe vrij vaak
Delinquent gedrag

N=1529 N=189 N=178 N=80

Delicten opgegeven 49,5% 69% 76,5% 92,5%

P« 0.001

Uit tabel 28 komt naar voren dat het opgeven van delicten parallel aan de spij-
belfrequentie oploopt, waarbij van de groep jongeren die opgeven vaak te spij-
belen praktisch allen delicten opgeven.

De omvang van het delinquente gedrag hangt eveneens met spijbelfrequen-
tie samen: van hen die zeggen niet te spijbelen, geeft een kwart 2 delicten op
en 15,5% 3 of meer, terwijl van hen die zeggen vrij vaak te spijbelen deze per-
centages respectievelijk 34 en 42,5 zijn, een zeer significant verschil (bijlage,
tabel 54).

Op basis van deze resultaten zou men verwachten dat ook de aard van de
justitiecontacten samenhangt met spijbelfrequentie.

Dit is inderdaad het geval (bijlage, tabel 55). Vooral zij die vaak zeggen te
spijbelen springen eruit: 35% van hen verschenen voor de officier van justitie
tegen slechts 8°t° van hen die beweerden niet te spijbelen. Ook het aantal ge-
registreerde politiecontacten bij niet- tot frequent spijbelen nam toe van 11 %
tot 26%.

Geconcludeerd mag worden dat spijbelen samenhangt met alle delictvaria-
belen en met de wijze waarop men met justitiële autoriteiten in contact komt.

6.5 School en vrijetijdsbesteding
In hoofdstuk 5 is al gewezen op het feit dat een slechtere gezinsintegratie -
zoals te verwachten - verband houdt met het veelvuldiger doorbrengen van
de vrije tijd buitenshuis. Wanneer men nu de gezinsindexen en de schoolin-
dexen naast elkaar zet (tabel 56, bijlage), dan blijkt dat ook wanneer band en
functioneren op school slechter zijn, jongeren meer vrije tijd buitenshuis door-
brengen.

Zowel slechte gezins- ais slechte schoolintegratie maken dus dat jongeren
het buiten de deur gaan zoeken.

Hierbij speelt vooral de vriendengroep een belangrijke rol. Hoe deze proces-
sen werkzaam zijn, zal in het volgende hoofdstuk aan de orde komen, maar we
willen er nu reeds op wijzen dat het voornamelijk buitenshuis doorbrengen
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van de'vrije tijd een bepaalde compensatie of uitweg uit een negatieve gezins-
en schoolsituatie zou kunnen vormen.

Op zichzelf werkt deze factor dan weer bevorderend voor delinquentie en
justitieel contact: onder de groep jongeren die veelvuldig buitenshuis ver-
keert, zijn er meer die frequent delicten plegen, een ernstiger delictpatroon op-
geven en veelvuldiger voor de officier van justitie verschijnen.

Tenslotte is gepeild of er ook verband bestaat tussen de vrijetijdsbesteding
buitenshuis en spijbelen. Dat is er inderdaad, ofschoon niet zo sterk ais de an-
dere verbanden. Van hen die zeggen nooit te spijbelen brengt 38,5% de vrije
tijd meestal buitenshuis door, terwijl dit bij de frequente spijbelaars de helft is
(P« 0.02). Alle resultaten overziend komt echter toch naar voren dat jongeren
die het thuis en op school niet goed doen en zich daar niet happy voelen, hun
vermaak veelal buiten de deur zoeken.

6.6 Samenvatting
Het belangrijkste resultaat van dit hoofdstuk is dat schoolintegratie - meer
nog dan gezinsintegratie - zo sterk samenhangt met alle delictvariabelen. En
hierbij was dan het functioneren op school, in termen van schoolprestaties en
sociaal gedrag, de voornaamste predictieve factor voor delinquentie.

Tevens vonden we dat de schoolintegratie in de hogere onderwijsvormen
(HAVO, VWO) aanzienlijk beter is dan in het LBO- of MAVO-onderwijs.

Leeftijd en geslacht bleken beide van invloed op schoolintegratie. Leeftijd
hangt hier negatief mee samen, in die zin dat stijgende leeftijd samengaat
met verslechterende integratie, en geslacht, in zoverre dat meisjes het in alle
opzichten beter doen op school dan jongens.

Er werd ook een sterke samenhang vastgesteld tussen schoolintegratie en
justitieel contact: vooral jongeren die voor de officier van justitie moeten ver-
schijnen functioneren op school aanzienlijk slechter dan de anderen. Opval-
lend was dat bij afnemende gezins- en schoolintegratie de delinquentie fre-
quenter wordt en de kansen op officiële contacten met het justitieel apparaat
evenredig toenemen.

Een variabele die'zowel zeer sterk met slecht functioneren op school
samenhangt als met de omvang van het delinquent gedrag is de spijbelfre-
quentie. Deze variabele hangt ook samen met justitiële contacten, in die zin
dat veel meer frequente spijbelaars bij het OM terecht komen dan niet-spijbe-
laars. Een van de conclusies van dit hoofdstuk moet dan ook zijn dat - gezien
de zo grote rol van de school in de genese van delinquent gedrag - de school
veel meer aandacht zou moeten krijgen wanneer wij denken aan programma's
van preventie en resocialisatie.
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7 De vrijetijdsbesteding

Vrijetijdsbesteding is een vaag begrip. Het omvat een aantal verschillende di-
mensies waaronder de manier waarop men zijn vrije tijd doorbrengt, het type
activiteiten of hobby's dat men heeft, de plaats waar die tijd wordt doorge-
bracht en het gezelschap waarmee men zijn vrije tijd doorbrengt. Vooral voor
jongeren vervult de vriendengroep hier een heel belangrijke rol.

Dit hoofdstuk behandelt uitsluitend de vrijetijdsbesteding in zijn verbanden
met gezins- en schoolintegratie, met delinquentie en met justitieel contact.

De speciale rol die vrienden in het geheel van het sociale functioneren ver-
vullen, zal in een afzonderlijk hoofdstuk aan de orde komen.

7.1 De indexconstructie
Zoals uit tabel 57 blijkt, zijn er een groot aantal vrijetijdsvariabelen. Hiervan
hangen de meeste duidelijk met delinquentie samen. Maar niet alle variabelen
die op een dimensie betrekking hebben correleren onderling, en daarom is het
bv. niet mogelijk gebleken een index 'band met vrienden' te construeren.

Zo differentiëren de variabelen 'belang hechten aan het oordeel van je vrien-
den' en 'aantal vrienden' significant tussen de verschillende groepen, maar ze
tonen onderling geen samenhang.

Ook de variabele 'plaats waar men zijn vrije tijd doorbrengt' staat geheel op
zichzelf.

Op grond van het totaal aantal variabelen konden drie indexen gecon-
strueerd worden, die als volgt zijn samengesteld.

1. Aard vrijetijdsbesteding
bezoek disco of café
in omgeving wordt veel alcohol gedronken
drinkt zelf alcohol bij uitgaan

2. Betrokkenheid
oordeel over mogelijkheden zich buitenshuis te amuseren
gevoel van verveling

3. Bravoure
- zegt: goed in sport te zijn

niet op zijn mondje gevallen te zijn
populair bij meisjes te.zijn
populair bij jongens te zijn

Eerst zal nu bekeken worden op welke wijze de gezins- en schoolindexen sa-
menhangen met de vrijetijdsindexen en of daar een consistent beeld uit naar
voren komt.

7.2 Gezin, school en vrijetijdsbesteding
Met betrekking tot het gezin kan geconstateerd worden dat zowel de band met
het gezin als het gezinsfunctioneren significant verband houden met de aard
van de vrijetijdsbesteding. Wanneer band en functioneren goed zijn, dan is de
aard van de vrijetijdsbesteding ook positiever in die zin dat men minder vaak
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naar disco of café gaat en minder alcohol gebruikt. We herinneren eraan dat
een goede gezinsband ook samengaat met het vaker thuis doorbrengen van
de vrije tijd.

Er is ook een verband tussen gezinsfunctioneren en betrokkenheid: naar-
mate men beter in het gezin functioneert, ziet men meer mogelijkheden elders
voor een zinvolle vrijetijdsbesteding en verveelt men zich minder.

Maar er is geen enkel verband tussen gezinsintegratie en bravoure: het to-
nen van een bravourehouding moet met andere factoren samenhangen dan
met gezinsfactoren (bijlage, tabel 58).

Op te merken valt in dit verband dat de schoolindexen alle wel sterk ver-
band houden met de vrijetijdsindexen.

Zo gaat een slechte band met school samen met een negatief functioneren
in de vrije tijd en ook met de index betrokkenheid. Hetzelfde geldt in nog ster-
kere mate voor het functioneren op school: deze index toont eveneens een
grote samenhang met de aard van de vrijetijdsbesteding en betrokkenheid.
Het opvallendste resultaat is echter dat de ontwikkeling van een bravourehou-
ding niet met gezinsintegratie maar wel sterk met schoolintegratie samen-
hangt: hoe slechter de band, de betrokkenheid en het functioneren op school,
hoe hoger de scores op de bravoure-index (bijlage, tabel 59).

We zouden op grond van deze resultaten dan ook willen concluderen dat de
aard van de vrijetijdsbesteding en de wijze waarop men daar tegenover staat
meer te maken hebben met een al dan niet goede integratie in het school-
systeem, dan met het reilen en zeilen in het gezin.

7.3 Socio-demografische factoren en vrije tijd
Het is niet onmogelijk dat bepaalde socio-demografische variabelen in ver-
band staan met de wijze waarop jongeren hun vrije tijd doorbrengen en hun
houding daar tegenover.

Zo zal het bv. niet verbazen dat SES verband houdt met de index betrokken-
heid: hoe hoger de SES hoe meer mogelijkheden men ziet om zich te vermaken
en hoe minder men zich verveelt. Voor wat de beide andere indexen betreft
(aard vrijetijdsbesteding en bravoure) werden geen eenduidige verbanden ge-
vonden.

Ook voor wat schooltype aangaat werd uitsluitend een duidelijk verband ge-
vonden met betrokkenheid; leerlingen van HAVO en VWO vervelen zich minder
en vermaken zich beter dan leerlingen van LAVO en MAVO. Werkstatus van de
vader geeft eveneens slechts weinig verbanden te zien. We zouden hieruit wil-
len afleiden dat SES geen verband lijkt te houden met de aard van de vrijetijds-
besteding en met de bravoure-index en slechts een zwak verband met de index
betrokkenheid.

Wat wel buitengewoon sterk samenhangt met vrijetijdbesteding is leeftijd.
Discobezoek en alcoholgebruik stijgen sterk met de leeftijd (F=203.27,
P« 0.000001), betrokkenheid neemt toe, evenals de bravourehouding. In zijn al-
gemeenheid moet dit gezien worden in het licht van de gegevens over gezin en
school. We zien een steeds sterker optredend losmakingsproces van gezin en
school met stijgende leeftijd en dit gaat gekoppeld met andere vormen van
vrijetijdsbesteding, voornamelijk met vrienden, buiten de gezinssfeer. Op zich-
zelf is dit natuurlijk een normaal verschijnsel. Slechts wanneer één en ander
extreme vormen gaat aannemen en een combinatie optreedt van zeer slecht
functioneren in gezin, school en vrije tijd, kan de jongere zich van die conven-
tionele subsystemen afkeren en - eventueel tesamen met lotgenoten - zijn
toevlucht nemen tot deviant gedrag. Tenslotte de vraag of meisjes en jongens
in dit opzicht nog verschillen. Geen verschil werd vastgesteld in de aard van
de vrijetijdsbesteding en betrokkenheid. Maar meisjes tonen niet die bra-
vourehouding die voor veel jongens zo tekenend is. Het gaat hier om een signi-
ficant verschil (F= 8,15, P« 0.004), dat waarschijnlijk gezien moet worden in
het licht van de betere band en het aanzienlijk beter op school functioneren
van meisjes, een factor die direct verband houdt met die bravourehouding.
Het kan ook zijn dat meisjes deze houding minder sterk ontwikkelen omdat zij
minder onder prestatiedruk staan dan jongens: de samenleving verwacht van
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meisjes minder prestaties in maatschappelijk opzicht, zodat hun zelfbeeld
minder sterk zal afhangen van succes of falen op school.

7.4 Vrijetijdsbesteding en delinquentie
Evenals de gezins- en schoolindexen tonen ook de vrijetijdsindexen een dui-
delijk verband met het al dan niet opgeven van delicten, zoals uit onderstaan-
de tabel blijkt.

Tabel 29: Vrijetijdsindexen en het opgeven van delicten

Aard vrijetijdsbesteding en opgegeven delicten (N = 1968)

Slecht
functioneren

1 2 3

Goed
functioneren

4

delicten opgegeven
Po 0.0001

65,5% 59% 55% 47%

Betrokkenheid vrijetijdsbesteding en opgegeven delicten (N = 1926)

weinig
betrokken

1 2 3

sterk
betrokken

4

delicten opgegeven
Po 0.0001

64,5% 54% 54% 49%.

Bravoure en opgegeven delicten (N = 1952)

weinig
bravoure

veel
bravoure

1 2 3 4 5

delicten opgegeven
Po 0.0001

45% 53,5% 62% 64,5% 68%

Zoals men kan zien gaat het verband tussen bravoure en delinquentie in te-
gengestelde richting aan die van de beide andere indexen. Wat aard van de
vrijetijdsbesteding betreft en betrokkenheid bij het vrijetijdsgebeuren is het zo
dat weinig café of discobezoek, weinig alcoholconsumptie en het zich niet
vervelen, samenhangen met het minder vaak plegen van- delicten.

Wat bravoure houding betreft ligt het precies andersom: hoge scores op de
bravoure-index gaan samen met het veelvuldiger plegen van delicten.

In de vorige paragraaf kwam naar voren dat ook een slechte schoolintegra-
tie samenhangt met een sterke bravoure houding.

Het ziet er naar uit dat hier een psychologisch proces plaatsvindt als reac-
tie op het falen op school. Het lukt niet op school: de band en betrokkenheid
bij school worden steeds minder, het functioneren in een bij uitstek conven-
tioneel systeem als de school bevredigt steeds minder, het zelfbeeld krijgt
een gevoelige knauw. Daaruit kan de behoefte ontstaan een ander zelfbeeld
op te bouwen, een ander ego te construeren, dat van de 'stoere bink': goed in
sport, populair bij meisjes en jongens, een grote mond, iemand die bang is
voor niemand en zich aan niets of niemand stoort. Dit zelfbeeld is geheel in
overeenstemming met de bereidheid delicten te plegen, met name zoals dit
zich uit in agressie tegen personen, vandalisme en winkeldiefstal. Nu is een
bravourehouding onder jongens geen onbekend verschijnsel. Opvallend is
evenwel dat een goede integratie op school en in de vrije tijd opgroeiende jon-
gens blijkbaar voldoende beloningen en status biedt om af te zien van een der-
gelijk gedragspatroon. Terwijl degene die die beloningen niet (kunnen) krijgen
juist tot dit gedrag hun toevlucht nemen om tenminste enige status onder
groepsgenoten te verwerven.

Wanneer we naar de andere delictvariabelen kijken dan wordt het hierboven
geschetste beeld bevestigd. Een sterke bravourehouding hangt ni. ook samen
met de omvang en aard van de delinquentie en met het min of meer persisten-
te karakter ervan: deze jongens gaven vaker zowel vermogens- als agressieve
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feiten op en pleegden die zowel het laatste jaar als daarvoor (bijlage, tabel 60).
Ook de aard van de vrijetijdsbesteding hangt hiermee samen. Onder hen die

frequent café of disco bezoeken en daarbij dan zelf veel drinken, vindt men on-
geveer tweemaal zoveel jongeren die vermogens- en agressieve feiten opge-
3en dan onder hen die hun vrije tijd niet op deze wijze doorbrengen, nl. 47,5%
tegen 25,5%.

Zoals te verwachten valt hangen beide indexen eveneens samen met de
plaats waar men de vrije tijd doorbrengt. Veel discobezoek en veel drinken en
een sterke bravourehouding gaan samen met het veelvuldig buitenshuis door-
brengen van de vrije tijd. En zoals we eerder reeds zagen is dit een bevorderen-
de factor voor het plegen van delicten (bijlage, tabel 61).

Uit al deze - en vergelijkbare - resultaten komt een consistent beeld naar
voren waarbij jongeren die slecht in gezin, maar vooral slecht op school geïn-
tegreerd zijn, zich veelvuldig buitenshuis vermaken en negatievere vormen
van vrijetijdsbesteding kiezen. Deze jongeren ontwikkelen een zeer speciale
bravourehouding, en kenmerken zich door omvangrijker, langduriger en ern-
stiger delinquent gedrag.

7.5 Vrijetijdsbesteding en justitiële contacten
In vorige hoofdstukken hebben we gezien dat gezins- en schoolintegratie
samenhangen met de aard van de justitiële contacten en dat met name slech-
tere schoolintegratie samengaat met toenemende. kansen op officieel justi-
tieel ingrijpen. Wat de vrijetijdsindexen betreft zijnde verbanden minder sterk
(bijlage, tabel 62).

De sterkste samenhang bestaat tussen de aard van de vrijetijdsbesteding
en justitieel contact. Opvallend is vooral dat jongeren die bij het OM terecht
komen een aanzienlijk negatiever vrijetijdsbestedingspatroon hebben dan de
anderen (veel meer café. en' discobezoek; veel meer drinkers).

-De beide andere indexen geven geen uitgesproken verschillen te zien hoe-
wel jongeren met OM-afdoening een sterkere bravourehouding hebben dan
alle andere groepen. Met andere woorden hoewel vrijetijdsbesteding in hou-
ding en functioneren duidelijk verband houdt met delinquent gedrag, is dat
verband veel minder sterk aanwezig met justitiële contacten.

Dit komt wellicht mede omdat de indexen betrokkenheid en bravoure veel-
eer houdingen aangeven en daardoor een minder directe uitdrukking zijn van
effectief functioneren.

De wijze waarop men zijn vrije tijd besteedt hangt namelijk wel samen met
justitieel ingrijpen.

Dit functioneren vertoont eveneens een sterker samenhang met de omvang
van het delinquente gedrag dan beide andere indexen. Anderzijds willen we er
nogmaals op wijzen dat justitiële contacten in de eerste plaats voortvloeien
uit delinquent gedrag en niet direct uit bepaalde vormen van vrijetijdsbeste-
ding.

7.6 Samenvatting
Kijken we naar de vrijetijdsbesteding dan constateren we dat deze veel ster-
ker samenhangt met de band en het functioneren op school dan met de band
en het functioneren in het gezin.

Jongeren die het goed doen op school gaan minder naar disco's, drinken
minder, vervelen zich minderen zien meer mogelijkheden om hun vrije tijd te
vullen.

Jongeren die het slecht doen op school hebben niet alleen een negatievere
vrijetijdsbesteding, maar ze ontwikkelen ook een soort 'stoere bink'-houding
die sterk verband houdt met delinquent gedrag. Deze houding houdt overigens
ook verband met leeftijd en met geslacht: oudere jongeren scoren hogerop de
bravoure index, terwijl meisjes significant lager scoren dan jongens.

De vrijetijdsvariabelen hangen alle samen met zowel aard als omvang van
delinquent gedrag.. Vooral de soort vrije tijdsbesteding hangt samen met de
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kans op officiële justitiële contacten.
Men ziet aldus een consistent beeld ontstaan waarbij een uitgesproken

slechte gezins- en schoolintegratie samengaat met het zich afkeren van huis
(vrijetijdsbesteding buitenshuis) en van school (spijbelen), het ontwikkelen
van een bravourehouding en het zich veelvuldig bevinden in café of disco waar
men zelf ook flink alcohol gebruikt.

Nu gaat het er om dat niet alleen slechte gezins- en schoolintegratie een
direct verband tonen met delinquentie, maar dat ook de verdere gedragingen
en het type vrijetijdsbesteding criminaliteitsbevorderend werken. Zij schep-
pen als het ware de gelegenheid en het klimaat waarbinnen delinquent gedrag
mogelijk en aanvaardbaar wordt.

Een belangrijke rol wordt hierbij gespeeld door de 'peer-groep' van kennis-
sen en vrienden en daar zullen we het in het volgend hoofdstuk over hebben.
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8 De vriendengroep

De mens is een sociaal wezen en heeft behoefte aan gelijkgezinden om zich
heen. Adolescenten zijn dat zo mogelijk nog meer: slechts 3% van de hele on-
derzoekgroep gaf op geen enkele vriend te beziten; 15% zei 1 vriend te hebben
en ongeveer de helft gaf 2 tot 4 vrienden op. De laatste groep - eenderde van
het totaal - verklaarde 5 of meer vrienden te hebben.

Eén en ander komt ook tot uiting in het uitgaansgedrag. Zo zegt 3% van de
steekproef in z'n eentje uit te gaan; 14% gaat met een goede vriend of vriendin
uit; 43% met enkele vrienden en 29% in groepsverband. Deze cijfers wijzen
eveneens op het grote belang van de groep voor adolescenten.

