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Joes Kloppenburg en Meindert Tjoelker zijn de meest bekende
slachtoffers van zinloos geweld. Deze incidenten staan niet op
zichzelf. Regelmatig melden kranten gevallen van vandalisme,
verstoring van de openbare orde en mishandeling, soms zelfs
met dodelijke afloop. Massaal bezochte ‘stille tochten’ tegen
zinloos geweld getuigen van de grote maatschappelijke
verontrusting die dit teweegbrengt. Agressief gedrag is aan de
orde van de dag in het verkeer, op straat, in winkels en op
scholen. Jongeren spelen daarin een belangrijke rol.

In Geweld als uitdaging staat de vraag centraal of geweld onder
jongeren toeneemt, waardoor dat komt en wat we eraan
kunnen doen. Gabriël van den Brink kijkt hiernaar vanuit
historisch, sociologisch en pedagogisch perspectief. Empirisch
materiaal en theoretische perspectieven worden bij elkaar
gebracht, zodat een samenhangende visie op agressief gedrag
van jongeren ontstaat. De voorstellen die de auteur aandraagt
om dergelijk gedrag van jongeren te voorkomen, variëren van
langetermijnoplossingen tot direct te treffen maatregelen; van
het stimuleren van sociale betrokkenheid tot het spreiden van
de sluitingstijden van kroegen en discotheken.

Geweld als uitdaging is bestemd voor zowel professionals die in
de praktijk met jongeren werken, als voor beleidsmakers,
journalisten en politici. Het boek biedt een nieuw perspectief op
de problematiek van agressieve jongeren en vormt een aanzet
er anders mee om te gaan.

Gabriël van den Brink is werkzaam bij het NIZW en doet sociaal-
wetenschappelijk onderzoek naar de modernisering van het
bestaan in Nederland. Eerder schreef hij onder meer Hoge eisen,
ware liefde. De opkomst van een nieuw gezinsideaal in
Nederland en Een schaars goed. De betekenis van zorg in de
hedendaagse levensloop.

Geweld als uitdaging is samen met De veiligheidsutopie van
Hans Boutellier door de Stichting Maatschappij Veiligheid en
Politie (SMVP) bekroond met de Publicatieprijs SMVP 2003.
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V o o r w o o r d  b i j  d e  d e r d e  d r u k

Hoewel het voor uitgever en auteur altijd verheugend is als een boek zijn derde

druk beleeft, stemt het in dit geval tot nadenken. Sinds de eerste druk zijn wij

immers geconfronteerd met nieuwe vormen van geweldpleging en de wereld werd

bepaald niet veiliger.

Het begon al in de week dat dit boek verscheen. Op 11 september 2001 boorden

twee vliegtuigen zich in het World Trade Centre te New York – een terroristische

aanslag die twee oorlogen tot gevolg had. Inmiddels is het Tabilanregime

verdreven uit Afganistan en is Irak verlost van Saddam Hoessein.

Ook in Nederland kregen we ongekende vormen van geweld te zien. Pim Fortuyn

lanceerde een frontale aanval op de bestaande politiek en mobiliseerde daarbij de

afkeer van allochtonen onder de autochtone burgerij. Vervolgens werd hij op 

6 mei 2002 doodgeschoten en leek de parlementaire politiek een ogenblik te

wankelen.

Een en ander leidde tot een maatschappelijk klimaat waarin men grote nadruk op

het handhaven van normen en waarden legt. De tijd van gedogen lijkt voorbij en

allerwegen – maar vooral op lokaal niveau – wordt stevig ingezet op veiligheid.

Het is geen toeval dat met name de inspanningen van de Rotterdamse overheid

met grote belangstelling gevolgd worden.

In die zin moeten we zeggen dat vraagstukken rond geweld op alle niveaus –

globaal, nationaal en lokaal – de afgelopen twee jaar actueler dan ooit geworden

zijn. Maar het betekent eveneens dat de beperkingen van deze studie aan het licht

treden. Moest ik met de wetenschap van nu opnieuw een onderzoek beginnen

naar geweld en agressief gedrag dan zou ik er er ten minste drie elementen aan

toevoegen. 

Ten eerste de doorwerking van globale ontwikkelingen op het maatschappelijk

klimaat. Het is eigenlijk niet mogelijk om de Nederlandse maatschappij als een

gesloten stelsel te behandelen. Internationale spanningen zoals die in het Midden-

Oosten werken hier te lande sterk door en zetten onder andere de verhouding

tussen gelovige moslims en ongelovige autochtonen onder druk.

Ten tweede de vraag wat men tegen agressief gedrag zou kunnen doen. Aan het

einde van Geweld als uitdaging schets ik weliswaar de contouren van een bescha-

vingsoffensief maar het blijft onduidelijk welke maatschappelijke krachten zoiets

kunnen doorvoeren. In dat verband lijkt meer aandacht nodig voor het gewicht

van de Nederlandse middenklasse, respectievelijk de normen die grote delen van

de bevolking met elkaar gemeen hebben.
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Ten derde zou ik vragen rond burgerschap uitvoeriger behandelen. Want of het nu

gaat om bevordering van veiligheid, integratie van migranten of het inperken van

een al te assertieve levensstijl – deze problemen laten zich niet oplossen door een

terugkeer naar de goede oude tijd of een moralistische oproep tot gedragsverbete-

ring. Wat dat betreft zie ik meer heil in een moderne vormgeving van burgerschap.

Het is niet mogelijk deze elementen in een derde druk te verwerken zonder de

opzet van het boek grondig te veranderen. In plaats daarvan wil ik de geïnteres-

seerde lezer dan ook verwijzen naar de projecten rond veiligheid en burgerschap

die inmiddels vanuit het NIZW ter hand genomen zijn. 

Gabriël van den Brink

Leiden, juni 2003
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I n l e i d i n g

‘Als u het weet, u mag het komen zeggen …’ aldus een vertwijfelde
premier Kok tijdens een toespraak op 30 september 1998. Hij sprak onder
meer over het toenemende geweld in de samenleving en zei te beseffen dat
veel mensen in Nederland gebukt gaan onder gevoelens van onveiligheid.
Tegelijkertijd erkende hij dat er geen simpele oplossingen voorhanden
zijn. Hij wist niet wat er moest gebeuren en had daar zelfs slapeloze
nachten van. Deze onomwonden erkenning van machteloosheid riep
nogal wat vragen op.1 Daarom nam Kok enkele weken later, toen hij
opnieuw over dit onderwerp sprak, een vastberadener houding aan. Hij
bezwoer zijn gehoor dat de overheid er alles aan zal doen om geweldple-
ging te beteugelen en deed een paar globale voorstellen.2 Je kunt je echter
afvragen of dit voor moderne burgers toereikend is. Zij willen weten
welke oorzaken een rol spelen, hoe de verantwoordelijkheden op dit punt
worden verdeeld en welke maatregelen er te nemen zijn. Zij ervaren het
geweld van de laatste jaren als een uitdaging, als iets wat dwingt tot
nadenken, tot politiek debat en uiteindelijk tot handelen. Zij delen een
sense of urgency die wel eens tot onverstandige of eenzijdige reacties leidt
maar die men bij de overheid soms node mist. Wat dat betreft vormt
geweld van jongeren in drie opzichten een uitdaging.

Ten eerste op het meest praktische niveau. Jongeren die op straat,
tijdens het uitgaan of op school geweld plegen, dagen daarmee hun omge-
ving uit. Ze bedreigen het slachtoffer, vernielen andermans eigendom of
beledigen de functionarissen die met toezicht zijn belast. Bepaalde
burgers treden corrigerend op, maar de meeste houden zich gedeisd en
gaan elke confrontatie uit de weg. Ze weten inmiddels dat ingrijpen
gevaarlijk is. Toch neemt dat hun ergernis niet weg en evenmin de stille
wens om de daders hardhandig tot de orde te roepen.

Ten tweede vormt agressief gedrag van jongeren een uitdaging op het
niveau van beleid en politiek. Wat moet de overheid nu met dit soort
agressiviteit? Moeten we vooral investeren in preventieve maatregelen of
meer gevangenissen neerzetten? Hoe lang kan een gemeente de overlast in
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een bepaalde wijk nog toelaten en wanneer wordt ingrijpen noodzakelijk?
Kun je asociale gezinnen vanuit de basisschool benaderen of moet je ze
een opvoedingscursus laten volgen? Dat soort vragen betreft niet alleen
het gedrag van jongeren maar ook de voorwaarden waaronder zij
opgroeien. Inmiddels wordt in brede kring beseft dat er vaak diverse
maatregelen geboden zijn en dat elk beleid een zaak van lange adem is.
Maar dat doet niets af aan het besef dat jongerengeweld ook politiek op
een uitdaging neerkomt.

Ten derde vormt geweld van jongeren een uitdaging in intellectueel
opzicht. Waar komt dat agressieve gedrag eigenlijk vandaan? Doet het
zich in alle klassen voor of is het kenmerkend voor een bepaalde levens-
stijl? Neemt geweldpleging van jongeren in ernst en omvang toe of vloeit
deze indruk slechts voort uit een grotere belangstelling voor dit onder-
werp? Welke motieven spelen bij de geweldplegers een rol? Of gaat het
domweg om de gevolgen van druggebruik en sterke drank? Kortom: wat is
de maatschappelijke betekenis van het gedrag dat de meeste mensen
ervaren als een vorm van zinloos geweld? Overigens beperkt dit derde
punt – de intellectuele uitdaging – zich niet tot het verzamelen van
nieuwe of het ordenen van reeds bestaande inzichten. Er is inmiddels veel
bekend, terwijl er ook diverse verklaringen voor geweld van jongeren
worden geformuleerd. Het is al een hele opgave om die gegevens en
verklaringen tot een samenhangend beeld te verwerken. Maar de grootste
moeilijkheid is toch een andere. Hoe kan het eigenlijk dat het geweld van
jongeren in Nederland toeneemt terwijl het maatschappelijk fantastisch
gaat? We maken immers – zeker als men naar andere delen van de wereld
kijkt – haast paradijselijke omstandigheden mee. We hebben geen doden
te betreuren wegens oorlogsvoering of natuurrampen. De werkloosheid is
in de jaren negentig gedaald en het gaat ons economisch voor de wind.
Het opleidingspeil van jongeren is nog nooit zo hoog geweest en hun
bewegingsvrijheid is groot.

Met andere woorden: er is eigenlijk geen enkele aanleiding om boos of
rancuneus te zijn, en desondanks geven tal van jongeren zich over aan
geweld. Dat is eigenlijk de centrale paradox die ik in dit onderzoek wil
oplossen. En dat is een niet geringe opgave. Als het alleen maar om de
kansarmen of jongeren van allochtone afkomst zou gaan, dan lag een
verklaring voor de hand. Maar het blijkt in feite vaak te gaan om
autochtone jongeren die overdag gewoon naar hun werk gaan en die een
opleiding hebben gevolgd. Het is daarom niet juist om zinloos geweld af
te doen als een randverschijnsel. Het gaat om een verschijnsel dat midden
in de samenleving staat en ook iets over die samenleving zegt. In die zin

10
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houdt het geweld van jongeren ook een uitdaging aan onszelf in. We
mogen ons er niet toe beperken om een aantal tellingen te houden of
bepaalde jongeren aan te wijzen die vervolgens het doelwit worden van
een specifiek beleid. De maatschappelijke betekenis van agressief gedrag
laat zich nu eenmaal minder simpel vaststellen dan de verwondingen die
het slachtoffer heeft opgelopen. Dat rechtvaardigt de tamelijk brede en
ingewikkelde uiteenzetting die in dit boek wordt geboden. Laat ik echter
met een voorbeeld beginnen.

C o m p l e t e  w a a n z i n
Op 17 februari 1999 doet de Volkskrant verslag van een gewelddadig inci-
dent dat zich in het plaatsje Renkum heeft afgespeeld. Op een nacht ziet
een stel jongens in het hokje bij de plaatselijke Rabobank een man liggen.
Hij heeft zojuist een lange fietstocht achter de rug en wil even uitrusten.
De jongelui beginnen hem te slaan, en ze schoppen hem zo hard dat hij
naar het ziekenhuis moet. Er is niets wat als aanleiding voor het geweld
kan worden aangemerkt. De daders staan niet als agressief of crimineel
bekend en iedereen uit hun omgeving is verbijsterd over hun gedrag.
‘Aardige jongens’ sloegen fietser in blinde drift bijna dood, kopt de krant.
Hoewel het slechts om een summier artikel gaat, blijkt dat dit incident
alle kenmerken van ‘zinloos geweld’ vertoont. Ik behandel deze
kenmerken puntsgewijs.

Het eerste punt betreft de daders van het incident. Het gaat om vijf
mannen van 18 tot 20 jaar oud. Als ze voor de rechter verschijnen, dragen
ze een leren jack en hebben ze kortgeknipt haar. Alle verdachten wonen
nog bij hun ouders thuis, hebben werk en gedragen zich in het gewone
leven allerminst agressief. Volgens hun ouders zijn het ‘aardige jongens’.
Hun kameraden omschrijven hen als ‘prima vrienden’. De reclassering
wijst erop dat ze uit keurige gezinnen komen. Het tweede punt heeft
betrekking op het slachtoffer. Het gaat om een wat oudere man die bij een
geldautomaat wilde uitrusten. Hij was nog niet eerder in Renkum geweest
en had zijn aanvallers nog nooit ontmoet. Hij heeft de jongelui niets in de
weg gelegd en zich ook niet tegen hen te weer gesteld. Het derde punt
betreft de juridische status van het delict. Het betreft onmiskenbaar een
vorm van mishandeling die ernstige verwondingen tot gevolg had.
Volgens de rechter scheelde het maar weinig of de man had het incident
niet overleefd. Vandaar dat men het delict omschrijft als ‘poging tot dood-
slag’. Er wordt tweeënhalf tot drie jaar cel geëist.

Tot zover lijkt het incident niet erg specifiek. Gevallen van mishande-
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ling komen jaarlijks vele malen voor. Maar in een paar opzichten vertoont
dit type geweldpleging eigen kenmerken. Zo is er – ten vierde – de bijzon-
dere rol van het groepsproces. Het blijkt te gaan om een stel vrienden van
wie er één fungeert als de aanstichter van het geweld. De mannen
verkeren tijdens de mishandeling in een soort van razernij. Ze stellen zich
niet tevreden met een paar klappen maar beogen de totale uitschakeling
van het slachtoffer. ‘Hij heeft zijn kop al kapot’, roept een van hen. ‘Laat
mij maar schoppen, ik heb stalen neuzen’, stelt een ander voor. Na afloop
komen de daders in een triomfantelijke stemming bijeen. De groepsleden
jutten elkaar blijkbaar tot het uiterste op. Ten vijfde is er de nodige drank
in het spel. De mishandeling vindt plaats na afloop van een avondje uit.
Een van de verdachten geeft toe dat hij te veel heeft gedronken. De man
van de reclassering stelt eveneens dat de mannen onder invloed waren.
Sterke drank roept echter op zich geen agressie op maar versterkt de stem-
ming die er al is. Waren de verdachten misschien al agressief voordat ze
aan de drank gingen? Daarmee zijn we – ten zesde – bij hun beweegre-
denen. Een van de daders noemt een motief. Zijn vriendin had hun relatie
verbroken en als gevolg daarvan was hij volslagen doorgedraaid. Maar de
verdachten beseffen wel dat het mishandelen van een wildvreemde man
nooit te rechtvaardigen is met zo’n motief. Eigenlijk hebben ze geen
enkele verklaring voor hun gedrag. Hun houding tegenover de rechter is
bijzonder timide. Het was de grootste fout van mijn leven, erkent de
aanstichter. Daarmee stijgt deze agressie uit boven een gewone mishande-
ling: men gaat onder invloed van groepsdynamiek en sterke drank zonder
aanleiding tekeer tegen een onschuldige voorbijganger.

Tot het bijzondere van dit geweld behoort ook – ten zevende – de
sociale situatie waarin het gebeurt. Het slachtoffer lag te slapen langs de
openbare weg. Het was al diep in de nacht en waarschijnlijk was er
niemand anders te zien. De omwonenden moeten wel iets hebben
gehoord, want zij hebben de politie gebeld. Niettemin is het veelzeggend
dat niemand is gaan kijken of hulp heeft geboden, terwijl de hele klop-
partij toch twintig minuten heeft geduurd en terwijl het indringend
kermen van het slachtoffer kon worden gehoord. Het illustreert dat de
‘cultuur van afzijdigheid’ inmiddels ook heerst in een kleine plaats als
Renkum. Ten achtste leidt het gebeurde tot ontzette reacties bij het
publiek. Bij de reclassering is men ‘verbijsterd’ over het feit dat deze
jongens zo’n gruweldaad konden begaan. De officier van justitie spreekt
van ‘complete waanzin’ en maakt een vergelijking met de zaak-Tjoelker in
Leeuwarden. Ten negende is er de publiciteit. Omdat de gebeurtenissen
toevallig door een camera zijn vastgelegd, is de bewijsvoering waarschijn-
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lijk niet erg moeilijk geweest. De mishandeling vond plaats op 5 december
1998, en al tien weken later stonden vijf van de zeven verdachten voor de
rechter in Arnhem. Het verslag van de rechtszaak stond in de Volkskrant
(17 februari 1999) op een van de eerste pagina’s. Aan het slot van zijn
artikel wijst de verslaggever nog eens op het willekeurige karakter van dit
soort geweld. Iedereen had het slachtoffer kunnen zijn.

Het meest intrigerende element blijft evenwel dat ‘gewone jongens’
zoiets vreselijks hebben gedaan. Niemand had ze daartoe in staat geacht.
Ze woonden nog bij hun ouders thuis, maar die hadden niets gemerkt. ‘Ze
werken, dus ze moeten er af en toe eens uit’, zegt de moeder van een van
de verdachten. ‘Normaal doet hij geen vlieg kwaad’, zegt de vader van een
andere verdachte. Het lijkt wel alsof het leven thuis, het werk en het
uitgaansleven drie aparte werelden vertegenwoordigen waartussen geen
uitwisseling bestaat. In de ene wereld weet men domweg niet wat er in de
andere gebeurt. Een vader wist wel dat zijn zoon uitging maar dacht dat
hij niet meer dan drie glazen pils had gedronken. In werkelijkheid kwam
het neer op vijftien glazen bier plus vijf glazen wodka. En niet alleen zijn
er aparte werelden in het geding, het lijkt wel alsof er in elke omgeving
een andere identiteit wordt aangenomen. Het ene moment zijn het
aardige jongens die nog thuis wonen, het andere moment werkende
jongeren die er af en toe eens uit moeten, maar in het uitgaansleven gaan
ze met z’n allen als een beest tekeer. Dat is tevens het meest verontrus-
tende aan dit soort agressief gedrag: je weet als burger nooit van tevoren
waar of wanneer het tot explosie komt. Zelfs jongeren die er in het
gewone leven zo onschuldig bij lopen, ontpoppen zich van het ene op het
andere moment als woestelingen.

M o g e l i j k e  v e r k l a r i n g e n
Wie de betekenis van dit soort gewelddadigheden tracht te achterhalen,
heeft het niet gemakkelijk. Ze lijken te spotten met bestaande theorieën
over crimineel gedrag. Ze lenen zich evenmin voor een specifieke weten-
schappelijke benadering. Om dat te illustreren som ik hieronder kort een
aantal invalshoeken op van waaruit je het incident in Renkum en soort -
gelijke gevallen van mishandeling zou kunnen zien.

Om te beginnen kun je de zaak benaderen vanuit een sociologische
optiek. Waren er omstandigheden die de daders tot deze mishandeling
hebben aangezet? Leefden ze wellicht in een situatie van sociale achter -
stand? Het gaat weliswaar om werkende jongeren, maar hun leven lijkt
niet in het teken van grote armoede of een andere problematiek te staan.
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Volgens de krant waren ze zelfs uit keurige gezinnen afkomstig. Wellicht
stond een van de betrokkenen onder stress omdat hij recentelijk de bons
had gekregen, maar er zijn geen aanwijzingen dat het gaat om een op -
eenstapeling van stressvolle omstandigheden. Dat geldt wel vaker voor
gevallen van zinloos geweld. Ze zijn moeilijk op te vatten als een
antwoord op sociale uitsluiting, ongelijke kansen of maatschappelijke
tegenslag. Toch zou dat bij een sociologische interpretatie voor de hand
liggen. Zo wordt in een van de bekende sociologische theorieën aan -
genomen dat crimineel gedrag op ‘strain’ berust. Daarmee wordt bedoeld
dat er een spanning is tussen het streven van individuen en hun feitelijke
omstandigheden. Dat kan omdat de eigen doelstelling door omstandig-
heden onbereikbaar wordt maar ook omdat die omstandigheden zelf
schadelijk, vernederend of pijnlijk zijn. In elk geval geeft die spanning
aanleiding tot gevoelens van woede, teleurstelling en wraak, die ver -
volgens tot crimineel gedrag leiden.3 Dat lijkt op zichzelf een plausibele
gedachtegang. De moeilijkheid is evenwel dat deze gedachtegang
 nauwelijks toepasbaar is op gevallen van zinloos geweld als het onder -
havige.

Je kunt ook proberen om de zaak meer te zien vanuit een antropologi-
sche optiek. Wellicht gaat het niet zozeer om sociale achterstand en
moeten we het gepleegde geweld een rituele of symbolische betekenis
toekennen. Die benadering blijkt in elk geval bruikbaar voor culturen
waarin eer en status zeer belangrijk zijn. Zo kwamen op het Nederlandse
platteland tot ver in de negentiende eeuw verschijnselen als ketelmuziek
of charivari voor. Dat waren nachtelijke bijeenkomsten waarbij jongelui
met veel lawaai en geweld tekeergingen tegen (de woning van) iemand die
de regels van het huwelijksleven had overtreden.4 In mediterrane culturen
is doorgaans iemands mannelijkheid of de naam van zijn familie in het
geding. Het gebruik van geweld is daar vaak de enige manier om genoeg-
doening te krijgen en het geschonden aanzien te herstellen. Een belang-
rijk punt is evenwel dat deze vormen van agressie duidelijk zijn geregeld.
Ze zijn gebonden aan een bepaalde plaats of tijd en moeten op een bij -
zondere wijze worden uitgevoerd. Daarbij spelen de theatrale vormgeving
en de rituele codering van het geweld een voorname rol.5 Toch blijkt ook
deze analyse nauwelijks toepasbaar te zijn op de Renkumse mishandeling.
Behalve dat het om (nachtelijk) geweld door jonge mannen gaat, is er
verder geen enkele overeenkomst met de verschijnselen die door antro -
pologen zijn onderzocht. Er was geen sprake van belediging, het manne-
lijk aanzien werd niet bedreigd en er was geen spoor te bekennen van
rituele vormgeving.6 Het verontrustende bij een dergelijke mishandeling
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is juist dat de daders elke sociale regulatie of culturele code veronacht-
zamen.

In theorie kan geweld ook worden benaderd in economische termen.
Daarbij wordt de vraag gesteld wat de doelstelling van de daders is en
welke middelen zij inzetten om dat doel te bereiken. Kan gebruik van of
dreiging met geweld worden opgevat als een doelmatig middel? Gaan de
daders op een rationele wijze met dat middel om? In het midden van de
jaren tachtig hebben Cornish en Clarke betoogd dat dit soort afwegingen
bij criminelen inderdaad een rol speelt.7 Volgens hen kunnen verschil-
lende geweldsmisdrijven worden verklaard op grond van een rationele-
keuzetheorie. Uit onderzoek naar roofovervallen in Nederland blijkt dat
daders vaak professioneel te werk gaan. Zij vragen zich terdege af welke
risico’s een overval inhoudt en of deze risico’s opwegen tegen de
verwachte buit. Overvallen worden in de regel grondig voorbereid. De
daders kiezen met zorg een bepaald object en gaan na hoe het is beveiligd
en welke reactie zij kunnen verwachten van het personeel. Zij denken na
over het soort wapen en over degenen met wie ze samenwerken. Over het
algemeen zetten ze geweld op een instrumentele en beheerste wijze in.
Voor nodeloos geweld of wild om zich heen schieten, brengen de meeste
overvallers geen enkele waardering op.8 Het is echter duidelijk dat een
dergelijke interpretatie niet toepasbaar is op het geval in Renkum. Wat
zich daar voordeed, had niets te maken met instrumenteel geweld en al
helemaal niet met een rationeel gebruik ervan. De daders hadden ook
geen enkel doel voor ogen, zoals het binnenhalen van een buit. In feite
bracht hun optreden alleen maar kosten met zich mee (te weten: een
veroordeling). Het heeft dus weinig zin om hun optreden te voorzien van
een economische interpretatie.

Wat is de betekenis van dit geweld als het wordt bezien vanuit een poli-
tiek of beleidsmatig perspectief? Hoe was het in Renkum gesteld met de
openbare veiligheid? Liep het slachtoffer wellicht een extra risico? En was
het optreden van de politie wel alert genoeg? Willem de Haan is een van
de criminologen die pleiten voor een dergelijke benadering. Hij wijst erop
dat veiligheid voor de burgers steeds belangrijker is geworden. Zij
beschouwen het als een belangrijk recht en vinden dat de overheid daar-
voor moet zorgen. Omdat geweld nooit helemaal te vermijden is, moet
het risico ten minste op een rechtvaardige manier worden verdeeld over
de bevolking. In werkelijkheid is dat bepaald niet het geval. Met name de
bewoners van arme stadswijken hebben relatief veel kans om slachtoffer
te worden van mishandeling of overlast. Vandaar dat de rechtvaardige
spreiding van veiligheid een voortdurende zorg van de overheid zou
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moeten zijn.9 Deze benadering blijkt bij gevallen van zinloos geweld
inderdaad wel relevant te zijn. De gebeurtenissen in Renkum – toch
bepaald geen arme stadswijk! – tonen aan dat de kans om op een onver-
wacht moment te worden mishandeld allerminst denkbeeldig is. Verder
duurde het twintig minuten voordat er (door de politie?) werd inge-
grepen. Toevallig werd een en ander door een camera geregistreerd, maar
wat zou er zijn gebeurd als het slachtoffer zich op een andere plaats had
bevonden of als de omwonenden niets hadden gehoord? Het zou niet de
eerste keer zijn dat dit soort mishandeling een fatale afloop had. In elk
geval vragen veel burgers zich af of hun veiligheid in goede handen is bij
de politie en de plaatselijke overheid.