Het probleem met vrienden is echter de definitie van vriendschap: wanneer
wordt iemand als een vriend beschouwd en in hoeverre verschillen mensen in
hun definities.

8.1 De betekenis van vrienden
De meeste jongeren rekenen er op dat hun vrienden hen zullen helpen als ze in
de problemen zitten en allen bespreken ook in gelijke mate die problemen met
hun vrienden. Deze vragen differentiëren nauwelijks.

Een variabele die wel differentieert, is het aantal vrienden dat men opgeeft.
Degene die zeggen geen, 2 of 4 vrienden te hebben onderscheiden zich nauwe-
lijks met betrekking tot het aantal opgegeven delicten. Maar degene die 5 of
meer vrienden zeggen te bezitten geven ook meer delicten op: 62,5% van hen
zegt delicten te hebben gepleegd tegen globaal 50% van de anderen. De om-
vang van het delinquente gedrag houdt eveneens verband met het aantal op-
gegeven vrienden. Bezien we tabel 63 van de bijlage dan blijkt van hen die 5 of
meer vrienden hebben het aantal jongeren dat 2 of meer verschillende delic-
ten opgeeft heel wat hoger te liggen dan bij hen die 1-4 vrienden hebben.
Naast jongeren met een grote vriendengroep scoren degene die geen enkele
vriend zeggen te hebben tamelijk ongunstig. Het ziet er naar uit dat zij die
helemaal geen vrienden hebben en zij die er een heleboel hebben de groepen
vormen met het omvangrijkste delinquente gedrag.

Een tweede differentiële variabele is het belang dat jongeren aan het oor-
deel van hun vrienden hechten.

Van hen die dit oordeel belangrijk vinden geeft 53% op wel eens een delict
te hebben gepleegd, van hen die dit oordeel niet belangrijk vinden is dit 68%
(P« 0.005).

Ook de omvang van het delinquente gedrag hangt hiermee samen: driemaal
zoveel jongeren die niet zo zwaar aan het oordeel van hun vrienden tillen ge-
ven 4 of meer verschillende delicten op dan zij die aan dit oordeel wel belang
hechten, nl. 18% tegen 6,5% (bijlage, tabel 64).

Van de andere delictvariabelen houdt alleen het moment van plegen ermee
verband. Eenkwart van hen die zowel het laatste jaar als daarvoor delicten
pleegt zegt geen belang aan het oordeel van hun vrienden te hechten; dit geldt
voor slechts 14% van de anderen - zij die hetzij het laatste jaar, hetzij daar-
voor delicten pleegden.

Tenslotte de justitiële contacten. Deze houden ook al sterk verband met het
belang dat men aan het oordeel van zijn vrienden hecht. Officiële contacten
met politie en officier van justitie nemen toe van 22% bij delictplegers die aan
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het oordeel van hun vrienden veel belang hechten hebben tot 37,5% bij delict-
opgevers die daar helemaal geen belang aan hechten (bijlage, tabel 65).

Globaal bezien kunnen we uit bovenstaande gegevens besluiten dat zowel
het aantal vrienden als het belang dat men aan hun oordeel hecht significant
samenhangen met delinquent gedrag, in die zin dat jongeren die een klein
aantal vrienden bezitten (1-4), en voor wie het oordeel van die vrienden belang-
rijk is minder delinquentie vertonen dan zij die ofwel geen ofwel een groot
aantal vrienden opgeven maar tegelijkertijd aan hun oordeel minder belang
hechten.

Men zou - met Hirschi - kunnen zeggen dat hechte banden met enkele goe-
de vrienden, evenals hechte banden met gezin en school een jongere afscher-
men tegen delinquent gedrag. Als dit zo is dan zouden we ook een samenhang
moeten vinden tussen de variabele 'belang oordeel vrienden' en de gezins-
school- en vrijetijdsindexen.

Maar als men naar het overzicht in tabel 66 en 67 van de bijlage kijkt dan
ziet men dat de zaak toch aanzienlijk gecompliceerder ligt.

Tussen de gezinsindexen en deze vriendenvariabele is geen enkel verband.
Wel zien we een samenhang met schoolintegratie. Zij die het oordeel van hun
vrienden belangrijk vinden zijn ook sterker bij school betrokken en functione-
ren er beter.

Bij de vrijetijdsindexen krijgen we drie verschillende resultaten. Betrokken-
heid bij een zinvolle vrijetijdsbesteding hangt in het geheel niet samen met
het belang dat men aan het oordeel van zijn vrienden hecht. De aard van de
vrijetijdsbesteding hangt hier negatief mee samen: jongeren met een betere
vrijetijdsbesteding, in de zin van minder disco's en cafébezoek en minder drin-
ken, hechten minder belang aan het oordeel van hun vrienden.

Bravoure geeft weer een ander beeld: zij die het oordeel van hun vrienden
heel belangrijk vinden scoren het hoogst op de bravoure-index gevolgd door
degenen die dit oordeel helemaal niet belangrijk vinden.

De verklaring van deze resultaten moet, naar het ons voorkomt, gevonden
worden in het feit dat de betekenis van vrienden en de invloed van die vrienden
op het gedrag van de jongere verband houden met de vraag om wat voor vrien-
den het gaat. Al naar gelang het enkele goede vrienden betreft, op wiens oor-
deel men prijs stelt, of de grote vriendengroep waarin men een zekere status
wil verwerven, krijgt het oordeel van vrienden een andere betekenis. Dit is
vooral het geval met betrekking tot de vrijetijdsbesteding. Bovendien maakt
het natuurlijk verschil of die vrienden zelf conformerend, dan wel delinquent
gedrag ten toon spreiden. Hierop komen we terug in de volgende paragraaf.

Een andere benadering van de betekenis van vrienden met betrekking tot de-
linquent gedrag is de vraag of jongeren die delicten plegen hierover ook met
hun vrienden spreken. Iets meer dan eenkwart (27,5%) van de delictopgevers
zegt dit te hebben gedaan. De vraag wordt dan wat de reactie van vrienden
hierop is.

Als men de jongeren onderscheidt naar lage en hoge delictfrequentie dan
blijkt dat, onafhankelijk van de frequentie van het delictgedrag, in ongeveer
42% van de gevallen in het geheel geen reactie volgt, terwijl in eenvijfde van
de gevallen het gedrag afgekeurd wordt.

Een verschil in reactie treedt echter wel op met betrekking tot goedkeuren-
de reacties: in de delictgroep met lage frequentie volgt in 43,5% van de geval-
len een goedkeurende reactie, terwijl bij hoge frequentie bijna 60% van de ge-
vallen tot een goedkeurende reactie leidt. Met andere woorden, jongeren die
frequent delicten plegen hebben vrienden die dit gedrag overwegend goed-
keuren en steunen.

Er werden weinig verbanden gevonden tussen de houding van vrienden ten
opzichte van delictgedrag en de vrijetijd, school en gezinsindexen. Er kwam
geen enkele samenhang naar voren tussen het oordeel van vrienden ten aan-
zien van delictgedrag en de gezinsindexen. Wat school betreft is de band met
school sterker als vrienden dit gedrag afkeren, en is het functioneren slechter
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als zij het goedkeuren; van de vrijetijdsindexen hangt alleen de aard van de
vrijetijdsbesteding samen met de reactie van vrienden op delictgedrag: geen
reactie van vrienden gaat samen met meer disco- of cafébezoek en meer drin-
ken, terwijl bij lage frequentie een afkeurende reactie van vrienden samengaat
met betere vrijetijdsbesteding.

Hoewel er dus, in zijn algemeenheid, aanwijzingen zijn dat sterke banden met
vrienden afschermend werken ten aanzien van delinquent gedrag, moeten er
toch een aantal nuances worden aangebracht. Met name de aard van de vrien-
denband lijkt van belang. Enigszins komt dit tot uiting in het aantal vrienden
dat men heeft en waarmee men uitgaat. Van groter belang is echter het soort
vrienden dat men zich uitkiest en de houding van die vrienden ten opzichte
van conformerend en delinquent gedrag.

Welke impact een delinquente vriendengroep op jongeren heeft zal in de
volgende paragraaf nader bekeken worden.

8.2 De delinquente vriendengroep
Om te weten te komen in welke mate jongeren vrienden hebben die delicten
plegen hebben wij gevraagd of en hoeveel vrienden men heeft die wel eens
door de politie zijn opgepakt.

Op deze vraag antwoordde 34,5% van de respondenten bevestigend. De
vraag om hoeveel vrienden het ging leverde het volgende staatje op.

Aantal vrienden door politie opgepakt N = 667

1 35 %
2 i 3 42,5%
4 of meer 22,5%

Men ziet dan dat ruim eenderde van de steekproef vrienden heeft die wel eens
door de politie zijn opgepakt, terwijl dat er voor twee derde van deze groep
meer dan één zijn.

Vervolgens komt de vraag aan de orde of, en in welke mate het bezit van
vrienden die door de politie opgepakt zijn samenhangt met het plegen van de-
licten en de omvang daarvan.

De volgende tabellen geven inzicht in het verband tussen beide variabelen.

Tabel 30: Aantal vrienden door politie opgepakt en delinquentie

geen 1 2'à 3 4 of meer

N =1283 N = 248 N = 276 N = 153

delicten
opgegeven 41,5% 69% 86,5% 93%

Po 0.001

De samenhang is buitengewoon sterk: van degenen die geen vrienden met po-
litiecontacten hebben geeft zo'n 40% op delicten te hebben gepleegd, maar
van hen die zeggen 4 of meer vrienden te hebben die door de politie opgepakt
zijn is dit maar liefst 93%.

Bekijken we het verband met omvang van delinquentie dan krijgen we ver-
gelijkbare resultaten.

Tabel 31: Aantal vrienden door de politie opgepakt en omvang delinquentie

Geen 1 2 à 3 4 of meer

N=1283 N=248 N=276 N=153

geen delicten
1 à 2 feiten
3 feiten of meer

65
32,5

2,5

44
45
11

23
52
25

15,5
36,5
48

100 100 100 100

PO 0.001
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Ook de andere delictvariabelen hangen sterk samen met het bezit van delin-
quente vrienden. Zo heeft 68,5% van degenen die langdurig delicten pleegden
(het laatste jaar en daarvoor) vrienden die door de politie zijn opgepakt, en dat
is ongeveer twee maal zoveel als degene die langer dan een jaar geleden de-
licten pleegden. Analoog hiermee heeft 70% van degenen die agressieve en
vermogensdeicten opgeven, delinquente vrienden tegen slechts 37% van de
respondenten die alleen vermogensdelicten opgeven.

Of, nog eens vanuit een andere invalshoek benaderd: van degene die 3 of
meer verschillende feiten meldden heeft 83% delinquente vrienden, terwijl
van hen die slechts één soort feit meldden dit maar 36% was.

Het beeld wordt nog duidelijker als we ook de justitiële contacten bij de ana-
lyse betrekken.

Maken we een tweedeling van hen die delicten opgaven naar wel of geen de-
linquente vrienden dan blijken de verschillen aanzienlijk.

Tabel 32: Vrienden door politie opgepakt en justitieel contact

Delicten opgegeven geen vrienden
door politie

opgepakt

wel vrienden
door politie

opgepakt

N = 538 N = 556

Geen politiecontact
Zelf opgegeven P-contact
Geregistreerd P-contact
OM-afdoening

61,5
21,5

9,5
7,5

30,5
37
15
17,5

100 100

P« 0.0001

Niet alleen komt de groep delictopgevers met delinquente vrienden veelvuldi-
ger officieus met de politie in aanraking maar de groep telt bijna tweemaal zo-
veel officiële contacten met politie en parket.

Gezien onze eerdere bevinding dat justitieel ingrijpen voornamelijk verband
houdt met de frequentie van delinquent gedrag, dan mag men uit deze gege-
vens nogmaals concluderen dat er een zeer sterke samenhang bestaat tussen
delinquente vrienden, delinquent gedrag en justitiële contacten.

Bezien we nu het verband tussen delinquente vrienden en de gezins-,
school- en vrijetijdsindexen, dan krijgen we resultaten die met het bo-
venstaande volstrekt consistent zijn. Hoe gebrekkiger de gezinsintegratie hoe
meer delinquente vrienden. Hetzelfde geldt voor schoolintegratie: een slech-
ter functioneren en minder sterke band gaat samen met meer vrienden die
door de politie opgepakt worden.

Met betrekking tot vrije tijd past enige nuancering. Aard van de vrijetijds-
besteding én betrokkenheid zijn beide negatief gerelateerd aan het aantal de-
linquente vrienden in die zin dat jongens met veel delinquente vrienden min-
der mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding zien, zich meer vervelen, meer naar
disco en café gaan en meer drinken. Maar bezit van delinquente vrienden gaat
wel samen met meer bravoure: hoe meer vrienden die door de politie opgepakt
zijn, hoe hogere scores op de bravoure-index.

Dit resultaat bevestigt onze eerdere uitspraak dat jongens die met name op
school mislukken een zelfbeeld van 'stoere bink' opbouwen, dat hen in staat
stelt zich bij gelijkgezinden aan te sluiten, zich in die groep te handhaven en
ook delicten te plegen.

In het eerste deel van dit hoofdstuk kwam het belang dat men aan het oor-
deel van vrienden hecht, ter sprake.

Als we deze variabele tot slot in verband brengen met het bezit van delin-
quente vrienden dan verheldert dit eveneens ons inzicht in de betekenis die
vrienden kunnen hebben voor verschillende typen jongeren.
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Tabel 33: Soort vrienden en belang gehecht aan hun oordeel

Oordeel vrienden Geen delin-
quente

vrienden

1 delin-
quente
vriend

2, 3 of meer
delinquente

vrienden

N = 1277 N = 245 N = 426

heel belangrijk 67 66 57,5
beetje belangrijk 22 21,5 19,5
helemaal niet belangrijk 11 12,5 23

100 100 100

P« 0.00001

Interessant is nl. dat, hoewel onder hen die relatief veel delinquente vrienden
hebben, meer dan de helft het oordeel van die vrienden belangrijk vinden, toch
bijna eenkwart dit volstrekt niet belangrijk achten, en dat is tweemaal zoveel
als degene die geen delinquente vrienden hebben.

Men ziet dus enerzijds dat jongeren die in belangrijke sociale subsystemen
mislukken, aansluiting zoeken bij lotgenoten en daarbij een zekere waarde
blijven hechten aan de meningen binnen die vriendengroep. Met andere woor-
den conventionele of delinquente vriendengroep, vrienden blijven belangrijk
voor jongeren en zij houden rekening met wat die vrienden van hen denken.

Tegelijkertijd is er echter een groeiende groep die zich wel bij een delin-
quente vriendengroep aansluit, maar zich van die vrienden bijzonder weinig
aantrekt.

Globaal bezien lijkt het er evenwel op dat de vriendengroep zowel voor con-
ventionele als voor delinquente jongeren een rol vervult bij het ondersteunen
van hun gedrag. Wij wijzen er in dit verband nogmaals op, dat bij frequent de-
linquent gedrag vrienden in sterkere mate van hun goedkeuring blijk geven
dan wanneer dit gedrag weinig voorkomt. In het hoofdstuk over waarden en
normen zullen we op dit punt nog terugkomen.

8.3 Samenvatting
Praktisch alle jongeren in onze steekproef hebben 1 of meer vrienden. Zij die
zeggen geen vrienden te bezitten (3%) en zij die 5 of meer vrienden opgeven -
eenderde van het totaal - vertonen naar verhouding het meeste delinquent
gedrag.

Jongeren die veel belang hechten aan het oordeel van hun vrienden over
hen, geven minder delinquent gedrag op dan jongeren die zich van het oordeel
van die vrienden niets aantrekken.

Het belang dat men aan het oordeel van vrienden hecht hangt significant
samen met een goede schoolintegratie. Er is echter geen of onduidelijk ver-
band met de vrijetijdsindexen. Dat komt omdat men moet differentiëren naar
conventionele of delinquente vrienden.

Maakt men dit onderscheid, dan komt een buitengewoon sterk verband
naar voren tussen het bezit van vrienden die door de politie zijn opgepakt en
de omvang, aard en persistentie van het delinquente gedrag. Ook heeft deze
groep veelvuldiger justitiële contacten dan delictopgevers die geen delin-
quente vrienden hebben.

Hoe slechter de gezins-, school- en vrijetijdsintegratie is, hoe meer delin-
quente vrienden. Hoe groter de bravourehouding, hoe meer delinquente vrien-
den.

Zowel voor conventionele als voor delinquente vrienden geldt, dat zij een
belangrijke ondersteunende rol blijken te vervullen. Toch is het zo dat bij een
toenemend aantal delinquente vrienden een groeiende groep jongeren zich
weinig gelegen laat liggen aan het oordeel van die vrienden.
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9 Waarden en normen

Waarden en normen spelen een belangrijke rol in ieders leven. De vraag daar-
bij is vooral of bepaalde normen werkelijk richting geven aan het gedrag dan
wel rationalisaties of rechtvaardigingen van datzelfde gedrag zijn. Wij hebben
een poging gewaagd bij de jongeren hier iets meer over te weten te komen in
verband met al dan niet delinquent gedrag. Met dit doel hebben wij drie vragen
aan het interview toegevoegd.

De eerste vraag had betrekking op hun oordeel over de delicten die ter
sprake waren gekomen. Ofschoon ze wisten dat het om strafbaar gesteld ge-
drag ging, wilden we hun persoonlijke mening hierover kennen: keurden ze die
feiten af of vonden ze die niet zo erg?

Het doel van deze vraag was te peilen naar hun houding ten opzichte van
delinquent gedrag. De achterliggende idee hierbij was de veronderstelling dat
zij die veelvuldig delicten plegen een goedkeurender houding zouden tonen
dan zij voor wie dit niet het geval was.

De tweede vraag ging over de politie. Hoe zou - volgens hen - de politie
dienen te reageren bij ontdekking van strafbare feiten. Zou de politie in het ge-
heel niets moeten doen, een waarschuwing moeten geven of de betrapte jon-
gere mee naar het bureau moeten nemen?

Doel van deze vraag was te peilen in hoeverre men zich met de samenleving
identificeerde en één of andere vorm van sociale reactie onderschreef. Ook
hier weer veronderstelden we dat er een verschil in beantwoording zou zijn
tussen hen die veel- en hen die weinig of geen delicten hadden opgegeven. De
derde vraag tenslotte had betrekking op hun eigen gedrag: als ze er zeker van
waren dat ze niet ontdekt werden, zouden ze dan vaker dergelijke strafbare fei-
ten plegen. .

Met deze vraag proberen we te wegen welke remmen ten opzichte van norm-
overtredend gedrag bestaan en in hoeverre de norm is geïnternaliseerd.

De antwoorden op deze vragen zullen in verband gebracht worden met de
verschillende delictvariabelen. Maar ook zal bezien worden in hoeverre ze
samenhangen met gezins- en schoolintegratie en met vrijetijdsbesteding.

Tenslotte zullen we onderzoeken of de vriendengroep nog iets te maken
heeft met verschillen in waarden en normen.

9.1 Waarden en delinquent gedrag
Allereerst dringt de vraag zich op in hoeverre de beantwoording van de drie
bovengenoemde vragen samenhangt met de omvang van het delinquente ge-
drag.

Tabel 34: Waarden en normen met aantal verschillende delicten

Evaluatie van door de wet Gemiddeld aantal ver-
verboden feiten schillende delicten

is niet erg 2.4
hangt van het feit af 1.9
keurt het af 1.6

F = 24.80
P« 0.00001
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Mening over politiereactie Gemiddeld aantal ver-
bij ontdekking schillende delicten

politie moet niets doen 2.5
moet alleen waarschuwing geven 1.9
moet mee naar het bureau nemen 1.7

F = 6.40
Pn 0.002

Zou deze dingen vaker doen Gemiddeld aantal ver-
indien niet ontdekt schillende delicten

nee 1.6
soms 2.1
ja 2.7

F = 63.30
P» 0.00001

Zoals men vast kan stellen zijn de verbanden buitengewoon sterk. Jongeren
die het plegen van delicten afkeuren en ze ook niet zouden plegen indien ze er
zeker van waren niet ontdekt te worden, hebben een gemiddelde van 1.6 delict
opgegeven. Dat is aanzienlijk minder dan die groep jongeren die de besproken
feiten 'niet erg' vinden (2.4 delict) of die toegeven vaker delicten te zullen ple-
gen als ze niet ontdekt zouden worden (2.7 delict). Met name de laatste vraag
geeft grote verschillen te zien in delinquentie (zie ook tabel 71 en 72 in bij-
lage II).

Opvallend is dat meer conformerende jongeren een veel punitiever houding
hebben, waar het om sociale reactie gaat, dan de meer delinquente jongeren.
Zij die vinden dat de politie betrapte jongeren maar mee naar het bureau moe-
ten nemen geven gemiddeld significant minder delicten op (1.7 delict), dan zij
die vinden dat de politie helemaal niets moet doen als ze jongeren op straf-
baar gedrag betrappen (2.5 delict). -

Kort samengevat komt het er op neer dat het plegen van relatief veel delic-
ten samengaat met een goedkeurender houding ten opzichte van delinquen-
tie, de neiging er nog meer te plegen wanneer geen ontdekking volgt en de me-
ning dat de politie hier eigenlijk niet tegen zou moeten optreden (tabel 73 en
74). Het plegen van weinig delicten gaat samen met een afkeurende houding,
de neiging er geen meer te plegen, en de mening dat de politie daar vrij streng
tegen zou moeten optreden.