Uiteraard zou je de gebeurtenissen ook kunnen bezien vanuit een
psychologische optiek. Dat de daders door hun ouders ‘aardige jongens’ en
door hun vrienden ‘prima kameraden’ werden gevonden, neemt niet weg
dat ze als razenden tekeergingen. Aangewakkerd door sterke drank bleven
ze het slachtoffer mishandelen, ook nadat hij al op de grond was terecht-
gekomen. Ze konden geen enkele zelfbeheersing opbrengen en legden
geen greintje mededogen aan de dag. Dat getuigt van een houding die je
bij veel criminelen vindt. Volgens de sociale-controletheorie is gebrek aan
zelfbeheersing zelfs de voornaamste oorzaak van delinquent gedrag. Zo
wijzen Gottfredson en Hirschi erop dat veel delinquenten een aantal
eigenschappen gemeen hebben. Zij neigen tot impulsief gedrag, nemen
grote risico’s, denken zelden op langere termijn, vragen zich niet af welke
gevolgen hun optreden heeft voor anderen, reageren bij voorkeur licha-
melijk of non-verbaal en hebben zichzelf onvoldoende in de hand.
Hoewel aangeboren eigenschappen bij deze houding wel een rol spelen,
ligt de oorzaak ervan voornamelijk in de opvoeding. Het is aan de ouders
om hun kinderen voldoende zelfbeheersing bij te brengen door afwij-
kende gedragingen te signaleren en corrigeren.10 Met betrekking tot het
geval in Renkum weten we natuurlijk niet hoe de daders zijn opgevoed.
Maar het staat wel vast dat ze op een beslissend moment niet in staat
waren om zichzelf in de hand te houden. En het is eveneens duidelijk dat
ze niet bij de gevolgen stilstonden. Het kan best dat ze achteraf spijt
hadden, maar het was intussen wel gebeurd. Dat zien we bij de meeste
gevallen van zinloos geweld. Het ontbreken van zelfbeheersing is dus een
belangrijk aspect van zinloos geweld.

Ten slotte kan de vraag worden gesteld in hoeverre biologische aspecten
een rol spelen. Een dergelijke interpretatie was lange tijd taboe, maar dat
is in hoog tempo aan het veranderen. Er wordt momenteel veel onderzoek
gedaan naar allerlei biologische aspecten van gewelddadig en agressief
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gedrag. Sommige wetenschappers vragen zich af in hoeverre genetische
factoren een rol spelen, andere bestuderen de hormonale of neurofysiolo-
gische aspecten van het agressieve handelen.11 Je kunt de zaak ook bezien
vanuit de ethologie. Daarbij denk ik onder andere aan het onderzoek van
Frans de Waal naar de wijze waarop chimpansees met macht en geweld
omgaan. Voor deze apensoort geldt dat geweld – net als bij mensen –
voornamelijk een zaak van (jonge) mannen is. Zij proberen een eigen
positie in de mannelijke hiërarchie te veroveren en gaan daartoe voortdu-
rend confrontaties aan met andere mannelijke apen. Het is zeker niet zo
dat chimpansees domweg het recht van de sterkste volgen. In feite vloeit
hun sociale positie voort uit een ingewikkeld spel van confrontaties en
coalitievorming, maar in een beperkt aantal gevallen loopt dat toch uit op
werkelijke gevechten. Overigens is die hiërarchie zelf weer van belang
voor de kans op nageslacht. Hoe hoger de status van een chimpansee, hoe
vaker hij seksueel contact heeft. Mede daardoor maken chimpansees in
hun adolescentie een moeilijke periode door.12 Het is niet gezegd dat wij
mensen ons geheel van dit soort processen hebben bevrijd. In het
uitgaansleven komt het in elk geval regelmatig voor dat jongemannen
hun frustratie over een mislukte versierpoging afreageren door op de
vuist te gaan met andere (rivaliserende?) mannen. Het bericht dat ze
daarbij ‘als beesten tekeergingen’ heeft misschien een minder overdrach-
telijke betekenis dan je op het eerste gezicht vermoedt.

Niettemin blijkt uit dit alles dat het niet eenvoudig is om zinloos
geweld van een overtuigende interpretatie te voorzien. Je kunt er vanuit
diverse theorieën tegenaan kijken, al zijn sommige plausibeler dan
andere. Je kunt het verschijnsel vanuit meerdere wetenschappelijke disci-
plines benaderen, al is de ene benadering vruchtbaarder dan de andere.13

Zelden is de uitdrukking dat schijn bedriegt méér van toepassing dan
hier. Op het oog is geweld de simpelste oplossing voor menselijke onenig-
heid, maar in werkelijkheid gaat het om een complexe vorm van gedrag
waarop zeer uiteenlopende oorzaken, processen en omstandigheden van
invloed zijn. Vandaar dat veel onderzoekers van jeugdgeweld een inter -
disciplinaire benadering voorstaan. ‘Geweld is een complex, multi -
dimensioneel en veelomvattend verschijnsel en verklaringen vanuit één
enkele wetenschappelijke discipline schieten tekort’, aldus de auteurs van
een recente studie naar jeugdgeweld.14 Verschillende auteurs willen over
de grenzen van het eigen vakgebied heen kijken en nagaan wat een andere
discipline mogelijk te bieden heeft.15 Maar de vraag wélke disciplines het
meest aangewezen zijn, hóe je die op elkaar betrekt en langs welke weg je
de complexiteit van het verschijnsel het beste recht doet – dat zijn vragen
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die elke onderzoeker zelf moet beantwoorden. Laat ik daarom eerst het
theoretisch kader van deze studie uiteenzetten en vervolgens aangeven
welke werkwijze ik zelf heb gevolgd.

N a r c i s m e  e n  a g r e s s i e
Het vertrekpunt voor mijn eigen interpretatie is Evil, een boek over het
kwaad, van de Amerikaanse psycholoog Roy Baumeister. Daarin gaat hij
op zoek naar oorzaken en omstandigheden die mensen ertoe brengen om
gewelddadig tegenover elkaar te zijn. Deze studie is in meerdere opzichten
uitzonderlijk. Hoewel hij zich baseert op een brede verzameling van
empirische onderzoeken, schroomt de auteur niet om een algemene
theorie over het menselijk kwaad op te stellen. Ofschoon zijn voorbeelden
reiken van huiselijke ruzies tot aan de holocaust, slaagt hij erin om zo de
samenhang tussen diverse verschijnselen te laten zien. En terwijl hij zich
volop mengt in het debat over geweld in de Amerikaanse samenleving,
gaat hij dwars in tegen het zelfbeeld van veel Amerikanen. Kortom, het is
een even moedig als veelzijdig boek dat tal van aanknopingspunten biedt
voor het debat over agressief gedrag van jongeren. Daarbij moet – aldus
Baumeister – ook de zienswijze van het slachtoffer met enige reserve
worden behandeld. Er zijn tal van morele, politieke en persoonlijke
redenen om het verhaal van de slachtoffers serieus te nemen, maar dat wil
niet zeggen dat ons inzicht er altijd door wordt bevorderd. Het kwade is
altijd omgeven door een zekere mythologie die wil dat de dader opzette-
lijk en uit louter plezier een medemens kwelt terwijl de slachtoffers
volkomen onschuldig zijn.16 Dat is een populaire maar onwetenschappe-
lijke benadering van het probleem. In werkelijkheid kan geweld tegen
anderen verschillende oorzaken hebben. De voornaamste zijn:
1. het streven naar materieel gewin in termen van geld of macht;
2. een bedreigd gevoel van eigenwaarde;
3. idealisme – ofwel het geloof dat men uit naam van het goede handelt;
4. sadisme – ofwel de lust die men ondervindt in het pijnigen van

anderen.
Slachtoffer en publiek zien de dader al snel als sadist, maar in feite speelt
de vierde oorzaak slechts zelden een rol. Het omgekeerde geldt voor de
tweede oorzaak. Agressief gedrag berust zeer vaak op een gekwetst gevoel
van eigenwaarde, maar die oorzaak wordt haast nooit onderkend.17 Een
nadere uitwerking van dit gezichtspunt is dus op zijn plaats.

Een gezond gevoel van eigenwaarde – dat je ook met termen als
‘narcisme’ of ‘trots’ kunt aanduiden – wordt in het Westen gewaardeerd.
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Wellicht heeft men daarom lange tijd gedacht dat personen die geweld
plegen er een laag zelfbeeld op nahouden. Maar de feiten wijzen anders
uit. Agressie komt bijna altijd voort uit gevoelens van superioriteit tegen-
over het slachtoffer. Dat geldt voor de meest diverse gedragingen, varië-
rend van pestgedrag op school tot politieke tirannie. Het speelt een rol bij
vormen van agressie die veelvuldig voorkomen, zoals vrouwenmishande-
ling. Mannen die hun partner slaan, menen bij elke onenigheid dat hun
waardigheid of trots wordt aangetast. Maar het speelt evengoed een rol bij
de zeldzamere verschijnselen. Zo leert onderzoek naar psychopaten dat zij
een uitgesproken narcistisch zelfbeeld hebben. Zij vinden zichzelf supe-
rieur aan anderen, vatten zichzelf op als centrum van de wereld,
misbruiken anderen voor hun eigen doeleinden en kunnen geen gevoe-
lens van spijt of empathie opbrengen. Bij manisch-depressieve stoor-
nissen blijkt het agressieve gedrag zich tot de manische fase te beperken 
– de fase waarin het gevoel van eigenwaarde sterk wordt overdreven. Om
dezelfde reden worden sommige mensen agressief door het gebruik van
alcohol. De sterke drank laat hun gevoel van zelfvertrouwen toenemen
terwijl hun vermogen tot zelfbeheersing evenredig daalt.18 De eerste alge-
mene conclusie is dan ook dat agressief gedrag vooral met een sterk
gevoel van eigenwaarde samenhangt. Hoe groter iemands ego is, hoe feller
de reactie is als hij door anderen wordt aangevallen.

Bij nader inzien is de zaak iets ingewikkelder. Het komt niet alleen aan
op de grootte maar ook op de kwetsbaarheid van het ego. De neiging tot
geweld komt met name op als iemand een groot gevoel van eigenwaarde
heeft maar niet in staat is om dat waar te maken in relatie tot anderen. Zo
wordt iemand die zichzelf geweldig vindt vooral agressief op het moment
dat hij onvoldoende respect ontvangt. Geweld is meestal een zaak van
mensen die zich in hun gevoel voor eigenwaarde bedreigd of aangetast
voelen. De kern van het probleem is dan dat er een forse kloof bestaat
tussen het positieve zelfbeeld en de negatieve bejegening door anderen.
Door die bejegening treedt er een geweldige boosheid aan de dag. Blijk-
baar loopt die kwetsbaarheid nogal uiteen. Lang niet iedereen die vol zelf-
vertrouwen in het leven staat, reageert vijandig op kritiek of afwijzing. Er
moet dus een onderscheid worden gemaakt tussen de grootte en de stabi-
liteit van het zelfvertrouwen. Uit onderzoek blijkt dat mensen die een
sterk maar stabiel gevoel van eigenwaarde hebben, zelden aan vijandige
gevoelens onderhevig zijn. De vijandigste reactie wordt aangetroffen bij
mensen met een groot maar instabiel ego.19 Soms gaan deze twee
kenmerken hand in hand: hoe sterker het gevoel van eigenwaarde opge-
blazen is, hoe eerder de zeepbel van het narcisme uit elkaar spat. De
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tweede algemene conclusie luidt dan ook dat woede en geweld uit een
krenking van het eigen narcisme voortvloeien.

Toch zet lang niet iedereen met een gekwetst ego zijn agressieve impuls
in daden om. Daar komt een derde factor bij om de hoek kijken, namelijk
de mate waarin iemand zichzelf onder controle heeft. Talloze mensen
lopen dagelijks frustraties op, maar slechts weinigen schieten hun mede-
mensen overhoop. Bij de meesten worden gewelddadige impulsen in
toom gehouden door innerlijke krachten. Zelfcontrole verhindert dat
onze agressieve neigingen tot feitelijk geweld leiden. Het optreden van
geweld hoeft dan ook niet altijd te betekenen dat de agressieve aandriften
sterker zijn geworden, het kan er evengoed op duiden dat de zelfbeheer-
sing is verzwakt. Baumeister meent dat veel geweld losbarst doordat de
zelfbeheersing (tijdelijk) wegvalt en de narcistische woede plotseling naar
buiten treedt. Dat zou kunnen verklaren waarom veel geweldsdelicten in
de opwinding van het moment worden gepleegd. De daders zijn geagi-
teerd, reageren onmiddellijk en nemen daarbij grote risico’s. Ze laten de
gevolgen van hun daad op langere termijn zelden tot zich doordringen.20

Deze kortzichtigheid kan tijdelijk zijn (zoals bij een woedeaanval) maar
kan ook de vorm aannemen van een algemener patroon. In dat laatste
geval spreekt men wel van een criminele levensstijl. Het gaat daarbij om
mensen die impulsief reageren en hun behoeften onmiddellijk willen
bevredigen. Zij gaan voor de snelle winst van een delict en hebben geen
oog voor de hoge kosten op langere termijn. Zij kunnen met andere
woorden maar weinig zelfbeheersing opbrengen en gaan mede daarom
gemakkelijk over tot het gebruik van geweld.21 Het gebruik van alcohol
kan eenzelfde houding tot gevolg hebben. Het verzwakt de rem op het
uiten van vijandige impulsen, terwijl het denken op korte termijn en het
nemen van bepaalde risico’s worden versterkt. Door die combinatie werkt
drankgebruik agressie in de hand.22

Volgens Baumeister komt agressief gedrag dus niet zozeer voort uit
boze opzet of sadisme. Veel belangrijker is dat de daders van zichzelf
uitgaan en nauwelijks acht slaan op de gevolgen van hun handelen voor
anderen. Juist door zijn narcisme beseft de geweldpleger nauwelijks wat
hij aanricht bij de slachtoffers. Daarbij geldt dat de ervaringen van dader
en slachtoffer bij geweldpleging niet te vergelijken zijn. Dat blijkt alleen al
uit de achteloosheid waarmee veel agressie wordt gepleegd. De dader
handelt in een opwelling en beseft nauwelijks de uitwerking van zijn
optreden. Ook stapt hij graag zo snel mogelijk over de gebeurtenissen
heen of pleit hij zich vrij, bijvoorbeeld door te zeggen dat hij in de
gegeven situatie niet anders kon handelen. Het slachtoffer loopt evenwel
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een trauma op. Hij kan er juist niet overheen stappen en blijft zich die
gebeurtenissen levenslang herinneren. Hij stelt de dader verantwoordelijk
voor wat hij heeft gedaan en houdt zich vast aan zijn eigen onschuld. Met
andere woorden: dezelfde gebeurtenis neemt voor dader en slachtoffer
totaal verschillende proporties aan, waarbij de eerste er een minimale en
de tweede juist een maximale betekenis aan hecht. Dit verschil in
proportie verklaart waarom het zo gemakkelijk tot een escalatie van
agressie komt. Want wat als een futiele belediging begint, wordt door het
slachtoffer als een ernstige krenking opgevat die om een krachtig
antwoord vraagt, bijvoorbeeld een klap in het gezicht. Maar die klap is
voor de geslagene een onevenredig gewelddadige reactie op zijn aanvan-
kelijke opmerking en vraagt dus om een nóg krasser optreden – enzo-
voort. Juist doordat agressie voor de dader een minieme en voor het
slachtoffer een maximale impact heeft, lopen conflicten regelmatig uit de
hand.23

Hoe kunnen agressieve gedragingen worden beperkt of ingetoomd?
Omdat de bron van alle kwaad veelal ligt in het gebrek aan empathie, de
onverschilligheid en het narcisme van de dader, pleit Baumeister voor een
herwaardering van het schuldgevoel. Hoewel het vermogen tot empathie
of mededogen al vroeg in de persoonlijke ontwikkeling ontstaat, duurt
het vaak jaren voor het voldoende sterk is ontwikkeld om mensen daad-
werkelijk af te houden van asociaal gedrag. Het is echter heel moeilijk om
de eigen agressieve aandriften te beheersen zonder een of ander schuldge-
voel. Subjectief gezien doet dat gevoel onprettig aan, maar sociaal gezien
is het zeer waardevol. Het voorkomt dat mensen dingen doen die anderen
benadelen, het bevordert dat mensen aandacht voor elkaar hebben en het
versterkt de onderlinge betrekkingen. In zoverre kun je het gevoel van
eigenwaarde en het schuldgevoel tegenover elkaar zetten. Het eerste komt
ten goede aan onszelf en gaat ten koste van de groep, het schuldgevoel
komt ten goede aan de groep en gaat ten koste van onszelf. Baumeister
keert zich met dit pleidooi tegen het individualisme van de Amerikaanse
maatschappij, waarin het gevoel van eigenwaarde uitsluitend als iets posi-
tiefs wordt beschouwd en schuldgevoel uitsluitend als iets negatiefs.
Ongewild worden daarmee tal van asociale en agressieve gedragingen
bevorderd.24 En ofschoon de Nederlandse maatschappij niet hetzelfde is
als de Amerikaanse, kun je je afvragen in hoeverre we de afgelopen
decennia in die richting zijn opgeschoven.

Nu is Baumeister niet de eerste en ook zeker niet de enige die heeft
gewezen op het verband tussen narcisme en agressiviteit. Die relatie is met
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name in psychoanalytische kring al vaker onderwerp van gesprek geweest.
Afgezien van speculatieve bijdragen,25 lijken mij twee invalshoeken van
belang. Ten eerste is er klinisch onderzoek gedaan naar de narcistische
persoonlijkheid. Deze onderscheidt zich door het onvermogen om met
tegenslag of krenking om te gaan. Een klein kind dat zichzelf heeft
gestoten, huilt niet alleen vanwege pijn maar ook omdat zijn almachtsfan-
tasieën worden verstoord. Het kind is woedend omdat zijn gewaande
onkwetsbaarheid is aangetast. De meeste mensen leren in de loop van hun
ontwikkeling hoe ze tegenslagen moeten opvangen, maar bij sommige
blijft het oorspronkelijke narcisme intact. Als gevolg daarvan steekt bij de
geringste aanleiding een mateloze woede in hen op. Zij rusten niet
voordat de oorzaak van die woede volledig is uitgeschakeld. Dat komt
mede doordat ze die oorzaak niet als een realiteit buiten henzelf kunnen
zien. Normale volwassenen kunnen hun tegenstander aanvallen of zelfs
diep haten omdat deze de vervulling van hun wensen in de weg staat.
Maar ze beseffen dat het om een persoon buiten henzelf gaat. Daar
hebben narcistische personen grote moeite mee. Zij zijn – net als de
mythologische figuur waar de term ‘narcisme‘ naar verwijst – de gevan-
gene van een imaginaire relatie met anderen. Zij kunnen die anderen niet
in hun eigenheid zien maar alleen als spiegeling van zichzelf. Hun
houding is dan ook zeer ambivalent. Van de ene kant gaan ze met andere
mensen geen echte gevoelsmatige relatie aan, van de andere kant
ontsteken ze in heftige woede zodra die andere mensen niet aan hun
verwachtingen beantwoorden.26

Ten tweede liet de psychoanalytische benadering van het narcisme
sporen na in cultuurkritische beschouwingen. Een bekend voorbeeld is
The culture of narcissism, een studie van Lasch. Daarin schetst hij hoe de
Amerikaanse maatschappij in de greep is geraakt van een sterk op geweld
en seks gerichte levensstijl. Wat aanvankelijk een overlevingsstrategie van
de arme en zwarte bevolking was, ging geleidelijk meer invloed uitoe-
fenen op de blanke middenklasse. Als gevolg daarvan kwam het leven in
scholen en voorsteden meer en meer in het teken te staan van criminali-
teit, jeugdbendes en raciaal geweld.27 Een dergelijke cultuurpessimisti-
sche optiek, waarbij vooral wordt gewezen op de schaduwzijden van het
moderne individualisme, is ook in Nederland verwoord. Zo heeft Dorien
Pessers in Hedendaagse narcisme op scherpe wijze een aantal blinde
vlekken in de ideologie van zelfbeschikking en keuzevrijheid aan de kaak
gesteld.28 In een discussiebijdrage over geweld van jongeren bracht Aafke
Komter dat gedrag zelfs uitdrukkelijk in verband met ‘alledaags
narcisme’.29 Hoewel deze beschouwingen vaak overtuigend zijn, ontlenen
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ze die overtuigingskracht aan bepaalde politieke of morele oordelen. De
auteurs beschouwen het toegenomen gevoel van eigenwaarde als een
kwalijke ontwikkeling en gaan zelden in op de positieve kanten van het
narcisme. Daarmee blijven ze weliswaar trouw aan de morele standaarden
van Freud en zijn volgelingen, maar ze kunnen geen antwoord geven op
de vraag in hoeverre die standaarden onder de moderne bestaansvoor-
waarden toepasbaar zijn. Daarom schort ik mijn eigen oordeel even op en
probeer ik de dubbelzinnigheden van het moderne bestaan volledig recht
te doen.

O p z e t  v a n  d e z e  s t u d i e
Voor mijn eigen onderzoek baseer ik me in eerste instantie op de theorie
van Baumeister. De kern ervan zou kunnen worden samengevat in de
volgende stellingen. Ten eerste komt geweld vaker uit een groot dan uit
een gering gevoel van eigenwaarde voort. Mensen die een geweldsdelict
begaan, laten zich doorgaans weinig gelegen liggen aan anderen. Ze
achten zich superieur aan het slachtoffer en gaan van hun eigen doelen of
belangen uit. Toch leidt een groot ego niet vanzelf tot geweld. Dat gebeurt
– ten tweede – vooral wanneer iemand een krenking van zijn narcisme
ondergaat. Handelingen of situaties die het gevoel van eigenwaarde
aantasten, roepen vaak een even heftige als irrationele woede op. In die
zin komt agressie niet zozeer voort uit een groot als wel kwetsbaar ego.
Ten derde is het vermogen tot zelfbeheersing van belang. Niet iedereen die
door een krenking agressieve gevoelens heeft, zet dat om in gewelddadige
handelingen. Dat gebeurt pas als iemand zich laat gaan en de consequen-
ties van een en ander uit het oog verliest. De vraag in hoeverre deze
theorie op een empirisch niveau te verdedigen is, lijkt mij zaak voor
specialisten op het gebied van de psychologie. In dit boek zal ik deze
theorie vooral gebruiken als een heuristisch model, dat wil zeggen: als een
theoretisch hulpmiddel bij het zoeken naar samenhang tussen uiteenlo-
pende verschijnselen. In concreto stel ik mij de vraag of de verschillende
aspecten van agressief gedrag bij jongeren vanuit deze theorie op een
coherente manier te verklaren zijn. Daartoe behandel ik dat gedrag vanuit
drie invalshoeken die grosso modo met de zojuist genoemde elementen
overeenkomen. Daarom valt ook deze studie uiteen in drie onderdelen.

Om te beginnen stel ik in deel i de vraag hoe het gevoel van eigen-
waarde zich in Nederland de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. Meer-
dere veranderingen hebben ertoe bijgedragen dat de burgers vanaf de
jaren zestig veel mondiger zijn geworden. Door secularisering en onder-
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wijsparticipatie nam het zelfbewustzijn van de meeste Nederlanders toe.
Tegelijk zorgden het hogere welvaartspeil en democratisering van de poli-
tiek ervoor dat hun vrijheidsmarges werden verbreed. Als gevolg daarvan
verbreidde zich een nieuwe levensstijl waarin het streven naar individuele
autonomie een centrale plaats inneemt. Dat verklaart wellicht waarom
allerlei vormen van agressief gedrag zijn toegenomen. Maar deze ontwik-
keling heeft ook een keerzijde. Volgens Baumeister vergroot een beter
ontwikkeld gevoel van eigenwaarde immers ook de kans op krenkingen.
Daarom brachten de genoemde veranderingen niet alleen een agressie-
vere toon in het sociale leven met zich mee maar ook een grotere gevoelig-
heid voor asociale gedragingen. Op die manier zou je het agressieve
gedrag van jongeren kunnen opvatten als een onbedoeld gevolg van de
manier waarop de modernisering zich in Nederland heeft voltrokken. In
wezen is dat gedrag slechts een radicale variant van de hedendaagse asser-
tiviteit. Deze interpretatie is echter weinig specifiek: zij heeft betrekking
op de samenleving als geheel en op processen die zich over meerdere
decennia uitstrekken. Het is dus wenselijk dat een dergelijke cultuurhisto-
rische of macrosociologische analyse nader wordt toegespitst.

Ervan uitgaande dat de kans op agressief gedrag inderdaad door een
sterk ontwikkeld gevoel van eigenwaarde is toegenomen, kan de vraag
worden gesteld bij welke personen die kans het grootst is. Daartoe werk ik
in deel ii de tweede these van Baumeister uit aan de hand van heden-
daagse jongeren. Welke jongeren maken zich vaak schuldig aan agressieve
gedragingen? En hoe onderscheiden deze jongeren zich van de meerder-
heid die nooit een, of althans een veel minder ernstig, delict plegen? De
gegevens die in deel ii zijn verzameld, laten zien dat dit vooral afhangt van
de sociale betrokkenheid. Het gaat om jongeren die in hun opvoeding
onvoldoende liefde meekrijgen en slecht met hun ouders kunnen
opschieten. Ze gaan minder graag naar school en maken relatief veel ruzie
met leerkrachten of medeleerlingen. In een latere fase van hun leven
hebben zij er moeite mee om een werkkring te vinden of te houden. Voor
algemenere maatschappelijke zaken hebben zij vrijwel nooit belangstel-
ling. Het zijn kortom de jongeren die in de loop van hun leven weinig
affectief, sociaal en cultureel kapitaal meekrijgen en die zelf weinig
betrokkenheid bij anderen aan de dag leggen. Dat maakt ze kwetsbaar op
het moment dat zij met een krenkende ervaring worden geconfronteerd.
Zo kan hun agressieve gedrag worden opgevat als de uitkomst van een
bepaalde levensloop. Dat is een ontwikkelingspsychologische of pedagogi-
sche benadering waarin het niet om de hele samenleving maar om indivi-
duen gaat en om processen die zich uitstrekken over een periode van
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twintig jaar. Wat termijn en schaal betreft, zijn in deel ii daarom heel
andere verschijnselen in het geding dan in deel i.

In deel iii spits ik de vraagstelling nóg meer toe, waarbij ook de derde
these van Baumeister aan de orde komt. Gegeven het feit dat bepaalde
jongeren van huis uit neigen tot asociaal of agressief gedrag, dient zich de
vraag aan onder welke omstandigheden dat gebeurt. Een gekrenkt gevoel
van eigenwaarde leidt immers alleen tot geweld als de zelfcontrole onvol-
doende is. Bij dit laatste speelt de sociale situatie een voorname rol.
Hedendaagse jongeren komen door hun grote ruimtelijke en sociale
mobiliteit terecht in sterk uiteenlopende omgevingen. In het ene milieu
zijn ze onderworpen aan een vorm van toezicht en gelden duidelijke
gedragsregels. Dat is bijvoorbeeld het geval in het bedrijfsleven. In het
andere milieu is de sociale controle zeer gering terwijl er nauwelijks
gedragsregels lijken te bestaan. Dat is bijvoorbeeld het geval in het
uitgaansleven. Als gevolg daarvan brengen jongeren in de ene situatie veel
meer zelfbeheersing op dan in de andere. Dat komt ook tot uitdrukking
bij de verdeling van asociaal of agressief gedrag. Vergeleken met het
bedrijfsleven doen zich in het uitgaansleven veel meer gewelddadige inci-
denten voor. Op die manier kan agressief gedrag worden opgevat als iets
wat door specifieke omstandigheden wordt geremd of bevorderd. Dat
vereist een sociologische analyse van de verschillende domeinen waarin
hedendaagse jongeren terechtkomen. Daarbij is niet hun hele levensloop
maar de onmiddellijke situatie van belang en gaat het niet om hun
persoonlijkheid maar om het gedrag dat zij ter plekke aan de dag leggen.