Ook de andere delictvariabelen zoals het moment van plegen, en de aard van
de delicten zijn in hun samenhang met de drie vragen geanalyseerd. Bezien
we de groep die zowel agressieve als vermogensdelicten pleegde, dan wordt
het eerder geschetste beeld bevestigd. Tweemaal zoveel van deze jongeren
dan van hen die uitsluitend vermogens- of agressieve feiten opgaf, vindt het
plegen van deze feiten 'niet erg' (18% tegen 9%) terwijl veel minder van deze
jongeren dit type gedrag afkeurt (P« 0.00001). Met betrekking tot het oordeel
over de politie kwamen geen verschillen naar voren, maar het grootste ver-
schil betrof echter de meer directe vraag'zou je deze feiten vaker plegen als je
wist dat je niet ontdekt zou worden': 'nee' zeggen 80% van hen die uitsluitend
vermogensof agressieve feiten pleegden en 60% van hen die beide typen de-
licten opgaven; 'ja' zeggen zo'n 6% van de eerste groepen en 20% van de
laatste, terwijl ze ook vaker 'soms' opgeven (tabel 75 en 76).

Vergelijkbare gegevens komen naar voren als men de persistentie van delin-
quent gedrag bekijkt. Zij die zowel vroeger als het laatste jaar delicten pleeg-
den vinden dit veel vaker'niet erg', en zouden ze - indien niet ontdekt - aan-
zienlijk vaker plegen.

De conclusie die je uit deze resultaten kunt trekken is niet dat delinquenten
een ander waarden- en normpatroon hebben dan niet-delinquenten. Dat zou
geheel onjuist zijn.

Wat we integendeel zien is dat alle jongeren - onafhankelijk van het delict-
gedrag - in grote lijnen de conventionele waarden ten aanzien van normover-
tredend gedrag onderschrijven.
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Het gaat echter om een meer of minder onderschrijven. Dat wil zeggen dat
de mate waarin deze jongeren de conventionele normen aanvaarden variabel
is. Hoe meer en hoe persistenter het delinquente gedrag, hoe meer van deze
jongeren geneigd zijn het eigen waardenpatroon aan te passen aan de werke-
lijkheid van hun gedrag, en mede daardoor dat gedrag weer mogelijk te
maken.

9.2 Waarden en integratieindexen
Bovenstaande redenering is natuurlijk niet sluitend. Verondersteld zou nl.
kunnen worden dat jongeren eerst afwijkende waarden ontwikkelen en daarna
- en op grond daarvan - delicten gaan plegen.

Als deze redeneringjuist zou zijn dan dient de vraag gesteld hoe deze jonge-
ren dan aan hun afwijkend waardenpatroon zijn gekomen.

Hoewel het aantreffen van samenhangen nog geen bewijs levert voor het
bestaan van oorzakelijke verbanden, kunnen we wellicht toch enige aanwijzin-
gen krijgen uit de gegevens over gezins-, school- en vrijetijsintegratie en over
de vriendengroep.

Als we de evaluatie van strafbaar gesteld gedrag in verband brengen met de
integratie-indexen dan blijkt er voor alle indexen een significant verband te
zijn: zowel gezins- als schoolintegratie is veel beter als jongeren dit gedrag af-
keuren. Afkeuring hangt ook samen met een positievere vrijetijdsbesteding.
Uitzondering vormt de bravoure-index: een hoge score op die index gaat
samen met het 'niet erg' vinden van delinquent gedrag (tabel 77-80).

Het oordeel over de politiereactie op strafbare feiten hangt eveneens sterk
samen met de school- en gezinsindexen. Een betere integratie in beide sub-
systemen gaat samen met een punitiever houding ten opzichte van betrapte
jongeren, waarbij men vindt dat de politie ze maar mee moet nemen naar het
bureau.

Het oordeel over politiereactie hangt ook samen met de aard van de vrije-
tijdsbesteding: een positieve vrijetijdsbesteding gaat samen met een voor-
keur voor streng ingrijpen. Het houdt echter geen verband met beide andere
vrijetijdsindexen.

De vraag of men delicten zou plegen indien men er zeker van was niet ont-
dekt te worden geeft eveneens een samenhang te zien met alle indexen. Jon-
geren die hier ja op antwoordden zijn slechter in het gezin en op school geïnte-
greerd, hebben een negatieve vrijetijdsbesteding, zien minder mogelijkheden
op dit terrein en vervelen zich meer. Ook scoren zij aanzienlijk hogerop de bra-
voure index.

Wanneer men, met andere woorden er van uitgaat dat school en gezin con-
ventionele waarden overdragen dan zien we enerzijds dat de meerderheid van
de jongeren - delinquent of niet - deze waarden onderschrijven. Daarnaast
is er een groep die dit in mindere mate doet en een afwijkender beeld geeft: dit
zijn de jongeren die het in het gezin, op school en in het vrijetijdsmilieu slecht
doen, een duidelijke bravourehouding en een omvangrijker delictgedrag to-
nen. Het ziet er naar uit dat het zich afkeren van conventionele subsystemen
samengaat met een zich geleidelijk ontwikkelen van een wat devianter waar-
denpatroon, gekoppeld aan meer delinquent gedrag. Hierbij ligt het voor de
hand aan de vriendengroep een belangrijke rol toe te delen. Men mag veron-
derstellen dat jongeren die zich gaandeweg afkeren van de conventionele sa-
menleving zich aansluiten en steun zoeken bij jongeren in dezelfde situatie
met dezelfde problematiek, waarbij zij conventionele waarden en normen min-
der fervent zullen aanhangen en geleidelijk aan een wat afwijkend patroon zul-
len ontwikkelen.

9.3 Waarden en vrienden
Voor deze analyse zijn we uitgegaan van twee variabelen: het belang dat men
hecht aan het oordeel van zijn vrienden, en het aantal vrienden dat door de po-
litie is opgepakt.

Wat de eerste variabele betreft, deze hangt in het geheel niet samen met
wat men vindt over de reactie van de politie op strafbaar gedrag: wat men
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wel kan zeggen is dat naarmate men het oordeel van zijn vrienden minder be-
langrijk vindt, men strafbare feiten minder erg vindt en geneigd is ze wat vaker
te plegen als men er zeker van is niet ontdekt te worden. Erg sterk zijn deze
verbanden echter niet.

Is deze variabele wellicht wat aan de vage kant waar het om de rol van de
vriendengroep gaat, anders is het gesteld met de vraag naar delinquente
vrienden. Deze correleert heel sterk met alle drie de waardenvragen. Hoe meer
delinquente vrienden hoe vaker wordt verklaard dat men de strafbaar gestelde
gedragingen 'niet erg' vindt, en hoe vaker men die feiten zou plegen indien
men er zeker van was niet ontdekt te worden. Wat exacter gesteld, twee maal
zo veel jongeren met 3 of meer delinquente vrienden dan zonder delinquente
vrienden zegt de strafbare feiten 'niet erg' te vinden, en zes maal zo veel zou-
den die feiten plegen als ze niet ontdekt werden (tabel 86 en 87).

Ook de middencategorieën 'hangt van het feit af' en 'soms' nemen met het
aantal delinquente vrienden toe.

Tenslotte prefereren jongens met delinquente vrienden een politiereactie
die bestaat uit een waarschuwing boven het meenemen naar het bureau en
verschillen daarin met degene die geen delinquente vrienden hebben (P«
0.002). Het beeld dat uit deze gegevens oprijst is consistent met de voorgaan-
de resultaten.

Vrienden lijken bij het ontstaan van afwijkingen in het normen en waarden-
patroon een speciale functie te vervullen. Zo negatief als waarden samenhan-
gen met band en fucntioneren op school en in het gezin, zo positief hangen ze
samen met het bezit van delinquente vrienden. En zoals men zich herinnert
hangt dit laatste ook samen met delinquent gedrag.

Nu is het verband van het bezit van delinquente vrienden met delinquent ge-
drag aanzienlijk sterker dan dat met afwijkende waarden. Bovendien zagen we
dat - waarschijnlijk als vrucht van socialisatie in gezin en school - alle jon-
geren, met of zonder delictgedrag in meerderheid de conventionele waarden
onderschrijven. Dit alles lijkt er op te wijzen dat afwijkingen van het conventio-
nele normpatroon zich geleidelijk ontwikkelen op grond van het eigen afwij-
kend gedrag, en gedragen en gesteund door de afwijkende vriendengroep.

9.4 Waarden en sociodemografische variabelen
Men hoort en leest wel eens dat sommige groepen van de bevolking andere
waarden zouden hebben dan bv. de middenklasseli, dat bepaalde afwijkin-
gen normaal zouden zijn voor die groepen en automatisch zouden leiden tot
delinquent gedrag. Daarom hebben we voor een aantal sociodemografische
variabelen bekeken of ze inderdaad differentieerden met betrekking tot de vra-
gen over waarden in dit onderzoek.

Wat de mening over reactie van de politie op strafbaar gedrag betreft von-
den we geen enkel verband met die variabelen.

Beide andere hielden verband met SES in die zin dat kinderen van onge-
schoolde arbeiders wat vaker strafbare feiten 'niet erg' vonden dan kinderen
van midden- en hogere employés (9,5% tegen 4,5%), en dat zij eveneens wat
vaker delicten zouden plegen indien niet ontdekt (7,5% tegen 4%). De ver-
schillen zijn echter niet bijzonder groot. Een vergelijkbaar resultaat werd ge-
vonden met betrekking tot werkstatus: tweemaal zoveel kinderen van werk-
loze dan van werkende vaders vinden de vermelde feiten 'niet erg' (14% tegen
7%), en zouden die dan ook plegen indien niet ontdekt (7,5% tegen 4%). We
herinneren er echter aan dat deze variabele eveneens en veel sterker samen-
gaat met delinquent gedrag.

Schoolniveau vertoont geen samenhang met uitspraken over waarden. Op
grond van bovenstaande gegevens en de vrij geringe verschillen, meen ik dat
niet gesproken kan worden van een afwijkend waardenpatroon in enige socia-
le groep. Opvallend is verder dat er nauwelijks verband bestaat met leeftijd:

1) W. Miller: Lower class as a Generating Milieu of Delinquency, in Journal of Social Issues; 1958,
14e jrg., 1958, nr. 3, blz. 5-19.
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geen enkel verband voor wat de evaluatie van strafbaar gedrag betreft en
slechts een lichte samenhang met de geneigdheid tot het plegen van delicten
indien geen ontdekking dreigt.

De enige factor die duidelijk samenhangt met het willen plegen van delicten
indien niet ontdekt is geslacht: tweemaal zoveel jongens als meisjes verklaar-
den dit inderdaad te willen doen (20% tegen 10%). Dit toont nogmaals het gro-
tere conformisme van meisjes in vergelijking met jongens.

Al met al is de conclusie dat de waarden die in dit onderzoek ter sprake
kwamen door de grote meerderheid van de respondenten werden onderschre-
ven, waarbij nauwelijks enige differentiatie naar sociodemografische variabe-
len optreedt.

9.5 Samenvatting
Ook van de groep jongeren die delicten opgeeft onderschrijft meer dan de
helft de conventionele normen. Toch werd een vrij sterke samenhang aange-
toond tussen een afwijking van die normen en de omvang van delinquent ge-
drag, evenals met andere delictvariabelen. Ook een gebrekkige gezins- en
schoolintegratie hangen hier significant mee samen.

De belangrijkste variabelen die verder verband houden met afwijking van de
normen zijn de bravourehouding en het bezit van delinquente vrienden.

Samenvattend lijkt het proces waarbij jongeren tot afwijking van conventio-
nele waarden en normen komen zich als volgt te voltrekken.

Mislukking in belangrijke sociale subsystemen als gezin, en vooral school,
gaat samen met bepaalde compensatiemechanismen waaronder het opbou-
wen van een bravourehouding en het zich aansluiten bij een gelijksoortige
groep van lotgenoten. Hierin vormt zich dan een specifieke manier van vrije-
tijdsbesteding waarin drinken in café of disco en delinquent gedrag - zoals
bv. vandalisme - hun plaats vindèn.

Hoe meer delinquentie en delinquente vrienden hoe meer men afwijkt van
de conventionele normen.

Toch komt het me voor dat, gezien het feit dat de meeste delinquenten con-
ventionele waarden blijven aanhangen, het hier veel meer om rechtvaardigin-
gen en rationalisaties gaat dan om werkelijke verandering van het waarden-
patroon.
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10 Slotbeschouwing

Dit hoofdstuk vormt het slot van de eerste fase van een omvangrijk onderzoek
naar achtergronden van delinquent gedrag, naar justitieel ingrijpen en naar de
effecten daarvan op later gedrag.

Allereerst zal een samenvattend overzicht gegeven worden van de belang-
rijkste onderzoekresultaten teneinde tot een meer coherente synthese te ko-
men van de overdaad aan gegevens. Op grond daarvan zullen een aantal con-
clusies getrokken worden, waarna we dit deel afsluiten met een schema
waarin de essentie van het gehanteerde model wordt afgebeeld.

Vervolgens zullen enkele suggesties gegeven worden met betrekking tot be-
paalde vormen van justitieel ingrijpen en sociale preventieprogramma's. Naar
onze mening geven de reeds beschikbare gegevens hiertoe alle aanleiding.

10.1 Belangrijkste onderzoekresultaten
Ons beperkend tot een globaal overzicht komt uit het onderzoek het volgende
beeld naar voren.

Delinquentie en achtergrondgegevens:

meer dan de helft van de jongens (54%) en slechts een kwart van de meis-
jes gaf 1 van de 7 in het onderzoek opgenomen delicten op. Het merendeel
van hen gaf slechts 1 of 2 feiten op, hetzij vermogens delicten, hetzij agres-
sieve feiten.

Meisjes geven aanzienlijk minder delinquent gedrag op dan jongens: zij
beperken zich hoofdzakelijk tot vermogensfeiten;

36% van de delictopgevers toonden een ernstiger delinquentiepatroon: ze
pleegden vermogens- en agressieve feiten, deden dit frequenter en met
grotere persistentie;

leeftijd en geslacht houden verband met ernst en frequentie van delinquen-
tie: in de meest delinquente groep bevinden zich vooral oudere jongens;

onderwijsniveau hangt sterk samen met delinquentie: veel meer kinderen
van LAVO en MAVO scholen geven delicten op dan kinderen van HAVO en
VWO-schoten. Dit verband is veel sterker dan dat van SES en leeftijd met
delinquentie;

kinderen van werkloze en arbeidsongeschikte vaders geven meer delicten
op dan kinderen van werkende vaders.

Justitieel contact en achtergrondgegevens:

justitieel contact hangt het sterkst samen met omvang en frequentie van
delinquent gedrag. Hoe frequenter de delicten, hoe groter de kans op con-
tacten met justitie: bij 1 delict is die kans 1 op 8; bij 4 of meer delicten is die
1 op 2;
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- hiernaast hanteert de politie voor officieel ingrijpen bepaalde selectiecrite-
ria, waarvan leeftijd en sociale klasse de belangrijkste zijn. Deze criteria
spelen hoofdzakelijk een rol bij lage delictfrequentie.

Sociale integratie, delinquentie en justitiële contacten

Gezin:

kinderen uit gezinnen met een ontbrekende of vervangende ouder geven
meer delicten op dan kinderen uit gezinnen met eigen ouders;

slechte gezinsintegratie hangt sterk samen met het plegen van delicten en
met de omvang van delinquentie;

het veelvuldig doorbrengen van de vrije tijd buitenshuis en het weglopen
van huis zijn gevolg van een slechte gezinsintegratie; het zijn bovendien de-
linquentie bevorderende factoren, en zij hangen ook samen met justitiële
contacten.

School:

slechte schoolintegratie hangt zeer sterk samen met alle delictvariabelen,
evenals met justitieel contact;

spijbelfrequentie - als gevolg van slecht schoolfunctioneren -, houdt
verband met de omvang van delinquentie en met justitiële contacten;

slechte schoolintegratie hangt ook samen met een negatieve vrijetijds-
besteding en de ontwikkeling van een bravourehouding.

Vrije tijd:

negatieve, vrijetijdsbesteding en een geprononceerde bravourehouding
houden verband met ernst en omvang van delinquent gedrag;

een negatieve vrijetijdsbesteding gaat samen met meer justitiële contac-
ten.

Vrienden:

jongeren die verklaren heel veel vrienden te hebben, en jongeren die zeg-
gen geen vrienden te hebben, geven de meeste delicten op;

jongeren die het oordeel van hun vrienden belangrijk vinden geven minder
delicten op dan jongeren die hieraan geen belang hechten;

bezit van delinquente vrienden gaat samen met een slechte gezins- en
schoolintegratie, een negatieve vrijetijdsbesteding en een uitgesproken
bravourehouding;

- bezit van delinquente vrienden hangt zeer sterk samen met de omvang van
delinquent gedrag en met justitieel contact.

Waarden en normen:

het grote merendeel der respondenten onderschrijft de conventionele
waarden en normen ten aanzien van delinquentie, onafhankelijk van het al
dan niet zelf plegen van delicten;

afwijkingen ten aanzien van deze normen gaan samen met grotere frequen-
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tie en persistentie van delinquent gedrag;

afwijkingen hangen ook samen met slechte gezins- en schoolintegratie,
negatieve vrijetijdsbesteding en een sterke bravourehouding;

hoe meer delinquente vrienden, hoe afwijkender het waarden- en norm-
patroon ten-aanzien van delinquentie;

deze afwijkingen lijken te worden bepaald zowel door het eigen delinquen-
te gedrag, als door steun en aanmoediging van de delinquente vrienden-
groep.

Aan deze samenvatting willen we enkele conclusies verbinden. Een eerste
conclusie betreft de omvang van delinquent gedrag in een representatieve
groep jongeren en het hierop eventueel volgende justitiële contact. We heb-
ben gezien dat ongeveer de helft van de respondenten wel eens 1 van de 7 in
het onderzoek opgenomen delicten heeft gepleegd. Voor driekwart van deze
groep gaat het om maximaal 2 verschillende delicten. Ongeveer eenkwart
geeft 3 of meer delicten op.

Met andere woorden, neemt men een doorsnee groep jongeren dan is het
plegen van een delict geen ongewoon voorval.

Op het totaal aantal delictplegers vonden we echter dat ongeveer eenderde
zowel een omvangrijker als ernstiger delict patroon ontwikkkeld had dan de
anderen: ze deden het vaker, waren er vroeger bij en pleegden vermogens- en
agressieve feiten. Het ziet er naar uit dat het hier om een duidelijk problema-
tischer groep gaat. Nu is het zo dat justitieel ingrijpen in de allereerste plaats
samenhangt met de frequentie en ernst van het delinquente gedrag (bij-
komende selectiecriteria als leeftijd en sociale klasse treden hoofdzakelijk op
bij lage delictfrequentie). Toch kan men bepaald niet zeggen dat het verband
tussen omvang van delinquentie en officieel ingrijpen perfect is: slechts 1 op
de 2 jongeren met 4 of meer delicten hadden een officieel justitieel contact.
Wat dat betreft dient gezegd te worden dat het justitienet nog vele mazen
heeft.

De vraag blijft echter toch of - waar het om deze frequente delictplegers
gaat - het altijd voldoende moet worden geacht deze jongeren met een be-
risping naar huis te sturen.

Zou er niet naar andere interventiemogelijkheden gezocht moeten worden
met name op het terrein van de ambulante hulpverlening?

Een tweede conclusie betreft het verschil in delinquentie tussen jongens en
meisjes. Over de hele-linie vertonen meisjes meer conformerend gedrag. Zij
hebben een sterkere band met hun ouders en brengen meer van hun vrije tijd
met hen door, ze doen het beter op school; ze hebben een positiever vrijetijds-
besteding en ontwikkelen in veel mindere mate een bravourehouding.

Hoe zou men dit kunnen verklaren?
Het komt me voor dat verschillende factoren hierbij een rol kunnen spelen.
De eerste is een duidelijk verschil in opvoeding. Waar bij jongens het ac-

cent sterker gelegd wordt op zelfstandigheid en onafhankelijkheid, is de op-
voeding van meisjes meer gericht op het ontwikkelen van hechte banden met
ouders en familie. Daar hangt mee samen dat er op meisjes een veel grotere
sociale controle wordt uitgeoefend.

Een tweede factor is dat bij meisjes het ontwikkelen en onderhouden van in-
terpersoonlijke relaties dikwijls als belangrijker worden beschouwd dan maat-
schappelijke prestaties. Hierdoor worden, maatschappelijk gezien, aan meis-
jes minder hoge eisen gesteld. Men mag aannemen dat mislukking op school
daarom bij jongens harder aankomt dan bij meisjes, zodat jongens in dat ge-
val meer geneigd zullen zijn te streven naar compensaties en naar manieren
om hun status te verhogen. Eén van die manieren is om met lotgenoten de
samenleving min of meer de rug toe te keren en delicten te plegen.