Door de combinatie van deze drie invalshoeken kan de betekenis van
agressief gedrag bij hedendaagse jongeren worden verhelderd. Daarbij
gaat het mij niet alleen om de oorzaken van dit gedrag in gebruikelijke
zin. Om de betekenis van een bepaald verschijnsel te achterhalen, moet er
nog iets anders worden gedaan. De verschijnselen moeten bijvoorbeeld in
historisch perspectief worden bezien. Is er eigenlijk een groot verschil
tussen het gedrag van hedendaagse jongeren en dat van de jongeren van
dertig jaar terug? En zo ja, hoe moet dat verschil worden geduid? Verder
moet het verschijnsel tegen een collectieve achtergrond worden bekeken.
Op welke punten onderscheiden agressieve jongeren zich van de meer-
derheid? En in hoeverre spelen de verschillen in opleiding, klasse of etni-
citeit hierbij een rol? Ten slotte moet de zaak ook vanuit een normatief
oogpunt worden beschouwd. Welke gedragingen worden als agressief
beschouwd en hoe staan die in verhouding tot gedrag dat we ‘normaal’
noemen? Welke gedragingen zijn onder jongeren eigenlijk normaal? Met
andere woorden: voor het vaststellen van betekenissen is een reflectieve
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benadering noodzakelijk. We kunnen niet doen alsof gedrag van agres-
sieve jongeren louter een probleem buiten onszelf is. We moeten óók over
onze eigen positie tegenover die agressie nadenken. Wat is in normatief,
collectief en historisch opzicht onze eigen houding tegenover dat gedrag?
Deze reflectie is hier voortdurend aan de orde maar komt pas in deel iv
als zodanig aan bod. Dat deel heeft tevens betrekking op de politieke
dimensie van de problematiek. Hoewel ik geen kant-en-klare oplossing
heb, zeg ik wel iets over de richting waarin naar een oplossing zou moeten
worden gezocht. Daar blijkt hopelijk ook dat de hiervoor geschetste drie-
deling geen academisch spel is maar een voor elk integraal beleid noodza-
kelijke conditie.

Bij een dergelijke vraagstelling heeft het weinig zin om uit te gaan van
heel strikte definities. In de regel is het wenselijk om met een precieze
omschrijving van ‘geweld’ of ‘agressief gedrag’ te werken. Het is zelfs
onvermijdelijk als men zich tot doel stelt na te gaan hoe vaak bepaalde
gedragingen plaatsvinden en onder welke omstandigheden dat gebeurt.30

Zonder een dergelijke omschrijving is elk empirisch onderzoek onmoge-
lijk. Maar het nadeel van deze werkwijze is dat je een verzameling gedra-
gingen die in werkelijkheid alleen door grijstinten van elkaar afwijken in
gescheiden categorieën onderbrengt. Er bestaat meestal een glijdende
schaal die zich uitstrekt van sociaal gedrag via asociaal gedrag naar agres-
sief gedrag tot regelrechte geweldpleging. Je kunt dat continuüm alleen
indelen als je bepaalde normen hanteert. De normen van het strafrecht
bewijzen daarbij een goede dienst. Zij geven meestal helder aan welke
gedragingen als een delict gelden en welke niet. Maar ze zijn niet te
gebruiken bij gedragsvormen waarvan het agressieve karakter onmisken-
baar is zonder dat ze strafbaar zijn in de zin der wet. Het pestgedrag van
leerlingen in het onderwijs is daar een voorbeeld van. Dat pleit voor het
gebruik van een ruimer criterium, bijvoorbeeld de vraag welk gedrag de
gewone burgers als een vorm van agressie opvatten. Toch is een dergelijke
definitie evenmin geschikt, omdat lang niet alle burgers er dezelfde
normen op nahouden. Bovendien blijken die normen in de loop der jaren
te veranderen. Wat wij tegenwoordig asociaal gedrag noemen, was
vroeger slechts een vorm van kattenkwaad.

We kunnen dus niet van een beperkte definitie uitgaan, juist omdat de
betekenis van agressief gedrag telkens verschuift. Het vraagstuk van de
normering is een deel van het probleem dat we in het onderhavige onder-
zoek moeten oplossen. Daarom zal ik me verdiepen in het hele spectrum
van agressieve gedragingen. Dat reikt van tamelijk onschuldig ‘kickge-
drag’ tot echte geweldsmisdrijven. Verder kan het gaan om agressie tegen
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personen maar ook om agressie die zich richt tegen zaken of instanties,
zoals bij vandalisme en verstoring van de openbare orde. Bepaalde
vormen van geweld worden op een instrumentele wijze ingezet terwijl
andere voortkomen uit een plotselinge opwelling van woede. Met andere
woorden: dit boek gaat over uiteenlopende verschijnselen die allemaal op
een andere manier verband houden met gewelddadige jongeren.

Niettemin wijs ik twee zwaartepunten aan. Ten eerste concentreer ik
me op agressief gedrag van gewone jongeren. De relatief kleine groep die
zich aan ernstige geweldsdelicten schuldig maakt, vertegenwoordigt een
geheel eigen problematiek en vraagt om een bijzondere behandeling. Dat
gebeurt inmiddels ook, zoals blijkt uit het onderzoek van Loeber e.a.31

Maar tussen deze vorm van harde jeugdcriminaliteit en het normale
gedrag van jongeren bevindt zich een belangrijk overgangsgebied. Het
gaat om gedragingen die wellicht niet strafbaar zijn maar wel veel overlast
veroorzaken, gedragingen die op het oog worden getolereerd maar niet-
temin veel angst of boosheid oproepen, gedragingen ook waarvan de
strekking dubbelzinnig is omdat ze de ene keer vanzelf overgaan terwijl ze
de andere keer verergeren. Het is met name dit overgangsgebied waarop
ik mij in deze publicatie richt. Het tweede zwaartepunt houdt in dat ik me
vooral op agressieve jongens richt. Hoewel agressie onder meisjes zeker
niet afwezig is en de laatste jaren zelfs een verontrustende ontwikkeling
doormaakt, blijkt de dader in vier van de vijf gevallen een jongeman te
zijn.

Voor deze studie zijn drie soorten bronnen gebruikt. Ten eerste heb ik
me verdiept in de wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. Volle-
digheid is daarbij helaas onmogelijk, omdat er over jeugdcriminaliteit en
aanverwante zaken een hele bibliotheek volgeschreven is. Niettemin biedt
wat ik heb gelezen een redelijk overzicht van wat er voor Nederland aan
onderzoek is verschenen. Ten tweede heb ik dankbaar gebruikgemaakt
van het cijfermateriaal dat instanties als het Centraal Bureau voor de
Statistiek of het Sociaal en Cultureel Planbureau in de loop der jaren
bijeengebracht hebben. Ik heb de meeste gegevens ondergebracht in
aparte bijlagen om te voorkomen dat de hoofdtekst wordt belast met
talloze tabellen en technische uiteenzettingen. Ten derde heb ik interviews
gehouden met een twintigtal professionals die zich in verschillende
sectoren bezighouden met jongeren. Het overgrote deel van hun infor-
matie, ervaringen en suggesties heeft een plaats gekregen in mijn eigen
uiteenzetting. Op een aantal plaatsen laat ik ze echter uitdrukkelijk aan
het woord. Met deze werkwijze blijft mijn eigen betoog – hopelijk – zo
helder mogelijk. Dat is ook nodig, omdat de gedachtegang als geheel soms
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ingewikkeld oogt. Af en toe zijn uitweidingen noodzakelijk die van de
lezer enige volharding vergen. Niettemin geloof ik dat het om een analyse
gaat die niet alleen haar eigen consistentie heeft maar ook voldoende
recht doet aan de complexiteit van de onderzochte verschijnselen.

Tot slot een persoonlijke opmerking. Hoewel de onderhavige studie mij
tal van nieuwe inzichten heeft opgeleverd, was het niet de eerste keer dat
de problematiek van het geweld mij bezighield. Ongeveer tien jaar
geleden heb ik me er ook al in verdiept. Daarbij waren echter een andere
tijdsperiode en een andere culturele context in het geding. Het ging
namelijk om de rol van het geweld op het Brabantse platteland van de
negentiende eeuw. Die problematiek vergde vooral een historisch-antro-
pologische benadering.32 Toch kwam dat onderwerp evenmin uit de lucht
vallen, want begin jaren tachtig hield ik me bezig met vraagstukken van
geweld en machtsuitoefening. Alleen ging het toen om een psychoanaly-
tisch perspectief. Dat gebeurde met het oog op een speciale uitgave van
het tijdschrift Te elfder ure (nummer 36, 1985) over narcisme en agressivi-
teit. De onderhavige studie naar geweld onder jongeren zou kunnen
worden gezien als een late en sterk bijgestelde uitwerking van enkele
vragen die daar zijn geformuleerd.33 Die studie had op haar beurt een
voorgeschiedenis. Want ook begin jaren zeventig hielden vraagstukken
van geweld en macht mij in de ban. Op dat moment nam die belangstel-
ling vooral een politieke vorm aan. Als vele anderen in de toenmalige
studentenbeweging was ik ervan overtuigd dat agressie vooral maat-
schappelijke achtergronden had en dat een omwenteling van de
bestaande orde nodig was om ons definitief te verlossen van het kwaad.

Hoewel ik dat nu een vreselijk naïeve gedachte vind, begrijp ik wel
waaruit zij is voortgekomen. Deze gedachte reikt terug tot in het midden
van de jaren zestig, toen de verschrikkingen uit de Tweede Wereldoorlog
tot mij doordrongen. Ik begon – mede door ervaringen in de familiekring
– voor het eerst te beseffen hoe wreed mensen kunnen zijn. Overigens
troffen die verhalen een gunstige voedingsbodem aan. Zo was het in de
jaren vijftig op katholieke scholen gebruikelijk om het lijden en de kruis-
dood van Christus indringend te behandelen. De daarbij opgeroepen
voorstellingen hebben altijd grote indruk op mij gemaakt. Vanuit het
heden terugkijkend kan ik alleen maar de conclusie trekken dat het even
fascinerende als beangstigende probleem van menselijk geweld altijd bij
mij is geweest. Ik heb op gezette tijden pogingen gedaan om het een plaats
te geven in mijn denken over mens en maatschappij. Dat ik nu opnieuw
een poging doe, bewijst dat ik er nog altijd niet mee in het reine ben. Dat
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is eigenlijk wel goed. Het kan geen kwaad dat we blijvend worden veront-
rust door geweld en wreedheid. In dat opzicht zou ik het niet betreuren
als ook deze studie onvolledig blijkt. Op existentieel niveau blijft geweld
immers een uitdaging.
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D e e l  I

H i s t o r i s c h  p e r s p e c t i e f
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I n t r o d u c t i e

In dit eerste deel behandel ik een aantal macrosociologische verschui-
vingen die geweld bevorderen. Mijn voornaamste stelling is dat de
toename van agressief gedrag samenhangt met de verbreiding van een
assertieve levensstijl. Om die stelling te verdedigen, zijn vier stappen
noodzakelijk. Ten eerste moeten we vaststellen in hoeverre het gebruik
van geweld werkelijk is toegenomen en welke processen daarbij een rol
spelen. Dat vereist een kritische analyse van de geweldscriminaliteit zoals
de politie die registreert. Hoewel de stijgende tendens gedeeltelijk wordt
veroorzaakt door een actiever overheidsbeleid, wijst zij – zeker onder
jongeren – óók op een werkelijke toename van agressief gedrag (hoofd-
stuk 1). Vervolgens zet ik uiteen hoe het gevoel van eigenwaarde zich heeft
ontwikkeld. Daartoe staan we stil bij de ingrijpende veranderingen die
opvoeding en gezinsleven sinds 1950 hebben doorgemaakt. Mijn
vermoeden is dat de sociale en affectieve investeringen in kinderen sterk
zijn toegenomen, met als gevolg dat ook hun gevoel van eigenwaarde is
gestegen. Daar staat tegenover dat kinderen tegenwoordig moeten
voldoen aan hogere eisen of verwachtingen. Je kunt dus niet zeggen dat
het jongerenbestaan vergeleken met vroeger zo veel gemakkelijker is
(hoofdstuk 2).

Daarna toon ik aan dat dit dubbele proces – toegenomen zelfstandig-
heid én hogere verwachtingen – niet beperkt blijft tot het gezinsleven.
Ook in andere sectoren van de maatschappij is er een assertievere
houding tot ontwikkeling gekomen. Ik illustreer dat aan de hand van het
privé-leven, het geloofsleven, de vrijetijdsbesteding en het openbaar
bestuur. Op elk van die gebieden gedragen Nederlanders zich vandaag de
dag als mondige burgers die veel ruimte voor zichzelf opeisen (hoofdstuk
3). Vervolgens behandel ik de keerzijde van deze ontwikkeling, namelijk
toenemende gevoeligheid voor asociaal gedrag. Handelingen die vroeger
heel gewoon waren, geven nu aanleiding tot verontrusting en ergernis. Dit
komt tot uiting in de media, die sinds het midden van de jaren tachtig
meer aandacht besteden aan geweld. Maar het heeft ook zijn weerslag op
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de arbeidsmarkt en op de houding van Nederlanders tegenover criminali-
teit (hoofdstuk 4). Daarmee is de cirkel rond, want de hogere criminali-
teitscijfers bij jongeren worden niet alleen veroorzaakt door een werke-
lijke toename van het geweld maar ook door een toegenomen sensibiliteit
bij burgers en overheid. Ik sluit deel i af met een hypothese over de
manier waarop deze twee ontwikkelingen het leven van hedendaagse
jongeren beïnvloeden (hoofdstuk 5).

Een dergelijke analyse moet natuurlijk empirisch worden getoetst. Dat
bleek op een aantal punten niet gemakkelijk te zijn. Voor de geregis-
treerde criminaliteit beschikken we over relatief harde gegevens, maar dat
geldt niet voor kenmerken als een assertieve levensstijl of het gevoel van
eigenwaarde. Daartoe moet men bij uiteenlopende indicatoren op sociaal
en cultureel gebied te rade gaan. De meeste gegevens heb ik ontleend aan
onderzoeken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het
Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Zij betreffen doorgaans verande-
ringen op nationale schaal. Daarnaast put ik uit een onderzoek van
Schuyt e.a. naar de ontwikkeling van het dorpje Sassenheim. Deze gege-
vens vormen een welkome aanvulling op de nationale trends, doordat ze
inzicht bieden in enkele intieme kanten van het gezinsleven. Hiervan
uitgaande kan ik een aantal tijdreeksen opstellen. Deze tijdreeksen staan
in bijlage 1 en 2 – in de tekst komen voornamelijk grafieken voor.
Daarmee wil ik laten zien dat Nederland de afgelopen decennia diverse
verschuivingen heeft ondergaan, wijzigingen die zo geleidelijk verlopen
dat zij de tijdgenoten zelden opvallen maar op termijn wél de nodige
contrasten tot gevolg hebben tussen het huidige bestaan en bijvoorbeeld
de jaren vijftig. De verschuiving naar een assertiever en agressiever gedrag
is daarvan zeker niet de onbelangrijkste.

Deze werkwijze – waarbij veranderingen van levensstijl op indirecte
wijze in kaart worden gebracht – is niet echt bevredigend. Maar voor-
alsnog beschikken we niet over een alternatief. Dat komt ten dele doordat
veel gegevens die voor het agressieve gedrag van jongeren relevant zijn, in
het verleden niet zijn verzameld. Voor de jaren vijftig of zestig laat zich de
mate van betrokkenheid tussen ouders en kinderen bijvoorbeeld niet
meer vaststellen. Maar het komt ook doordat de betekenis van onze
begrippen historisch varieert. We hebben – los van juridische omschrij-
vingen – geen onveranderlijke maatstaven om een antwoord te geven op
de vraag welke gedragingen ‘agressief ’ zijn en welke niet. Er bestaan geen
objectieve criteria voor de vraag of iemand een ‘groot’ gevoel van eigen-
waarde heeft. Dergelijke zaken hangen in hoge mate af van de sociale
context. Een centrale gedachte in de volgende hoofdstukken is dat die
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context zelf wijzigingen ondergaat. Er is in de loop van de voorbije
decennia in Nederland een ander maatschappelijk klimaat ontstaan, een
nieuwe omgeving waarin bepaalde gedragingen tot bloei komen terwijl
andere uitsterven. Ik gebruik hier met opzet een evolutionaire metafoor.
De biologie leert immers dat een minieme klimaatsverandering soms
verstrekkende gevolgen heeft. Dat geldt ook voor het klimaat in sociaal-
culturele zin en zeker voor de omslag die zich begin jaren tachtig heeft
voltrokken in Nederland (en andere westerse landen). Maar daarmee loop
ik op de zaak vooruit. Laten we daarom terugkeren tot de vaste bodem
van de empirie en nagaan op welke manier het aantal geweldsdelicten in
Nederland tussen 1950 en 1995 is veranderd.
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1

O n t w i k k e l i n g  v a n  c r i m i n a l i t e i t

Je hoeft slechts één blik op de politiestatistiek te werpen om te begrijpen
dat Nederland de afgelopen decennia veel gewelddadiger is geworden. We
zullen zo dadelijk nog zien dat deze stelling enkele nuanceringen vereist,
maar op het oog lijkt de conclusie onvermijdelijk. Neem de wijze waarop
het aantal geweldsmisdrijven tegen personen zich heeft ontwikkeld tussen
1950 en 1995. Lag dit aantal in 1950 nog op 215 delicten per 100.000 inwo-
ners, in 1995 was het met 419 delicten bijna twee keer zo hoog.1 In grafiek 1
kan men het verloop van deze toename aflezen. Opvallend is dat het
geweldsniveau tot het midden van de jaren zeventig is gedaald. Vanaf dat
moment zet een snelle toename in, die neerkomt op een verdrievoudiging
binnen twee decennia.2 In feite valt de tweede helft van de twintigste eeuw
dus uiteen in twee stadia. Tussen 1950 en 1975 is er een geleidelijke afname
van het aantal geweldsmisdrijven per 100.000 inwoners, maar tussen 1975

en 1995 is er een forse groei. Deze ontwikkeling is ook in theoretisch
opzicht interessant. 

Terwijl de gestage daling na de Tweede Wereldoorlog nog zou kunnen
worden verklaard vanuit Elias’ civilisatietheorie,3 lijkt de ontwikkeling
vanaf 1975 daarmee in strijd. Andere gebruikelijke verklaringen schieten
hier eveneens tekort. Nederland werd in het laatste kwart van de vorige
eeuw niet geplaagd door massale armoede, en het opleidingspeil ging niet
omlaag maar juist omhoog. Op deze theoretische kwestie komen we nog
terug. Laten we eerst nagaan om welk soort misdrijven het feitelijk gaat.
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Grafiek 1 Aantal geweldsmisdrijven (= GEW) per 100.000 inwoners (1950-1995)

Bron: bijlage 1, tabel 1, kolom 1.

To e n e m e n d  g e w e l d  . . .
De ernstigste vormen van geweld zijn levensdelicten. Daaronder vallen
naast moord en doodslag ook hulp bij zelfdoding, abortus en euthanasie
en pogingen tot deze delicten. Uit grafiek 2 blijkt dat het niveau van deze
misdrijven in Nederland lange tijd vrij laag gebleven is. In 1950 ging het
om nog geen 3 gevallen per 100.000 inwoners terwijl het aantal in 1970 tot
iets meer dan 4 gestegen was. In de daaropvolgende jaren neemt de
frequentie toe, zodat zij in 1980 op bijna 11 en in 1995 op bijna 23 gevallen
per 100.000 inwoners ligt.4 Dat betekent opnieuw een verdrievoudiging
tussen 1975 en 1995. We mogen deze cijfers niet verabsoluteren. Hoewel
moord en doodslag de ernstigste delicten vormen, gaat het ook in 1995 om
vrij geringe aantallen. Bovendien bestaat het overgrote deel van deze
delicten uit ‘pogingen’, ofwel delicten die geen dodelijke afloop hebben.5

Tegelijkertijd zou men kunnen zeggen dat deze ernstige misdrijven het
topje van de ijsberg vormen. Het is daarom niet vreemd dat hun ontwik-
keling sterk lijkt op die van andere geweldsdelicten, zoals mishandeling en
vernieling.
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Het aantal mishandelingen dat ter kennis van de politie is gekomen,
lijkt op dat van de geweldsdelicten in algemenere zin. Aanvankelijk doet
zich een lichte daling voor van 81 gevallen per 100.000 inwoners in 1950

tot 65 gevallen halverwege de jaren zestig. Vervolgens neemt de frequentie
toe naar 181 gevallen per 100.000 inwoners in 1995.6 De toename bedraagt
een factor 3 in drie decennia.7 Overigens is mishandeling van oudsher de
meest voorkomende vorm van geweldpleging. In 1998 bestond ruim 51%
van alle geweldsdelicten uit mishandeling.8 In dit verband moet ook iets
worden gezegd over vandalisme. Hoewel het daarbij gaat om geweld tegen
goederen en niet tegen personen, is dit delict om twee redenen voor ons
van belang. Ten eerste is vandalisme onmiskenbaar een vorm van agres-
sief gedrag, ten tweede neemt het vanaf 1970 zeer sterk toe. In 1950 regis-
treert de politie nog maar 35 gevallen van vernieling of beschadiging per
100.000 inwoners, maar in 1995 stelt zij 840 van dat soort gevallen vast. De
sterkste groei – namelijk een vertienvoudiging – doet zich voor tussen
1970 en 1990.9 De beschadigingen hebben meestal betrekking op auto’s,
openbare gebouwen en middelen van openbaar vervoer. Misdrijven tegen
de openbare orde worden ook tot deze categorie gerekend.10

Grafiek 2 Aantal levensdelicten (= LEV) en mishandelingen (= MIS) 

per 100.000 inwoners (1950-1995)

Bron: bijlage 1, tabel 1, kolom 2 en 3.
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Er is eigenlijk maar één type geweldsdelict dat de afgelopen halve eeuw
niet merkbaar is veranderd, namelijk seksuele misdrijven. In 1950 lag de
frequentie ervan op 65 gevallen per 100.000 inwoners en dat was in 1990

nog altijd zo.11 Weliswaar deden zich in de tussenliggende jaren schom-
melingen voor, maar deze beperkten zich tot (minder dan) 20% boven of
onder het gemiddelde. Nader onderzoek leert dat hierbij meerdere, deels
tegengestelde ontwikkelingen een rol spelen. Enerzijds heeft de wetgeving
in de loop der jaren veranderingen ondergaan waardoor het aantal
delicten verminderde. Zo zijn in 1971 artikelen inzake overspel en homo-
seksuele contacten met jongeren geschrapt uit het Wetboek van Straf-
recht.12 Anderzijds zijn er – vooral onder invloed van de tweede feministi-
sche golf – sinds het begin van de jaren tachtig ook wel strengere normen
gehanteerd. Dat leidde bijvoorbeeld tot een toename van het aantal gere-
gistreerde verkrachtingen en aanrandingen.13 Al met al houden deze
tendensen elkaar in evenwicht en neemt het totale aantal geregistreerde
seksuele delicten niet noemenswaardig toe.

Voor de geweldscriminaliteit in Nederland kan er tussen 1950 en 1975

dus een licht dalende tendens worden vastgesteld, terwijl de periode van
1975 tot 2000 juist wordt gekenmerkt door een krachtige toename. In de
relevantste gevallen gaat het zelfs om een verdrievoudiging. Gezien onze
vraagstelling is vooral deze toename van belang. Het kan daarom geen
kwaad om het laatste kwart van de vorige eeuw te onderwerpen aan een
nadere analyse.

Vanaf 1978 geeft het CBS in zijn statistieken aan hoe vaak bedreiging
met geweld voorkomt. Ook dit delict is sindsdien in omvang toegenomen,
zoals blijkt uit grafiek 3. Terwijl in 1978 per 100.000 inwoners nog maar 12
gevallen van bedreiging voorkwamen, nam dit aantal met meer dan een
factor 5 toe naar 66 in 1995.14 Voor diefstal met geweld – een delict dat het
CBS eveneens sinds eind jaren zeventig apart registreert – geldt hetzelfde.
Dit delict nam toe van 21 gevallen per 100.000 inwoners in 1978 tot 102

gevallen in 1995. Bij twee verwante delicten – overvallen en afpersingen –
zien we een vergelijkbare ontwikkeling, maar toch op een niveau dat veel
lager is. Zo kwamen gevallen van afpersing in 1978 slechts 3 keer voor per
100.000 inwoners. In 1995 was dat aantal met een factor 4 toegenomen,
maar de frequentie ervan was niet hoger dan 14 keer per 100.000 inwo-
ners.15 Ten slotte de overvallen, een delict waarvan de frequentie sinds
1968 wordt bijgehouden. Beperken we ons omwille van de vergelijkbaar-
heid tot de periode van 1978 tot 1995, dan zien we dat de frequentie met
een factor 4 is gestegen van 3% naar 13% per 100.000 inwoners.16 Aldus
blijkt dat vrijwel alle vormen van geweldscriminaliteit sinds eind jaren
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zeventig aanmerkelijk zijn toegenomen. Stijgingen met een factor 4 of 5
zijn geen uitzondering, en dat binnen twee decennia! Geen wonder dat de
klacht over toenemend geweld in de jaren negentig alom te horen was.

Grafiek 3 Aantal verdachten van bedreiging (= BED), afpersing (= AFP) en diefstal

met geweld (= DIE) per 100.000 inwoners (1978-1995)

Bron: bijlage 1, tabel 2, kolom 1-3.

Toch zijn op dit punt enkele kanttekeningen noodzakelijk. Onder
deskundigen heerst namelijk de nodige onenigheid over de vraag wat
deze groeicijfers nu eigenlijk betekenen. Vergeet niet dat ze betrekking
hebben op de officiële politiestatistiek. Dat wil zeggen: op misdrijven die
ter kennis van de politie komen, door haar worden geregistreerd en
worden doorgegeven aan het CBS.17 Maar er zijn tal van delicten die hele-
maal niet bij de politie bekend worden, terwijl het ook voorkomt dat de
politie delicten niet aan het CBS doorgeeft. Al met al is de werkelijke
omvang van de criminaliteit veel hoger dan uit politiestatistieken blijkt.
Dit klassieke probleem duidt men aan als het dark number. De omvang
van de onzichtbare criminaliteit kan voor Nederland vrij goed worden
geschat. Sinds een aantal jaren vraagt het CBS aan een representatieve
steekproef uit de bevolking hoe vaak men het voorgaande jaar zelf slacht-
offer is geworden van een bepaald delict. Op grond van deze slachtoffer -
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enquêtes komt men tot een veel hoger criminaliteitsniveau dan de politie-
statistiek. In 1980 registreerde de politie bijvoorbeeld 26.500 geweldsde-
licten, terwijl zich volgens de enquête 654.000 geweldsmisdrijven hadden
voorgedaan – ofwel ruim 25 keer zo veel.18 Inmiddels is dat verschil niet
meer zo groot en geeft de statistiek een betere indruk van de criminaliteit.
Dit betekent evenwel dat elke verabsolutering van de politiecijfers uit den
boze is en dat telkens moet worden onderzocht langs welke weg deze
cijfers totstandkomen.

Of een delict al dan niet terechtkomt in de politiestatistiek, hangt af
van uiteenlopende factoren. Ten eerste: wordt het delict bij de politie
gemeld? Zowel het slachtoffer als de getuigen kunnen besluiten om geen
aangifte te doen. Het is zelfs mogelijk dat ze niet eens weten of er een
strafbaar feit heeft plaatsgevonden. In elk geval zijn er tal van delicten die
nooit ter kennis van de politie worden gebracht. Ten tweede legt de politie
niet alle meldingen schriftelijk vast. Daarbij spelen onder meer de priori-
teiten van het opsporingsbeleid een rol. Sommige zaken zijn nu eenmaal
dringender dan andere. Verder kan het vervolgingsbeleid bij het Open-
baar Ministerie van invloed zijn. Een delict waarvan men weet dat het qua
vervolging een zeer lage prioriteit geniet, leidt niet zo snel tot een proces-
verbaal. Ten derde worden niet alle schriftelijk vastgelegde misdrijven
doorgegeven aan het CBS. Ook daardoor geven de politiecijfers geen juist
beeld van de feitelijke criminaliteit. Bijvoorbeeld automatisering kan dit
beeld verbeteren. Ten vierde verandert het strafrecht van tijd tot tijd,
waardoor gedragingen die lange tijd strafbaar waren vanaf een bepaalde
datum niet meer strafbaar zijn (of omgekeerd). Dit alles maakt dat er
doorgaans een aanmerkelijk verschil bestaat tussen de feitelijke criminali-
teit en de cijfers uit de politiestatistiek.19 Eigenlijk is het nog ingewik-
kelder en hangt dit verschil samen met het soort delict. Voor 1996 geldt
bijvoorbeeld dat slachtoffers van een mishandeling in de helft van de
gevallen aangifte deden. Maar voor bedreiging ging dit slechts in een
kwart van de gevallen op en voor seksuele delicten was het aangifteper-
centage zelfs maar 5%.20

. . .  o f  b e t e r e  r e g i s t r a t i e ?
Deze overwegingen werpen een ander licht op de sterk toegenomen
criminaliteit van de afgelopen 25 jaar. Het staat immers niet vast dat een
toename in de politiestatistiek teruggaat op een werkelijke vermeerdering
van geweldsdelicten. Misschien is de bereidheid van burgers om aangifte
te doen toegenomen of heeft het registratieproces bij de politie verbete-
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ringen ondergaan. Over dit punt worden onder deskundigen de nodige
debatten gevoerd. Zo maakt Karin Wittebrood aannemelijk dat de regis-
tratie aanmerkelijk verbeterd is. Daartoe voert zij drie goede argumenten
aan. Ten eerste blijkt uit slachtofferenquêtes dat het vóórkomen van
delicten als mishandeling of bedreiging met geweld sinds 1980 nauwelijks
verandert terwijl ze volgens de politiestatistiek sterk zouden zijn gestegen.
Daaruit kun je afleiden dat er beter wordt geregistreerd. Dat blijkt even-
eens als je – ten tweede – onderzoekt hoeveel patiënten er jaarlijks worden
opgenomen in een ziekenhuis wegens letsel dat hun door anderen is
toegebracht. Tussen 1960 en 1980 neemt dit aantal toe, maar vervolgens
treedt een stabilisatie in. Behalve de omvang neemt ook de ernst van
toegebrachte letsels de laatste twee decennia niet toe.21 Ten derde kan min
of meer empirisch worden vastgesteld dat de registratie beter werd. Aan
degenen die slachtoffer waren van een geweldsdelict, is namelijk de vraag
gesteld of zij dit hebben gemeld en wat er met die melding is gebeurd.
Daaruit blijkt dat in 1992 voor 39% van alle geweldsdelicten een proces-
verbaal is opgemaakt. In 1995 was dat aandeel gestegen tot 52% en in 1998

tot 66% van het totaal. Uit een en ander blijkt dat de registratie van
geweldsdelicten door de politie de afgelopen decennia in elk geval verbe-
terde.22 Maar deze vaststelling roept ook een aantal nieuwe vragen op.

Zo kan de vraag worden gesteld of die betere registratie voor alle
delicten even sterk geldt. Het was al bekend dat burgers bij een vermo-
gensdelict eerder bereid zijn om aangifte te doen dan bij een geweldsde-
lict. Dit betekent dat de verbeteringsmogelijkheden bij deze laatste cate-
gorie veel ruimer zijn.23 Maar ook binnen die categorie dienen zich
verschillen aan. In het algemeen namen de minder ernstige delicten
tussen 1980 en 1996 het meest toe en de zwaarste delicten het minst. Ben
Rovers heeft er bijvoorbeeld op gewezen dat het aantal bedreigingen in
deze periode met 377% is toegenomen, terwijl mishandelingen en
misdrijven tegen het leven met respectievelijk 119% en 117% zijn
gestegen.24 Dat zou je kunnen verklaren vanuit een hypothese die door
Herman Franke is geformuleerd, namelijk dat de gevoeligheid voor
geweld in de samenleving is toegenomen.25 Bepaalde gedragingen die
men vroeger hooguit lastig vond, worden steeds vaker een bron van
ergernis. Dit zou kunnen resulteren in een groter aantal aangiften van
minder ernstige misdrijven en dus ook in een groei van deze delicten in
de politiestatistiek.

Vervolgens kan de vraag worden gesteld waarom het registratieproces
bij de politie eigenlijk is verbeterd. Er zijn, nog los van het eventueel
toegenomen aantal meldingen vanuit de burgerij,26 verschillende verkla-
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ringen voor de hogere ‘productiviteit’ van het politieapparaat. Die resul-
teert voor een deel uit de invoering van automatisering. Toen de crimina-
liteit in Rotterdam in 1992 met 30% steeg, bleek dat dit voor het grootste
deel lag aan het automatiseren van de registratie.27 Ook wijzigingen in de
politiesterkte kunnen de productiviteit beïnvloeden. Verder is de politie
de afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan, niet alleen
vanuit de samenleving maar ook vanuit de overheid. Van hoger hand
wordt pressie uitgeoefend om bepaalde beleidsdoelstellingen te halen,
waarbij delen van het budget soms worden gekoppeld aan criminaliteits-
cijfers. Dat bevordert de bereidheid tot registratie in het politieapparaat.
Maar het voornaamste lijkt toch wel dat geweld sinds het begin van de
jaren negentig een centraal thema van de publieke meningsvorming is
geworden. Politie en justitie zijn immers geen eilanden, en de sterk toege-
nomen belangstelling voor het vraagstuk van de veiligheid is van invloed
op (formele of informele) prioriteiten die bij de eigen werkwijze worden
gesteld. Een grotere geneigdheid om geweldsdelicten te registreren, ligt
dus voor de hand.28

Zelf denk ik dat er bij het stijgen van de geweldscriminaliteit – behalve
betere registratie – nog andere factoren een rol spelen. In het debat
bestaat de neiging om een van beide standpunten in te nemen: de stijging
komt ofwel voort uit de registratie ofwel uit een werkelijke verandering.
Maar het is heel goed mogelijk dat beide factoren aan het werk zijn, zeker
als de zaak op een wat langere termijn wordt bezien. Volgens mijn inter-
pretatie deden zich twee verschillende processen voor die in combinatie
een verklaring bieden voor de sterk toegenomen criminaliteit in de jaren
negentig. Het eerste proces bestaat uit een geleidelijke toename van de
geweldscriminaliteit die al vóór 1985 is begonnen. Uit de grafieken blijkt
immers dat er voor diverse delicten tussen het einde van de jaren zestig en
het midden van de jaren tachtig een duidelijk verschil bestaat. Dit kan
niet worden verklaard door een betere registratie of een actiever optreden
van overheidswege, omdat dit pas later speelt. Dát verschil wijst dus op
een werkelijke toename. Dit blijkt eveneens uit een objectieve bron als de
medische registratie van lichamelijke letsels. Deze bron geeft aan dat er
tot in het begin van de jaren tachtig steeds meer patiënten in zieken-
huizen worden opgenomen wegens letsel dat hun opzettelijk is toege-
bracht. In latere jaren stabiliseert dit aantal zich op ongeveer 15 tot 16 per
100.000 inwoners. Dit betekent niet dat de geweldscriminaliteit tussen de
jaren tachtig en negentig geen veranderingen kent. Vermoedelijk blijft zij
geleidelijk toenemen, met als gevolg dat het geweldsniveau midden jaren
negentig nog wat hoger ligt dan midden jaren tachtig.29
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Belangrijker is evenwel dat in de jaren tachtig een tweede proces
aanvangt. Er ontstaat – mede door de toegenomen criminaliteit, maar
evengoed door heel andere factoren – bij het publiek een grotere gevoelig-
heid voor gewelddadig en agressief gedrag. In dat opzicht heeft de
commissie-Roethof uit 1984 als katalysator gefungeerd. Deze commissie
vroeg aandacht voor minder ernstige maar op massale schaal voorko-
mende delinquente gedragingen. Zo kon er geleidelijk een heel ander
klimaat ontstaan, onder andere tot uiting komend in minder clementie
tegenover misdadigers bij de bevolking.30 In dit klimaat moest ook de
politiek zich actiever opstellen. Uiteindelijk zou de zorg van burgers over
hun (vermeende?) onveiligheid boven aan de politieke agenda terecht-
komen.31 Dit dwong justitie en politie tot een actiever optreden, dat
omstreeks 1990 vaste vorm krijgt. Vanaf dat moment worden er méér
verdachten van geweld gehoord en ondergaat ook de registratie een
verbetering. Dit leidt in de politiestatistiek tot een extra toename van de
geregistreerde geweldscriminaliteit, een groei die zich bij de geringe maar
nog altijd voortgaande werkelijke stijging voegt. Aldus komt de opmerke-
lijke stijging in de jaren negentig uit het samengaan van deze twee
processen voort.32 Overigens houdt het gecombineerde effect van beide
ontwikkelingen niet op in 1995. Er zijn diverse tekenen dat dit effect ook
in later jaren zijn werk doet.33 Sussende woorden als zou de sterke
toename van de laatste jaren ‘slechts’ een kwestie zijn van een goede regis-
tratie, lijken mij dan ook misplaatst.34

M é é r  c r i m i n e l e  j o n g e r e n  . . .
In hoeverre gaan de hiervoor geschetste ontwikkelingen op voor
jongeren? Kan worden gezegd – zoals vaak gebeurt – dat zij op steeds
jongere leeftijd met de politie in aanraking komen? Klopt het dat de door
hen gepleegde delicten ernstiger van aard worden? Hierbij verwijst de
term ‘jongeren’ steeds naar delinquenten of verdachten die in juridisch
opzicht minderjarig zijn, ofwel 12- tot 17-jarigen.

Op het eerste gezicht is men geneigd te zeggen dat de gewelddadigheid
van jongeren de afgelopen decennia sterk stijgt. Dat is althans af te leiden
uit een onderzoek van Pfeiffer naar de ontwikkeling van geweldscrimina-
liteit onder jongeren in tien Europese landen en de VS. De toename zou
zich vooral vanaf het midden van de jaren tachtig hebben voorgedaan, en
voor de meeste landen zou het zelfs gaan om (meer dan) een verdubbe-
ling. Bovendien lijkt gewelddadig gedrag onder jongeren sterker te stijgen
dan onder volwassenen.35 Deze conclusie lijkt ook van toepassing op
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Nederland. Aan de cijfers die Karin Wittebrood heeft verzameld, kan
worden afgelezen dat de politie in 1980 ongeveer 30.000 personen heeft
gehoord wegens een geweldsdelict. Daaronder bevonden zich zo’n 3000

minderjarigen – 10% van het totaal. In 1998 verhoorde de politie zo’n
46.000 personen wegens een geweldsdelict en nu ging het om ruim 8000

minderjarigen – 17% van het totaal. Hieruit blijkt weliswaar dat er nog
altijd vijf keer zo veel meerderjarige als minderjarige verdachten zijn,
maar tegelijkertijd zien we bij deze laatste groep een relatief snelle stij-
ging. Kijken we naar het aantal verdachten per 100.000 leeftijdsgenoten,
dan neemt het aandeel van de minderjarigen nog veel sterker toe. Met
andere woorden: politiecijfers wijzen uit dat het aantal minderjarige
verdachten sinds de jaren zeventig geleidelijk en sinds het begin van de
jaren negentig bijzonder sterk is gestegen. Dit verschijnsel gaat op voor
bijna alle geweldsdelicten.36

Andere auteurs sluiten zich bij deze gedachte aan. Met betrekking tot
geweldsdelicten onderging het aantal verdachten per 100.000 minderja-
rigen volgens Bol e.a. tussen 1985 en 1996 een verdrievoudiging.37 Van der
Laan e.a. zien een sterke stijging vanaf begin jaren negentig, en wel het
duidelijkst bij mishandeling. Vergeleken met 1990 zou het aantal wegens
mishandeling gehoorde verdachten per 100.000 jongeren in 1996 zelfs met
250% zijn gestegen.38 De Rapportage jeugd 1997 van het SCP signaleert
eenzelfde alarmerende tendens.39 Verder valt op dat geweldsdelicten een
prominentere plaats zijn gaan innemen binnen het gehele scala van
criminele activiteiten van jongeren. Circa 14% van de minderjarigen is
gehoord in verband met vernielingen. Ongeveer 9% is gehoord wegens
verstoring van de openbare orde en slechts 1% wegens seksuele
misdrijven. Het aandeel van deze delicten vertoont tussen 1980 en 1995

nauwelijks verandering. Twee andere delicten geven juist wel verandering
te zien, namelijk geweld tegen personen en vermogensdelicten. Het
aandeel van de geweldsdelicten steeg van 6% in 1980 naar 15% in 1995, en
het aandeel van de vermogensdelicten daalde van 71% in 1980 naar 61% in
1995. Hoewel jongeren zich dus nog altijd vaker schuldig maken aan
vermogensdelicten dan aan geweldsdelicten, namen de laatste sinds het
begin van de jaren tachtig sterk toe terwijl de eerste enigszins vermin-
derden.40 Dat onderstreept nog eens het zorgelijke van deze ontwikkeling.

Het is echter niet overbodig om binnen de ruime categorie van het
geweldsdelict een nader onderscheid te maken tussen specifieke
misdrijven. In de voorgaande paragraaf bleek immers dat niet alle
geweldsdelicten zich op dezelfde manier ontwikkelen. De vraag is
daarom: hoe ziet het patroon eruit voor jongeren? Daarbij stellen we
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steeds de toename van het aantal verdachten per 100.000 leeftijdsgenoten
tussen 1975 en 1995 vast, waarna we deze toename vergelijken met de alge-
mene ontwikkeling (zie grafiek 4). Laten we beginnen bij de ernstigste
categorie. Het aantal minderjarigen dat van een misdrijf tegen het leven
wordt verdacht, neemt tussen 1952 en 1970 maar weinig toe.41 In 1975 ligt
het op bijna 4 per 100.000 minderjarigen. Vervolgens zet een stijging in
die vanaf 1990 opvallend sterk is, waardoor in 1995 ruim 26 op de 100.000

jongeren worden verdacht van dit delict.42 Dat is een stijging tussen 1975

en 1995 met een factor 7,3, terwijl de algemene toename over dezelfde
periode een factor 3,1 bedroeg. 

Grafiek 4 Aantal levensdelicten (= LEV) en mishandelingen (= MIS) per 100.000

minderjarigen (1952-1995)

Bron: bijlage 1, tabel 3, kolom 1 en 2.

Bij jongeren die wegens mishandeling zijn gehoord, zien we hetzelfde
patroon maar dan op een veel hoger niveau.43 Tussen 1952 en 1970 blijft
het aantal onder de 60 verdachten per 100.000 leeftijdsgenoten. Vanaf
midden jaren zeventig is er een toename, die vanaf 1990 een versnelling
ondergaat en ten slotte uitkomt op 256 minderjarigen. In 1997 worden
zelfs ruim 425 verdachten per 100.000 jongeren gehoord.44 Dit betekent
dat het aantal in de periode 1975-1995 met een factor 4,3 is toegenomen,
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terwijl de toename voor alle verdachten over dezelfde periode slechts een
factor 2,5 bedraagt. Voor beide delictsoorten moeten we dus vaststellen
dat de groei van het aantal minderjarige verdachten de algemene toename
overtreft.

Bij drie andere delictsoorten (bedreiging met geweld, diefstal met
geweld en afpersing) komt de ontwikkeling van het aantal minderjarige
verdachten beter overeen met die van het totaal (zie grafiek 5). Zo zijn in
1978 ruim 10 op de 100.000 jongeren gehoord wegens bedreiging met
geweld.45 Dat getal neemt in de daaropvolgende jaren toe naar 65, waarbij
de grootste toename opnieuw vanaf 1990 optreedt.46 De groei bedraagt
een factor 5,9 en verschilt dus nauwelijks van die van alle verdachten
(factor 5,5). Bij diefstal met geweld zien we eenzelfde patroon.47 Het
aantal gehoorde jongeren neemt toe van 27 per 100.000 leeftijdsgenoten
in 1978 naar 157 in 1995.48 Die groei met een factor 5,8 is niet zo veel groter
dan de toename met een factor 4,9 van alle verdachten bij elkaar. En dat
zien we ook bij afpersing.49 Het aantal verdachten stijgt hier van 7 per
100.000 minderjarigen in 1978 naar 31 in 1995.50 Deze toename met een
factor 4,4 lijkt op die van het totale aantal verdachten (factor 4,7). Slechts
op twee punten wijken de minderjarigen af van het algemene patroon. Bij
de seksuele misdrijven tekent zich tussen 1975 en 1995 een lichte daling
van het totale aantal verdachten af terwijl het aantal minderjarigen in
diezelfde periode juist is toegenomen.51 En bij vernielingen doet zich
weliswaar een toename van het aantal minderjarige verdachten voor
(factor 2,3), maar die is minder sterk dan die bij de verdachten als geheel
(factor 4,4).52

Zien we af van de laatste twee delictsoorten, dan kunnen we dus zeggen
dat het totale aantal verdachten en het aantal jeugdige verdachten zich
tussen 1975 en 1995 op eenzelfde manier ontwikkelen – zij het met uitzon-
dering van misdrijven tegen het leven en mishandeling. Bij deze twee
ernstige misdrijven vertoont het aantal jongere verdachten een bovenge-
middelde toename. Overigens geldt voor alle hier genoemde delicten dat
de sterkste groei vanaf 1990 plaatsvindt. Dit lijkt steun te geven aan de
vaak gehoorde bewering dat de criminaliteit van jongeren steeds ernstiger
wordt. In elk geval staat vast dat het aantal jongeren die wegens zware
geweldpleging (misdrijven tegen het leven of mishandeling) door de
politie worden gehoord, vanaf de jaren zeventig meer dan gemiddeld is
gestegen.53 Die stijging kwam al vóór de jaren zeventig op gang en maakte
in de jaren negentig een versnelling door.

In de Rapportage jeugd 1997 wordt dan ook het volgende geconclu-
deerd: ‘Afgaande op de politiegegevens is de omvang van de criminaliteit
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waaraan jongeren zich schuldig maken in vrijwel de gehele naoorlogse
periode toegenomen. Bovendien zijn de delicten waarvoor jongeren met
de politie in aanraking komen ernstiger van karakter geworden: het gaat
vaker om crimineel gedrag waarbij geweld een rol speelt.’54 Maar opnieuw
is die conclusie minder duidelijk dan je op het eerste gezicht zou zeggen.
De conclusie verwijst immers naar jongeren die met de politie in aanra-
king zijn gekomen en gaat uit van gegevens die door de politie zijn verza-
meld. De vraag is dan ook: verwijzen die cijfers naar een werkelijke
toename of vloeien ze voort uit een actiever beleid en een betere adminis-
tratie?

Grafiek 5 Aantal verdachten van bedreiging (= BED), afpersing (= AFP) en diefstal

met geweld (= DIE) per 100.000 minderjarigen (1978-1995)

Bron: bijlage 1, tabel 4, kolom 1-3.

. . .  o f  a c t i e v e r  o p s p o r e n ?
Er zijn aanwijzingen dat de alarmerende toename van geweldsdelicten bij
jongeren voor een deel wordt veroorzaakt door de politiestatistiek. Dat
geldt met name voor de groei uit de jaren negentig. Daderenquêtes geven
een veel minder sterke groei te zien. Karin Wittebrood concludeert
daarom: ‘Waarschijnlijk is de toename in het aantal jongeren dat verdacht
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wordt van geweld deels het gevolg van de toenemende aandacht van
politie en justitie voor jeugdcriminaliteit en met name voor geweld
gepleegd door jongeren.’55 Bij die aandacht kan het om twee dingen gaan.
Ten eerste om verbetering van de politieregistratie als gevolg van automa-
tisering en andere maatregelen. Volgens Bol zou de toename aan het begin
van de jaren negentig voor ongeveer de helft uit deze maatregelen te
verklaren zijn.56 Ten tweede om een intensievere inzet van politie en
justitie op het terrein van jeugdcriminaliteit. Dat is sinds het eind van de
jaren tachtig onmiskenbaar het geval. Men ontwikkelde preventieve acti-
viteiten in de buurt, maakte afspraken over een groter aantal taakstraffen
of HALT-afdoeningen en gaf criminele jongeren een hogere prioriteit.57

Al deze inspanningen hebben ertoe geleid dat er in de jaren negentig meer
jeugdcriminaliteit is geregistreerd.

Hieruit volgt niet dat de geweldsdelicten van jongeren naar aard en
omvang hetzelfde zijn gebleven. Wie zich daarvan een beeld wil vormen,
moet andere bronnen raadplegen dan de zojuist besproken statistieken –
zoals zelfrapportages waarin jongeren aangeven hoe vaak ze het afgelopen
jaar een bepaald delict hebben gepleegd. Hoewel ook deze bron niet
zonder smetten is, kunnen de voornaamste trends ermee in kaart worden
gebracht. Bovendien kunnen deze rapportages inzicht geven in de meer
alledaagse criminaliteit die vaak niet ter kennis van de politie komt maar
wel een belangrijk deel van de totale jeugdcriminaliteit uitmaakt. Laten
we ons beperken tot gewelddadige delicten en de vraag stellen hoe vaak
jongeren deze delicten – naar eigen zeggen – ooit hebben begaan. Voor
1996 komen we dan op de volgende percentages uit:58

- betrokkenheid bij een vechtpartij of rellen: 34%;
- vernieling: 33%;
- een wapen dragen: 33%;
- iemand lastigvallen: 23%;
- iemand in elkaar slaan: 7%;
- iemand met een wapen verwonden: 3%.
Dat zijn vrij hoge aantallen die nauwelijks tot uiting komen in de politiesta-
tistiek. De kans dat jongeren bij het plegen van deze delicten door de politie
worden betrapt, is – nog altijd naar eigen zeggen – zeer gering. De hoogste
‘pakkans’ deed zich voor bij vernielingen. Van de jongeren die zich hieraan
schuldig maakten, zei 11% door de politie te zijn betrapt. Bij andere gevallen
viel de pakkans nog veel lager uit. Van de jongeren die betrokken waren bij
een vechtpartij of rel, is niet meer dan 6% betrapt. Van degenen die iemand
anders lastigvielen of een mes droegen, is slechts 2% betrapt.59 Deze cijfers
illustreren dat aan geweld gerelateerde delicten waarvan de politie op de
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hoogte is, niet meer dan het topje van de ijsberg zijn.
Verder kan uit de zelfrapportages worden afgeleid dat de frequentie

van deze delicten in de jaren voorafgaand aan 1996 is toegenomen. Zo
steeg tussen 1988 en 1996 het aandeel van de jongeren die ‘in het afgelopen
schooljaar’ iemand in elkaar hadden geslagen met 74%. De frequentie van
‘iemand lastigvallen’ steeg met 47% en die van vernielingen nam met 64%
toe. De frequentie waarmee jongeren iemand tijdens het afgelopen
schooljaar met een wapen hadden verwond, nam tussen 1990 en 1996 met
83% toe en hun betrokkenheid bij een rel of vechtpartij groeide in
dezelfde periode met 119%. Ten slotte gingen steeds meer jongeren met
een wapen rondlopen. In 1992 deed 13% van de ondervraagden dat, terwijl
het in 1996 al met 21% was toegenomen. We mogen deze cijfers geen over-
dreven betekenis toekennen. Gemiddeld gaf slechts 12% van de onder-
vraagde jongeren in 1996 op dat ze de hier genoemde delicten tijdens het
schooljaar hadden gepleegd. Tegelijkertijd is de snelle groei van deze
delicten sinds het begin van de jaren negentig niet zonder betekenis. Deze
groei wijst op een reële en gestage toename van gewelddadige gedra-
gingen.60 Overigens speelt leeftijd in dit verband nauwelijks een rol. Van
der Laan e.a. vinden geen steun voor het idee dat minderjarigen op steeds
jongere leeftijd hun eerste delict plegen. Wat wel een rol speelt, is het
geslacht. Ook uit de zelfrapportages blijkt dat gewelddadige delicten
vooral een zaak van mannen zijn. Het aandeel van de jongens dat zich
schuldig maakt aan gedragingen als vernieling, iemand lastigvallen,
betrokkenheid bij vechtpartijen en het dragen van een wapen, lag in 1996

gemiddeld op 24% terwijl dat aandeel bij meisjes onder de 9% lag.61

Welke conclusie moeten we nu trekken uit deze bevindingen? Het staat
buiten kijf dat de geregistreerde geweldscriminaliteit onder jongeren de
afgelopen decennia is toegenomen. Het debat gaat over de vraag welke
betekenis moet worden toegekend aan de registreerde feiten. Daarbij
stellen sommige deskundigen dat de toename vooral is veroorzaakt door
een betere registratie of een actiever optreden van de politie. Andere
deskundigen benadrukken dat het gewelddadige gedrag van jongeren
daadwerkelijk is gestegen. Mijn opvatting is echter dat zich twee ontwik-
kelingen hebben voorgedaan, al kan men het aandeel van de registratie en
van de feitelijke toename moeilijk vaststellen. Wel ligt een zekere fasering
voor de hand. De waarschijnlijkste verklaring lijkt mij daarom dat
geweldpleging van jongeren de afgelopen decennia geleidelijk is toege-
nomen. Dit proces kwam al in de jaren zeventig op gang en zette zich
voort tot ver in de jaren negentig.62 Het riep echter wel een reactie op. Met

51

Geweld als uitdaging  3e dr 2011.QXD:Geweld als uitdaging  3e dr BW.QXD  13-05-2011  15:19  Pagina 51



name in de tweede helft van de jaren tachtig begonnen publiek en politiek
zich steeds vaker zorgen te maken over deze gedragingen, wat uiteindelijk
leidde tot een actiever beleid bij justitie en politie. Daardoor komt vanaf
1990 een tweede ontwikkeling op gang. De politie gaat beter registreren en
intensiever opsporen, waardoor een groter deel van de geweldscriminali-
teit onder jongeren in de politiestatistiek tot uiting komt. Aldus is de
opmerkelijke groei van jongerengeweld in de jaren negentig het effect van
een actiever beleid in combinatie met een daadwerkelijke toename.63

Zo plaatsen de jeugdige geweldplegers ons nogmaals voor de paradox
die al eerder is gesignaleerd. Van de ene kant zien we de afgelopen
decennia een toegenomen gevoeligheid bij publiek en politiek waar het
gaat om geweld en andere agressieve gedragingen. Van de andere kant
moeten we vaststellen dat die gedragingen in dezelfde periode naar ernst
en omvang zijn toegenomen. Deze paradox neemt in het geval van de
jongeren zelfs extra scherpe vormen aan. Want enerzijds kreeg het
opsporen en registreren van hun wangedrag in de loop der jaren extra
prioriteit en anderzijds lag de toename van door hen gepleegde wandaden
als mishandeling duidelijk boven het algemene gemiddelde. In de
volgende hoofdstukken wil ik laten zien dat de tegenstelling tussen deze
twee ontwikkelingen op schijn berust. In feite gaat het om twee kanten
van hetzelfde proces. Zoals gezegd ontwikkelde zich in Nederland sinds
de jaren zestig een assertieve levensstijl, waarbij het gevoel van eigen-
waarde onder alle burgers is toegenomen. Dat heeft enerzijds geleid tot
een harder maatschappelijk klimaat, of althans tot een klimaat waarin de
kans op botsingen toeneemt. Maar het heeft anderzijds geleid tot een
grotere kwetsbaarheid onder burgers, waarbij gedragingen die op zichzelf
tamelijk onschuldig zijn al snel een narcistische krenking tot gevolg
hebben. Daarom zet ik nu eerst uiteen welke omstandigheden bijdragen
aan het gevoel van eigenwaarde. Daartoe moet ik een forse omweg bewan-
delen en aangeven op welke manier de opvoeding en het gezinsleven
tussen 1950 en 1990 in Nederland veranderd zijn. Pas daarna kom ik in
hoofdstuk 3 terug op het vraagstuk van de assertieve levensstijl.
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2

O p v o e d i n g  e n  g e z i n s l e v e n

In dit hoofdstuk behandel ik enkele historische verschijnselen die hebben
bijgedragen aan een groter gevoel van eigenwaarde onder de bevolking. Ik
concentreer me op de belangrijkste veranderingen in het Nederlandse
gezinsleven. Daarbij gaat het om ontwikkelingen op zowel demografisch
vlak (gezinsstructuur) als mentaal vlak (gezinscultuur). De daling van het
kindertal en de toegenomen mogelijkheid om bewust te kiezen voor het
ouderschap zijn voorbeelden van de eerste ontwikkeling. Het ontstaan
van meer egalitaire omgangsvormen en de toegenomen aandacht voor
affectieve kanten van het gezinsleven zijn voorbeelden van de tweede
ontwikkeling. Mijn stelling is dat het samengaan van deze processen
uiteindelijk een assertievere houding in de Nederlandse bevolking tot
gevolg had. Een tweede stelling luidt dat de verwachtingen van partners
en ouders onderling en van ouders tegenover hun kinderen in de loop der
jaren zijn toegenomen.