Tenslotte is het mogelijk dat meisjes in geval van slechte integratie in gezin
en school ander compensatiemechanismen ontwikkelen dan delinquent ge-
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drag. Zo is het denkbaar dat meisjes status trachten te verwerven door niet-
delict, maar probleemgedrag zoals sexueel vroegrijp gedrag, weglopen van
huis, spijbelen, de vrije tijd veelvuldig buitenshuis doorbrengen, alcohol of
druggebruik.

Dit onderzoek levert echter geen bouwstenen voor deze laatste hypothese.
Als deze juist is dan hadden we relatief meer probleemgedrag moeten vinden
bij meisjes dan bij jongens: meisjes geven echter evenveel probleemgedrag
op als jongens (weglopen en spijbelen) en brengen meer vrije tijd met hun
ouders door.

Een derde conclusie is dat sociale status, zoals gedefinieerd door het be-
roep van de vader, nauwelijks met delinquentie samenhangt. Dit is echter wel
het geval wanneer status wordt bepaald door het onderwijsniveau: jongeren
met hogere SES maar lager onderwijsniveau plegen meer delicten dan jonge-
ren met lagere SES en hoger onderwijsniveau. Dit betekent mijns inziens een
belangrijke wijziging van de in zoveel onderzoek geconstateerde bevinding,
dat zelf opgegeven delinquent gedrag geen verband houdt met sociale klasse.
Wanneer men kijkt naar de sociale status van de jongere zelf, zoals die tot
uiting komt in het onderwijstype, dan blijkt er zelfs een buitengewoon sterk
verband te bestaan.

Hierbij aansluitend is de volgende conclusie dat - naast het gezin - prak-
tisch geen factor zo'n belangrijke bijdrage.tot het ontstaan van delinquent ge-
drag levert als mislukking op school.

Mislukken op school hangt zeer sterk samen met spijbelfrequentie met een
negatieve vrijetijdsbesteding, met het uithangen van de 'stoere bink', met de-
linquente vrienden, met delictfrequentie en met een afwijkend waarden en
normenpatroon. Het komt me dan ook voor dat, wanneer we ernst willen ma-
ken met het voorkomen van delinquent gedrag we allereerst onze pogingen
zouden moeten richten op de school.

Hier komt bij dat ingrijpen in een bij uitstek privémilieu als het gezin een uit-
erst moeizame zaak is. Interventie in een open en toegankelijk sociaal
systeem als de school lijkt veel gemakkelijker te realiseren.

De laatste conclusie betreft de delinquente vriendengroep. Een groot aan-
tal criminologen heeft beweerd dat de belangrijkste oorzaak van delinquent
gedrag gezocht moest worden in de delinquente vriendengroep die een afwij-
kend waarden- en normpatroon zou overdragen (de delinquente subcultuur)1)^.
Dit onderzoek toont aan dat dit een te eenvoudige voorstelling van zaken is.

Wel is het juist dat delinquente vrienden delictgedrag goedkeuren en steu-
nen, en dat jongeren met veel delinquente vrienden ook afwijkende waarden
en normen ten aanzien van delinquentie ontwikkelen. Maar jongeren komen
nu eenmaal niet toevallig in zulke vriendengroepen terecht. Duidelijk komt uit
het onderzoek naar voren, dat juist zij die in de conventionele systemen falen,
die zich tot een dergelijke vriendengroep wenden, waarin een stoer optreden,
veel drinken en delicten plegen tot de norm behoren.

Net als weglopen, het doorbrengen van de vrije tijd buitenshuis en spijbe-
len, is de aansluiting bij lotgenoten een gevolg van slechte banden met- en
slecht functioneren in gezin en school. Maar al deze elementen worden dan op
hun beurt autonome, delinquentie bevorderende factoren en hangen sterk sa-
men met de omvang van delinquent gedrag.

Tot slot hebben we het geheel pogen samen te vatten in een overzichts-
schema, waar we de samenhang tussen de verschillende onderdelen door pij-
len hebben weergegeven. De richting van de pijlen geeft aan hoe de causale
verbanden liggen. Gezin en school zijn de basissystemen van waaruit vele

1)
Zie o.m. A.K. Cohen: Delinquent boys, the Culture of the Gang, Glencoe Free Press, 1955.
R.A. Cloward and L.E. Ohlin: Delinquency and Opportunity, New York, Free Press, 1960.
D.R. Cressey: The theory of Differential Association: an Introduction, Social Problems,
1960, 8, 2-6.
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pijlen lopen. Vrijetijdsbesteding naar vorm (thuis of buitenshuis) en naar in-
houd, de vriendengroep die men kiest, en het normen- en waardenpatroon,
vloeien hier ais het ware uit voort. Sommige subsystemen beïnvloeden elkaar,
en dan wijzen de pijlen in twee richtingen.

SOCIALE INTEGRATIEMODEL
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10.2 Enkele aanbevelingen ten aanzien van justitieel ingrijpen en preventie.
Zoals hierboven uiteengezet, lijken de meeste jongeren die wel eens een de-
lict plegen niet al te veel problemen op te leveren. Het gaat met deze jongeren
redelijk goed en het delictgedrag neemt geen ernstige vormen aan.

In dat geval valt justitiële interventie van een betrekkelijk mild karakter best
te verdedigen. De meeste van deze jongeren komen zeker op hun pootjes te-
recht en het feit dat justitie het normovertredend gedrag niet over zijn kant
laat gaan, maar daar wel degelijk op reageert, kan een duwtje in de goede rich-
ting betekenen.

Anders is het gesteld met de meer ernstige delinquente groep. Daar zijn
onze prognoses tamelijk somber: als de levenssituatie van deze jongeren zich
niet wijzigt, dan zullen een aantal van hen zeker persisteren in hun delinquen-
te gedrag en kan dit gedrag zelfs ernstiger vormen aannemen. Nu is op dit mo-
ment nog niet te zeggen hoe groot deze groep precies is en in hoeverre deze
verwachting gefundeerd zal blijken. Hiervoor moeten we de resultaten van het
follow-up onderzoek afwachten.

Toch komt het ons voor dat er andere mogelijkheden moeten bestaan om
deze risicogroep aan te pakken, mogelijkheden die wellicht een verderreikend
resultaat opleveren dan de justitiële berisping.

.Hierbij denken we aan twee modaliteiten. Behandelende interventie bij per-
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sistent delinquent gedrag waardoor de jongere in contact met justitie is geko-
men en interventie en preventie van delinquent gedrag.

Van beide vormen willen wij een enkel voorbeeld geven.

Het eérste voorbeeld van wat men curatief of hulpverlenend optreden zou kun-
nen noemen, is een vorm van ambulante behandeling in een minder of meer
gedwongen kader, afhankelijk van de problematiek van de jongere.

In ons land is op dit terrein een interessant experiment - en onderzoek -
uitgevoerd door het Paedologisch Instituut van de VU te Amsterdam 1). Men
ging er hierbij van uit dat een groot aantal (pre-)delinquente jongeren geken-
merkt worden door een tekort aan sociale vaardigheden, hetgeen vooral tot
uiting komt in een gebrekkig functioneren in situaties als solliciteren, werkop-
drachten vervullen, omgaan mét'vrienden, meisjes, ouders en familie, en om-
gaan met geld.

De behandeling - in de vorm van gedragstherapie - richt zich op jongens
van 14 tot 18 jaar die met justitie in aanraking zijn gekomen. Het programma
omvat onder meer assertiviteitstraining met behulp van video-opnamen; zelf-
controle-technieken en het opstellen van contracten tussen de jongeren en de
behandelaar.

Vergelijking tussen de experimentele groep (37 jongens, via de gezinsvoog-
dij, en 15 jongens uit een observatiehuis) en een controlegroep toonde niet al-
leen een vermindering aan van de recidive, maar ook een verbetering van de
relaties binnen het gezin en met vrienden.

Opvallend is dat deze ambulante hulpverlening zich duidelijk richt op de po-
pulatie die in dit onderzoek zo sterk naar voren komt als problematisch: jonge-
ren met frequent delictgedrag die thuis, op school en in het conventionele
vrijetijdsmilieu niet goed functioneren.

Vergelijkbare vormen van ambulante behandeling hebben zich ontwikkeld
in Engeland onder de naam van Intermediate Treatment, een maatregel die
tussen een ondertoezichtstelling en een inrichtingsplaatsing in staat.

Men heeft daar een scala van voorzieningen' opgezet afhankelijk van de
ernst van de problematiek van de jongere en aansluitend bij bestaande jeugd-
en clubhuisvoorzieningen. Zo.wordt aan jongeren die'wel eens' een delict ple-
gen en verwezen zijn naar deze hulpverlening, een gestructureerde vrijetijds-
besteding geboden binnen bestaande voorzieningen, maar wel onder toezicht.

Hoge risicojongeren die frequent delinquent gedrag tonen en niet in staat
zijn naar school of werk te,gaan, worden opgevangen in zeer intensieve dag-
programma's waar ze gedragstherapie, 'remedial teaching', beroepstraining
en vrijetijdsbesteding aangeboden krijgen. De staf bestaat uit speciaal ge-
trainde maatschappelijk werkers en onderwijzers, vakleraren en vrijwilligers.

De gedragstherapie richt zich vóór alles op verandering van het delinquente
gedrag. Met behulp van rollenspel wordt het hele delictgebeuren nagespeeld,
becommentarieerd en wordt naar gedragsalternatieven gezocht. Gepoogd
wordt het gedragsrepertoire te vergroten in situaties waar jongeren klem ko-
men te zitten: in de - delinquente - vriendengroep die ze tot delictgedrag
aanzet, bij confrontaties met de politie, op school, op het werk, bij solliciteren,
bij conflicten met vrienden of meisjes. Hiernaast wordt veel gedaan aan voor-
lichting over elementaire zaken als alcohol en drugs, voorbehoedsmiddelen,'
geslachtsziekten en prostitutie. Er wordt basisonderwijs verstrekt om, indien
mogelijk, de jongere weer naar school te krijgen en men streeft ernaar de mo-
gelijkheden voor een zinvolle vrijetijdsbesteding uit te breiden.

Voordelen van deze Engelse programma's en het Nederlandse zijn mijns in-
ziens:

- de duidelijk gestructureerde en gecontroleerde setting waardoor de maat-
regel aantrekkelijk wordt voor de rechterlijke macht;

1) Bartels, e.a. Gedragstherapie, Jeugdbescherming en Onderzoek, Speciaal nummer, 1981.
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de flexibiliteit van de projecten die daardoor geschikt worden voor verschil-
lende typen van delinquent en probleemgedrag;

de zeer gerichte en concrete aanpak van die terreinen die de problematiek
veroorzaken: het delinquente gedrag, de schoolachterstand, lacunes in
kennis en sociale vaardigheden;

het feit dat de jongeren in hun eigen omgeving blijven;

het element van nazorg waarbij een zorgvuldige overgang bestaat tussen
het programma en bestaande gemeenschapsvoorzieningen, zodat jonge-
ren niet in een vacuum belanden na beëindiging van de behandeling;

de methodiek gebaseerd op het aanleren van gedragsalternatieven, ratio-
nele afwegingsprocessen, en betere gedragsstrategieën;

de betrekkelijk korte duur van de programma's: drie maanden.

Zowel het Nederlandse als de Engelse programma's kwamen met zeer gun-
stige recidivecijfers naar voren, maar dit gold vooral het eerste jaar na beëin-
diging van het programma. Toch komt het me voor dat dergelijke ambulante
behandelingprogramma's zeer nuttig kunnen zijn en zeker de moeite van het
experimenteren waard.

Een tweede type programma heeft meer het karakter van sociale preventie en
richt zich op de school. Gezien de belangrijke rol die de school speelt in het le-
ven van het kind en in de bepaling van zijn al dan niet sociaal gedrag, lijken
projecten die zich speciaal op het schoolgebeuren concentreren van evident
belang.

Een experiment met als voornaamste doelstelling het terugdringen van de-
linquent gedrag wordt uitgevoerd in de staat Michigan in de VS: Het project
wordt gesubsidieerd door de 'Office of Juvenile Justice and Delinquency.Pre-
vention', en uitgevoerd door de openbare scholen in Kalamazoo en de
Western Michigan University. Het wordt begeleid door de Kalamazoo Criminal
Justice Committee. Het project heeft zich 5 duidelijke doelen gesteld:

1. een reductie van delinquentie met 15% tijdens het lopen van het
project;

2. uitbreiding van het programma naar andere scholen;

3. een reductie van schoolmislukkingen met 15% tijdens het project;

4. een toename van het bijwonen van de lessen van 8%;

5. een reductie van het aantal disciplinaire problemen op school: vermin-
dering met 30% van het wegsturen uit de klas, en vermindering met
50% van het tijdelijk van school sturen.

De leidende idee achter het project is dat alle jongeren - ook zij wiens leer-
prestaties onder de maat blijven - veel meer bij het schoolgebeuren betrok;
ken moeten worden en zich een volwaardig lid van de schoolgemeenschap
moeten voelen. Vooral aan zwakke leerlingen wordt de gelegenheid geboden
andere rollen te vervullen die ook satisfactie geven en status verlenen. Die rol-
len hebben betrekking op anderssoortige vaardigheden, zoals tot uiting
komend in het bestuur van de school, binnen- en buitenschoolse activiteiten,
het verenigingsleven en sportactiviteiten.

Hiernaast heeft het project een speciaal centrum binnen de school gesubsi-
dieerd dat de tijdelijk weggestuurde leerlingen opvangt. Dit centrum is een
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sterk gestructureerde klas waar de leerlingen aan speciale leeropdrachten
moeten werken. Andere belangwekkende dimensies van het project zijn de
sterke betrokkenheid en participatie van ouders en de deelname van de buurt-
en wijkbewoners.

Het project loopt reeds enige tijd en men heeft al de volgende resultaten
vastgesteld:

• verbetering bij veel leerlingen van de band met school;

toename van het aantal leerlingen dat een positief zelfbeeld opgeeft;

toename van het bijwonen van de lessen;

vermindering van het tijdelijk van school wegsturen;

vermindering van opgegeven delinquent gedrag.

Het ligt in onze bedoeling om binnen afzienbare tijd met voorstellen te komen
om in ons land een dergelijk preventie-experiment op te zetten. Hierbij zouden
we zowel de binnen- als buitenlandse sportactiviteiten willen betrekken.
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1 Bijlage

Verschil in justitieel ingrijpen tussen Den Haag en Venlo - representatieve
steekproef - in %

Den Haag Venlo

N=616 N=364

Delicten - geen politiecontact 49 54,5
Delicten + zelf opgegeven politie-contact 31 32
Delicten + geregistreerde politiecontacten 16,5 5,5
Delicten + officier van justitie -3,5 8

100 100

P„ 0.001

Beziet men alleen die delicten waarbij justitiële contacten worden gemeld dan
krijgt men het volgende beeld.

Den Haag Venlo

N=316 N=165

Delicten + zelf opgegeven politie-contacten 60 70
Delicten + officieel geregistreerde politiecontacten 30 10
Delicten + officier van justitie 10 20

100 100

P,, 0.001

Deze tabel toont dat er van een verschil in justitiele aanpak in beide steden
sprake is.
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II Bijlage: tabellen

Tabel 1: Overzicht van de leeftijdsopbouw van de jeugd Den Haag en Venlo, en van de steekproef van
dit onderzoek - in % -

Den Haag

Jongens Meisjes

Den Haag steek- Den Haag steek-,
proef proef

N =18.953 N = 794 N =18.060 N = 287

12 jaar 15 15 15 19
13 jaar 15 21 15 21
14 jaar 17 21 15 18
15 jaar 17 19 17 17
16 jaar 18 15 18 13
17 jaar 18 8 19 12

totaal 100 100 • 100 100

Venlo

Jongens Meisjes

Venlo steek- Venlo steek-
proef proef

N=3463 N=563 N=3165 N=219

12 jaar 16 16 15 13
13 jaar 17 16 17 18
14 jaar 16 18 17 15
15 jaar 16 18 17 17
16 jaar 17 16 17 18
17 jaar 18 17 17 18

totaal 100 100 100 100

Tabel 2: Verdeling van nationaliteit in de steekproef - in % -

Den Haag
N=1067

Venlo
N=781

Totaal
N=1849

Nederlands 93.1 95.3 94
Ned. Surinaams 3.4 0.6 2.2
West Europees/Noord Europees 1.6 1.9 1.7
Zuid Europees/Noord Afrika 1.6 1.2 1.4
Anders 0.4 1 0.6

Totaal 100 100 100
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Tabel 3: Overzicht van sociaal economische status in Den Haag en Venlo - in % -

Den Haag Venlo Totaal
N=1068 N=781 N=1849

1. Ongeschoolde arbeiders 11 15 13
2. Geschoolde arbeiders 32 24 28
3. Lagere employés 18 19 19
4. Zelfst. boeren .2 5 21

bedrijfshoofd 9.2 15
(n 9 personen) 9 10 10

5. Middelbare employés 24 17 21
6. Hogere beroepen 5 9 7

100 100 100

Tabel 4: Leeftijd en opleiding - in % -

12 en 13 J. 14 en 15 j. 16 en 17 j.

N = 646 N = 685 N = 495

L.O.ILAVO 24,5 5,5 5,5
LBO/MAVO 47 65 49
MBO/HAVO 15,5 12,5 31
VWO 13 17 14,5

100 100 100

Tabel 5: Overzicht van de frequentie-verdeling voor de totale periode, van het laatste jaar, en daar-
voor - in% -

Totale periode Laatste jaar Vroeger

N = 844 N = 556 N = 481

1 delict 53 60
2 verschillende delicten 27 23
3 verschillende delicten 12 12
4 verschillende delicten 8 5

78
18
4
-

100 100 100

Tabel 6: Moment van plegen van de opgegeven delicten per delictsoort - in % -

respondenten respondenten
met agressieve met vermogens-

delicten delicten

respondenten
met agressieve
en vermogens-

delicten

N=210 N=328 -N=306
vroeger 22 62 13
laatste jaar 69 31 39
vroeger en laatste jaar 9 8 48

100 100 100

Tabel 7: Frequentie van de verschillende opgegeven delicten naar geslacht - in % -

Jongens Meisjes

N=737 N=121

1 delict 51 70
2 verschillende delicten 27 23
3 verschillende delicten 13 5
4 verschillende delicten en meer 9 2

100 100

77



Tabel 8: Moment van plegen naar geslacht - in % -

Jongens Meisjes

N=723 N=121

alleen vroeger 32 48
alleen het laatste jaar 44 40
zowel vroeger als het laatste jaar 24 12

Tabel 9: Probleemgedrag bij jongens en meisjes - in % -

Jongens Meisjes

N =1350 N = 499

geen probleemgedrag 75 74
komt praktisch niet voor 11 11
komt wel eens voor 9 11
komt vaak voor 4 3
komt zeer vaak voor .7 .4

100 100

Tabel 10: Delicten opgegeven in het laatste jaar naar leeftijd` in % -

12 13 14 15 16 17

N = 293 356 355 331 281 231

niet opgegeven
wel opgegeven

75
25

70
30

70
30

67
33

67
33

70
30

100 100 100 100 100 100

Tabel 11: Frequentiemaat per leeftijdscategorie binnen de groep die minstens een delict opgaf tij-
dens het laatste jaar - in % -

12 j. 131. 14 j. 151. 16 j. 17 j.

N = 74 105 102 108 92 70

1 40 41
2 31 21
3 en meer 29 38

31
33
36

37
25
38

16
28
56

26
21
53

100 100 100 100 100 100

gemiddeld: 2,2 2,3 2,4' 2,3 3,0 2,7

Tabel 12: Type delict naar leeftijd - in % -

leeftijd 12 j. 13 j. 14 j. 15 j. 16 j. 17 j.

N = 114 157 161 171 138 103

agressieve delicten 34 29
vermogensdelicten 39 41
agressieve en vermogens-
delicten 27 30

24
43

33

23
40

37

19
37

44

22
29

49

100 100 100 100 100 100

Tabel 13: Aantal opgegeven delicten naar opleidingsni veau

Lagere school
LAVO

MAVO
LBO

HAVO
MBO

VWO

N = 226 989 334 272

1 29
2 28
3 16
4 en meer 27

34
25
13
28

27
23
19
30

31
40
16
13

100 100 100 100
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Tabel 14: Opleidingsniveau naar Sociaal Economische Status (SES) - in % -

SES: Ongesch.
arb.

Gesch.
arb.

Lagere
empl.

Zelf-
stan-

digen

Midd.
empi.