Door een gelukkig toeval is het mogelijk om deze thesen te toetsen aan
de hand van een concreet geval. Daartoe gebruik ik het onderzoek dat
Gadourek en Schuyt naar het dorp Sassenheim hebben gedaan. In 1951

heeft de socioloog Gadourek aan de inwoners van Sassenheim een aantal
vragen gesteld die expliciet betrekking hadden op de opvoeding.1 Hij
vroeg ouders onder meer hoe vaak zij de kinderen straften en beloonden.
Schuyt heeft die vragen in 1993 letterlijk herhaald.2 Daardoor beschikken
we over een uitzonderlijke gelegenheid om vast te stellen in welke zin de
pedagogische praktijk tijdens de tweede helft van de twintigste eeuw is
veranderd. Schuyt heeft de inwoners ook gevraagd naar de manier waarop
zij door hun ouders werden beloond en gestraft. Zodoende is een toetsing
van hun jeugdherinneringen mogelijk. Verrassend genoeg komen deze
herinneringen in hoge mate overeen met de cijfers die Gadourek al in 1951

heeft verzameld. Verder heeft Schuyt vragen gesteld over de methoden die
ouders gebruikten bij het belonen en bestraffen van hun kinderen én over
de gedragingen die werden beloond en bestraft. Dit alles biedt ons de kans
om enkele toetsbare uitspraken te doen over veranderingen in de pedago-
gische praktijk.
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Ve r a n d e r i n g e n  i n  g e z i n s s t r u c t u u r
Laten we beginnen met de meest elementaire en best gedocumenteerde
veranderingen. Zij betreffen het proces van gezinsvorming en voortplan-
ting. Tot in de jaren vijftig moest dit voldoen aan zeer strikte normen.
Seksualiteit bleef voorbehouden aan personen die formeel gehuwd waren.
Er was doorgaans weinig tijd tussen het moment dat men als kind bij de
eigen ouders in huis woonde en het moment dat men zelf een gezin
stichtte. Waren mensen eenmaal gehuwd, dat volgde er vaak een groot
aantal kinderen doordat voorbehoedmiddelen ontbraken. Gezinnen met
zeven of meer kinderen waren in de eerste helft van de twintigste eeuw
niet ongewoon, en begin jaren vijftig bestond het gemiddelde gezin in een
plaats als Sassenheim nog altijd uit twee volwassenen en vijf kinderen. De
gezinsverhoudingen waren autoritair, in die zin dat het gezag van de
ouders over hun kinderen onomstreden was. De betrekkingen tussen
gehuwden waren weinig egalitair en op hun best complementair van aard.
Vader werkte buitenshuis en zorgde voor het inkomen, moeder belastte
zich met de kinderen en de zorg voor het huishouden.

In de loop van de jaren zestig begint dit patroon te veranderen. Hierbij
heeft de introductie van betrouwbare anticonceptiemiddelen een cruciale
rol gespeeld. Het krijgen van kinderen was niet langer onvermijdelijk.
Voortaan konden ouders zelf bepalen hoeveel kinderen ze op de wereld
zetten en onder welke omstandigheden ze dat deden. Het werd zelfs
mogelijk om helemaal van kinderen af te zien als men daar om wat voor
redenen dan ook geen zin in had. Een en ander zorgde ervoor dat de
traditionele band tussen seksualiteit en voortplanting werd doorge-
sneden. Daardoor kon de seksualiteit zich tot een geheel eigen domein
ontwikkelen, een dimensie van het bestaan die als zodanig waarde had.
Tegelijkertijd zorgde het massale gebruik van anticonceptie ervoor dat het
aantal ongewenste zwangerschappen aanmerkelijk verminderde. In
tegenstelling tot de situatie van enkele decennia terug zijn vrijwel alle
kinderen in Nederland vandaag de dag uitdrukkelijk gewenst. Alleen al
dat gegeven zal het gevoel van eigenwaarde bij deze kinderen doen
toenemen. Dat geldt temeer als de voortplanting langs natuurlijke weg
niet goed lukt. Het verlangen naar kinderen wordt er vaak alleen maar
sterker op, waarbij de hulp van medische technologie wordt ingeroepen
om de kinderwens alsnog in vervulling te doen gaan. Het spreekt voor
zich dat de geboorte onder deze omstandigheden wordt ervaren als een
kostbaar geschenk en dat het kind veel zorg en liefde krijgt.

De ontkoppeling van seksualiteit en voortplanting had nog meer
gevolgen die voor ons onderwerp belangrijk zijn. Zij leidde namelijk tot
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forse daling van het kindertal per vrouw. Dat was ten dele een gevolg van
het feit dat vrouwen de geboorte van hun eerste kind steeds langer
uitstelden. Begin jaren zeventig lag de gemiddelde leeftijd waarop een
vrouw voor het eerst moeder werd op 24 jaar. In de daaropvolgende
decennia steeg deze leeftijd en tegen het einde van de jaren negentig
bedroeg zij zelfs 29 jaar.3 Verder nam de tijdsafstand tussen de opeenvol-
gende geboorten toe. Als gevolg daarvan maakte het vruchtbaarheids -
niveau in vier decennia een forse daling door.4

Grafiek 6 Gemiddeld kindertal per vrouw (= KIN), zuigelingensterfte per 1000

levendgeborenen (= ZUI) en gemiddeld aantal ouders dat per kind

beschikbaar is (= OUR), 1950-1995

Bron: bijlage 2, tabel 1, kolom 1-3.

Lag het gemiddelde in 1950 nog op 3,1 kinderen per vrouw, in 1995 was dat
aantal gedaald tot 1,5 kinderen (zie grafiek 6). Als gevolg daarvan liep de
gemiddelde omvang van het gezin in Nederland terug. De meest exacte
cijfers ontlenen we aan Sassenheim. Terwijl het gemiddelde gezin daar in
1950 nog uit 5,2 kinderen bestond, was dat aantal in 1993 gedaald tot een
gemiddelde van 2,2.5 Deze gegevens mogen triviaal lijken, maar vanuit
onze vraagstelling zijn ze van enorm belang. Het maakt immers nogal uit
of ouders hun zorg en aandacht over een vijftal moeten verdelen of dat ze
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hun inspanningen geheel richten op één of twee kinderen. In het laatste
geval kan hun bemoeienis met de opvoeding veel groter zijn.

Een toetsing aan het geval van Sassenheim leert dat de beschikbaarheid
van ouders voor hun kinderen in de loop der jaren inderdaad is toege-
nomen. Volgens grafiek 6 bedroeg de ouder-kindratio in het midden van
de jaren negentig 0,91, terwijl deze ratio begin jaren vijftig op 0,38 lag.6 We
zullen nog zien dat deze ontwikkeling gepaard gaat met een intensivering
van het opvoeden. Veelzeggend is verder de manier waarop de zuigelin-
gensterfte zich heeft ontwikkeld. Als gevolg van betere medische voorzie-
ningen en een toegenomen zorg daalde dit cijfer in Nederland van 27 naar
6 per 1000 pasgeborenen.7 Ook dit cijfer is minder triviaal dan het lijkt.
Het wijst er immers op dat de daling van de kindersterfte die al in de
negentiende eeuw was begonnen, in de tweede helft van de twintigste
eeuw heeft doorgezet. Deze daling had verstrekkende gevolgen voor de
emotionele band tussen ouders en kinderen. In samenlevingen waar veel
kinderen tijdens het 1ste levensjaar sterven, stellen de ouders hun emotio-
nele binding uit. Pas als het kind die eerste precaire periode overleeft, kan
zich een hechte band ontwikkelen. Hoe geringer de zuigelingensterfte is,
hoe eerder en intensiever de wederzijdse hechting plaatsvindt. Er zijn tal
van aanwijzingen dat de competentie en het zelfvertrouwen van kinderen
worden gestimuleerd door een veilige hechting in het vroegste stadium.
We nemen daarom aan dat verdere terugdringing van de zuigelingen-
sterfte eenzelfde effect heeft als een daling van het kindertal en het feit dat
kinderen tegenwoordig uitdrukkelijk gewenst worden – namelijk dat hun
gevoel van eigenwaarde erdoor wordt bevorderd.

Ve r a n d e r i n g e n  i n  g e z i n s c u l t u u r
Behalve de gezinsstructuur maakt ook de gezinscultuur vanaf de jaren
zestig ingrijpende wijzigingen door. Ik beperk me hier tot twee cruciale
elementen: de betrekkingen tussen de ouders en die tussen ouders en
kinderen. Zoals gezegd bleef de rolverdeling tussen man en vrouw lange
tijd complementair van aard. Terwijl vader het inkomen verdiende door
buitenshuis te werken, zorgde moeder voor het huishouden en de
kinderen. Dit patroon was in Nederland zelfs zo populair dat wij in verge-
lijking met andere West-Europese landen een zeer lage deelname van
vrouwen aan de arbeidsmarkt kenden. Over de verklaring van dit
verschijnsel bestaat geen overeenstemming.
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Grafiek 7 Percentage mensen dat het opvoeden van kleine kinderen een vrouwen-

taak vindt (= OKI) en percentage dat bezwaar maakt tegen werkende

moeders (= BUW), 1970-1995

Bron: bijlage 2, tabel 2, kolom 1 en 2.

Sommige onderzoekers beschouwen het als een verworvenheid. Zij
wijzen erop dat bijvoorbeeld de vakbeweging het kostwinnerschap lange
tijd heeft verdedigd. Maar anderen zien er een vorm van achterstelling in.
Zij herinneren eraan dat de kerken het moederschap steeds als hoogste
bestemming van de vrouw hebben opgevat. Een feit is dat het grootste
deel van de Nederlanders tot ver in de jaren zestig bezwaren had tegen
buitenshuis werkende moeders. In 1965 gold dit zelfs voor 84% van de
bevolking, maar daarna verandert dit.8 Uit grafiek 7 blijkt dat de afwijzing
van buitenshuis werkende moeders daalt van 44% in 1970 naar 16% in
1995. Wat dat betreft werd de rolverdeling tussen de geslachten dus
minder traditioneel en meer egalitair.9

Een vergelijkbare ontwikkeling deed zich voor bij de verzorging van
kinderen. In het oude patroon kwam deze taak voornamelijk aan
vrouwen toe. De meeste mensen vonden mannen minder geschikt voor
het opvoeden van kleine kinderen.10 In 1970 was 77% van de onder-
vraagden deze mening toegedaan (zie grafiek 7). Maar ook op dit punt
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winnen egalitaire opvattingen in de loop der jaren veld, met als gevolg dat
in 1995 nog maar 32% van de ondervraagden het opvoeden van kleine
kinderen als een specifieke vrouwentaak beschouwt.11 Een belangrijk
punt is dat deze verschuiving alleen betrekking heeft op meningen. Waar
het om de gelijke verdeling van betaalde arbeid gaat, is er in Nederland al
veel bereikt. Zo ging de arbeidsparticipatie van vrouwen de afgelopen
decennia omhoog van 24% in 1960 tot 41% in 1995.12 Bij de gelijke verde-
ling van huiselijke zorgen zijn de vorderingen veel bescheidener. Hoewel
de Nederlandse man iets meer tijd is gaan besteden aan de zorg voor het
huishouden en de kinderen, komen deze taken tot op heden nog altijd
voor het grootste deel op vrouwen neer.13 Over de langere termijn bezien
is duidelijk dat de betrekkingen tussen man en vrouw zich in meer egali-
taire zin ontwikkelen.

Voor de relaties tussen ouders en kinderen geldt hetzelfde. De overgang
van autoritaire gezagsuitoefening naar vormen van overleg op basis van
gelijkwaardigheid – die zich vanaf de jaren zestig heeft doorgezet in
vrijwel alle sectoren van het sociale leven – had ook voor het gezinsleven 
verstrekkende gevolgen. Bram de Swaan heeft deze ontwikkeling treffend
aangeduid als een overgang van een bevelshuishouding naar een onder-
handelingshuishouding.14 Er zijn veel aanwijzingen dat de omgang van
ouders en kinderen inderdaad in die zin is veranderd. Het komt, om
slechts een paar voorbeelden te noemen, steeds minder voor dat kinderen
hun ouders met ‘u’ moeten aanspreken. Terwijl dit in 1965 nog voor 52%
van de gevallen gold, was dat aandeel in 1996 gedaald naar 18%. Het
aandeel van de 18-jarigen die alles mogen lezen, nam toe van 48% in 1965

naar 86% in 1996. Tekenend is eveneens het antwoord op de vraag hoe laat
een dochter van 20 jaar ’s avonds mag thuiskomen. Anno 1996 werd dat in
47% van de gevallen door de dochter zelf beslist, terwijl dit aandeel in
1965 nog maar 17% bedroeg.15 Een en ander illustreert dat de eigen
inbreng van kinderen is toegenomen. Dit betekent niet dat de verhou-
dingen volstrekt gelijkwaardig zijn. Bij voorname beslissingen, bijvoor-
beeld de keuze van een middelbare school, mag de ouderlijke invloed niet
worden onderschat. Een feit blijft evenwel dat de besluitvorming de afge-
lopen dertig jaar in egalitaire zin is veranderd. Men mag aannemen dat
deze ontwikkeling het gevoel van eigenwaarde onder jongeren in de hand
heeft gewerkt.

Een andere belangrijke verschuiving is dat het gezinsleven in Neder-
land steeds minder een economische en steeds meer een pedagogische
functie is gaan vervullen. Dat blijkt alleen al uit het feit dat de financiële
bijdrage van kinderen aan het gezinsinkomen nagenoeg verdwenen is. In

60

Geweld als uitdaging  3e dr 2011.QXD:Geweld als uitdaging  3e dr BW.QXD  13-05-2011  15:19  Pagina 60



de jaren zestig was het in Sassenheim heel normaal dat kinderen rond hun
15de gingen werken, waarbij ze (een deel van) de inkomsten aan hun
ouders afdroegen.16 Dertig jaar later is dat uitzonderlijk: de meeste
kinderen volgen rond hun 15de een opleiding en ze leveren geen financiële
bijdragen maar kosten geld. Bovendien is de aard van deze uitgaven
verschoven. In 1960 werd 87% van alle uitgaven voor kinderen besteed aan
elementaire zaken als voeding, kleding en huisvesting, terwijl men slechts
8% besteedde aan het vervoer, de verzorging en de ontwikkeling van
kinderen. In 1995 besloegen de elementaire uitgaven nog slechts 27%,
terwijl ontwikkeling, verzorging en vervoer 46% van het kinderbudget in
beslag namen.17 Onderzoek naar de tijdsbesteding van volwassenen wijst
op hetzelfde. In de jaren vijftig werd een groot deel van de zorg gestoken
in huishoudelijke taken als eten klaarmaken, kleren verstellen, afwassen,
en bedden opmaken. Het opvoeden van de kinderen gold niet als een
speciale taak en gebeurde – zeker bij grote gezinnen – in de marge van het
huishouden. Maar vanaf de jaren zeventig wordt het opvoeden en
verzorgen van kinderen meer en meer gezien als een specifieke taak. De
tijd die men hieraan besteedt, neemt langzaam maar zeker toe terwijl de
tijd die wordt besteed aan huishoudelijk werk in enge zin een dalende
tendens vertoont – mede door de aanschaf van tijdbesparende appara-
tuur als de vaatwasser en magnetron.18 Een en ander wijst erop dat de
investeringen van ouders voor hun kinderen in de loop van enkele
decennia sterk toenamen.

Deze investeringen beperken zich niet tot de hoeveelheid tijd en geld
die aan kinderen wordt besteed. De affectieve betekenis van het gezins-
leven werd belangrijker. De wat formele en afstandelijke houding die
ouders begin jaren zestig aannamen, heeft inmiddels plaatsgemaakt voor
een informele omgang met kinderen. Als gevolg daarvan domineert in het
huidige Nederland een kindvriendelijk klimaat. Dit betekent niet dat
ouders de zaak op zijn beloop laten. Enerzijds streven zij veel warmte,
affectieve steun en onderlinge betrokkenheid na. Anderzijds stellen zij een
behoorlijke organisatie op prijs en gaan zij serieus om met regels en
afspraken. De meeste ouders zoeken een balans tussen het uitoefenen van
controle en het geven van liefde. Hun voorkeur gaat doorgaans uit naar
een autoritatieve benadering. Repressieve methoden zijn niet populair,
het geven van uitleg en het stimuleren van kinderen daarentegen wel. Dit
strookt met de voornaamste doelen of waarden die ouders willen bewerk-
stelligen. Ze staan van de ene kant een persoonlijke ontwikkeling van hun
kinderen voor en voeden ze op tot een behoorlijke mate van zelfstandig-
heid. Van de andere kant willen zij dat hun kind zich voor anderen
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verantwoordelijk voelt en aan duidelijke sociale of morele eisen voldoet.19

Tegelijkertijd stellen de ouders ook hoge eisen aan zichzelf als opvoeders.
Dit verklaart wellicht waarom het gezinsleven voor steeds meer ouders
een bron van zorgen is. In 1958 maakte 33% van de volwassenen zich
zorgen over het gezinsleven, in 1993 lag dat percentage al op 62%.20 Wat
nogmaals onderstreept dat opvoeden in Nederland de afgelopen decennia
bepaald niet simpeler is geworden.

O u d e r l i j k e  i n v e s t e r i n g e n
Deze analyse van het Nederlandse gezinsleven wijkt af van het gangbare
beeld. Veel mensen zijn ervan overtuigd dat ouders vandaag de dag niet
voldoende opvoeden of dat het slecht gesteld is met onze waarden en
normen. Ik deel die overtuiging niet en beweer veeleer het tegendeel. Ik
meen dat zowel de inspanningen die ouders zich getroosten als de
verwachtingen waaraan kinderen moeten beantwoorden, de afgelopen
decennia geleidelijk omhoog zijn gegaan. Dat kan in elk geval worden
afgeleid uit het onderzoek naar Sassenheim. Daaruit blijkt onder meer dat
het gebruik van beloning in de loop der jaren is toegenomen (grafiek 8).
Begin jaren vijftig kwam het in 42% van de gevallen voor dat kinderen
door niemand in gezinsverband werden beloond. Dat aandeel daalde vrij
geleidelijk en maakte halverwege de jaren negentig nog maar 14% van de
gevallen uit.21 Je kunt dus zeggen dat het gebruik van dit opvoedings-
middel vrij algemeen is geworden. 

Spelen vaders en moeders bij deze beloning een speciale rol? Wat dat
betreft lijkt Sassenheim het klassieke patroon te volgen: als kinderen
worden beloond door een van beide ouders, gaat het gewoonlijk om de
moeder. Zij deelt in alle peiljaren vaker dan de vader positieve sancties
uit.22 Wat echter het vaakst voorkomt, is dat een kind door beide ouders
wordt beloond. Bovendien neemt dit laatste in de loop der jaren toe.
Terwijl in 1950 nog maar 36% van de kinderen door beide ouders werd
beloond, gold dit in het laatste peiljaar voor 80% van de kinderen.23 Uit
grafiek 8 blijkt dat deze tendens in de eerste helft van de jaren zestig de
sterkste toename vertoont. Over het geheel genomen heeft het opvoeden
in Sassenheim dus een intensivering ondergaan: het komt over een
periode van bijna vijftig jaar steeds vaker voor dat beide ouders zich 

62

Geweld als uitdaging  3e dr 2011.QXD:Geweld als uitdaging  3e dr BW.QXD  13-05-2011  15:19  Pagina 62



Grafiek 8 Percentage van de kinderen die door hun beide ouders en door niemand

worden beloond in Sassenheim (1950-1993)

Bron: bijlage 2, tabel 3, kolom 1 en 4.

bezighouden met het belonen van de kinderen, terwijl de opvoedings -
situatie waarbij een kind helemaal geen beloningen ontvangt in dezelfde
periode nagenoeg verdwijnt.

Nu stelt het onderzoek naar Sassenheim ons eveneens in staat om iets
te zeggen over de wijze waarop kinderen werden beloond. Daarbij is
onderscheid gemaakt tussen materiële middelen (geven van snoep,
cadeautjes enzovoort), mentale middelen (aandacht, waarderende
woorden enzovoort) en financiële middelen (beloning in de vorm van
geld). In de verdeling van deze drie sancties tekenen zich geen noemens-
waardige veranderingen af. Gemiddeld maken de ouders in Sassenheim
nog het vaakst gebruik van mentale middelen (42%). Beloning in de vorm
van geld is iets minder gebruikelijk (30%) en het geven van snoep of
kleine cadeautjes komt het minste voor (28%). Daarbij moet echter
worden opgemerkt dat deze verdeling van jaar tot jaar nogal wat schom-
melingen kent. Wil men niettemin een tendens aanwijzen, dan kan men
zeggen dat het gebruik van financiële middelen ietsje daalt terwijl het
gebruik van materiële beloningen een beetje stijgt. Maar in feite vertoont
het beeld over de gehele periode een opvallende stabiliteit. Dat is des te
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opmerkelijker omdat het welvaartsniveau in Sassenheim tussen 1951 en
1993 aanmerkelijk verbeterde. Puur financieel gezien konden ouders zich
in de loop der jaren heel wat meer beloningen veroorloven in de vorm van
cadeautjes of geld. Dat ze dit niet deden, wijst erop dat ze niet de weg van
de minste weerstand hebben gevolgd. Zij hielden – bij toenemende
welvaart – vooral vast aan mentale sancties. Zij voegen zich daarmee naar
het overheersende pedagogische klimaat van Nederland, waarbij indivi-
duele aandacht en persoonlijke waardering een voorname rol spelen. Het
belonen van kinderen kan worden gezien als een vorm van investering,
maar op voorwaarde dat dit niet al te materialistisch wordt geduid.
Ouders spannen zich inderdaad in voor een goede opvoeding, maar dan
vooral door aandacht en waardering voor hun kinderen op te brengen en
niet door met snoep of zakcenten te strooien.

Wat wordt er van de kinderen verwacht? Die vraag kan worden beant-
woord door na te gaan welke gedragingen in Sassenheim in de loop der
jaren werden beloond. De drie voornaamste motieven zijn goede presta-
ties op school, goed gedrag en geboden hulp in huis. Gaat men van het
gemiddelde over de hele periode uit, dan valt op dat goede schoolpresta-
ties het vaakst worden beloond (47%) en vervolgens hulp in huis (31%).
Het belonen van een kind wegens goed gedrag komt nog het minste voor
(22%). Dat vormt op zich al een indicatie voor de eisen die aan kinderen
worden gesteld. De ouderlijke aandacht gaat kennelijk het meest uit naar
schoolprestaties. Bijzonder interessant is de manier waarop deze drie
motieven zich in de loop der jaren hebben ontwikkeld. Bij het belonen
wegens goed gedrag doen zich geen merkbare veranderingen voor maar
bij de twee andere motieven wel degelijk. Op langere termijn neemt
vooral de waardering voor goede schoolprestaties toe. Dat blijkt als men
een vergelijking maakt met de opvoeding vóór de Tweede Wereldoorlog.24

Terwijl in 1935 slechts 28% van alle beloningen terugging op dit motief,
maakte het in het midden van de jaren tachtig 48% van de gevallen uit.
Tegelijkertijd daalde het belonen van kinderen die thuis een handje
helpen. Terwijl in 1935 bijna de helft (48%) van alle beloningen betrekking
had op hulp in huis, stond dat aandeel midden jaren tachtig op 30%.
Beide ontwikkelingen sluiten aan op de beschreven functieverandering
van het gezin: de materiële en economische betekenis ervan neemt af
terwijl de mentale en pedagogische betekenis in de loop der jaren stijgt.

Aldus tekent zich een dubbele verschuiving af. Ten eerste verschuift het
pedagogisch zwaartepunt van het huishoudelijke naar het persoonlijke
domein. Dat geldt zowel voor de ouderlijke investeringen als voor de
eisen die aan kinderen worden gesteld. De ouders van Sassenheim loven
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tussen 1950 en 1995 steeds vaker een beloning uit en het komt bovendien
steeds vaker voor dat beide ouders zoiets doen. De middelen die zij
daartoe inzetten, blijken vooral te bestaan uit persoonlijke aandacht en
waardering. Beloningen van financiële of materiële aard spelen slechts
een secundaire rol, ondanks het feit dat de welvaart ook in Sassenheim
sterk is toegenomen. Deze tendens werkt door in wat men van kinderen
verwacht: het belonen wegens goede schoolprestaties stijgt, maar het
belonen van huishoudelijke hulp daalt. Behalve deze verschuiving qua
domein (van het huishoudelijke naar het persoonlijke) zien we ook een
verschuiving qua termijn. Huishoudelijke hulp van kinderen beant-
woordde – net als hun financiële bijdrage als ze gingen werken – aan een
vrij directe wederkerigheid. De ouders kregen al na een korte periode iets
terug voor de moeite die ze enkele jaren daarvóór hadden gedaan. Vanaf
de jaren zestig wordt deze balans eenzijdiger. Terwijl de ouders veel tijd en
geld en moeite besteden aan hun kinderen, worden deze vooral geacht te
investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. Het voornaamste wat ze hun
ouders kunnen teruggeven, is dat ze later goed terechtkomen (‘als ze maar
gelukkig zijn’). Daarmee verschuift de balans in het voordeel van de
kinderen. Ouders zijn er om te geven en kinderen zijn vooral een ontvan-
gende partij.

B i j s t u r i n g  v a n  k i n d e r e n
Deze conclusie lijkt op het eerste gezicht een bevestiging van het gangbare
idee dat de opvoeding sinds de jaren zestig permissiever werd. We zullen
dit misverstand evenwel uit de wereld helpen door na te gaan hoe de
kinderen in Sassenheim werden bestraft (zie grafiek 9).

In de eerste plaats valt op dat het bestraffen van kinderen – net als de
beloningen – in de loop der jaren is toegenomen. In 1950 kreeg bijvoor-
beeld 25% van alle kinderen helemaal geen straf, in 1995 ging dat nog
maar op voor 10% van de gevallen. Bovendien is het bestraffen van een
kind steeds vaker een zaak geworden van beide ouders en niet van vader
of moeder alleen. Terwijl straf door beide ouders in 1950 slechts 32%
uitmaakte van het totaal, is dat aandeel in de jaren negentig gestegen naar
82%.25 Daaruit blijkt dat de eerder gesignaleerde intensivering van het
opvoeden niet alleen betrekking heeft op het belonen maar ook op het
bestraffen van kinderen. Enerzijds hebben beide ouders meer moeite
gedaan om hun kinderen in positieve zin te beïnvloeden (= belonen),
anderzijds zetten zij eerder negatieve sancties in als kinderen niet aan de 
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Grafiek 9 Percentage van de kinderen die door hun beide ouders en door niemand

worden bestraft in Sassenheim (1950-1993)

Bron: bijlage 2, tabel 4, kolom 1 en 4.

normen voldoen (= straffen). Deze ontwikkeling verloopt vrij geleidelijk,
zij het dat ze tussen 1964 en 1976 even onderbroken wordt. We zien dan
een tijdelijke toename van het aantal kinderen dat helemaal geen straf
krijgt, terwijl de stijging in het straffen door beide ouders wordt afge-
remd. Dit wijst erop dat het idee van een permissievere opvoeding niet
helemaal onzinnig is. Er is in de jaren zestig en het begin van de jaren
zeventig dus wel iets aan de hand. Het gaat vooral om een kortstondig
afremmen van de ontwikkeling op langere termijn, maar dat verandert
niets aan de aard of richting van die ontwikkeling. Over de periode als
geheel nam het opvoeden geen permissiever maar juist een stringenter
karakter aan.

Analoog aan het belonen kan de vraag worden gesteld hoe kinderen in
Sassenheim werden bestraft. Daarbij zijn we opnieuw uitgegaan van een
driedeling. Van een materiële straf is sprake als kinderen niet naar buiten
mogen, naar hun kamer worden gestuurd of een pak slaag krijgen. Van
een mentale straf is sprake als ze geen tv mogen kijken of worden berispt.
Als hun zakgeld wordt ingehouden, is er sprake van een financiële straf.
Hoe zijn deze sancties verdeeld? Om te beginnen leggen ouders in Sassen-
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heim vrijwel nooit financiële straffen op. De twee andere sancties
vertonen een omgekeerde ontwikkeling. Het aandeel van de materiële
straffen maakt een duidelijke daling door, van 76% in 1950 naar 51% in de
jaren negentig. Het aandeel van de mentale sancties neemt over dezelfde
periode toe van 24% naar 49%. Dit patroon komt overeen met de
verschuiving die we eerder met betrekking tot het gezinsleven hebben
vastgesteld toen we zeiden dat de nadruk op het materiële en huishoude-
lijke is vervangen door een nadruk op het mentale en pedagogische. Uit
het verloop van de cijfers kan worden afgeleid dat deze verandering in de
jaren zestig op gang is gekomen. Vanaf die tijd zetten ouders steeds vaker
mentale en steeds minder vaak fysieke straffen in. De sterkste daling heeft
zich voorgedaan bij het slaan van kinderen. Vroeger werd 44% van de
kinderen wel eens geslagen, momenteel ligt dat aandeel op 14%. Deze
verandering verklaart wellicht waarom het idee van een permissievere
opvoeding zo populair is geworden. Het maakt pedagogisch een groot
verschil of verkeerde gedragingen worden bestraft met fysiek geweld of
met andere middelen. Maar dit betekent niet dat ouders minder streng
zijn geworden. Ze leggen vandaag de dag even vaak mentale als fysieke
sancties op, maar daar staat tegenover dat 82% van de kinderen door
beide ouders wordt bestraft terwijl dat aandeel in 1950 nog maar 32% was.

Ten slotte de vraag naar het motief. Er is onderscheid gemaakt tussen
drie mogelijke aanleidingen: kinderen die zich tegen de ouderlijke regels
verzetten, kinderen die een slechte schoolprestatie leveren en kinderen die
zich aan verkeerd gedrag bezondigen. Opvallend is dat slechte schoolpres-
taties in Sassenheim vrijwel nooit worden bestraft. Terwijl ouders bij het
belonen van hun kinderen juist sterk op het onderwijs letten, spelen de
schoolprestaties geen rol bij het uitdelen van straf. Kennelijk beseffen
ouders dat positieve prikkels de prestaties in het onderwijs bevorderen en
dat repressieve middelen averechts uitpakken. De twee andere gedra-
gingen vertonen een omgekeerde ontwikkeling. Als kinderen worden
bestraft, gebeurt dat steeds minder vaak omdat ze hun ouders niet
gehoorzamen. Dat strookt met de eerder aangeduide overgang van een
autoritaire naar een egalitaire gezinscultuur. Het aanvankelijke patroon
waarbij ouders ondubbelzinnig het gezag belichaamden en kinderen hun
directieven moesten opvolgen, is langzaam maar zeker uit de tijd geraakt.
Het kan ook zijn dat ouders hun kinderen meer bewegingsvrijheid wilden
gunnen of dat ze minder zwaar gingen tillen aan opstandig of emotioneel
gedrag. Hoe het ook zij: straf wegens ongehoorzaamheid is afgenomen
van 49% in 1950 naar 34% in 1995. Daaruit mag niet worden afgeleid dat
hedendaagse ouders het opvoeden op zijn beloop laten. Het lijkt erop dat
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hun verwachtingen zijn veranderd maar niet zijn afgenomen. In elk geval
neemt het aandeel van straf wegens slechte gedragingen toe van 49% in
1950 naar 66% in 1995. Er vindt met andere woorden een verschuiving
plaats van gehoorzaamheid aan de ouders naar zelfsturing van de eigen
gedragingen.

Aldus sluit de geschiedenis van het straffen aan op de eerder gesigna -
leerde verschuivingen. Ten eerste heeft het opvoeden tussen 1950 en 1995

een intensivering ondergaan, in die zin dat kinderen vaker straf krijgen
terwijl steeds vaker beide ouders bij die straf zijn betrokken. Ten tweede
blijken de sancties te veranderen, in die zin dat de fysieke straffen aan
betekenis inboeten terwijl de betekenis van mentale straffen stijgt. Ten
derde mikken ouders met hun straf op een andere termijn. Straf wegens
verzet tegen het ouderlijk gezag – waarop aanvankelijk veel nadruk lag –
heeft betrekking op de gezinssituatie van dat moment. Maar het
bestraffen van specifieke gedragingen – waarop de nadruk tegenwoordig
ligt – staat in het teken van zelfregulatie op langere termijn. Op grond van
dit alles kan zeker niet worden beweerd dat de opvoeding in de loop der
jaren een gemakkelijker en vrijblijvender karakter heeft gekregen. Inte-
gendeel: in vergelijking met enkele decennia terug brengt opvoeden voor
ouders een grotere en andersoortige investering met zich mee terwijl
kinderen moeten voldoen aan hogere en andersoortige verwachtingen.
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3

A s s e r t i e v e  l e v e n s s t i j l

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat het Nederlandse gezins-
leven twee ontwikkelingen heeft ondergaan. Enerzijds zijn de financiële,
affectieve en culturele investeringen van ouders voor hun kinderen
gestegen – wat een ontwikkeld gevoel van eigenwaarde tot gevolg had.
Anderzijds zijn ook de eisen en verwachtingen ten opzichte van kinderen
omhooggegaan – waardoor het opvoeden een stuk intensiever is
geworden. In dit en het volgende hoofdstuk laat ik zien dat dit proces zich
niet beperkt tot het gezinsleven. Ook in andere sectoren van de Neder-
landse maatschappij kunnen we een dubbele beweging vaststellen.
Hedendaagse burgers nemen op cultureel, politiek en economisch vlak
een autonomere houding aan. Ze volgen als partner, als gelovige, als
kiezer en als consument voortdurend eigen voorkeuren. Ik omschrijf dat
als het ontstaan van een assertieve levensstijl. De keerzijde van dit proces
– de ontwikkeling van nieuwe normen en verwachtingen – komt in
hoofdstuk 4 aan bod.

De eerste tekenen van deze levensstijl dienden zich aan in de jaren
zestig, toen er – vrij plotseling – een breed verzet ontstond tegen de tradi-
tionele verhoudingen in het culturele leven, de kerk en het onderwijs. Die
beweging werd vooral gedragen door jongeren en beperkte zich aanvan-
kelijk tot kleine kring. In de loop van de jaren zeventig nam deze bewe-
ging een politiekere vorm aan en bereikte zij een groter deel van de bevol-
king. Er ontstonden tamelijk massale bewegingen, die zich soms richtten
op een speciale thematiek (zoals milieuvervuiling of kernenergie) en
soms op een zeer brede problematiek (vrouwenemancipatie). Door de
ongunstige conjunctuur begin jaren tachtig duurde het een tijd voordat
de nieuwe assertiviteit een economische vertaling vond, maar dat veran-
derde begin jaren negentig. Vanaf dat moment heeft Nederland een
periode van opmerkelijke bloei beleefd en zijn de consumptieve mogelijk-
heden sterk toegenomen. Veel Nederlanders hebben een levensstijl
ontwikkeld die contrasteert met de soberheid van vroeger tijden. Zij
nemen – als consument en burger, als patiënt en reiziger, als leerling en
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werknemer – een zelfbewuste houding aan en laten zich niets voor-
schrijven door anderen. Op die manier heeft het recht op zelfbeschikking
– aanvankelijk niet meer dan een beginsel uit de politieke filosofie – zich
kunnen ontwikkelen tot een complete levensstijl.

Het feit dat die levensstijl dominant is geworden, betekent overigens
niet dat zij zonder dubbelzinnigheden is. Begrippen als ‘zelfstandigheid’
en ‘assertiviteit’ kunnen – afhankelijk van de historische situatie, het
sociaal milieu en de persoonlijke waarderingen – altijd op twee manieren
worden uitgelegd. Wat de een als zelfbewust gedrag ervaart, komt voor de
ander neer op een vorm van egoïsme. Wat in het ene milieu doorgaat voor
een zakelijke benadering, vormt in het andere milieu een gebrek aan fijn-
gevoeligheid. Bij zaken die in de jaren zeventig als positieve waarden
golden, worden in de jaren negentig vraagtekens geplaatst. We kunnen
slechts vaststellen dat de betekenis van dit soort begrippen onvermijdelijk
relatief is. Dit heeft gevolgen op zowel theoretisch als praktisch vlak. Het
theoretische gevolg is dat een begrip als ‘assertiviteit’ slechts kan worden
gebruikt in relatie tot het tegendeel ervan, bijvoorbeeld door aan te geven
dat hedendaagse burgers sterker voor zichzelf opkomen dan voorheen of
dat hoogopgeleide Nederlanders eerder op hun strepen staan dan mensen
zonder opleiding. Het praktische gevolg is dat de waardering van asserti-
viteit zowel positief als negatief kan uitpakken. In feite gaat de wijsheid
van Johan Cruijff – ‘elk voordeel heb z’n nadeel’ – ook op voor dit soort
ontwikkelingen. Modernisering kan evengoed worden bezien vanuit een
optimistisch perspectief als vanuit een pessimistisch perspectief.1 Er
zullen altijd mensen zijn die meer zelfstandigheid als een weldaad
opvatten, terwijl anderen dit als een bedreigende ontwikkeling ervaren.
Om die reden laat ik mij hier niet uit over de morele, politieke of estheti-
sche aspecten van de assertieve levensstijl. In plaats daarvan beperk ik me
tot het ontstaan van deze habitus in vier afzonderlijke domeinen: het
privé-leven, geloofsleven, politieke leven en de vrije tijd.

I n d i v i d u a l i s e r i n g
Een eerste domein waarin de assertievere levensstijl diepe sporen heeft
nagelaten, is het privé-leven. Dat kwam geheel in het teken te staan van
individuele voorkeuren. Vroeger was er niet zo veel te kiezen op dit
gebied. Voor de meeste mensen vormden het aangaan van een formeel
huwelijk, seksualiteit en het krijgen van kinderen één onlosmakelijk
pakket. Seksuele gemeenschap voor of buiten het huwelijk was in de
meeste kringen taboe en hetzelfde gold voor seksuele gemeenschap
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zonder voortplanting. Dat veranderde met de introductie van betrouw-
bare anticonceptiva en met de verbreiding van nieuwe opvattingen. Vanaf
de jaren zeventig werden seksualiteit, wel of niet trouwen en wel of geen
kinderen krijgen drie afzonderlijke vraagstukken. Daardoor werd het
steeds gewoner om een (of meer) seksuele partner(s) te hebben zonder
ook maar te denken aan trouwen of aan kinderen. Met name vanaf de
jaren tachtig nam het ongehuwd samenwonen massale vormen aan.
Kwamen er eenmaal kinderen, dan traden mensen wel in het huwelijk
maar zonder dat het die onverbrekelijke en levenslange band van vroeger
was. Als gevolg daarvan kent Nederland nu een grote variatie aan leef-
vormen waarbij individuen zelf bepalen hoe zij het dagelijks leven
inrichten. Hoewel de meeste ouders nog altijd kiezen voor de vorm van
het gezin, komen er tal van andere varianten voor. Kinderen die na een
scheiding door een van de ouders worden opgevoed, ouders van hetzelfde
geslacht, kinderen die bij een stiefouder in huis wonen – al die arrange-
menten zijn legitiem, mits de verantwoordelijkheid voor het opvoeden
van de kinderen serieus wordt genomen. In die zin is de huidige diversi-
teit aan leefvormen nauw verbonden met een assertieve levensstijl.

Behalve het leefpatroon gaf ook de levensloop de afgelopen decennia
meer diversiteit te zien. Daarbij is een aantal veranderingen vermeldens-
waard. Ten eerste kwam er een nieuwe levensfase bij, namelijk tussen het
moment dat mensen als kind het ouderlijk huis verlaten en het moment
dat zij zelf aan een gezin beginnen. In de jaren zestig duurde deze tussen-
periode meestal niet lang. Veel kinderen bleven tot hun huwelijk bij de
ouders thuis, en maar weinig jongeren gingen eerst een tijdje op zichzelf
wonen. Tegenwoordig is de situatie omgekeerd en gaan de meeste
kinderen op zichzelf wonen als ze een jaar of 18 zijn. Ze hebben een grote
vrijheid om hun eigen weg te zoeken in het leven, om ervaring op te doen
met liefde en seksualiteit, om te experimenteren met relaties en om zich te
oefenen in zelfstandigheid. Pas als ze na een aantal jaren een vaste partner
hebben gevonden, gaan ze samenwonen. En pas als die relatie heeft
bewezen stabiel te zijn, besluit het paar om kinderen te nemen. Dit laatste
moment valt tegenwoordig veel later van voorheen. De gemiddelde leef-
tijd waarop een vrouw in Nederland haar eerste kind ter wereld brengt, is
bijna 30 jaar. Tussen dat moment en het moment waarop men als jongere
het ouderlijk huis heeft verlaten, ligt dus een periode van tien tot vijftien
jaar waarin men zijn leven geheel naar eigen inzicht kan inrichten.

Zo is de ruimte voor eigen voorkeuren in twee opzichten toegenomen.
We kennen momenteel een lange periode om te experimenteren met de
inrichting van het privé-leven, en de diversiteit aan leefvormen is toege-
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nomen. Uit onderzoek blijkt dat de meeste mensen nog altijd naar een
vaste levenspartner zoeken en een monogaam liefdesleven van groot
belang achten. Maar juist omdat zij daar hoge verwachtingen van koes-
teren, wordt het starre kader van een formeel huwelijk minder aantrekke-
lijk. Wat dat betreft biedt het informele model van ongehuwd samen-
wonen meer flexibiliteit: de leefsituatie kan beter worden afgestemd op
persoonlijke omstandigheden en er is meer ruimte voor improvisatie.
Met andere woorden: ongehuwd samenwonen is toegesneden op de eisen
van het moderne en flexibele bestaan. Maar deze flexibilisering kent ook
een schaduwzijde: de mogelijkheden om een relatie te beëindigen als die
niet langer voldoet aan de verwachtingen, zijn evenredig toegenomen.
Dat uit zich in een toegenomen kans op echtscheiding (zie grafiek 10).
Het echtscheidingspercentage steeg tussen 1965 en 1995 met een factor 4
en ligt momenteel op 34%.2 Het motief om te scheiden ligt meestal op
geestelijk en affectief gebied, waarbij het opmerkelijk is dat de vrouw
doorgaans het initiatief tot echtscheiding neemt.3 In die zin moet ook de
groei van het aantal echtscheidingen worden verstaan als een blijk van
toegenomen assertiviteit.

Grafiek 10 Ontwikkeling van de kans op echtscheiding (= KOE) en van het aantal

alleenstaanden (= ALL) als percentage van alle huishoudens (1950-1995)

Bron: bijlage 2, tabel 2, kolom 3 en 4.
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Dit alles draagt eraan bij dat steeds meer mensen (een tijdje) als eenling
door het leven gaan. Uit grafiek 10 blijkt dat het aantal alleenstaanden als
percentage van het totale aantal huishoudens tussen 1950 en 1995 sterk is
toegenomen. Terwijl het aantal alleenstaanden begin jaren zestig 12%
uitmaakte van het totaal, komt het nu al neer op één derde.4 Voor veel
auteurs bewijst deze ontwikkeling dat Nederland in hoog tempo indivi-
dualiseert. Op die interpretatie valt een en ander af te dingen omdat zij
voorbijgaat aan de invloed van de levensloop. Als we ons beperken tot de
verdeling van de huishoudens op één moment, neemt het aantal personen
dat op zichzelf woont in de loop der jaren inderdaad toe. Maar als we de
levensloop in zijn geheel bezien, blijkt dit aantal uit enkele subgroepen te
bestaan. Voor een deel gaat het om jongeren die niet langer bij hun ouders
thuis wonen en nog niet toe zijn aan samenwonen of een huwelijk. Voor
een ander deel gaat het om mensen die zojuist gescheiden zijn en als
gevolg daarvan een tijdje alleen blijven. Voor weer een ander deel gaat het
om mensen die niet aan een vaste partner toekomen of er bewust voor
kiezen om als single te leven. En ten slotte is er een groep van (echt)paren
waarbij een van de partners overlijdt. In dit laatste geval is het leven als
alleenstaande geen bewuste keuze geweest, terwijl dat in de drie andere
gevallen vaker het geval is. Tegelijkertijd geldt ook voor oudere alleen-
staanden dat zij tegenwoordig zeer gehecht zijn aan hun zelfstandigheid
en zich vaak zo lang mogelijk verzetten tegen opname in een verpleeg-
huis. In die zin houdt het toegenomen aantal alleenstaanden inderdaad
verband met een grotere assertiviteit.

G e e s t e l i j k e  z e l f s t a n d i g h e i d
Zoals gezegd deed de assertieve levenshouding zich ook sterk voelen op
mentaal en cultureel gebied. Dat blijkt onder meer uit de erosie van het
traditionele geloofsleven. In het verzuilde Nederland waren gelovigen in
twee opzichten van anderen afhankelijk. Voor de eeuwigheid waren ze
afhankelijk van God en Zijn besluiten over hun zielenheil. In hun sociale
leven waren ze aangewezen op het oordeel van de pastoor of dominee.
Vanaf de jaren zestig gingen in Nederland beide vormen van gezag teloor.
Dat uitte zich in een duidelijke toename van het aantal onkerkelijken.
Mensen die bij geen enkel kerkgenootschap zijn aangesloten, maakten
lange tijd nog geen 20% van de bevolking uit. Maar in de jaren zestig en
zeventig is dat aandeel sterk toegenomen en in 1996 was al 62% van de
bevolking onkerkelijk.5 Het kerkelijk leven zelf is eveneens veranderd.
Gelovigen gingen bijvoorbeeld veel minder vaak naar de kerk. Uit het
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onderzoek in Sassenheim blijkt dat begin jaren negentig slechts 4% van
de bevolking vaak naar de kerk ging, terwijl dat percentage dertig jaar
eerder nog op 80 lag.6 Verder is er natuurlijk de verregaande ontzuiling
van het organisatie- en verenigingsleven. Terwijl scholen, sportvereni-
gingen, dagbladen en omroepen op confessionele grondslag na de Tweede
Wereldoorlog heel gewoon waren, hebben deze inmiddels plaatsgemaakt
voor niet-confessionele organisaties. Alleen bij scholen speelt de geloofs-
richting nog een rol, maar zonder dat de vorm of inhoud van het onder-
wijs erdoor wordt beïnvloed. Een en ander onderstreept dat het eens zo
effectieve kerkelijk gezag marginaal is geworden.

Minstens zo belangrijk is het feit dat gelovigen zich tegenwoordig
weinig zorgen maken om hun zielenheil. Aan de inwoners van Sassen-
heim zijn onder meer de volgende drie vragen voorgelegd:
1. Gelooft u in God?
2. Vindt u dat uw bestaan op aarde een bijzondere zin heeft?
3. Gelooft u dat uw tegenwoordige leven gevolgen zal hebben voor wat

er met u gebeurt na de dood?
Tekenend voor de situatie in 1951 is dat de overgrote meerderheid van de
bevolking een instemmend antwoord gaf: 97% geloofde in God, 87%
kende het leven hier op aarde een bepaalde zin toe, 80% was van mening
dat het eigen gedrag na de dood gevolgen heeft. In 1993 zien we minder
positieve antwoorden. Het aandeel dat in (een) God gelooft, is gedaald tot
63% van de bevolking. Eenzelfde percentage ontwaarde in zijn leven een
bepaalde betekenis (62%). De sterkste afname heeft echter betrekking op
de vraag of men in sancties na de dood gelooft. Aanvankelijk dachten
slechts weinigen in Sassenheim dat er helemaal geen sancties zouden zijn
(9%), maar begin jaren negentig ging dat op voor de helft van de respon-
denten (49%).7 Dit illustreert dat het geloof in de loop der jaren vriende-
lijker is geworden. Er is nog wel een geloofsleven, maar het is minder
grimmig dan voorheen en bovendien meer gericht op het aardse bestaan.
Dat brengt een vrijblijvender houding met zich mee: je kunt wel iets
geloven maar het doet er minder toe. In die zin heeft het seculariserings-
proces niet alleen een kwantitatief aspect (minder gelovigen) maar ook
een kwalitatief aspect (minder impact van het geloof). Voor Nederland als
geheel geldt deze verandering waarschijnlijk nog sterker.8

In de literatuur worden uiteenlopende verklaringen voor deze ontwik-
keling gegeven. De een wijst het toegenomen welvaartspeil aan als
oorzaak, de ander het ontstaan van de verzorgingsstaat of de invloed van
massamedia. Zelf denk ik vooral aan de gestage stijging van het onder-
wijsniveau. Uit sociologisch onderzoek blijkt dat hoogopgeleide mensen
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vaker een zelfbewuste en actieve levenshouding aannemen.9 Het kan
daarom geen kwaad om stil te staan bij het feit dat de onderwijsdeelname
in Nederland de afgelopen decennia voortdurend is gestegen. Volgens
grafiek 11 is het aandeel van de jongeren dat een middelbare school
bezoekt tussen 1950 en 1995 meer dan verdubbeld. In 1950 volgde slechts
19% van de kinderen tussen 12 en 18 jaar een middelbare opleiding, in 1995

al meer dan 51%. Dit proces heeft zich met name bij de meisjes voorge-
daan, waardoor hun traditionele achterstand op onderwijsgebied medio
jaren zeventig is omgeslagen in een voorsprong. De deelname aan het
wetenschappelijk onderwijs is nog sterker gegroeid, namelijk met een
factor 4. Terwijl in 1950 slechts 2,3% van de 18- tot 25-jarigen een weten-
schappelijke opleiding volgde, bedroeg dat aandeel in 1995 al meer dan
10%.10 En ook op dit gebied wisten de meisjes hun traditionele achter -
stand weg te werken. Hoewel deze ontwikkeling in alle sectoren van het
maatschappelijk leven verstrekkende gevolgen had, was zij maar zeer ten
dele een product van politieke besluitvorming. In de jaren zestig gingen
de onderwijsuitgaven van de rijksoverheid in hoog tempo omhoog. Dat
heeft de belangstelling voor hoger onderwijs vermoedelijk op gang 

Grafiek 11 Deelname aan middelbaar onderwijs (= MON) en wetenschappelijk

onderwijs (= WON) als percentage van de betrokken leeftijdsgroep

(1950-1995)

Bron: bijlage 2, tabel 5, kolom 2 en 3.
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gebracht, maar daarna ging het om een zelfstandige en onomkeerbare
ontwikkeling.11 In elk geval bleef de onderwijsdeelname tot op heden
toenemen, ofschoon het aandeel van de onderwijsuitgaven op de rijksbe-
groting vanaf 1970 is verminderd.12

Het toegenomen onderwijspeil heeft het gevoel van eigenwaarde onder
burgers ontegenzeggelijk gestimuleerd. Ook daardoor werd het streven
naar zelfontplooiing populair. Wat enkele decennia terug nog een ideaal
was van professionals in de geestelijke gezondheidszorg, is inmiddels voor
de meeste Nederlanders een vanzelfsprekend levensdoel. Natuurlijk moet
iedereen de kans krijgen om zijn leven naar eigen voorkeur in te richten
en om zijn vermogens optimaal te ontwikkelen. In dat opzicht liepen de
jaren zestig bepaald niet uit op een mislukking.13 In elk geval wordt het
radicale humanisme van die tijd momenteel van links tot rechts geaccep-
teerd. Zelfs kan de vraag worden gesteld of de hoge waarden die voorheen
aan het sacrale waren gerelateerd, inmiddels worden gezocht in het
concrete individu. De filosoof Luc Ferry wijst erop dat het secularise-
ringsproces een dubbele beweging kent. Het brengt weliswaar een ont -
tovering van de wereld en een vermenselijking van het goddelijke met zich
mee, maar tegelijkertijd treedt er een vergoddelijking van het menselijke
op. Hulp bieden aan een mens in nood en zijn waardigheid respecteren
vormen voor veel mensen een nieuw soort categorisch imperatief. Het is
daarom niet vreemd dat de inzet op het gebied van liefdadigheid de afge-
lopen 25 jaar enorm is toegenomen, niet alleen in termen van geld maar
ook in termen van individuele inspanning.14 Aldus beschouwd kun je niet
zeggen dat het goddelijke verdwenen is. Het neemt in de huidige tijd
slechts een nieuwe gedaante aan, waarbij het evenzeer aanwezig is bij de
mens in nood als bij de mens die hulp biedt.