Hogere
beroepen

N = 227 498 321 201 356 123

I.sch./LAVO 20 15 13 8 7 6
MAVOILBO 64 64 52 50 44 30
HAVO/MBO 10 13 23 25 23 27
VWO 6 8 12 17 26 37

100 100 100 100 100 100

P° 0.001

Tabel 15: Aantal opgegeven delicten naar opleidingsniveau gecontroleerd voor sociaal economische
status - in % -

Lagere school
LAVO

MAVO
LBO

HAVO
MBO

VWO

N = 236 989 334 272

1,2 (laag) 40 36 24 24
3,4 (midden) 36 34 22 22
5,6 (hoog) 33 30 21 18

Grafiek 1: Verdeling van de delinquentie naar schooltype - in % -

vermogensdelicten
40

30

20

zowel agressieve als
vermogensdelicten

agressieve delicten

10

Lag. school MAVO HAVO VWO
LAVO LBO MBO

schooltype

Tabel 16: Probleemgedrag en opleidingsniveau - in % -

Lagere school
LAVO

MAVO HAVO
LBO MBO

VWO

N = 226 989 339 272

probleemgedrag
geen 75 73 75 83
1 12 21 12 10
2 10 10 10 5
3 3 5 2 2

100 100 100 100
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Tabel 17: Opgegeven delicten naar SES - in % -

SES laag 1 2 3 4 5 6 hoog

N = 232 503 325 205 359 125

nee
ja

51
49

52
48

55
45

51
49

60
40

58
42

100 100 100 100 100 100

Grafiek 2: Verdeling van de jongeren per type delict naar S.E.S. - in % -

40 vermogensdelicten

-- agressieve delicten

30

20

Tabel 19: Opgegeven delicten in Den Haag en Venlo

Den Haag Venlo

N=1068 N=781

Wel eens eendelict gepleegd
Gemiddeld aantal opgegeven delicten

F=20,6, V=1, P=«0,01

50%
0.89

40%
0.66

Laatste jaar een delict gepleegd
Gemiddeld aantal opgegeven delicten

F=3,81, V=1, P=« 0,05

32%

0.81

28%
0.68

zowel agressieve als
vermogensdelicten

S E S

laag 1 2 3 4 5 6 hoog

. . .

Tabel 18: Probleemgedrag naar S.E.S. - in % -

S.E.S. laag 1 2 3 4 5 6 hoog

N = 232 503 325 205 359 125

Geen probleem-
gedrag 73 76 73 73 78 75
1 11 11 12 12 9 11
2 10 9 10 11 10 10
3 en meer 6 4 5 4 3 4

100 100 100 100 100 100
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Grafiek 3: Aantal verschillende opgegeven delicten in Den Haag en Venlo

oha

60J

50

40a

30

20

10

Den Haag Venlo

1 feit

2 verschillende feiten

3 verschillende feiten

4 verschillende feiten

Tabel 20: Opgegeven delicten naar werkzaamheid van moeder - in % -

moeder moeder
werkt niet werkt N =

Heeft ooit een delict opgegeven (vroeger en laatste
jaar) 44 47 1812
Heeft minstens 1 delict opgegeven voor het laatste
jaar 29 31 1812

Gemiddeld aantal delicten 1.73 1.76 1.74

Tabel 21: Frequentiemaat van zelfopgegeven delicten (laatste jaar, - in % -)

Nationaliteit: Nederlandse

N=

geen delicten
1-2 delicten
3 en meer

Anders

West.
europees

Noord-
amerikaans

1760 51

54
36
10

55
37

8

100 100
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Figuur 2: Samenhang tussen socio-demografische variabelen (leeftijd, opleiding, S.E.S., urbanisatie-
graad), en de afhankelijke variabelen (delinquentie, probleemgedrag en slachtofferschap).

JONGENS

eet.
lechcoffera be

dia 1
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Figuur 3: Samenhang tussen socio-demografische variabelen (leeftijd, opleiding, S.E.S., urbanisatie-
graad) en de afhankelijke variabelen (delinquentie, probleemgedrag en slachtofferschap).

MEISJES
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Tabel 22: Frequentie agressieve- en vermogensfeiten en justitieel contact

100 100 100

P« 0.001

Tabel 25: Samenstelling van de totale steekproef naar S.E.S. - in % -

tot.
steek-

geen D-groep Pl-groep
delicten (opgeg.)

P2-groep
(gereg.)

O.M.-
groep

100 100 100 100

Tabel 24: Frequentie probleemgedrag en justitieel contact

Frequentiemaat 1 2 3

Justitieel contact N=145 N=158 N=106

D-groep
P.opgeg.-groep
P.gereg.-groep
OM-groep

42
23,5
20
14,5

36
29,5
13,5
21

19
27,5
21,5
32

Frequentie- Frequentie-
maat 1 maat 3

verm. agr. verm.
feiten feiten feiten

agr.
feiten

N=149 N=158 N=124 N=141

D-groep zonder P-contact 46,5 54 25
D-groep plus opgegeven P-contract 27,5 19,5 25

27,5
35

D-groep plus geregistreerd P-contract 12 11,5 21
OM-groep 14 15- 29

16
21,5

100 100 100 100

Tabel 23: Frequentie agressieve + vermogensfeiten en justitieel contact

Frequentiemaat 1 2 3 4

Justitieel contact N=81 N=116 N=79 N=41

D zonder P-cont. 53 34,5 31,5
D + opgeg. P-cont. 27,5 26 31,5
D + gereg. P-cont. 11 21,5 11,5
OM-groep 8,5 18 25,5

7
24,5
22
46,5

proef opgegeven

N=1863 N=822 N 481 N=307 N=127 N=128

ongesch. arbeiders 13,5 11,5 13,4 14 25 17,5
gesch. arbeiders 29 27 28,5 29,5 37 35,5
lage employé's 18,5 19,5 20 15 13,5 14,5
kleine zelfstandigen 12 12 14 9,5 6,5 15
middelb. employé's 19,5 22,5 17 24 .13,5 9,5
hogere beroepen 7,5 7,5 7 8 4,5 8

P« 0.001

100 100 100 100 100 100

Tabel 26: S.E.S. en justitieel ingrijpen gecontroleerd voor omvang van delinquentie

1 delict opgegeven 2 of meer delicten opgegeven

lage
SES

midden hoge
SES

lage
SES

midden hoge
SES

N=246 N=169 N=133 N=186 N=115 N=88

D-groep 51 65 57 41 48 43
P1-groep (opgeg.) 16 14 22 27 32 40
P2-groep (gereg.) 16 9 13 18 5 5
OM-groep 17 12, 8 14 15 12

100 100 100 100 100 100

P« 0.05 P« 0.01
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Tabel 27: Werkzaamheid vader en justitieel contact

werkzaam werkloos invalide

N=781 N=45 N=108

D-groep
P1-groep (opgeg.)
P2-groep (gereg.)
OM-groep

50
29,5
11,5
9

40
29

9
22

39
30,5
14
16,5

100 100 100

P« 0.05

Tabel 28: Werkzaamheid vader en justitieel ingrijpen gecontroleerd voor omvang van delinquentie

1 delict opgegeven 2 of meer delicten opgegeven
vader vader
werkt werkt

niet

vader
werkt

vader
werkt

niet

N=430 N=81 N=275 N=56

D-groep
Pl-groep (opgeg.)
P2-groep (gereg.)
OM-groep

61 47
16 20
12 10
11 23

47
32
11
10

39
30
17
14

100 100 100 100

P« 0.07 P« 0.45

Tabel 29: Werkzaamheid moeder en justitieel contact

werkzaam
buitenshuis

uitsluitend
huisvrouw

N = 401 N =670

D-groep 39 45
Pl-groep (opgeg.) 30,5 28
P2-groep (gereg.) 13 12
O.M.-groep 7,5 15

P« 0.01

Tabel 30: Opleiding en justitieel ingrijpen gecontroleerd voor leeftijd

12 en 13 j. 14 en 15 j. 16 en 17 j.

lage
opi.

hoge
opl.

lage
opl.

hoge
opl.

lage
opl.

hoge
opl.

N=247 N=75 N=338 N=93 N=227 N=111

D-groep 56 62 39 67 30 47
Pl-groep (opgeg.) 29 33 33 24 22 30
P2-groep (gereg.) 11 5 18 7 15 8

4 - 10 2 33 15

100 100 100 100 100 100

Tabel 31: Opleiding en justitieel ingrijpen gecontroleerd voor omvang van delinquentie

1 delict opgegeven 2 of meer delicten opgegeven

lage opl. hoge opl. lage opl. hoge opl.

N=338 N=143 N=351 N=101

D-groep 63 76 36 51
P1-groep 22 15 27 28
P2-groep 9 3 16 10
O.M.-groep 6 6 21 11

100 100 100 100

P« 0.02 P« 0.02
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Tabel 32: Opleiding en justitieel ingrijpen gecontroleerd voor sociaal economische status

Lage SES Hoge SES

lage opl. hoge opl. lage opl. -hoge opl.

N=541 N=110 N=211 N=165

D-groep
Pl-groep
P2-groep
O.M.-groep

42
27
17
14

62
25

3
10

44
34

7
15

53
32
10
5

100 100 100 100

P« 0.001 P« 0.02

Tabel 33: Al dan niet schoolgaand en justitieel contact

Schoolgaand Niet schoolgaand

N=1016 N=92

D-groep
Pl-groep (opgeg.)
P2-groep (gereg.)
O.M.-groep

47,5
30
13
9,5

25
15
13

, 47

P« 0.001

100 100

Tabel 34: Etnische achtergrond en justitieel contact

Nederlandse en
andere westerse -

landen

Surin./Turken/
Marokkanen

N=1042 N=58

D-groep
Pl-groep (opgeg.)
P2-groep (gereg.) -
O.M.-groep

45,5
29,5
12,5
12,5

45
19
19
17

100 100

niet sign.
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Tabel 35: Index-constructie van de gezinsvariabelen

1 Band met ouders
directe controle
hoe laat thuis
luisteren naar ouders
met wie uitgaan

communicatie
bespreken probl. + vader
bespreken probl. + moeder
reactie ouders goed gedrag
verdienen van straf

identificatie
trots op vader
trots op moeder

II Functioneren
activiteiten
gezinsactiviteiten
sporten -
naar film
frequentie filmbezoek
week-end uitstapjes
samen met vakantie

sfeer thuis/ruzies
gezelligheid thuis
ruzies thuis
ruzies + vader
ruzies + moeder

Kruistabellen in Homals-
analyse

in
index

X2 df p
,

x x
42.90 1 0.01 x

x
x
x

26.27 2 0.01 x x
25,05 2 0.01 x

x
x

x
x
x

1.60 1 0.20
0.10 1 0.90

30,30 1 0,01 x x
7,80 3 0,05 x -
0,60 1 0,40 - -
5,03 2 0.08 - -
5,70 3 0.12 - -

12,90 3 0.005 x x

18,13 2 0.01 x x
42,90 2 0.01 x x
34,90 2 0.01 x x
16,60 2 0,01 x x

Tabel 36: Gezinssamenstelling en delinquentie gecontroleerd voor geslacht

Jongens Meisjes

eigen
vader

verv.
vader

geen
vader

eigen
vader

verv.
vader

geen
vader

N=1343 N=61 N=152 N=444 N-20 N=59

Heeft delicten opgegeven 61% 87% 76% 29% 50% 44%

P« 0.001 P« 0.01

Tabel 37: Afzonderlijke indexen band met de ouders

Directe controle Communicatie met ouders

% delict- N= 1956 %.delict- N= 1976
opgevers opgevers

weinig controle 1 90% 86 weinig communicatie 1 65% 218
2 61% 585 2 59% 379

veel controle 3 48% 1285 - 3 55% 580
4 50% p 481

veel communicatie 5 40% 318

P« 0.001 P« 0.001
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Tabel 38: Afzonderlijke indexen functioneren in het gezin

Activiteiten samen

% delict- N= 1971
opgevers

weinig act.

veel act.

1
2
3

70%
58%
50%

182
524

1264

Sfeer-ruzies in gezin

% delict- N= 1873
opgevers

slechte sfeer/ 1 72% 75
ruzies 2 63% 68

3 55% 382
4 53% 316

goede sfeer 5 44% 732

P« 0.001 P« 0.001

Tabel 39: Gezinsintegratie en aantal verschillende delicten

Band met de ouders

1 2 3 4 5 6

N=88 N=108 N=217 N=191 N=163 N=172

1 feit 42 39,5 48,5 51 57 63,5
2 verschillende feiten 24 26 24,5 31,5 25,5 25
3 verschillende feiten 20,5 14 19 9,5 10 7,5
4 of + verschillende feiten 13,5 20,5 8 8 7,5 4

100 100 100 100 100 100

Slechte
band

Goede
band

1 2 3 4 5 6

N=72 N=195 N=143 N=280 N=158 N=76

1 feit
2 verschillende feiten
3 verschillende feiten
4 of + verschillende feiten

33
26,5
26,5
14

45
28
12,5
14,5

58
22,5
12,5

7

46
29,5
15,5
9

66
26

4
4

71
18,5
9
1,5

100 100 100 100 100 100

P« 0.001

Functioneren in het gezin

slecht
funct.

goed
funct.

P« 0.001

Tabel 40: Ouders op de hoogte van delinquent gedrag

N = 295 = 31 % van de delictopgevers

lage delict- hoge delict-
frequentie (1,2) frequentie (3 of +)

N=738 N=207

Zelf verteld 16% 37%
Door derden meegedeeld 7% 33%

Tabel 41: Reactie ouders op delinquent gedrag - in % -

Lage delict-
frequentie

Hoge delict-
frequentie

p-waarden

(1,2) 3 of meer)

Geen reactie 7,5 4,5 niet sign.
rustig gepraat 59 49,5 niet sign.
tekeer gegaan 11 21,5 P« 0.05
straf gekregen 13,5 15,5 niet sign.
geslagen 2 4,5 niet sign.
onbekend 7 4,5 niet sign.

100 100
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Tabel 42: Ouders op de hoogte van delinquentie en Gezinsintegratie

Ouders op de hoogte

Gemiddelde gezinsband

Lage delict- Hoge delict-
frequentie frequentie

nee 3.58 3.03
ja 3.90 3.06

F=7.08 F=0.019
P« 0.01 P« 0.89

Ouders op de hoogte Gemiddeld gezinsfunctioneren

Lage delict- Hoge delict-
frequentie frequentie

nee 3.91 3.25
ja 4.07 3.25

F=1.40 F=0.0
P« 0.22 P« 0.99

Tabel 43: Gezinsintegratie en geslacht

Gemiddelde gezinsindexen Jongens

Communicatie 3.17

F = 0.147
P« 0.70

Directe controle 2.50

F = 20.7
P« 0.001

Gezinsactiviteiten 2.50

F = 2.90
P« 0.08

Ruzies/sfeer thuis 3.60

F = 0.08
P« 0.34

Tabel 44: Band met ouders en justitieel contact

Meisjes

3.14

2.70

2.60

3.70

slechte goede
band band

1 2 3 4 5 6

N=78 N=227 N=159 N=345 N=179 N=103

D-groep 32 42,5 51 44,5 54 48,5
P1-groep (opgeg.) 24,5 27 25 31 32 32
P2-groep (gereg.) 15,5 10,5 14,5 16 6,5 11
OM-groep 28 20 9,5 8,5 7,5 8,5

100 100 100 100 100 100

Tabel 45: Functioneren in gezin en justitieel contact

slecht goed
funct. funct.

1 2 3 4 5 6

N =125 N =186 N =397 N = 396 N = 372 W- 496

D-groep 28,5 36,5 45 40 53 58,5
Pl-groep (opgeg.) 26,5 29 29 32,5 28 27
P2-groep (gereg.) 19 15 11,5 15,5 12 8
OM-groep 26 19,5 14,5 12 7 6,5

P« 0.001
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Tabel 46: Weglopen en omvang van delinquentie

nooit
wegge-

lopen

1 x wegge-
lopen

wegge-
lopen

delict
opgege-

ven

N=819 N=119

1 feit 54 37 nooit weg- 53,5%

2 versch. feiten 26 26
gelopen

1 x wegge- 76%

3 versch. feiten 12 20
lopen

4 versch. feiten of meer 8 17

100 100

P« 0.001 P« 0.001

Tabel 47: Vrijetijdsbesteding buitenshuis en omvang van delinquentie

Veel Weinig delicten
buitens- buitens- opgegeven

huis huis

N = 553 N = 368

1 feit 48 58,5 veel bui- 60,5%

2 verschillende feiten 26 27
tenshuis

weinig bui- 49%

3 verschillende feiten 15,5 9,5
tenshuis

4 of + verschillende feiten 10,5 5

P« 0.01 P« 0.001

Tabel 48: Vrijetijdsbesteding en aard van delinquentie

Veel Weinig
buitenshuis buitenshuis

N = 554 N = 369

agressieve resp. 23,5 23,5
vermogensresp. 35 46
agressieve en vermogensresp. 41,5 30,5

P« 0.01

100 100
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Tabel 49: Index-constructie van schoolvariabelen met delinquentie

i Band en betrokkenheid

Band met de school
oordeel over naar school gaan
relatie tot leraren

Betrokkenheid bij school
belangrijk vinden oordeel leraren
belangrijk vinden goede cijfers
op school willen blijven

II Functioneren en straf krijgen

schoolprestaties
tijd besteed aan huiswerk
oordeel over eigen prestaties
doubleren

Sociaal gedrag op school
frequentie uit de klas gestuurd
straf
schoring
definitief van de school gestuurd

III Self-esteem
oordeel over:
goed zijn in sport
oordeel over:
kan goed Ieren
oordeel over:
handig met m'n handen

Kruistabellen in Homals
analyse

in index

X 2 df P«

87.74 2 0.001 x

70.3 2 0.001 x
53.36 3 0.001 x x
57.13 2 0.001 x x

43,79 3 0.001 x
45.35 2 0.0001 x x

0.13 1 0.72 x x
22.08 1 0.001 x x

183.21 6 0.01 x

32.75 3 0.001 x
58.47 4 0.001 x x
9.40 2 0.01 x x

53.03 2 0.001 x x

211.21 3 0.01 x
201.37 3 0.01 x x
97.39 2 0.01 x x
41.93 1 0.001 x x
28.49 1 0.001 x x

20.81 1 0.001 x

0.76 1 0.38 x

5.76 1 0.16 x

Tabel 50: Schoolindex en aantal verschillende delicten

Aantal verschillende
delicten

1
2
3 of meer

Tabel 51: Schoolindexen en justitiële contacten

Justitiële contacten

delicten geen P-cont.
delicten opgeg. P-cont.
delicten officiële P-cont.
delicten O.M.-cont.

Tabel 52: Gezinsindexen en justitiële contacten

Justitiële contacten

delicten - geen P-cont.
delicten - opgeg. P-cont.
delicten officiële P-cont.
delicten - O.M.-cont.