B u r g e r l i j k  a c t i v i s m e
Welke gevolgen had deze zelfbewustere houding van de burgers op poli-
tiek gebied? Om te beginnen was er een aantal negatieve invloeden. Zo is
de belangstelling voor traditionele organisaties als partijen en vakbonden
gedaald. Uit grafiek 12 blijkt dat de belangstelling voor lidmaatschap van
een politieke partij sterk is teruggelopen. In 1970 was 4,1% van het electo-
raat aangesloten bij een partij (in 1965 zelfs 10%), terwijl het in 1995 nog
maar 2,5% was.15 Bij de vakbeweging zien we eenzelfde ontwikkeling. In
1970 was 39% van de afhankelijke beroepsbevolking aangesloten bij een
vakbond, dertig jaar later 28%.16 Blijkbaar oefent dit soort organisaties
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steeds minder aan trekkingskracht uit op moderne burgers. Daarnaast is
het animo om te gaan stemmen langzaam maar zeker afgenomen. Hoewel
de opkomst bij Tweede-Kamerverkiezingen nog het beste is, blijkt het
aantal stemmers tussen 1965 en 1995 te zijn gedaald van 100% naar 76%.17

Ook bij verkiezingen voor de Provinciale Staten en bij de gemeenteraads-
verkiezingen vertoont de toch al matige opkomst een dalende tendens, en
de opkomst voor het Europese Parlement ligt nóg veel lager.18 Om te
beseffen hoezeer de individuele burger zich van collectieve banden heeft
bevrijd, hoeven we slechts een blik te slaan op de uitslag van deze verkie-
zingen. Aan het begin van de jaren zeventig was de verzuiling nog intact:
het stemgedrag van de burgers hing sterk af van hun geloofsrichting en
sociale klasse. Sindsdien is de invloed van deze twee factoren verminderd
en gaan de kiezers steeds meer uit van hun eigen voorkeur. 

Grafiek 12 Lidmaatschap van politieke partijen als percentage van het electoraat

(= POP) en lidmaatschap van vakbonden als percentage van de beroeps-

bevolking (= VAK), 1970-1995

Bron: bijlage 2, tabel 6, kolom 1 en 2.

De nadelen van deze ontwikkeling zijn met name merkbaar bij de confes-
sionele partijen. In 1970 bijvoorbeeld stemde gemiddeld 59% van de
katholieke kiezers op een confessionele partij, in 1995 was dat nog maar
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35%.19 De liberalere partijen hadden juist baat bij deze ontwikkeling. Een
groot verschil maakt dat trouwens niet uit, omdat vrijwel alle partijen
tussen 1976 en 1996 naar het midden zijn opgeschoven en omdat de
programmatische verschillen zijn afgenomen. De burgers gingen de
partijen daarin voor: het percentage kiezers dat zich in het midden plaatst
of geen mening heeft, is toegenomen van 36% in 1970 naar 48% in 1996.
Niet alleen zijn de ideologische scheidslijnen verwaterd, ook is het aantal
zwevende kiezers toegenomen. In 1971 stemde 78% van de kiezers altijd op
dezelfde partij, in 1994 was dat nog maar 41%.20 Dit alles betekent niet dat
het stemmen op een partij een kwestie van willekeur is geworden. Heden-
daagse burgers baseren zich veel sterker op hun individuele overtui-
gingen, terwijl hun keuze vroeger afhing van een collectief verband.

Toch kan uit deze ontwikkelingen niet worden afgeleid dat er weinig
politiek engagement bij de burgers bestaat. Integendeel. Uit het Sociaal en
cultureel rapport 1998 van het SCP blijkt onder meer dat de instemming
met een aantal democratische vrijheden onder de bevolking sinds het
midden van de jaren zeventig alleen maar groter is geworden.21 Grafiek 13
laat zien dat de instemming met alternatieve acties – zoals demonstraties,
bezettingen en wilde stakingen – eveneens is toegenomen.22 Dat onder-
streept de assertieve levenshouding van de moderne burger. Verder
vinden veel Nederlanders dat de politieke invloed van de kiezer onvol-
doende is. Over het algemeen staat men een grotere inbreng vanuit de
bevolking voor, zowel via de formele weg als via acties, demonstraties
enzovoort.23 Bovendien is de belangstelling voor politiek tussen 1970 en
1995 toegenomen.24 Daarbij gaat het om méér dan een passieve belang-
stelling. Steeds meer burgers zetten zich actief in voor de openbare zaak.
Het aandeel van degenen die wel eens in het openbaar optreden, bijvoor-
beeld door te spreken op een vergadering of een brief te schrijven naar de
krant, is gegroeid van 14% in 1975 naar 31% in 1995.25 En ten slotte hebben
Nederlandse burgers zich massaal aangesloten bij organisaties die
opkomen voor bepaalde idealen, zoals Amnesty International en de
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Hun ledental komt
inmiddels ver boven dat van de politieke partijen uit en de hoeveelheid
geld die jaarlijks op de rekening van dit soort organisaties wordt gestort,
is explosief gegroeid. In 1975 bracht de fondswerving door ideële organi-
saties 270 miljoen gulden op, twintig jaar later bijna 1,2 miljard. Dit alles
wijst erop dat burgers de afgelopen decennia bepaald niet zijn vervallen
tot politieke apathie. Zij leggen juist enorm veel politieke belangstelling
en activiteiten aan de dag – zij het dat dit voor het grootste deel gebeurt
buiten de kanalen van de traditionele politiek.26
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Grafiek 13 Aandeel (%) dat instemt met alternatieve acties (= ACT) en een (sterke)

politieke belangstelling heeft (= POB), 1970-1995

Bron: bijlage 2, tabel 7, kolom 2 en 3.

Dit brede en soms radicale activisme van de Nederlandse burgers zet de
officiële politiek regelmatig onder druk. Terwijl het traditionele gezag van
bestuurders en politici nagenoeg is verdwenen, heeft het gevoel van eigen-
waarde bij de burgers aan kracht gewonnen. Zij koesteren hun
aanspraken en eisen dat de bestuurders zich verantwoorden. Dat heeft
geleid tot een opmerkelijke verschuiving in de machtsbalans tussen over-
heid en burgers. Met name in de jaren tachtig grepen ergernis en argwaan
tegenover de overheid met haar bureaucratisch centralisme om zich heen.
Overheidsmonopolies met een vaak respectabele geschiedenis werden ter
discussie gesteld, er werd gepleit voor marktwerking in sectoren die tot
dan toe collectief waren georganiseerd, en er werd een begin gemaakt met
de deregulering en privatisering van overheidsdiensten. In feite begon
men het openbaar bestuur in markteconomische termen te zien, waarbij
de overheid vooral optreedt als dienstverlener voor de burgers en waarbij
de burger als klant een centralere rol krijgt toebedeeld.27 Sommigen
willen nog een stap verder gaan en hebben gepleit voor een nieuwe vorm
van openbaar bestuur. De vormgeving van het beleid zou meer in samen-
spraak met de burgers moeten plaatsvinden. De overheid zou zich niet
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moeten opstellen als een partij maar als een regisseur die waakt over het
onderhandelingsproces tussen de verschillende participanten. Hoewel
deze debatten nog volop in beweging zijn, is wel duidelijk in welke rich-
ting dingen zich ontwikkelen: minder macht voor de centrale overheid en
meer inbreng van de actieve burger.

H e f t i g e  e r v a r i n g e n
Ten slotte heeft het domein van de vrije tijd ingrijpende veranderingen
doorgemaakt. Nederlanders hebben in zowel geestelijk als politiek
opzicht meer bewegingsvrijheid gekregen, en deze vrijheid heeft ook een
stoffelijk en ruimtelijk aspect. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat wij
steeds meer vierkante meters in beslag nemen. Kort na de oorlog
woonden in een Nederlandse woning gemiddeld 4,3 personen. De daar-
opvolgende decennia is dit aantal gedaald naar 2,3 personen in 1995.28

Behalve een ruimtelijk aspect heeft de toegenomen bewegingsvrijheid
ook een temporele kant. Zo is de hoeveelheid tijd die wordt besteed aan
betaalde werkzaamheden tussen 1955 en 1995 gedaald van 48 naar 36 uur
per week.29 Hoewel de vrijgekomen uren zeker niet allemaal aan vrije tijd
worden besteed, betekent dit wel dat mensen meer tijd hebben die ze zelf
kunnen inrichten. Natuurlijk moet in dit verband ook de toegenomen
geografische mobiliteit worden genoemd. In 1950 telde Nederland slechts
veertien personenauto’s per 1000 inwoners, in 1970 was dit aantal ver -
dertienvoudigd (zie grafiek 14). Tussen 1970 en nu is dat aantal nog eens
verdubbeld.30 Ook andere vormen van mobiliteit, zoals openbaar vervoer
en vliegverkeer, zijn flink gegroeid. We zien dus dat de bewegingsvrijheid
– die nauw verbonden is met assertiviteit – in alle opzichten is toege-
nomen.

De zaak heeft ook een kwalitatief aspect. De Nederlander kreeg niet
alleen meer vrije tijd maar ging die ook op een nieuwe wijze invullen. Op
recreatief gebied heeft de elitaire of hogere cultuur geleidelijk plaatsge-
maakt voor massale vormen van cultuur. De nadruk verschuift van het
geestelijke naar het lichamelijke. Dat uit zich onder meer in het toene-
mende belang van sportbeoefening en in het streven naar heftige erva-
ringen. De hedendaagse consument heeft een voorkeur voor sterk wisse-
lende activiteiten. Hij is uit op kortstondige maar intense belevenissen.
Volgens het SCP wint de Erlebniskultur steeds meer terrein. Inhoudelijk
gezien gaat het daarbij om zeer diverse bezigheden. De een bezoekt graag
een exotisch restaurant, de ander geeft zich over aan het spektakel van een
popconcert. Sommigen storten zich in riskante sporten, zoals parachute-
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springen of diepzeeduiken, anderen spelen gewelddadige computer -
spelletjes. Alles draait om sterke zintuiglijke indrukken of pieker -
varingen.31 Het is dit verband niet vreemd dat het gebruik van alcohol en
drugs zo stijgt. Dit verschijnsel dateert niet van gisteren. De toename van
het alcoholgebruik in Nederland is al in de jaren zestig begonnen (zie
grafiek 14) en houdt verband met de gestage verbreiding van een infor-
mele levensstijl waarbij de nadruk niet zozeer ligt op rationaliteit of
morele discipline als wel op gevoelens en lichamelijke sensaties. We
mogen aan die verandering, die zich vooralsnog lijkt te beperken tot het
domein van de vrije tijd, geen overdreven betekenis toekennen. In het
onderwijs, de politiek en het bedrijfsleven moeten mensen juist veel
 discipline opbrengen. De verandering is echter wel van belang voor ons
onderwerp. Agressiviteit is immers nauw verwant aan ‘kickgedrag’ en
komt relatief vaak voor bij vrijetijdsbesteding.

Grafiek 14 Gemiddeld aantal liters bier per hoofd van de bevolking (= BIE) en het

aantal personenauto’s per honderd inwoners (= AUT), 1950-1995

Bron: bijlage 2, tabel 8, kolom 3 en 4.

Deze ontwikkeling heeft ook een keerzijde. Moderne burgers worden
kwetsbaarder naarmate zij meer ruimte in beslag nemen en naarmate de
betekenis van het lichamelijke voornamer wordt. Hier dient zich opnieuw
de problematiek van het narcisme aan. Wie een groot en kwetsbaar ego
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heeft, is al snel gekrenkt door het gedrag van anderen. Iemand die voor
zichzelf veel sociale en fysieke ruimte nodig heeft, kan doorgaans moeilijk
inschikken. Het is daarom niet vreemd dat assertieve burgers zich nogal
snel gekwetst voelen. Bejegeningen of opmerkingen die twee generaties
terug heel normaal waren, ervaren wij nu als een schending van onze inte-
griteit. Aanrakingen kunnen gemakkelijk worden opgevat als een onge-
wenste intimiteit, en het spel van seksuele aantrekking wordt van zijn
dubbelzinnigheid ontdaan: als een meisje nee zegt, bedoelt ze nee. Dat
geldt ook bij de verbreiding van politiek correct gedrag. Een neerbui-
gende houding tegenover minderheden van seksuele, etnische of religi-
euze aard is niet gepast. Men dient elkaar als gelijkwaardige burgers te
behandelen. Ik kom nog op dit verschijnsel terug en beperk me hier tot
het signaleren van een paradox. Enerzijds leidt een toegenomen gevoel
van eigenwaarde tot hogere verwachtingen, anderzijds wordt men daar-
door gevoeliger voor personen of gedragingen die niet aan de normen
voldoen. Het gevolg is dat degenen die aan het sociale verkeer deelnemen,
het gevoel krijgen dat alles slechter gaat naarmate zij zelf juist hogere
normen stellen.

Op dit punt is vooral het autorijden illustratief.32 Eigenlijk komen
verschillende elementen van de assertieve levensstijl in dit voorbeeld bij
elkaar. Ten eerste zijn er de bewegingsvrijheid en het daarmee samenhan-
gende gevoel van zelfstandigheid, die in het autogebruik bij uitstek een
ruimtelijke vorm aannemen. De automobilist legt in korte tijd een grote
afstand af en maakt zelf uit wat zijn traject is. Dat alleen al roept een
gevoel van macht en eigenwaarde op. Ten tweede is er het element van
pantsering. De bestuurder weet zich beschermd tegen invloeden van
buitenaf als regen, kou en wind. Hij waant zich veilig voor de kwade
bedoelingen van anderen en laat anderen alleen bij hoge noodzaak toe in
zijn eigen ruimte. Daarom zal carpoolen nooit een groot succes worden.
Daarvoor is de auto al te zeer een belichaming van de ruimte die door de
assertieve burger in beslag wordt genomen. Het derde element is dat van
de mentale kwetsbaarheid. De autorijder mag zich dan van de buitenwe-
reld afschermen, maar hij is zeer gevoelig voor de reactie van anderen. Het
minste krasje op zijn spiegelende buitenkant roept vaak een irrationele
woede op. Dat geldt ook voor het verkeersgedrag. In mentaal opzicht gaan
op de openbare weg de wetten van de jungle op: verkeersdeelnemers
dagen elkaar uit of voelen zich uitgedaagd (wat niet altijd te onder-
scheiden is) en reageren bij voorkeur agressief. Heftige ervaringen zijn in
het verkeer aan de orde van de dag. Het gaat niet alleen om de kick van
snelheid en beweging, maar evengoed om de intense wisselwerking met
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anderen. Geen voorrang verlenen, elkaar snijden of door rood rijden –
het zorgt allemaal voor opwinding. In deze opgefokte sfeer kan agressief
gedrag bij het minste of geringste uit de hand lopen. Dan is een scheld-
partij of opgestoken middelvinger niet genoeg, maar wordt de wagen aan
de kant gezet en worden er klappen uitgedeeld. De statistiek zal een derge-
lijk incident dan als ‘zinloos geweld’ tellen. De dader maakt zich immers
zonder merkbare aanleiding schuldig aan geweld tegen iemand die hij
niet kent. Maar ik beschouw zo’n incident als een uiting van een assertieve
levensstijl waarbij alle burgers zo veel ruimte voor zichzelf opeisen dat
botsingen onontkoombaar worden.33

In die zin lijkt het eerste deel van Baumeisters theorie over agressief
gedrag van toepassing op Nederland. Als gevolg van de assertievere
levensstijl is het gevoel van eigenwaarde bij de burgers toegenomen, en
dus ook de kans op onderlinge botsingen. Daarmee zeg ik niet dat het
besef van eigenwaarde bij iedereen even sterk is toegenomen of dat de
uitingsvormen ervan steeds hetzelfde zijn. Het voorbeeld van de
allochtone jongeren geeft aan dat assertiviteit meerdere gestalten kent. Uit
het feit dat hun bewegingsvrijheid in Nederland is toegenomen – althans
vergeleken met de cultuur waaruit hun ouders voortkomen – volgt niet
dat zij dezelfde habitus aan de dag leggen als de Nederlandse midden-
klasse. Bezien vanuit die middenklasse is hun gevoel van eigenwaarde
eerder ‘laag’, wordt het meer ontleend aan de eigen groep dan aan de
afzonderlijke persoon en staat het eerder in verband met aanzien of
sociale status dan met individuele kwaliteiten. De culturele patronen die
antropologen rond de Middellandse Zee aantreffen – waar zaken als fami-
liale eer en mannelijkheid een grote rol spelen – gelden voor hen veel
sterker dan voor jongeren uit de Nederlandse burgerij. Hetzelfde geldt
vermoedelijk voor autochtone jongeren die afkomstig zijn uit de oude
arbeidersklasse of volksbuurten. Zij tonen vaak een voorkeur voor het
klassieke machismo. Met name Bas van Stokkom heeft diverse keren
gewezen op het feit dat deze oude vormen en gedragingen nog lang niet
tot het verleden behoren.34 Zij drukken op specifieke wijze óók een gevoel
van eigenwaarde uit en kennen specifieke vormen van krenkingen en
specifieke vormen om die krenking ongedaan te maken. Wat dat betreft
mag het narcisme van de moderne autochtone burger wel worden
opgevat als dominante maar niet als enige vormgeving voor het gevoel
van eigenwaarde.
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4

H o g e r e  v e r w a c h t i n g e n

Ik heb al een paar keer gewezen op het dubbelzinnige van de hedendaagse
levensstijl. Weliswaar nemen Nederlanders graag een assertieve houding
aan – willen zij als geëmancipeerde burgers worden erkend, genieten zij
grote vrijheid bij de inrichting van hun privé-leven en nemen zij de
nodige ruimte in beslag – maar tegelijkertijd moeten ze voldoen aan hoge
normen en verwachtingen. Sommigen zien dit als een paradoxale ontwik-
keling, maar in feite horen deze twee aspecten bij elkaar. De vrijheid van
burgers kan alleen maar toenemen als zij uit eigen beweging een aantal
sociale codes volgen.1 Het omgekeerde geldt eveneens: hoe meer burgers
zich houden aan de regels van een beschaafd maatschappelijk verkeer, hoe
meer variatie en diversiteit er kunnen ontstaan. Daarom zou je de sociaal-
culturele ontwikkeling van de afgelopen decennia evengoed kunnen zien
in termen van emancipatie of toegenomen zelfstandigheid als in termen
van normalisatie of toegenomen regulatie.

Maar kan de toename van deze normen en verwachtingen ook empi-
risch worden aangetoond? En waaruit komt die ontwikkeling dan voort?
Ik begin met de mogelijke invloed van de media. Het staat vast dat de
media veel aandacht schenken aan vormen van agressief gedrag, en we
mogen aannemen dat dit een zekere invloed heeft op het maatschappelijk
klimaat. Toch zijn de media niet de enige die hierop inwerken. Ze formu-
leren en stimuleren weliswaar de verontrusting bij het publiek, maar die
verontrusting zelf maakt deel uit van een brede en geleidelijke ontwikke-
ling die ook merkbaar is in andere maatschappelijke sectoren. Ik maak dit
aannemelijk aan de hand van twee voorbeelden: het bedrijfsleven is de
afgelopen decennia steeds meer sociale en normatieve eisen gaan stellen
aan zijn werknemers, en de burgers zelf stellen steeds hogere eisen aan de
manier waarop zij elkaar bejegenen. Het relatieve gewicht van deze
processen is moeilijk vast te stellen. Het effect ervan lijkt in elk geval te
zijn dat ze een duidelijke verharding van het maatschappelijk klimaat
inzake criminaliteit teweegbrengen.
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M e d i a  a l s  m e g a f o o n
Als het gaat om gevoelens van onveiligheid, wordt vaak verwezen naar de
massamedia. Die zouden overdreven aandacht schenken aan geweld of
criminaliteit en zelfs morele paniek onder de bevolking zaaien. In die visie
hebben media een grote invloed op het maatschappelijk klimaat. Je kunt
ook de omgekeerde visie verdedigen. Journalisten en redacties opereren
niet in een vacuüm. Misschien geven ze bepaalde gebeurtenissen versterkt
weer, maar uiteindelijk staat de berichtgeving in de krant of op tv voor
een maatschappelijk realiteit. In die zin kan de grotere aandacht voor
geweld uitdrukking zijn van een toegenomen verontrusting bij de
burgers. Hier dient zich een omvangrijk onderzoeksterrein aan dat nog
maar nauwelijks is betreden. Ik beperk me daarom tot een studie van
Moniek Bruinsma naar de berichtgeving over geweldscriminaliteit in
twee landelijke dagbladen. Zij heeft voor zes peiljaren alle edities van de
Volkskrant en De Telegraaf geanalyseerd die zijn verschenen in september
en oktober. Dat heeft geresulteerd in een verzameling van meer dan
duizend artikelen, die vervolgens op een aantal kenmerken zijn geanaly-
seerd.2 Welke conclusies zijn uit deze analyse te trekken?

Een belangrijk kenmerk van de nieuwsgaring is dat journalisten en
redacties van kranten zeer selectief te werk gaan. Er is geen sprake van een
correcte beschrijving van geweldsdelicten zoals die in Nederland voor-
komen. In plaats daarvan zijn de onderzochte kranten sterk gericht op
dramatische – dat wil zeggen tot de verbeelding sprekende – gebeurte-
nissen. Wie een indruk wil krijgen van de meest voorkomende vormen
van geweld, is bij de krant aan het verkeerde adres. Dat blijkt als wordt
bekeken over welke delictsoorten in de krant wordt geschreven.3 Hier
geldt een omgekeerd evenredig verband: hoe zeldzamer het delict is, hoe
eerder het in de krant komt. Veelvuldig voorkomende delictsoorten
krijgen slechts weinig journalistieke aandacht. Nu is dit bepaald geen
nieuws. Iedere krantenlezer weet dat media op die manier werken. Jour-
nalisten en redacties beoordelen onderwerpen nu eenmaal op hun
nieuwswaarde, en iets wat vaak gebeurt heeft minder nieuwswaarde dan
iets uitzonderlijks. Dus gaat 47% van alle krantenartikelen over levens -
delicten terwijl die in de politiestatistiek slechts 4% van het totaal
uitmaken.4 Voorts heeft 22% van de artikelen betrekking op diefstal met
geweldpleging en op afpersing, terwijl deze delicten volgens de statistiek
41% van de totale geweldscriminaliteit vormen. Een delict als bedreiging
komt slechts in 2% van de artikelen aan bod, terwijl het volgens de statis-
tiek 12% van het totaal uitmaakt.5 De schrijvende pers heeft dus een
duidelijke voorkeur voor de ernstigste geweldsdelicten.
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Dat blijkt ook als de artikelen niet worden verdeeld op basis van het
type delict maar van de ernst van de verwondingen. Zo’n 63% van alle
berichten heeft betrekking op delicten waarbij een dode te betreuren is.
Ruim een kwart gaat over vormen van geweld die een zware verwonding
tot gevolg hebben (26%) en ruim één tiende betreft lichtere verwon-
dingen (11%). Opnieuw een omkering van de feitelijke verhoudingen.6 Uit
de statistiek weten we immers dat lichtere letsels het frequentst voor-
komen en dat delicten met dodelijke afloop vrij uitzonderlijk zijn.
Conclusie: relatief zeldzame maar dramatische vormen van geweld
spreken het meest tot de verbeelding. Op dat punt hebben beide kranten
in de loop der jaren nauwelijks veranderingen ondergaan. In de verdeling
op basis van delictsoort heeft eigenlijk maar één noemenswaardige
verschuiving plaatsgevonden, namelijk een toenemende aandacht voor
seksuele delicten. Deze aandacht lijkt vooral ten koste te gaan van de
aandacht voor diefstal met geweld. In 1970 ging slechts 3% van de kran-
tenartikelen over seksueel geweld, een aandeel dat in de loop der jaren
aldoor is gestegen en in 1995 zelfs uitkwam op 18% van het totaal. Tegelij-
kertijd is de aandacht voor diefstal gedaald van 29% in 1970 naar 15% in
1995.7 Dit strookt met onze stelling van een toegenomen sensibiliteit. Ook
de media zijn zwaarder gaan tillen aan schending van iemands persoon-
lijke integriteit en brengen minder belangstelling op voor zoiets als dief-
stal. Dit is des te opmerkelijker omdat het aantal seksuele misdrijven
volgens de politiestatistiek in werkelijkheid niet is toegenomen.8

Deze voorkeuren vormen een samenhangend patroon. Ze fungeren als
een raster waarmee journalisten en redacties de nieuwswaarde van een
bepaalde gebeurtenis bepalen en waarmee ze beslissen of er in de krant
aandacht aan wordt besteed. Dit raster is in twee opzichten opmerkelijk.
Ten eerste is het raster in de onderzochte periode nauwelijks veranderd.
De grote nadruk op levensdelicten bijvoorbeeld geldt voor de gehele
periode van 1970 tot 1995. In 1970 maakten berichten over levensdelicten
46% van het totaal uit, in 1995 49%. In 1970 ging slechts 2% over bedrei-
gingen en dat was in 1995 nog altijd zo.9 Deze verdeling lijkt dus los te
staan van de verschuivingen in de sociale realiteit. Of beter gezegd: deze
verdeling, die ten grondslag ligt aan de procedure waarmee in de journa-
listiek wordt gewerkt en die verband houdt met de formule van de krant,
lijkt een realiteit op zichzelf te vormen. Ten tweede bestaat er op dit punt
grote gelijkenis tussen De Telegraaf en de Volkskrant. Hoe verschillend
beide dagbladen ook zijn in hun politieke oriëntatie, wijze van berichtge-
ving en sociale doelgroep, ze komen in hoge mate overeen met betrekking
tot de nieuwswaarde van geweldsdelicten. Er zijn tussen de kranten
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slechts heel geringe verschillen in de verdeling van journalistieke
aandacht over de besproken delictsoorten. Hetzelfde geldt voor de leef-
tijdscategorie van de verdachten, de ernst van het letsel en het soort
wapen dat is gebruikt.10 In dit opzicht functioneren beide kranten blijk-
baar op dezelfde manier en blijven ze dat over een vrij lange periode doen.
Ze functioneren vooral als megafoon of microscoop: ze concentreren zich
op een beperkt segment van de totale criminaliteit en vergroten dat
vervolgens sterk uit.