Band met school Functioneren

4.81 4.08
4.29 3.55
4.00 3.15

F=33.95 F = 44.16
P« 0.001 P« 0.001

Band met school Functioneren

4.78 4.06
4.59 3.77
4.47 3.51
3.70 3.14

F = 28.25 F = 22.70
P« 0.001 P« 0.001

Gezinsband Functioneren

3.70 4.10
3.70 3.80
3.50 3.50
2.90 3.10

F = 11.42 F = 18.10
P« 0.001 P« 0.001
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Tabel 53: Schoolindexen en frequentie spijbelen

Frequentie spijbelen Band met school Functioneren

nooit 4.94 4.31
bijna nooit 4.48 3.77
af en toe 4.29 3.44
vrij vaak 3.08 2.73

F = 85.03 F = 73.97
P« 0.001 P« 0.00001

Tabel 54: Spijbelfrequentie en omvang van delinquent gedrag

Omvang nooit zelden af en toe
delinquentie

N=621 N=123 N=130

1 feit 59,5 41,5 37
2 versch. feiten 25 28,5 28,5
3 versch. feiten 15,5 30 34,5

vrij vaak

N=68

23,5
34
42,5

100 100 100 100

P« 0.0001

Tabel 55: Spijbelfrequentie en justitieel contact

Justitieel nooit zelden af en toe vrij vaak
contact

N=763

delicten geen P-cont. 50,5
delicten opgeg. P-cont. 30,5
delicten officiële P-cont. 11
delicten O.M.-contacten 8

N=131 N=136 N=74

40,5 37,5 17,5
23 28,5 21,5
17,5 12,5 26
19 21,5 35

100 100 100 100

P« 0.0001

Tabel 56: Gezins- en schoolindexen en plaats vrijetijdsbesteding

Gezinsindexen Schoolindexen

Vrije- Band Funct. Band Funct.
tijdsbesteding

X X X X

veel buitenshuis 3.60 4.00 4.67 3.98
weinig buitenshuis 4.00 4.30 4.91 4.31

F= 41,5 F = 18,8 F = 19.67 F = 33.63
P« 0.001 P« 0.001 P« 0.001 P« 0.001
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Tabel 57: Index-constructie van vrije tijdvariabelen met delinquentie

Band met vrienden X2 d.f. P in Homals in index

Deling. gedrag x bespreken problemen
met vrienden 6.61 3 0.09 x -
Delinq. gedrag x hulp door vrienden bij
problemen 1.44 2 0.49 x -
Delinq. gedrag x belangrijk vinden hoe in de
vrienden over je denken 10.77 2 0.01 x plaats van

een index
Delinq. gedrag x aantal echte vrienden 23.38 3 0.01 x -
Delinq. gedrag x hebben van echte goede
vrienden 0.77 1 0.38 x -

Delinq. gedrag x hebben idool 5.39 3 0.15

Bravoure

Delinquentie x sportief zijn 24.37 2 0.01 x x
Delinquentie x niet op mondje gevallen 28.07 2 0.01 x x
Delinquentie x populair bij meisjes 14.82 2 0.01 x x
.Delinquentie x populair bij jongens 28.99 2 0.01 x x

Aard vrijetijdsgedrag: functioneren

Delinquentie x bezoek disco, café 42.68 2 0.01 x x
Delinquentie x wordt veel alcohol ge-
dronken 22.27 3 0.01 x x
Delinquentie x drinkt zelf veel alcohol 40.63 3 0.01 x x
Delinquentie x lidmaatschap sportclub 0.55 1 0.46 x -
Delihquentie x bezoek buurthuis 2.72 2 0.26 x -
Delinquentie x hobby + eraan bestede
tijd 26.08 3 0.01 x -

Commitment/betrokkenheid

Delinquentie x oordeel mogelijkheden
buitenshuis 6.57 2 0.04 x
Delinquentie x vervelingsgevoel 31.69 3 0.01 x

Tijd thuis of buitenshuis (involvement)

Delinquentie x plaats doorbrengen vrije
tijd 52.01 2 0.01
Delinquentie x reden thuis blijven 9.63 5 0.09
Delinquentie x buitenshuis doorbrengen
vrije tijd 18.53 4 0.01
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Tabel 58: Vrijetijdsindexen en gezinsindexen

Band + gezin Aard vrije- Betrokkenheid Bravoure
tijdsbesteding vrijetijdsbesteding

X X X

slecht 1 1.18 2.41 1.38
2 1.17 2.56 1.50
3 1.52 2.48, 1.37
4 1.72 2.59 1.48
5 1.95 2.58 1.42

goed 6 2.08 2.72 1.48

F=26.20 F=1.77 F=0.60
P« 0.001 P« 0.11 P« 0.69

Functioneren Aard vrije- Betrokkenheid Bravoure
in gezin tijdsbesteding vrijetijds-

besteding

X X X

slecht 1 1.02 2.17 1.21
2 1.32 2.48 1.43
3 1.49 2.52 1.49
4 1.66 2.50 1.44
5 1.69 2.67 1.51

goed 6 2.02 2,72 1.45

F=19.90 F=6.67 F=1.24
P« 0.0001 P« 0.001 P« 0.25

Tabel 59: Vrijetijdsindexen en schoolindexen

Band/betrok- Aard vrije- Betrokkenheid Bravoure
kenheid op tijdsbeste-
school ding

vrijetijdsbe-
steding

X X X

slecht 1 0.44 2.33 1.84
2 0.92 2.33 1.63
3 1.32 2.35 1.52
4 1.57 2.62 1.38
5 1.79 2.57 1.32

goed 6 1.80 2.64 1.55

F=17.73 F=3.37 F=3.97
P« 0.0001 P« 0.005 P« 0.002

Funktioneren
op school

slecht 1 0.57 2.43 1.77
2 1.12 2.36 1.64
3 1.36 2.41 1.62
4 1.69 2.56 1.46
5 1.89 2.67 1.31

goed 6 2.04 2.76 1.29

F=27.93 F=5.58 F=6.02
P« 0.0001 P« 0.001 P« 0.000
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Tabel 60: Vrijetijdsindexen en omvang van delinquentie

Aantal ver- Aard vrije- Betrokken- Bravoure
schillende tijdsbeste- held
delicten ding

X X X

1 feit 1.67 2.57 1.51
2 verschillende feiten 1.45 2.46 1.64
3 verschillende feiten 0.97 2.13 1.85

- 4 verschillende feiten of meer 0.88 2.19 2.01

F=17.32 F=6.92 F=6.10
Pa 0.0001 Pa 0.0001 Pa 0.0004

Tabel 61: Vrijetijdsindexen en plaats vrijetijdsbesteding

Plaats vrije- Aard vrije- Betrokkenheid Bravoure
tijdsbeste- tijdsbeste-
ding ding

X X X

meestal buitenshuis 1.49 2.53 1.74
thuis + buitenshuis 1.59 2.61 1.44
meestal thuis 1.96 2.58 1.06

F=23.38 F=1.01 F=55.84
Pa 0.0001 Pa 0.36 Pa 0.0001

Tabel 62: Vrijetijdsindexen en justitieel contact

Justitieel Aard vrije- Betrokken- Bravoure
contact tijdsbesteding held

X X ,X

delicten - geen P-cont. 1.60 2.56 1.53
delicten - opgeg. P-cont. 1.58 2.41 1.66
delicten - offic. P-cont. 1.63 2.34 1.60
delicten - 0. v. Justitie 0.71 2.47 1.70

F=21.46 F=2.05 F=1.34
Pa 0.00001 Pa 0.10 Pa 0.26

Tabel 63: Aantal vrienden en omvang van delinquentie

geen
enkele

1 vriend

N = 64 N = 294

geen delict
1 of 2 delicten
3 of meer delicten

56
33
11

62
34

4

100 100

Pa 0.00001

Tabel 64: Belang oordeel vrienden en omvang van delinquentie

Heel be-
langrijk

2-4 5 of meer
vrienden vrienden

N = 974 N = 648

53 46,5
38 38,5

9 15

100 100

Beetje be- Helemaal niet
langrijk belangrijk

N=582 N=205 N=151

1 feit
2 verschillende feiten
3 verschillende feiten
4 verschillende feiten of meer

53,5
26,5
13,5
6,5

50
28,5
12,5

9

47
23,5
11,5
18

100 100 100

Pa 0.005
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Tabel 85: Belang oordeel vrienden en justitieel contact

Heel be-
langrijk

Beetje be- Helemaal niet
langrijk belangrijk

N=679 N=247 N=172

Delicten - geen P-contacten
Delicten - opgeg. P-cont.
Delicten - offic. P-cont.
Delicten - O.M. contacten

49
29
11
11

44
28,5
14
13

34
28,5
17,5
20

100 100 100

P« 0.005

Tabel 66: Gezins- en schoolindexen en 'belang oordeel vrienden'

Gezinsindexen Schoolindexen

Belang oordeel Band Functio- Band betrok- Functio-
vrienden neren kenheid neren

X X X X
heel belangrijk 3.82 4.09 4.91 4.18
beetje belangrijk 3.72 4.16 4.59 4.03
helemaal niet belangrijk 3.76 4.17 4.34 3.97

F = 0.82 F = 0.54 F = 30.55 F = 4.36
P« 0.44 P« 0.58 P« 0.0001 P« 0.01

Tabel 67: Vrijetijdsindexen en 'belang oordeel vrienden'

aard vrije- betrokkenheid bravoure
tijdsbesteding

Belang oordeel vrienden X X X

heel belangrijk 1.53 2.58 1.52
beetje belangrijk 1.82 2.58 1.27
helemaal niet belangrijk 1.94 2.49 1.43

F=17.65 F = 0.77 F=7.65
P« 0.0001 P« 0.46 P« 0.0005

Tabel 68: Gezinsindexen en vrienden door politie opgepakt

Aantal vrienden door Band Functioneren
politie opgepakt

X X

geen
1
2 - 3 of meer

Tabel 69: Schoolindexen en vrienden door politie opgepakt

Aantal vrienden door Band/betrok-
politie opgepakt kenheid

3.90 4.30
3.70 4.00
3.30 3.60

F = 29.20 F = 37.20
P« 0.001 P« 0.001

Functioneren

X X!

geen 4.90 4.40
1 4.80 3.90
2 - 3 of meer 4.30 3.50

F = 39.60 F = 88.20
P« 0.001 P« 0.001
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Tabel 70: Vrijetijdsindexen en vrienden door politie opgepakt

aard vrije-
tijdsbesteding

betrokken-
held

X X

geen 1.80 2.70
1 1.60 2.50
2 - 3 of meer 1.20 2.30

F = 34.50 F = 20.60
P« 0.0001 P« 0.0001

Tabel 71: Delinquentie en evaluatie strafbaar gedrag

N =1098 N = 878

Evaluatie strafbaar Delicten opgegeven Geen delicten
gedrag opgegeven

vindt het niet erg 11,5 4
hangt van het feit af 34 19
keurt het af 54,5 77

P« 0.00001

Tabel 72: Delinquentie en 'vaker plegen indien niet ontdekt'

100 100

bravoure

X

1.30
1.60
1.70

F = 19.40
P« 0.0001

Delicten opgegeven Geen delicten
opgegeven

N =1095

nee 75
soms 14,5
ja 10,5

P« 0.00001

Tabel 73: Omvang delinquentie en evaluatie strafbaar gedrag

N = 876

92
6
2

100 100

Evaluatie straf- 1 feit 2 verschil- 3 of meer ver-
baar gedrag lende feiten schillende

feiten

vindt het niet erg
hangt van het feit af
keurt het af

P« 0.0001

N = 488 N = 247 N = 207

7
32
61

14,5
41
44,5

21
39,5
39,5

100 100 100

Tabel 74: Omvang delinquentie en 'vaker plegen indien niet ontdekt'

Zou vaker plegen 1 feit 2 verschil- 3 of meer ver-
indien niet ont- lende feiten schillende
dekt feiten

N = 480 N = 247 N = 206

nee 82,5 71,5 48
soms 12,5 17 25
ja 5 11,5 27

100 100 100

P« 0.00001
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Tabel 75: Aard delict en 'evaluatie door de wet verboden feiten'

Evaluatie door Agressieve Vermogens- Agressieve
de wet verboden feiten feiten + vermogens-
feiten feiten

N=219 N=369 N=355

vindt het niet erg 9 8 17,5
het hangt van het feit af 32 36 39
keurt het af 59 56 43,5

P« 0.00001

100 100 100

Tabel 76: Aard delict en 'vaker plegen indien niet ontdekt'

Vaker plegen Agressieve Vermogens- Agressieve en
indien niet feiten feiten vermogens-
ontdekt feiten

N=217 N=369 N = 355

nee 80 79 60
- soms 14,5 14 20

ja 5,5 7 20

P« 0.00001

100 100 100

Tabel 77: Gezinsindexen en evaluatie van door de wet verboden dingen

Evaluatie Band gezin Functioneren in gezin

X X

vindt het niet erg 3.50 3.70
hangt van het feit af 3.50 3.90
keurt het af 3.90 4.20

F=21.80 F=12.90
P« 0.01 P« 0.01

Tabel 78: Schoolindexen en evaluatie van door de wet verboden dingen

Evaluatie Band/betrokkenheid Functioneren op school

X X

vindt het niet erg 4.20 3.50
hangt van het feit af 4.60 3.90
keurt het af 4.90 4.30

F = 34.20 F = 43.20
P« 0.01 P« 0.001

Tabel 79: Vrije tijdsindexen en evaluatie van door de wet verboden dingèn

Evaluatie Aard vrijetijds- Betrokkenheid Bravoure
besteding

X X X

vindt het niet erg
hangt van het feit af
keurt het af

1.50 2.40 1.60
1.40 2.50 1.50
1.80 2.60 1.40

F=23.50 F=5.80 F=4.10
P« 0.0001 P« 0.005 P« 0.02
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Tabel 80: Gezinsindexen en oordeel over politiereactie

Oordeel Band met gezin Functioneren in gezin

X X

politie moet niets doen 3.10 4.10
politie moet waarschuwen 3.60 3.90
politie moet meenemen naar bureau 3.90 4.20

F=7.10 F=5.40
P« 0.001 P« 0.004

Tabel 81: Schoolindexen en oordeel over politiereactie

Oordeel Band/betrokkenheid Functioneren
op school

X X

politie moet niets doen 3.80 3.60
politie moet waarschuwen 4.60 3.90
mee naar bureau nemen 4.80 4.20

F=12.40 F=10
P« 0.001 P« 0.01

Tabel 82: Vrijetijdsindexen en oordeel over politiereactie

Oordeel Aard vrije- Betrokkenheid Bravoure
tijdsbesteding

politie moet niets doen 1.40 2.60 1.80
politie moet waarschuwen 1.50 2.50 1.50
mee naar bureau nemen 1.70 2.60 1.40

F=4.40 F=0.40 F=0.91
P« 0.02 P« 0.69 P« 0.40

Tabel 83: Gezinsindexen en houding t.o.v. delinquentie indien niet ontdekt

Zou je deze dingen
vaker doen als je
niet ontdekt werd

Band met gezin Functioneren in
gezin

X X

nee 3.90
soms 3.40
ja 3.30

4.20
3.80
3.50

F=20.90 F=18
P« 0.01 P« 0.01

Tabel 84: Schoolindexen en houding t.o.v. delinquentie indien niet ontdekt

Zou je deze dingen Band/betrokkenheid Functioneren
vaker doen indien school op school
niet ontdekt

nee
soms
ja

X X

4.90 4.20
4.40 3.70
4.30 3.40

F=24 F=36.10
P« 0.01 P« 0.01
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Tabel 85: Vrijetijdsindexen en houding t.o.v. delinquentie indien niet ontdekt

Zou je deze dingen Aard vrije- Betrokken- Bravoure
vaker doen indien tijdsbeste- held
niet ontdekt ding

X X X

nee 1.70 2.60 1.40
soms 1.40 2.40 1.50
ja 1.40 2.30 1.70

F=7.60 F=7.20 F=3.10
P« 0.0005 P« 0.001 P« 0.05

Tabel 86: Vrienden door politie opgepakt en evaluatie strafbaar gedrag

Evaluatie strafbaar gedrag Nee 1 2 of meer

N=1283 N=247 N = 429

vindt het niet erg 6 7 14,5
hangt van het feit af 23,5 30,5 38
keurt het af 70,5 62,5 47,5

P« 0.00001
X2 = 82,8

100 .100 100

Tabel 87: Vrienden door politie opgepakt en 'vaker plegen indien niet ontdekt'

Zou vaker feiten
plegen indien niet Nee 1 keer meermalen
ontdekt

N= 1277 N=248 N = 428

nee 89 80 64,5
soms 7,5 11,5 21
ja 3,5 8,5 14,5

100 100 100

P« 0.00001
X2 =137,5
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Bijlage:. het gebruik van
Homals-Index-constructie

De constructie van de communicatie-index: een voorbeeld van het gebruik van
Homals.
Er zijn vier vragen gesteld aan jongeren om te onderzoeken in hoeverre er
sprake was van een goede communicatie tussen hen en hun ouders. Deze zijn:

1. Bespreek je je problemen met je vader?

2. Bespreek je je problemen met je moeder?

3. Vind je dat je de straf die je krijgt meestel verdient?

4. Krijg je vaak complimenten van je ouders?

Is er een dimensie 'communicatie'? De eerste belangrijke vraag die men moet
onderzoeken bij de constructie van een index is de vraag of deze vier vragen
eenzelfde dimensie meten die we communicatie kunnen noemen.

Wanneer zou blijken dat één of twee van de vragen iets geheel anders zou-
den meten dan mogen deze niet in de index opgenomen worden. Om dit te on-
derzoeken kunnen we het computerprogramma Homals 1) gebruiken. In het
kort zullen we enkele kenmerken van Homals beschrijven die het programma
geschikt maken voor dit doel. Homals in onder andere ontworpen om gege-
vens van nominaal niveau te verwerken, gegevens waar geen lineariteitsas-
sumpties voor nodig zijn. Per respondent wordt een totaal score berekend: de
observatie-score. Op basis van deze totaalscore kunnen de respondenten af-
gebeeld worden in twee dimensies. Respondenten die een op elkaar gelijkend
antwoord patroon hebben, worden dicht bij elkaar geplaatst; respondenten
met een van elkaar afwijkend antwoordpatroon worden ver van elkaar ge-
plaatst op basis van de totaalscore.

1) A. Gifi. Niet lineaire multivariate analyse. Leiden, R.U. 1980.
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Schema 1: Observatie-scores
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3.810
3.731
3.591
3.432
3.372
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3. C414
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2.824
2.715
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2.167
2.053
1.913
1.839
1.729
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1.431
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1.072
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0.743
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Schema 1 geeft de afbeelding van de observatiescores weer die door Homals
zijn berekend op grond van de 1980 respondenten in onze analyse, op basis
van de vier vragen naar communicatie tussen ouders en kinderen. Elke
respondent wordt door een punt voorgesteld. Een letter (A = 10, B = 11, enz.) of
een kruisje betekent dat er meer respondenten zijn geplaatst op een punt. Op
basis van de observatiescores kan Homals categoriescores berekenen (ook
wel: categoriekwantificaties genoemd). Per variabele en per antwoordcatego-
rie wordt het gewogen gemiddelde van de observatiescores gekozen. Op deze
wijze kan men de categorieën van alle variabelen in beeld brengen. Als cate-
gorieën dicht bij elkaar zijn geplaatst betekent dit dat ze vaak door dezelfde
respondenten zijn gekozen, categorieën die ver van elkaar liggen zijn bijna
nooit door dezelfde respondenten gekozen. Schema 2 geeft de afbeelding van
de categoriescores weer van de vier communicatievragen.

Onze assumptie is de volgende:
.waar sprake is van goede communicatie tussen ouders en kinderen worden
door de respondenten de volgende antwoorden gegeven:

1. zij bespreken hun problemen met hun vader

2. zij bespreken hun problemen met hun moeder

3. zij menen dat hun straf meestal verdiend is

4. zij vinden dat ze regelmatig complimenten krijgen.

Als we naar de afbeelding van de categoriescores kijken dan is de horizontale
dimensie de eerste dimensie, de verticale is de tweede dimensie. De catego-
riescores nemen de vorm aan van een hoefijzer: van linksonder naar boven, en
vervolgens naar rechtsonder het plaatje. Het eerste groepje categorie-scores
wordt gevormd door wat wij als positieve antwoorden definieerden. Het twee-
de groepje wordt gevormd door de categorieën 'soms' van alle variabelen. Alle
'nee' antwoorden zijn rechts-onder afgebeeld en vormen het laatste groepje.
Als we de antwoordencategorieën van deze groepen in gedachten projecteren
op de eerste dimensie dan kunnen we zien dat deze as de verschillen aangeeft
tussen goede en slechte communicatie. De tweede dimensie geeft het ver-
schil aan in de extremiteit van de antwoorden: onderaan de meer extreme ant-
woorden, bovenaan de meer neutrale ('soms') antwoorden. Op basis van deze
resultaten mogen we besluiten dat er aan de variabelen een gemeenschappe-
lijke dimensie ten grondslag ligt. Dit maakt het mogelijk de vier variabelen in
een index samen te brengen.

103



Schema 2: Categoriescores van de Homalsanalyse van de vragen die de Communicatie-index sa-
menstellen.

1.7

-8.3

-.6

soms

nee

2.06

Symbolen van de variabelen Discriminatiematen
le dimensie 2e dimensie

SV Verdien je meestal een standje? .30 .08
KK Krijg je wel eens een kompliment? .24 .1
PV
PM

Bespreek je je problemen met je vader?
Bespreek je je problemen met je moeder?

.50 .50

iste eigenwaarde .42
2de eigenwaarde .32
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Homals geeft onder anderen de eigenwaarden van de oplossing en de discri-
minatiematen per variabele. Aan de hand hiervan kan men de waarde van de
oplossing beoordelen. Voor een bespreking hiervan verwijzen we naar de lite-
ratuur (A. Gifi, op. cit.).

De constructie van de index: communicatie niveau. We hebben de commu-
nicatie index samengesteld door alle door ons als positief gekenmerkte cate-
gorieën bij elkaar op te tellen. Deze score werd (om het effect van missende
waaren op te heffen) ook nog gedeeld door het aantal beantwoorde vragen. Op
deze wijze heeft elke respondent een index-score gekregen die zijn commu-
nicatie-niveau aangeeft.

Controle van de waarde van de index. Homals maakt het mogelijk een con-
trole uit te voeren op de waarde van de index. Als de index goed discrimineert
tussen jongeren naar gelang hun communicatie niveau dan moet dit in de
observatie-scores terug te vinden zijn. We verwachten dat jongeren met een-
zelfde score op de index dicht bij elkaar geplaatst worden. Homals kan de
observatie-scores (zoals ze in schema 1 weergegeven worden) nummeren vol-
gens de index-score. Het resultaat is te zien in schema 3. We kunnen hieraan
zien dat Homals een scherp onderscheid maakt tussen jongeren naarmate
hun communicatieniveau toeneemt. De jongeren met een minimale score zijn
geheel rechts afgebeeld. Naarmate het communicatie niveau toeneemt, wor-
den de jongeren rechtser op de afbeelding geplaatst. We kunnen op basis
hiervan besluiten dat de index een goede discriminatie tussen jongeren met
een verschillend communicatie-niveau mogelijk maakt.

De oorspronkelijke variabelen en de index-communicatie. Tabel 1 geeft het
verband weer tussen de vier oorspronkelijke variabelen en hun verband met
delinquent gedrag en ter vergelijking het verband tussen de index en delin-
quentie. Men kan aan de laatste kolom zien (het verschil tussen de hoogste en
de laagste niveau van delinquentie) dat de index een wat grotere spreiding ver-
toont dan de oorspronkelijke variabelen.

Voordelen van een index
1. Spaarzaamheid Voor de analyse van de gegevens betreffende het gezin

en de schoolsituat ie hebben we in het algemeen twee indexen gebruikt
('Band/betrokkenheid' en 'functioneren' voor de schoolsituatie). Slechts
in enkele gevallen bleek het nodig te zijn naar de vier meer specifieke in-
dexen terug te gaan, die deze algemene indexen samenstelden.

2. Het discriminatievermogen indexen is groter dan dat van de samenstel-
. lende variabelen afzonderlijk.

3. Het maken van indexen betekent een verbetering van het meetniveau.
Dit maakt het mogelijk statistische technieken te gebruiken (bijvoor-
beeld: regressie-analyse) die een hoger meetniveau vereisen. We kun-
nen zeggen dat deze indexen het interval-niveau benaderen.
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Schema 3: Observatiescores van de Homalsanalyse van de vragen die de communicatie-index sa-
menstellen (zie ook schema 1)

Code op de

coununicatieindex On
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Tabel 1: Communicatievragen en zelfopgegeven delinquent gedrag

Bespreek je je problemen met je vader?

nee soms ja Verschil tusen hoogste en
laagste categorie

Zelf opgegeven delicten (%) 57 45 42 -15

X2 = 26,3; df = 2; P 0,0001

Bespreek je je problemen met je moeder?

nee soms ja Verschil tussen hoogste en
laagste categorie

Zelf opgegeven delicten (%) 60 51 44 -16

X2 = 25; df = 2; P 0,0001

Verdien je meestal je straf?

ja soms nee Verschil tussen hoogste en
meestal laagste categorie

Zelf opgegeven delicten (%) 44 50 55 -11

X2 = 11.1, df + 2; P 0.004

Krijg je weleens een compliment van je ouders?

Vaak soms Verschil tussen hoogste en
laagste categorie

Zelf opgegeven delicten (%) 44 52

X2 = 8,2; dl = 1; P 0.0001

Communicatie-index

-B%

laag hoog Verschil tussen hoogste en
1 2 3 4 5 laagste niveau

Zelf opgegeven delicten (%) 66 60 56 51 46 - 20 .

X2 = 27,3; df = 4; P 0,0001
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IV Bijlage: vragenlijst

respondentnummer:

met " vriendelijke groeten

2.

3.

4.

Gegevens enquêteur/-trice: Gegevens respondent:

Naam: .............................. Naam: ..............................

Woonplaats: ....................... . Adres: ..............................

Enq:nummer : .... .................. . Woonplaats: ...................... ..

Da

T

a di wo do vr za 27

i
-2- -3- -4- -5- -6- respondent is:

Tijdsduur: ......................... man -1- vrouw -2-
28

NIET INVULLEN DOOR ENQUETEUR/-TRICE : leeftijd: ...... jaar
29-30

kontrole gesprek . ................ .

kontrole kodering : ................ . datum gesprek: ......................

INTRODUKTIE

Hallo, voordat ik met je ga praten over vrijetijdsbesteding en wensen daar-

over, zou ik je eerst iets willen v ragen over je school of je werk en wat
dingen die daarmee te maken hebben, doch allereerst een paar algemene vra-

gen.

Welke nationaliteit heb je?

Nederlandse -1 (ENQ.: VERDER MET

VRAAG 3)
Ned. Surinaamse -2-

Ned. Indonesisch/Molukse -3-

West Europese/- Noord Amerikaanse -4-

gastarbeider -5-

anders, nl.: ..................... .... .. -6-
31

Sinds wanneer woon je in Nederland?

sinds 19... -1-
32-33

Sinds wanneer woon je in Venlo?

sinds 19... -2-
34-35

Woon je bij je ouders?

ja, bij ouder(s) -1-

nee, bij familie -2-

zelfstandig -3-

anders. nl.: .................... -4-
36

108



5.

6.

7.

Heb je een vader thuis?

eigen vader -1- vaderfiguur/familielid -3-

stiefvader/ gehuwd, vriend moeder -2- geen vader -4-

Heb je een moeder thuis?

eigen moeder -1- moederfiguur/familielid -3-

stiefmoeder / gehuwd, vriendin vader -2- geen moeder -4-

Met hoeveel kinderen zijn jullie, thuiswonend of ergens anders?

is alleen -1-

2 of 3 kinderen -2-

4 kinderen of meer -3-

39

8.

9.

10.

11.

'2.

13.

14.

15.

Wat is/was het beroep van je vader?

(ENQ.: GOED .DOORVRAGEN) .... .... ............................................ `40-41

(ENQ.: INDIEN VADER THUISWONEND, VRAAG 9 STELLEN, ANDERS VERDER ME f VRAAG 11)

Werkt hij nu?

nee
J

(ENQ.: VERDER MET VRAAG 11)

Waarom werkt hij niet?

werkeloos -1- invalide -2- Jgepensioneerd -3- overleden -4-

Wat is/was je moeder van beroep?

.........................................
(ENQ.: GOED DOORVRAGEN: HUISVROUW IS GEEN BEROEP HIER!)

(ENQ.: INDIEN MOEDER THUISWONEND, VRAAG 12 STELLEN, ANDERS VERDER MET VRAAG 14)

'Werkt zij nu?

nee -1-

Z

ja -2- (ENQ.: VERDER MET VRAAG 14)

Waarom werkt zij niet?

is uitsluitend huisvrouw/

zij blijft thuis

-1-

werkeloos

-2-

invalide

-3-

gepensioneerd

-4-

overleden

-5-

37

38

42

43

44-45

46

47

Ik wilde nu nu enkele vragen stellen over school. Zit je nog op school?

ja -1- nee -2-

Op wat voor een soort school zit/zat je dan?

48

-4-

L.B.O./MFlVO 2 H.B.O.-opleiding/universiteit -5-

M.B.O./HAVO -3-

lagere school/LAVO -1- V.W.O.

49
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16. Vind (vond) je het prettig om naar school te gaan?

helemaal niet prettig -5-

niet zo bijzonder prettig -4-

't was me hetzelfde -3-

wel prettig

heel erg prettig

50

17.

18.

19.

Kun/kon je het over het algemeen goed vinden met je leraren?

zeer goedzeer slecht vrij slecht het gaat wel vrij goed

-2- -1--5- -3-

Vind/vond je het belangrijk hoe de leraren over je denken/dachten?

heel belangrijk een beetje belangrijk helemaal niet belangrijkk

-1- -3--2-

je wel eens de klas uit gestuurd?

ja -1- nee
I

(ENQ.: VERDER MET VRAAG 21)

51

52.

53

20.

21.

Hoe vaak?

vrij vaak -l- af en toe -2- bijna nooit -3-

Krijg/kreeg je vaak straf op school?

vrij vaak -1- af en toe -2- bijna. nooit -3-

54

55

22.

23.

24.

Ben je weleens geschorst, en/of tijdelijk van school gestuurd?

nee -1-

1
ja

Hoe vaak?

vrij vaak -2- af en toe -3- bijna nooit

Ben je wel eens definitief van school gestuurd?

nee -1- ja -2-

56

57

25.

26.

Vind/vond je het belangrijk om goede cijfers op school te krijgen?

heel belangrijk niet zo belangrijk onbelangrijk

-1- -2- -3-I
Hoeveel tijd besteed (besteedde) je gewoonlijk per dag aan je huiswerk?

geen tijd -1-

minder dan 30 minuten -2-

30 tot 60 minuten -3-

60 tot 120 minuten

meer dan 120 minuten -5-

58

59
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Vind/vond je zelf dat je prestaties op school boven de middelmaat, middel-

matig of onder de middelmaat zijn/waren?

boven de middelmaat middelmatig onder de middelmaat

-1- -2- 3--

Ben je ooit wel eens blijven zitten? (lagere school of erna)?

ja, lx -l ja, 2x -2-

Spijbel(de) je wel eens?

ja -l- nee

ja, 3x -3- ja, 4x of meer -4- nee

(ENQ.: VERDER MET VRAAG 34, SCHOOLGAAN-

DEN)
(ENQ.: VERDER MET VRAAG 36, NIET-SCHOOL-

GAANDEN)

-2-

Gebeurt/gebeurde dat vaak?

vrij vaak -1-

af en toe -2-

y

bijna nooit -3-

Kwamen je ouders erachter?

ja -1-

soms -2-

nee -3-

(ENQ.: VERDER MET VRAAG 34, SCHOOL-
GAANDEN)

(ENQ.: VERDER MET VRAAG 36, NIET-
SCHOOLGAANDEN)

(END.: VERDER MET VRAAG 34, SCHOOLGAANDEN)

(END.: VERDER MET VRAAG 36, NIET-SCHOOL-
GAANDEN)

Waren ze er erg boos over?

a -1- niet zo erg boos -2- neen 3-

Wat deden ze dan?

geen enkele reaktie -1-

rustig over gepraat -2-

te keer gegaan -3-

SCHOOLGAANDEN

straf gekregen (niet uitgaan, geen zakgeld -4-

geslagen -5-

Als het van je ouders niet hoefde of er was geen leerplicht, zou je dan
toch nog op school blijven?

ja

Waarom?

-1- nee -2 (ENQ.: VERDER MET VRAAG 72)

leuk op school -1-

diploma halen/vak leren -2-

meer geld kunnen verdienen later -3-

leuker werk later -4-

kan nu geen werk _5_

krijgen

(ENQ.: VERDER MET VRAAG 72)

60

61

62

63

64

65

66

67

68
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NIET-SCHOOLGAANDEN

36. Dan volgen nu enkele vragen over j;e werk. Heb je werk?

ja 1 nee, werkeloos,. d.w.z.. -2 (ENQ.: VERDER MET VRAAG 51)

wel eens gwerkt

nee, nog geen werk -3-

gevonden

69

37. Sinds wanneer werk je?

minder dan 1 jaar -1-

1 tot minder dan 2 jaar -2-

N (ENQ.: VERDER MET VRAAG 63)

2 tot minder dan 3 jaar -3-

3 tot minder dan 4 jaar -4-

70

38. Wat voor werk doe je nu? (ENQ.: GOED DOORVRAGEN)

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

71-72

39. Ben je al eens van werkkring veranderd?

nog niet -1-

1 keer -2-

2 keer -3-

3 keer -4-

4 keer -5-

(ENQ.: VERDER MET VRAAG 41)

73

40. Wat was de reden dat je de laatste keer wegging van je werk?

werk onprettig -1-

ruzie gekregen -2-

tijdelijk aangesteld -3-

betaling onvoldoende -4-

anders. nl.: ....................... -5-

74

41.

42.

43.

Hoe bevalt het werk op zichzelf dat je nu doet?

zeer goed goed het gaat wel -3-

Kun je het goed vinden met je kollega's?

zeer goed goed -2- het gaat wel -3-

slecht -4- (zeer slecht -5-

slecht -4- (zeer slecht -5-

Vind je het belangrijk hoe je kollega's over je denken?

heel belangrijk een beetje belangrijk helemaal niet belangrijk

-1- - 2- -3-

75

76

77

44. Hoe kun je het vinden met je baas?

zeer goed -1- goed -2- het gaat wel -3-
1 1 1 --

slecht -4- zeer slecht -5-

78
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45.

46.

47.

48.

49.

50.

Wat vind je van de betaling?

zeer goed -1- goed -2- het gaat wel -3- slecht -4-

Vind je dat je nuttig werk doet?

zeer slecht -5-

zeer nuttig vrij nuttig het gaat vrij nutteloos totaal nutteloos

-1- -2- - 3- - 4- -5-

Gebeurt het vaak dat je niet naar je werk gaat? (b.v. omdat je ziek bent)?

bijna nooit -1-[f en toe -2- 1 regelmatig 3 vaak -4-

Volg je naast je werk nog lessen? (ENG.: NIET VOORTVLOEIEND UIT DE PARTIELE
LEERPLICHT, GEEN HOBBY-KURSUSSEN)

ja -1- nee -2-

Welk soort werk zou je in de toekomst graag willen doen?
(ENG.: GOED DOORVRAGEN)

...........................................................................

Denk je dat dit je zal lukken?

1
ja -l- 1 misschien -2- nee -3- weet niet -4- 1

(ENG.: VERDER MET VRAAG 72)

ALLEEN WERKELOZEN, WELKE WELEENS HEBBEN GEWERKT

51.

52.

53.

54.

Wat voor werk heb je indertijd gedaan? (ENG.: GOED DOORVRAGEN)

........:..................................................................

Ben je al eens van werkkring veranderd?

nog niet -1-

1 keer -2-

2 keer -3-

3 keer -4-

4 keer of vaker -5-

3 (ENG.: VERDER MET VRAAG 54)

Wat was de reden dat je de laatste keer wegging van je werk?

werk onprettig -1-

ruzie gekregen -2-

tijdelijk aangesteld -3-

betaling onvoldoende -4

anders, nl.: ...................... -5-

Kon je het goed vinden met je kollega's?

1
zeer goed' -1- goed -2- het gaat wel -3- 1 slecht -4- zeer slecht -5-

1 2
2-6

7

8

9

10

11-12

13

14-15

16

17

18
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Vond je het belangrijk hoe je kollega's over je dachten?

heel belangrijk

-1- -2-

Kon je het goed vinden met je baas?

1
zeer goed -l

- 1
goed -2- J het gaat wel -3-

Wat vond je van de betaling?

zeer goed -1-
1 -

goed -2- het gaat wel 13

Vond je dat je nuttig werk deed?

zeer
nuttig

vrij

nuttig

het

gaat

vrij
nutteloos

totaal

nutteloos

1- -2- -3- -4- -5-

Gebeurde het vaak dat je niet naar je werk ging?

(B.v. omdat je ziek was?)

bijna nooit -1-

een beetje belangrijk

af en toe 2 regelmatig -3Tvaak -4-

Volg je nog lessen? (ENG.: NIET VOORTVLOEIEND UIT PARTIELE LEERPLICHT. GEEN

HOBBY-KURSUSSEN).

ja -1- nee -2-

Welk werk zou je in de toekomst graag willen doen?
(ENG.: GOED DOORVRAGEN)

22

23

24

25-26

62.

63.

64.

65.

Denk je dat dit je zal lukken?

1
ja -1- misschien -2- nee -3-

ALLEEN SCHOOLVERLATERS EN WERKELOZEN

Heb je een uitkering?

ja -l-

weetweet niet 4-

Doe je er wat bij om aan ekstra geld te komen?

ja -1- nee -2- (ENG.: VERDER MET VRAAG 66)

Wat doe je?

geregeld baantje -1-

klussen/zwart werken -2-

kriminele aktiviteiten -3-

27

11

28

29

30

niet belangrijk I- 3-
19

slecht -4 zeer slecht -5-

20

(slecht -4- zeer slecht -5-

21
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66.

67.

Heb je de laatste maand wat gedaan om aan werk te komen?

(B.v. arbeids- uitzendburo's?)

ja -1- nee -2 (ENQ.: VERDER MET VRAAG 68)

Op welke manier dan?

(END.: NOEM OP):

via de school

op advertenties afgegaan

gewestelijk arbeidsburo bezocht

uitzendburo's geprobeerd

anders, nl.: ..............................

ja

-1-

-1-

-1-

-1-

-1-

nee

-2-

-2-

-2-

-2-

-2-

VRIJETIJDSBESTEDING

68.

69.

70.

71.

Laten we het nu eens over iets anders hebben, h.v. over de manier waarop
je je vrije tijd doorbrengt.

Zou je mij kunnen zeggen waar je meestal je vrije tijd doorbrengt, thuis of
buitenshuis?

meestal buitenshuis -1-

ongeveer even vaak thuis als buitenshuis -2-

meestal thuis -3-

Waarom blijf je meestal thuis?

(ENQ.: VERDER MET VR. 70)

(ENQ.: VERDER MET VR. 71)

mag niet zo vaak weg -1- onregelmatige diensten -4-

heb geen vrienden -2- blijf liever thuis -5-

veel huiswerk/avondlessen -3- anders, nl.: ................. -6-

(END.: VERDER MET VRAAG 71)

Waarom breng je je vrije tijd meestal buitenshuis door?

wil me met mijn vrienden amuseren

heb specifieke aktiviteiten (sportklubs e.d.)

blijf niet graag thuis

anders, nl.: ............................................... -4-

Hoe vaak breng je je vrije tijd overdag buitenshuis door?

(bijna) elke dag buitenshuis

een paar keer per week

(meestal) alleen het weekend

een keer per week

minder dan een keer per week

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Hoeveel avonden per week ga je meestal weg?

(bijna) elke avond -1-

een paar avonden per week -2-

(meestal) alleen tijdens het weekend -3-

één keer per week -4-

minder dan één keer per week -5-

41

Als je je nou buitenshuis wil amuseren, vind je dat er dan genoeg mogelijk-

heden zijn?

meer dan genoeg -1- nauwelijks genoeg -2- niet genoeg -3-

42

Ben je lid van een sportklub?

ja -1- nee -2

43

Ga je wel eens: (ENG.: NOEM OP):

ja, regelmatig af en toe nooit

naar een klub of buurthuis -1- -2- -3- 44

naar een diskotheek of café -1- -2- -3-

45

Als je uitgaat, doe je dat meestal met een hele groep jongeren, met een
paar vrienden, met je vriend(in), met je ouders of alleen?

alleen -1-

hij met zijn vriend/zij met haar vriendin -2- -

hij met zijn vriendin/zij met haar vriend -3-

met enkele vriend(inn)en -4-

met een hele groep -5-

met zijn/haar ouders -6-

46

Hoeveel echte vriend(inn)en heb je?

geen enkele -1- 2 tot 4 -3-

één -2- 5 of meer -4-

47

Vind je dat je genoeg echte goede vrienden hebt?

ja -1- nee -2-

48

Waar heb je je meeste vrienden gevonden?

op school -1- op mijn werk -4-

in de buurt -2- familie -5-

in de diskotheek/café/feestjes -3- door hobby/sport -6-

49

Als je problemen hebt, bespreek je die dan met je vriend(inn)en?

nee, nooit -1- af en toe °2- meestal wel -3- n.v.t./geen problemen

50
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81.

82.

83.

Denk je dat je vriend(inn)en je zullen helpen als je in moeilijkheden zit.

dat je dan wat aan ze hebt?

nee -1- misschien -2- vast en zeker -3-

Vind je het belangrijk hoe je vrienden over je denken?

helemaal niet belangrijk een beetje belangrijk heel belangrijk

-1--2--3-

Als je uitgaat met je vriend(inn)en, wordt er dan veel alkohol gedronken?

veel = 5 of meermatig = 3-5 glazen bierwei nig = 1-2 glazen bier

3- 4-
E i -2- -

84.

85.

86.

87.

88a.

88b.

89.

90.

91.

Hoeveel drink jezelf bij die gelegenheid?

= 3-5 glazen bier veel = 5 of meerniet weinig = 1-2 glazen bier matig

-1- -2- 3--

Wordt er dan wel eens hash gebruikt?

nee -1 bijna niet -2- Iaf en toe -3- regelmatig -4-

En jijzelf, gebruik jij wel eens hash?

nee

1
-1-

Kun je zeggen, hoeveel keer je het de laatste maand hebt ge-
bruikt?

(bijna) niet -2- af en toe -3- regelmatig
7_1

Gebruik je wel eens andere drugs?

nee -1- ja -x-

(END.: VER- 1Welke?

DER MET
VRAAG 90) heroine -2- LSD -3- cocaine -4-

Gebruik je die regelmatig, af en toe of bijna nooit?

bijna nooit -1- af en toe -2- regelmatig -3-

andere -5-

Als je 's avonds uit bent, komt het dan wel eens voor dat er gevochten
wordt?

nee -1- ja -x-

Vecht je dan zelf ook wel eens mee?

nee, nooit -2- 1 af en toé -3- ja, zeker -4--4-

51

52

53

54
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Het is niet altijd gemakkelijk om je goed te amuseren. Als je nou met je

vriend(inn)en uit bent, dan wil je wel eens lol hebben. En dat kan er na-
tuurlijk wel eens toe leiden dat er dingen gedaan worden die eigenlijk niet

mogen.

92.

93.

94.

Heb je b.v. wel eens meegemaakt dat er dingen vernield werden?

ja -1- mnee -2- (ENG.: VERDER MET VRAAG 110)

Heb je er zelf ook wel eens aan meegedaan?

ja -l- nee -2-_H (ENG.: VERDER MET VRAAG 110)

Wat werd er dan (meestal) vernield? (ENG.: GEEN VOETBALVANDALISME).

telefooncel/tramhuisje -1-

ruiten/deuren -2-

verkeersborden/lantaarnpalen -3-

automaten/parkeermeters -4-

auto's/fietsen/bromfietsen -5-

beplanting -6-

brandje stichten -7-

anders, nl.: .................. -8-

60

61

62

95.

95.

97.

98.

99.

100.

101.

Hoe vaak heb je daar het laatste jaar (de laatste tijd) aan meegedaan?

1 keer -2- 2-3 keer -2- 4 keer of meer -3-

L 1
Was je alleen, met 1 of 2 vriend(inn)en of met een
hele groep?

alleen met 1 of 2 vriend(inn)en met hele groep

-1- -2- -3- -

niet -4-

T
(ENG.: VERDER MET

VRAAG 110)

Waren jullie er (meestal) op uit om wat te vernielen of kwam het opeens in

jullie op?

echt erop uit -1- kwam opeens op -2-

Vond je het leuk om eraan mee te doen, of vond je er niet zoveel aan?

1
leuk -1- ging wel -2- niet leuk 3

Ben je door iemand betrapt?

F.
_x_ nee (ENG.: VERDER MET VRAAG 103)

y
D&r wie werd je dan betrapt?

ouders -2- (ENG .: VERDER MET VRAAG 101)

eigenaar/belanghebbende -3-

voorbijganger/buur -4- (ENG.: VERDER MET VRAAG.102)

politie -5-

Wat was hun reaktie?

geen reaktie -1-

rustig over gepraat -2-

te keer gegaan -3-

(ENG.: VERDER MET VRAAG 103)

straf gekregen (geen zakgeld. -4-
niet uitgaan e.d.)

geslagen -s-

1

63

64

65

66

67

68
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102.

103.

104.

105.

Wat heeft die gedaan?

niets

kalme diskussie

erg te keer gegaan/gedreigd

-1- politie geroepen -4-

-2- rapport/proces verbaal -5-

-3- moest mee naar buro -6-

Heb je er nog met iemand over gesproken?

nee -1-

T
(ENQ.: VER- 11 Met je vrienden?

DER MET

VRAAG 108) nee -2- Ja

Wat was hun reaktie?

geen reaktie/neutraal -3-

afkeurende reaktie -4-

goedkeurende reaktie -5-

106.

107.

108a.

106b.

109.

110.

Heb je er nog met volwassenen, buiten je ouders, over gesproken?

nee -1-

W

ja -x-

Wat was hun reaktie?

geen reaktie rustig over gepraat ve rontwaardigd/boos

-2- - 3- - 4-

(ENQ.: INDIEN NIET DOOR OE OUDERS BETRAPT, VRAAG 108 STELLEN, ANDERS VER-
DER MET VRAAG 110).

Zijn je ouders het te weten gekomen?

nee 1- ja -x-

(END.: VER- Hoe?
DER MET
VRAAG 110) zelf verteld -2- ouders hebben het later ontdekt -3-

Hoe was hun reaktie?

geen reaktie -l

rustig over gepraat -2-

te keer gegaan -3-

straf gekregen (geen zakgeld. -4-
niet uitgaan e.d.)

geslagen

Ga je veel naar voetbalwedstrijden?

-5-

vaak -1- soms -2- nooit -3- I (ENQ.: VERDER MET VRAAG 115)

41

Heb je weleens meegemaakt dat er vernield werd: in het openbaar vervoer of
in het stadion?

openbaar vervoer -1- stadion -2- beide -3 nee -4 - (END.: VERDER
--J MET VRAAG

115)

69

70

71
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112.

113.

114.

115.

116.

117.

Heb je daar wel eens aan meegedaan?

-1- nee -2- (ENQ.: VERDER MET VRAAG 115)

Hoe vaak het laatste jaar?

1 keer 2-3 keer 4 keer 3-of meer niet

-4--1- -2- -

z
(ENQ.: VERDER MET VRAAG 115)

Vond je het leuk om er aan mee te doen, of vond je er niet zoveel aan?

leuk -1- ging wel -2- niet leuk -3-

Kom je na school of na je werk of tussen de middag wel eens in warenhuizen,

supermarkten of winkelcentra?

vaak -1- soms -2- [bijna nooit

Heb je wel eens wat meegepikt?

ja -1- nee -2- (ENQ.: VERDER MET VRAAG 132)

Wat voor dingen (meestal)?

snoep, fruit, chocolade -1-

voorwerpen van geringe waarde -2-
(tijdschrift, stiften, make-up e.d.)

voorwerpen van grotere waarde -3-

(boeken, grammofoonplaten, kleren e.d.)

2-6

7

8

9

10

11

12

118.

119.

120.

121.

122.

Hoe vaak heb je dat het laatste jaar (de laatste tijd) gedaan?

2-3 keer 4 keer of meer niet1 keer

-4--2- -3--1-

Z 1

(ENQ.: VERDER MET VRAAG 132)

Was je alleen, met 1 of 2 vriend(inn)en of met een hele groep?

alleen -1- 1 of 2 vriend(inn)en -2- met een hele groep

Waren jullie er (meestal) op uit om wat te pikken of kwam het

jullie op?

er echt op uit -1- kwam ineens op -2-

Vond je het leuk, of vond je er niet zoveel aan?

leuk -1- ging wel -2- niet leuk -3-

Ben je door iemand betrapt?

ja 4 -l- [ne, 2 y (ENQ.: VERDER MET VRAAG 125)

13

-3-

14

zo opeens bij

15

16

17

3
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123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130a.

130b.

131.

132.

Door wie werd je dan betrapt?

eigenaar/belanghebbende voorbijganger/buur politie

-2--1-

Wat heeft die gedaan?

niets -1- politie geroepen -4-

kalme diskussie -2- rapport/proces verbaal -5-

erg tekeer gegaan/gedreigd -3- moest mee naar buro -6-

Heb je er nog met iemand over gesproken?

nee -1-

1
(ENQ.: VER-

DER MET

ja -x-

Met je vriend(inn)en?

VRAAG 130) I nee ja -3-

Wat was hun reaktie?

geen reaktie/neutraal

afkeurende reaktie

goedkeurende reaktie

-1-

-2-

-3-

Heb je er nog met volwassenen, buiten je ouders, over gesproken?

nee -1-

1
ja -x-

Wat was hun reaktie?

geen reaktie rustig over gepraat verontwaardigd/boos

-2- -3- -4-

Zijn je ouders het te weten gekomen?

nee -1-

Z
(ENQ.: VER- Hoe?
DER MET ------

VRAAG 132) zelf verteld -2- ouders hebben het later ontdekt =31

Hoe was hun reaktie?

geen reaktie -1-

rustig over gepraat -2-

te keer gegaan -3-

straf gekregen (geen zakgeld, -4-

niet uitgaan e.d.)

geslagen -5-

Zoals je weet, wordt er op scholen nogal eens wat weggenomen. Is het jou

wel eens overkomen (toen je nog op school was), dat jij wat bent kwijtge-
raakt?

ja nee -2-

18

19

20

21

22

23

24

25
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133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

Heb jij wel eens wat van een ander weggenomen?

nee -1-

(ENQ.: VER- 1 Wat voor dingen (meestal)?
DER MET

VRAAG 148)

Hoe vaak heb je dat het laatste jaar (de laatste tijd) gedaan?

1keer 2-3 keer 4 keer of meer niet

--1- 2- -3- 4 (ENQ.: VERDER MET VRAAG 148)

Was je er (meestal) op uit om wat te pikken of kwam het zo ineens bij je

op?

echt er op uit -1- kwam ineens op -2-

Vond je het leuk of vond je er niet zoveel aan?

leuk -1-

Ben je toen door iemand betrapt?

ja -1-

Z

Door wie werd je dan betrapt?

eigenaar/belanghebbende schoolleiding politie

140.

141.

142.

143.

Wat heeft die gedaan?

-2-

niets -1- politie geroepen -4-

kalme diskussie -2- rapport/proces verbaal -5-

erg tekeer gegaan/gedreigd -3- moest mee naar buro -6-

kleine artikelen (pen, papier, make-up e.d.) -2-

boeken -3-

jas, tas -4-

elektrische apparatuur -5-

geld -6-

ging wel -2- niet leuk -3-

nee -2- (ENQ.: VERDER MET VRAAG 141)

-1-

Heb je er nog met iemand over gesproken?

nee -1- ja -x-

1
(ENQ.: VER-

DER MET
VRAAG 146)

Met je vrienden?

nee -2- ja

Wat was hun reaktie?

geen reaktie/neutraal -1-

afkeurende reaktie -2-

goedkeurende reaktie -3-

26

27

28

29

30

31

32

33

34
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114.

145.

146x.

146b.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

Heb je er nog met volwassenen, buiten je ouders, over gesproken?

nee -l- ja -x-

Wat was hun reaktie?

geen reaktie rustig over gepraat verontwaardigd/boos

-2- -3-

Zijn je ouders het te weten gekomen?

nee -1-

Z
(ENQ.: VER- Hoe?
DER MET
VRAAG 148) I zelf verteld -2-

Hoe was hun reaktie?

geen reaktie -1-

rustig over gepraat -2-

tekeer gegaan -3-

ouders hebben het later ontdekt -3-

straf gekregen (geen zakgeld, -4-
niet uitgaan e,d.)

geslagen

-4-

35

1

36

37

Het komt nogal eens voor dat fietsen worden gestolen in deze stad, zoals je

zult weten. Is het jou wel eens overkomen, dat je eigen fiets weg was?

nee -1- ja -2-

Heb je zelf ook wel eens een fiets van een ander meegenomen?

nee -1-

L
(ENQ.: VER-
DER MET

VRAAG 165)

ja -x-

Hoe vaak heb je daar het laatste jaar (de laatste tijd) aan
meegedaan?

1 keer

-2-

2-3 keer

-3- -5-

Was je alleen, met 1 of 2 vrienden of met een hele groep?

alleen -1- met 1 of 2 vrienden -2-

-5-

(END.: VERDER

MET
VRAAG 164)

met een hele groep -3-

Wilde je die fiets echt hebben, of deed je het, omdat je op dat momentver-
voer nodig had?

wilde fiets hebben -1- had vervoer nodig -2-

Vond je het leuk, of vond je er niet zoveel aan?

leuk -1- ging wel -2- niet leuk -3-

4 keer of meer

38

39

40

41

42
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154.

155.

156.

Ben je toen door iemand betrapt?

1
nee 1 ja -x-

Door wie werd je dan betrapt?

voorbijganger/buur politieeigenaar/belanghebbende

-2- -4--3-

Wat heeft die gedaan?

niets 1 -1-

kalme diskussie -2-

erg teleeer gegaan/gedreigd -3-

43

44

157.

158.

159.

Heb je er nog met iemand over gesproken?-

nee -1- ja

(ENQ.: VER- 1 Met je vrienden?
DER MET

VRAAG 162) nee

politie geroepen -4-

rapport/proces verbaal -5-

moest mee naar het buro -6-

Wat was hun reaktie?

geen reaktie/neutraal -1-

afkeurende reaktie -2-

goedkeurende reaktie -3-

ja

45

46

160.

161.

162a.

162b.

163.

Heb je er nog met volwassenen, buiten je ouders, over gesproken?

Wat was hun reaktie?

geen reaktie rustig over gepraat verontwaardigd/boos

-4--2- -3-

Zijn je ouders het te weten gekomen?

nee -1- ja

-2- ja -3-

-x-

(ENQ.: VER- 1 Hoe?
DER MET
VRAAG 164) zelf verteld

Hoe was hun reaktie?

geen reaktie -1-

rustig over gepraat -2-

tekeer gegaan -3-

-2- ouders hebben het later ontdekt -3-

straf gekregen (geen zakgeld, -4-

niet uitgaan e.d.)

geslagen -5-

47

46

49
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We hebben het erover gehad, dat het niet altijd zo makkelijk is om je in je

vrije tijd te amuseren. Als je vrij bent, wil je toch wel eens iets beleven.

Iets wat veel jongeren leuk vinden, is in een auto te rijden. Maar als je
nog geen 18 jaar bent, mag dat natuurlijk niet. Een van de mogelijkheden om

het toch te kunnen doen is, een geparkeerde auto meenemen en er een eindje
mee toeren.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

Heb je dat zelf wel eens gedaan?

ja -l- 1 nee -2- (ENQ.: VERDER MET VRAAG 179)

Hoe vaak heb je dat het laatste jaar (de laatste tijd) gedaan?

1 keer -1- J 2-3 keer -2- 4 keer of meer -3- niet 4

Was je alleen, met 1 of 2 vriend(inn)en of een
hele groep?

(ENQ.: VERDER MET
VRAAG 179)

alleen 1 of 2 vriend(in n)en met een hele groep

-1- -2- -3-

Waren jullie er (meestal) echt op uit om met een auto te gaan rondtoeren of
kwam het opeens bij jullie op?

echt op uit -1- kwam opeens op -2-

Vond je het wel leuk of vond je er niet zoveel aan?

leuk -1- ging wel -2-
-

niet leuk -3-

Ben je toen door iemand betrapt?

ja -1- nee -2- (ENQ.: VERDER MET VRAAG 172)

Z

Door wie werd je betrapt?

eigenaar/belanghebbende voorbijganger/ uur politie

-2- -3-

171.

172.

173.

Wat heeft die gedaan?

niets -1- politie geroepen

kalme diskussie -2- rapport/proces verbaal

erg te keer gegaan/gedreigd -3- moest mee naar buro

Heb je er nog met iemand over gesproken?

nee

i
(ENQ.: VER-

DER MET

VRAAG 177)

Met je vrienden?

1
nee -2- ja -3-

1 L
(ENQ.: VER- (ENQ.: VERDER MET VRAAG 174)

DER MET
VRAAG 175)

50
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174. Wat was hun reaktie?

geen reaktie/neutraal -1-

afkeurende reaktie -2-

goedkeurende reaktie -3-

59

175.

176.

177a.

177b.

178.

179.

Heb je er nog met volwassenen, buiten je ouders, over gesproken?

nee -1- ja -x-

Wat was hun reaktie?

rustig over gepraat verontwaardigd/boosgeen reaktie

--2- 4--3-

Zijn je ouders het te weten. gekomen?

1
nee -1- ja

(ENQ.: VER- Hoe?
DER MET

VRAAG 179) zelf verteld -2- ouders hebben het later ontdekt

Hoe was hun reaktie?

geen reaktie

rustig over gepraat

tekeer gegaan

1 straf gekregen (geen zakgeld, -4-
2- niet uitgaan e.d.)

geslagen -5-

We hebben nu een aantal dingen besproken, die bij de wet verboden zijn.
Maar wat vind jij: zeg je: "zo erg is dat niet", of zeg je: "dat kun je

toch eigenlijk niet doen"?

ik vind het niet erg -1-

het hangt van het (soort) feit af -2-

ik keur het af -3-

60

61

62

63

180.

181.

Hoe vind je dat de politie tegen dit soort gedrag moet optreden? Vind je

dat ze meestal niets moeten doen, alleen moeten waarschuwen of de jongelui

mee naar het buro moeten nemen?

niets doen -1-

waarschuwen -2-

mee naar buro nemen -3-

anders, nl.: .................................. -4-

Als je er zeker van was, dat je niet ontdekt zou worden, zou je dan dingen
die we genoemd hebben, (vaker) doen?

nee -l- 1 soms -2- 1 ja 3-

64

65
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182.

183a.

183b.

184.

185.

186.

187.

188.

189.

190.

191.

Ben je wel eens voor een ander soort strafbaar feit met de politie in aan-

raking gekomen?

(ENQ.: GEEN VERKEERSOVERTREDINGEN).

ja -1 nee -2-

Zij sommige van je beste vriend(inn)en wel eens door de politie opgepakt?

nee 1- ja

Hoeveel?

-x-

een -2- 2 of 3 . -3- 4 of meer -4-

Heb jij soms een of andere hobby? (inklusief sport).

nee -1-

4.

Hoeveel tijd besteed je daar ongeveer aan?

minder dan 5 uur per week -2-

5 t/m 10 uur per week -3-

meer dan 10 uur per week -4-

Heb je wel eens het gevoel dat je je echt verveelt, dat je niets weet te
doen?

nee, zelden -1- af en toe, soms -2- regelmatig -3- vaak -4-

Tenslotte zou ik nog wat willen vragen over hoe het bij jullie thuis is.

Vind je het over het algemeen wel gezellig thuis?

meestal wel gezellig soms is het gezellig meestal niet gezellig

-1 -2- - 3-

Zijn er ook bepaalde dingen die je met het hele gezin samen of met je ou-
ders doet, b.v. uitstapjes maken of samen sporten?

ja l- 1 nee
I

(ENG.: VERDER MET VRAAG 195)

Sporten jullie samen? (ook zesenmen, fietsen, wandelen)

nee 71-ia -x-

Hoe vaak ongeveer?

elke week -2-

een paar keer per maand -3-

minder dan een keer per maand -4-

Gaan jullie wel eens samen naar de film, naar een theater, museum of derge-
lijke?

nee -1- ja -2-

(ENG.: VER- (ENG.: VER-
DER MET DER MET
VRAAG 193) VRAAG 192)
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192. Hoe vaak ongeveer?

elke week -l-

een paar keer per maand -2-

minder dan een keer per maand -3-

h 4
2-6

7

193.

194.

Maken jullie wel eens samen uitstapjes in het weekend?

nee -1- ja -x-

Hoe vaak ongeveer?

meer dan één keer per maand

elke één 9 twee maanden

195.

196.

197.

196.

199.

200.

201.

202.

een paar keer per jaar

Gaan jullie samen met vakantie?

altijd -1- soms -2- nooit 3 n.v.t.. blijven thuis -4-

We hebben allemaal wel eens problemen. Als je moeilijkheden hebt, bespreek

je die over het algemeen met:

je vader:

nee -1-

af en toe -2-

meestal wel -3-

n.v.t. -4-

ja

Iedereen heeft wel eens zin om van huis weg te lopen, maar de meesten doen
het niet. Sommigen gaan er wel eens echt van door.

Ben je zelf wel eens van huis weggelopen?

nee -1-

1

je moeder:

nee -1-

af en toe -2-

meestal wel -3-

n.v.t. -4-

-x-

Hoeveel keer is dat gebeurd?

een keer -2- 2 of 3 keer -3- 4 keer of meer -4-

Is er vaak ruzie bij jullie thuis?

weinig soms tamelijk veel zeer veelheel weinig

-5--1- -2- -3- -4-

Heb je wel eens ruzie met:

je vader:

je moeder:

tamelijk veel zeer veel n.v.t.heel weinig weinig

2- -

soms

-4- - 5--1- - -6-

heel weinig weinig soms tamelijk veel

Lii

r vee n.v.t

-1- -2- -3 -4- -5- -6--

6

9

12

13

14

15
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203.

204.

205.

206.

207.

208.

209.

210.

211.

Als je op je kop krijgt van je ouders, vind je den dat je dat eigenlijk

wel verdiend hebt of niet?

meestal wel soms meestal niet komt niet voor

-1- -2- -3- -4-

Krijg je van je ouders ook wel eens een kompliment, als je iets goed gedaan
hebt (b.v. meegeholpen, goed rapport e.d.)?

1
vaak -1- soms -2- (bijna) nooit -3-

Als je met vriend(inn)en uitgaat, weten je ouders dan meestal met wie je

uitgaat?

meestal wel -1- soms -2- meestal niet -3-

En zeggen ze je, over het algemeen, hoe laat je thuis moet zijn?

ja

Z

-1-1 nee -2- y (ENQ.: VERDER MET VRAAG 208)

Hou je daar rekening mee; luister je naar hen?

meestal wel -l- i soms -2 meestal niet

Ga je weleens naar de kerk?

nee -1- ja -x

Hoe vaak?

W

één keer per week -2-

één keer per maand .3-

eén paar keer per jaar -4-

zelden -5-

Tot slot wil ik nog een paar meer algemene vragen stellen.

Veel jongeren hebben iemand die ze heel erg bewonderen. Het kan iemand zijn
die ze kennen of een bekend persoon. Heb je ook zo iemand?

nee -1- ja

Wie dan?

-x-

een bekende (familielid, leraar e.d.)

iemand die hij/zij niet persoonlijk kent
(popster, t.v.-held, sportheld e.d.)

1
(ENQ.: OVERHANDIG NU LOSSE KAART)

In welke gemeente ben je
geboren ...............
.....................:.

16

17

18

19

2n

21

22
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RESPONDENTNUMMER:

Dan heb ik nog een paar vragen die je het beste zelf in kunt vullen. Zou je dat, als

laa tste, nog even willen doen?
Zet maar een kruisje in hot hokje dat bij je antwoord past.

a. Ik ben goed in sport q goed

middelmatig

q niet goed
23

b. Ik ben niet op mijn mondje gevallen, ik kan q helemaal mee eens

goed mijn zegje doen
q een beetje mee eens

q niet mee eens 24

c. Ik ben populair bij de meisjes q ja

q een beetje

q nee
25

d. Ik ben populair bij de jongens q ja

o een beetje

q nee
26

e. Ik kan goed leren
n

ja

gaat noDal

q nee
27

f. Ir, ben handig. met mijn handen q ja

gaat nogal

q nee
28

g. Ik ben trots -,p mijn vader q ja

gaat nogal

q nee 29

h. Ik ben trots op mijn moeder q ja

I 1
gaat nogal

__

q nee
30

De mogelijkheid bestaat dat je over, pakweg, 1 jaar weer gevraagd zult worden

voor zo'n gesprekje. Zou je dan ook weer willen meewerken?

ja -1- nee -2
31

32

HARTELIJK DANK VOOR JE MEDEWERKIN G -
33

34

35
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