G e v o e l e n s  v a n  o n v e i l i g h e i d
Toch betekent dit niet dat alles bij het oude blijft. Integendeel. Een van de
voornaamste veranderingen in deze periode is dat het aantal artikelen
tussen 1970 en 1995 onmiskenbaar is gestegen. Uit grafiek 15 blijkt dat deze
groei vooral te danken is aan de expansie van De Telegraaf. de Volkskrant
wijdt nauwelijks méér aandacht aan geweldscriminaliteit: het gemiddelde
lag in 1970 op 39 artikelen per maand en dat was in 1995 zelfs gedaald naar
33 artikelen per maand. De Telegraaf heeft echter een stormachtige
ontwikkeling ondergaan. Daarbij zijn twee stadia te onderscheiden.
Tussen 1970 en 1975 is het gemiddelde gestegen van 35 naar 56 artikelen
over geweldscriminaliteit per maand; tussen 1985 en 1995 volgde een
tweede stijging van 55 naar 104 artikelen per maand. Dat is een verdrie-
voudiging ten opzichte van 1970.11 Voor de kranten samen is het aantal
artikelen per maand tussen 1970 en 1995 verdubbeld. We kunnen dus vast-
stellen dat de media meer aandacht zijn gaan besteden aan geweldscrimi-
naliteit. Voeg daarbij dat een groot deel van deze aandacht zich concen-
treert op zware vormen van geweldpleging (zie hiervoor), en men kan
zich voorstellen dat dit de nodige invloed heeft op het maatschappelijk
klimaat. Dit wordt nog eens versterkt door het verschil in aanpak tussen
de Volkskrant en De Telegraaf. Op dat punt dienen zich systematische
verschillen aan die erop neerkomen dat geweld in De Telegraaf intensiever
wordt behandeld dan in de Volkskrant. Dit blijkt onder meer uit de plaats
van berichten in de krant, de lay-out of vormgeving ervan en de toon
waarmee over delicten wordt geschreven.
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Grafiek 15 Gemiddeld aantal artikelen per maand over geweldpleging in De Tele-

graaf (= TEL), de Volkskrant (= VOL) en het totaal (= TOT), 1970-1995

Bron: bijlage 1, tabel 5, kolom 6.

Over het algemeen krijgen berichten over geweld in De Telegraaf een
prominentere plaats. Ze komen eerder op de eerste pagina terecht; als dat
niet gebeurt, staat zo’n bericht vaak op pagina 3, 5 of 7. Iets meer dan één
derde van alle berichten in De Telegraaf staat verder naar achteren (38%).
Bij de Volkskrant komt dit laatste vaker voor (50%) en wordt het bericht
minder snel gepubliceerd op de eerste pagina(’s).12 Een vergelijkbaar
verschil zien we bij de vormgeving. Artikelen over geweld met een
normale vormgeving vormen bij De Telegraaf nog niet de helft van het
totaal (45%), terwijl dat opgaat voor 73% van de artikelen in de
Volkskrant. Stukken met een zeer opvallende lay-out worden vaker aange-
troffen in De Telegraaf (21%) dan in de Volkskrant (11%).13 Het grootste
verschil vormt de toonzetting van het bericht. Voor de Volkskrant karakte-
riseert Bruinsma het overgrote deel (92%) van de artikelen over geweld  e
‘saai’ of ‘droog’, tegenover 64% van de artikelen in De Telegraaf. Ruim één
derde van de stukken in De Telegraaf is ‘sensationeel’ van toon, terwijl dat
in de Volkskrant opgaat voor slechts 8% van de artikelen.14 Met andere
woorden: de reputatie van De Telegraaf als een krant van law and order
lijkt niet volkomen onverdiend. In elk geval geeft deze krant artikelen
over geweldpleging graag een prominente plaats en een opvallende lay-
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out, terwijl de toon van de berichtgeving relatief vaak de sensationele
kant uitgaat.

Op grond hiervan denk ik dat de verharding van het maatschappelijk
klimaat deels door de media is veroorzaakt. De media hebben effect gehad
op de toegenomen gevoelens van onveiligheid bij de burgers in de jaren
negentig. Langs die omweg hebben ze vermoedelijk ook invloed gehad op
het politieke debat en op de hogere prioriteit die politie en justitie hebben
toegekend aan geweldsdelicten. Tegelijkertijd zijn enkele preciseringen
noodzakelijk. Zo vinden we in de onderzochte kranten niets terug van de
extra aandacht voor minderjarigen. Het percentage artikelen dat aan hen
is gewijd, blijft zeer gering (7%) en verandert in de loop der jaren nauwe-
lijks. Als er wat de leeftijd van verdachten betreft al een tendens bespeur-
baar is, dan is er eerder een toegenomen belangstelling voor geweldple-
gers van 24 jaar of ouder. Het percentage artikelen dat aan hen is gewijd, is
althans gestegen van 40% in 1970 naar 61% in 1995.15 Dit staat wellicht in
verband met een voorkeur voor de zwaarste feiten. Verder kunnen we niet
zeggen dat de berichtgeving tussen 1970 en 1995 steeds sensationeler is
geworden. De Telegraaf onderscheidt zich hierin weliswaar van de Volks-
krant maar lijkt zijn toon in de loop der jaren enigszins te hebben gema-
tigd. Daardoor is ook bij deze krant het percentage ‘saaie’ artikelen
gestegen van 51% naar 78%.16 In dat opzicht is De Telegraaf dus opge-
schoven in de richting van de Volkskrant. De toenadering is echter van
twee kanten gekomen, want op een ander punt is de Volkskrant juist opge-
schoven in de richting van De Telegraaf. In de loop der jaren is de Volks-
krant steeds meer aandacht gaan schenken aan delicten met een dodelijke
afloop. Aanvankelijk was 51% van de stukken daaraan besteed, maar in
1995 gold dat al voor 76%.17 Op deze punten doet zich dus een conver-
gentie tussen beide kranten voor. Opmerkelijk is ten slotte dat de kranten
in de loop der jaren meer aandacht zijn gaan besteden aan vormen van
geweld waarbij helemaal geen wapen wordt gebruikt.18

Al met al tekenen zich in de berichtgeving over geweldsdelicten vier
processen af die van invloed (kunnen) zijn op het maatschappelijk
klimaat. Ten eerste is er relatief veel aandacht voor ernstige vormen van
geweldpleging. Dat geldt in gelijke mate voor dagbladen van zo verschil-
lende signatuur als De Telegraaf en de Volkskrant, en deze aandacht
vertoont in de loop der jaren nauwelijks verandering. Ten tweede: voor-
zover er tussen 1970 en 1995 wel verschuivingen in deze aandacht hebben
plaatsgevonden, daalt het percentage artikelen over diefstal en stijgt het
percentage artikelen over seksueel geweld onmiskenbaar. In die zin komt
de toegenomen gevoeligheid voor aantasting van de persoonlijke integri-
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teit ook tot uitdrukking in dagbladen. Ten derde: tussen 1970 en 1995 is het
aantal artikelen over geweldsdelicten gestegen – een groei die geheel is
veroorzaakt door De Telegraaf. Ten vierde onderscheiden artikelen over
geweldsdelicten in De Telegraaf zich door de plaats waar ze in de krant
staan, de vormgeving en de toonzetting. De stijl is relatief sensationeel, de
vormgeving valt op en artikelen komen eerder terecht op een van de
eerste bladzijden. Dit alles kan een verharding van het maatschappelijk
klimaat tot gevolg hebben.

Media functioneren evenwel niet in een vacuüm. Ze reageren op
tendensen en stemmingen die ook zonder hen bij de burgers bestaan. Het
zou daarom niet juist zijn om de toegenomen gevoeligheid voor asociaal
en agressief gedrag uitsluitend te zien als het effect van de media. De
media sluiten aan bij een organische ontwikkeling van geleidelijk toene-
mende normen en verwachtingen. Dit proces kan niet alleen worden
aangewezen in de publieke sfeer maar ook in het bedrijfsleven en in het
sociale verkeer van burgers.

E i s e n  a a n  w e r k n e m e r s
In het vorige hoofdstuk is al aan de orde gekomen dat het opleidingspeil
van de Nederlandse bevolking de afgelopen decennia is gestegen. Dat had
vanzelfsprekend de nodige effecten op de arbeidsmarkt. Als het gemid-
delde opleidingsniveau van de bevolking stijgt, wordt het steeds gewoner
dat iemand veel onderwijs heeft gevolgd. Degenen die niet zo goed
meekomen, die thuis minder goed worden begeleid of om andere redenen
weinig belangstelling hebben voor de school, vallen dan vanzelf af. De
selectieve werking van het onderwijs neemt dus toe. Uit de cijfers van het
SCP blijkt dat het opleidingspeil van werknemers in Nederland inderdaad
is gestegen. In 1979 maakten laagopgeleide werknemers (mavo- of vbo-
diploma of lager) 53% van de beroepsbevolking uit. In 1997 was hun
aandeel nog maar 29%. In dezelfde periode steeg het aandeel van de
hoogopgeleide werknemers van een tiende tot een kwart. Momenteel is
het dus zo dat één op de vier werknemers in Nederland minstens een
hogere beroepsopleiding heeft gevolgd. Opmerkelijk is dat deze stijging
zich heeft voorgedaan over de hele breedte van de arbeidsmarkt en
gepaard gaat met een groei van het aantal leidinggevenden. Het aandeel
van de hogere leidinggevende functies en wetenschappelijke functies ligt
momenteel in bijna alle bedrijfstakken boven de 10%, met uitzondering
van de landbouw en de horeca. Dat is van invloed op het soort werk en de
aard van de arbeidsverhoudingen. De werkzaamheden van ‘hoofdarbei-
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ders’ en professionals onderscheiden zich veelal door een hogere mate van
complexiteit en meer autonomie bij de uitvoering.19 In die zin is de
zeggenschap van heel wat werknemers erop vooruitgegaan.

Maar ook hier geldt dat toegenomen investeringen op den duur leiden
tot hogere normen. Zo zijn werknemers in Nederland de afgelopen
decennia geconfronteerd met hogere verwachtingen. Ik zal dat illustreren
aan de hand van een onderzoek van René Moelker naar personeelsadver-
tenties. Hij is bij een groot aantal advertenties nagegaan welke eisen er
werden geformuleerd, op welke functies deze eisen betrekking hadden en
hoe de Nederlandse arbeidsmarkt zich op dit punt vanaf 1955 heeft
ontwikkeld. Uit het onderzoek blijkt dat de opleidingseisen in de loop der
jaren inderdaad zijn toegenomen. Verder heeft Moelker vastgesteld dat er
nieuwe eisen bij zijn gekomen. Met name bij de hogere functies zegt het
bezit van een diploma minder naarmate meer sollicitanten een dergelijke
opleiding hebben voltooid. Er treedt namelijk verdringing op: hoogge-
schoolde werknemers gaan functies bezetten die aanvankelijk voor lager
opgeleide werknemers waren bedoeld, zodat deze laatste groep lagere
functies moet bezetten. Mede daarom krijgen andere kwalificaties dan
opleiding meer gewicht.20

Grafiek 16 Advertenties (%) waarin personeel met ervaring wordt gevraagd, naar

beroepsniveau (laag, midden, hoog), 1955-1990

Bron: bijlage 2, tabel 9, kolom 1-3.
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In feite gaan de werkgevers steeds meer letten op de vraag of iemand al de
nodige ervaring heeft. Uit de advertenties blijkt dat dergelijke aanvul-
lende eisen in de loop der jaren meer en meer worden gesteld. Halverwege
de jaren vijftig komt ‘ervaring’ in 20% van de advertenties voor, in 1990 in
67% van de advertenties.21 Uit grafiek 16 blijkt dat deze toename niet
alleen optreedt bij de hogere functies maar ook bij de lagere functies en
bij de functies op middenniveau. Bovendien treedt deze tendens op in
zowel advertenties voor hoogopgeleide werknemers als advertenties voor
laagopgeleide werknemers.22 Met andere woorden: het diploma blijft een
noodzakelijke voorwaarde om in aanmerking te komen voor een baan,
maar het is steeds minder vaak een voldoende voorwaarde. Behalve scho-
ling moet de sollicitant ook werkervaring hebben.

En daar blijft het niet bij, want in dezelfde periode zijn ook de
verwachtingen op sociaal en normatief gebied gestegen. Daarbij gaat het
om eigenschappen als loyaliteit, creativiteit en flexibiliteit en om sociale
vaardigheden als het vermogen om samen te werken.23 In 1955 kwamen
zulke eisen voor in slechts 17% van de advertenties, in 1990 al in 68% van
de advertenties.24 Blijkbaar hebben eisen op sociaal en normatief gebied
in de loop der jaren steeds meer gewicht gekregen. Grafiek 17 geeft aan dat
deze eisen het vaakst worden gesteld bij hogere functies en minder vaak
bij lagere functies. Uit de grafiek blijkt eveneens dat de behoefte aan dit
soort kwalificaties voor elk van de drie functieniveaus is gestegen. 

Wel ontdekte Moelker dat er een verschil is in de inhoud van de ver -
wachtingen.25 Bij lagere functies of bij functies die slechts weinig op -
leiding vereisen, waren de gevraagde vaardigheden vaak op het collectief
gericht: de werknemer moet teamgeest bezitten, betrouwbaar zijn of zich
loyaal opstellen tegenover het bedrijf. Bij hogere functies en functies die
meer opleiding vergen, waren de gewenste vaardigheden sterk individueel
gericht: deze werknemers moeten ambitie aan de dag leggen, creatief zijn
en een evenwichtige persoonlijkheid hebben.26 Een belangrijk punt ten
slotte is dat ook deze verandering terug te vinden is in alle geledingen van
de arbeidsmarkt. Moelker benadrukt dat het niet gaat om een modieus
verschijnsel: het is een gestage trend. Minstens even opmerkelijk is dat het
belang van normatieve en sociale eisen het meest stijgt in de zakelijke
sectoren van de arbeidsmarkt. Je zou verwachten dat de stijging het
sterkst is bij de niet-commerciële vormen van dienstverlening, maar dat
blijkt bepaald niet het geval te zijn.27
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Grafiek 17 Advertenties (%) waarin sociaal-normatieve eisen aan het personeel

worden gesteld, naar beroepsniveau (laag, midden, hoog), 1955-1990

Bron: bijlage 2, tabel 10, kolom 1-3.

Ten slotte nog een eis die de laatste twee decennia meer algemeen aan
werknemers wordt gesteld, namelijk een hoge mate van flexibiliteit.
Moelker, die in totaal meer dan 5000 advertenties heeft uitgeplozen, is dit
criterium niet tegengekomen in advertenties uit de jaren vijftig en zestig.
Midden jaren zeventig kwam het in 1% van de advertenties voor, rond
1990 in 7% van de advertenties.28 Veelzeggend is dat het belang van deze
eigenschap in hoog tempo stijgt. In 1990 vonden werkgevers flexibiliteit
de belangrijkste kwalificatie voor de nabije toekomst, gevolgd door creati-
viteit en communicatieve vaardigheden.29 Inmiddels weten we uit het
Sociaal en cultureel rapport 1998 dat de betekenis van flexibel werk en deel-
tijdwerk inderdaad is toegenomen. In 1970 hadden de vaste voltijdbanen
nog een aandeel van 68% in de totale werkgelegenheid, maar in 1995 was
dat gedaald naar 52%. Had in 1970 minder dan één op de zes werkenden
een deeltijd- of flexibele baan, in 1995 was dat al meer dan één op de drie.
Hierbij speelt onder meer de grotere arbeidsparticipatie van vrouwen een
rol, omdat zij relatief vaak in deeltijd werken.30 Maar dat is niet het enige:
flexibiliteit betreft ook de aard van het werk en de houding van de werk-
nemer. Meer dan voorheen wordt van de huidige werknemers verwacht
dat zij bereid zijn om zich te laten bijscholen of om extra cursussen te

98

0

20

40

60

80

100
hoog

midden

laag

19901985198019751970196519601955

Geweld als uitdaging  3e dr 2011.QXD:Geweld als uitdaging  3e dr BW.QXD  13-05-2011  15:19  Pagina 98



volgen. Ze moeten zich aan nieuwe omstandigheden kunnen aanpassen
en van functie kunnen veranderen.31

N i e u w e  o m g a n g s v o r m e n
Uit deze gegevens blijkt dat de toename van onze normen op sociaal en
normatief gebied méér is dan een zaak van publieke beeldvorming. Het
verschijnsel doet zich ook voor in het zakenleven en trad al op lang
voordat de media hun schijnwerpers gingen richten op gestegen crimina-
liteit en ander ongerief. Dat sterkt mij in de opvatting dat de toenemende
sociale gevoeligheid een opzichzelfstaande ontwikkeling is. Die gevoelig-
heid beïnvloedt uiteraard de wijze waarop criminaliteit in het algemeen
en geweld in het bijzonder worden ervaren door de bevolking, maar zij
komt niet voort uit criminaliteit zelf. In feite berust zij op hetzelfde proces
dat ook ten grondslag ligt aan de assertievere levensstijl. Door de toename
van de investeringen die zowel collectief (overheid) als individueel
(ouders) voor de opeenvolgende generaties zijn gedaan, is niet alleen ons
gevoel van eigenwaarde toegenomen maar ook onze kwetsbaarheid voor
asociaal gedrag van anderen. Als gevolg daarvan zijn wij de afgelopen
decennia steeds hogere eisen gaan stellen aan mensen en menselijke
betrekkingen. Dat blijkt – behalve uit de hoge maatstaven die media en
arbeidsmarkt aanleggen – ook uit de verwachtingen die burgers in het
alledaagse leven van elkaar hebben. Ik moet volstaan met twee voor-
beelden.

Het eerste voorbeeld betreft de omgangsvormen in het privé-leven. Ik
heb elders al eens laten zien dat de verwachtingen die partners van elkaar
hebben, sinds 1965 aanmerkelijk zijn gestegen.32 Dat lijkt in strijd te zijn
met de sterke toename van het aantal scheidingen. Voor sommige auteurs
bewijst die toename dat moderne partners elkaar minder serieus nemen,
weinig moeite voor hun relatie doen en hun partner bij de minste of
geringste tegenslag voor een ander inwisselen. De groei van het aantal
paren dat gaat samenwonen zonder formeel huwelijk, wordt vanuit
hetzelfde perspectief geïnterpreteerd: het zou wijzen op een vrijblijven-
dere omgang met elkaar of op het onvermogen om langdurige verant-
woordelijkheden aan te gaan. Naar mijn overtuiging is het omgekeerde
het geval en stellen partners steeds hogere eisen aan elkaar. Wie eenmaal
een vaste relatie heeft, wil die niet nodeloos in de waagschaal stellen. Dat
blijkt onder meer uit de normen op seksueel gebied. Grafiek 18 laat
bijvoorbeeld zien dat de seksuele moraal er de afgelopen decennia
strenger op is geworden.
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Grafiek 18 Instemming (%) met de uitspraak dat een enkel avontuurtje geen kwaad

kan in een goed huwelijk (1970-1997)

Bron: SCP 1998, p. 140, tabel 5.8.

In 1970 meende 57% van de ondervraagden dat een enkel avontuurtje
geen kwaad kon in een goed huwelijk. In de loop der jaren is dat aandeel
afgenomen en in 1997 was nog maar 22% van de Nederlanders die mening
toegedaan.33 We mogen dus niet de fout maken om de toegenomen tole -
rantie voor seksuele uitingen op één lijn te stellen met een vrijblijvendere
seksuele moraal. Op seksueel gebied kan en mag in Nederland onmisken-
baar veel meer dan enkele decennia terug, maar het betekent allerminst
dat de meeste mensen minder serieus zijn geworden. In feite heeft zich
ook in het liefdesleven een dubbele beweging voorgedaan: enerzijds
willen wij meer dan voorheen moeite doen voor een geslaagde relatie,
anderzijds zijn onze verwachtingen omhoog gegaan.

Het tweede voorbeeld is de wijze waarop mensen in het openbare leven
met elkaar omgaan. Het toegenomen egalitarisme van de burgers dwingt
hen tot grotere omzichtigheid. Er dringen zich nieuwe omgangsvormen
op die niet langer zijn gerelateerd aan de ideologie van gezag of stand
maar aan die van emancipatie of zelfontplooiing. Boektitels als Ik ben OK,
jij bent OK geven dit ‘programma’ weer. De vraag ‘Hoe hoort het eigen-
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lijk?’ werd omgebogen tot de vraag hoe mensen elkaar als gelijken kunnen
behandelen.34 Herman Vuijsje en Cas Wouters wijzen erop dat mensen
gevoeliger zijn geworden in de omgang met vrouwen en andere ‘minder-
heden’: ‘Mensen zijn elkaar meer gaan dwingen om wederzijds respect
aan de dag te leggen, terwijl het principe van wederzijdse instemming
werd aangescherpt.’35 Terwijl het traditionele gezag zijn legitimiteit
verloor, werd een deugd als gehoorzaamheid tot iets bedenkelijks –
temeer omdat gehoorzaamheid herinnerde aan de collaboratie tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Waarden als verzet en emancipatie kregen daaren-
tegen een geur van heiligheid. De hedendaagse assertiviteit en mondig-
heid zijn voortvloeisels van het bevrijdingsdenken dat in de jaren zestig
dominant was geworden. Dit betekent niet dat er geen rivaliteit meer is.
De competitie wordt voortgezet met nieuwe middelen. Juist in een asser-
tief klimaat moet men aan hoge eisen voldoen. Daarbij komt het vooral
aan op zelfregulering. De moderne burger moet flexibel en alert zijn, een
forse dosis zelfkennis hebben en zich ook kunnen verplaatsen in
anderen.36 Vuijsje en Wouters: ‘De nieuwe omgangsvormen vereisen dat
mensen voortdurend veel scherper op elkaar en zichzelf letten. Ze stellen
veel hogere eisen van gevoeligheid en flexibiliteit. De kleinste vergissing
kan al aanleiding geven tot ergernis of wanbegrip. Een miniem verschil
van toon of woordkeus kan het verschil uitmaken tussen een gewenste of
een ongewenste toenadering.’37

Het is tegen deze achtergrond begrijpelijk dat de houding tegenover
misdaad en misdadigers in de loop der jaren harder is geworden. Hoe
meer de codes van het intermenselijk verkeer in het teken komen te staan
van tolerantie en wederzijds respect , hoe meer men zich ergert aan
degene die er lak aan heeft. Waarschijnlijk gaat de aanvaarding van
beschaafder gedrag door een meerderheid van de bevolking gepaard met
een minder milde houding tegenover de afwijkende minderheid. Dat
blijkt ook uit het onderzoek van Schuyt e.a. naar Sassenheim. Toen de
inwoners in 1951 werd gevraagd hoe zij dachten over het optreden van de
overheid tegenover misdadigers, kon het grootste deel zich daarmee
verenigen. Slechts 3% van de Sassenheimers vond dit beleid te streng, 29%
vond het te slap en 39% vond het beleid ‘zoals het hoort’. Verder was er
nog eens 29% van de bevolking die geen mening had over deze kwestie.
Daarmee vergeleken geven de antwoorden in 1993 een groot contrast te
zien, en wel in twee opzichten. Om te beginnen is het aandeel van
degenen die geen mening hebben, gedaald van 29% naar 7%. Dit betekent
dat anno 1993 vrijwel iedereen een uitgesproken opvatting had over het
optreden tegenover misdadigers. Vervolgens blijkt dat die opvatting in de
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loop der tijd veel harder is geworden. Het aandeel van degenen die het
overheidsbeleid te streng vinden, is afgenomen van 3% naar 1%. Dat geldt
ook voor degenen die het precies goed vinden: zij maakten in 1993 nog
slechts 9% uit van de ondervraagden (was 39%). Daarentegen is het
aandeel van degenen die een strenger optreden voorstaan, gestegen van
29% naar 83%.38 Dit alles wijst op een verharding van het maatschappelijk
klimaat. Voor de goede orde moet hierbij nog worden opgemerkt dat deze
verdeling onafhankelijk is van gangbare variabelen als sociale klasse,
geloofsovertuiging en opleiding. Weliswaar worden er onder de hoogop-
geleiden wat vaker tolerante geesten aangetroffen, maar in feite heeft de
verharding zich voorgedaan over de gehele linie van het sociale leven.

Grafiek 19 Lankmoedigheid (%) bij de bevolking tegenover seksuele delinquenten 

(= SEK) en gewone misdadigers (= MIS), 1970-1995

Bron: bijlage 1, tabel 13, kolom 1.

Uit grafiek 19 blijkt dat deze ontwikkeling zich uitstrekt tot heel Neder-
land. Deze grafiek is gebaseerd op enkele cijfers uit het Sociaal en cultureel
rapport 1998 over de houding van burgers tegenover misdadigers. Wat
denken Nederlanders bijvoorbeeld over de stelling dat men misdadigers
niet zozeer moet straffen als wel moet proberen te veranderen? In 1970

was 72% van de ondervraagden het met die stelling eens. Dat aandeel is in
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de daaropvolgende jaren afgenomen naar nog maar 49% in 1995. Het
aandeel van degenen zonder mening bleef nagenoeg constant terwijl het
aandeel van degenen die deze stelling verwerpen duidelijk is gestegen. In
1970 wees 18% deze stelling van de hand, in 1995 al 36%. Ook dat duidt op
een verharding van het maatschappelijk klimaat. Deze tendens doet zich
nog duidelijker voor als het om seksuele delinquenten gaat. De voorge-
legde stelling luidde hier: ‘Seksuele misdadigers moet men niet in de
eerste plaats straffen maar proberen te genezen.’ De instemming met dit
idee daalde van 68% in 1970 naar 34% in 1995.39 Uit grafiek 19 kan worden
opgemaakt dat deze daling in de jaren tachtig bij seksuele delinquenten
nog sterker was dan bij misdadigers in algemene zin.40 Dit hangt onge-
twijfeld samen met de in die tijd toenemende aandacht voor seksueel
geweld, een probleem waarop vooral de tweede feministische golf heeft
gewezen. In het verlengde van deze beweging is meer aandacht ontstaan
voor de kwetsbaarheid van vrouwen en kinderen. Sindsdien treden over-
heden en professionals actiever op bij zaken als huiselijk geweld. Het gaat
hierbij niet om geïsoleerde verschijnselen. Ze passen in een bredere
tendens, namelijk een toenemende aandacht voor de ervaring van het
slachtoffer en een algemener besef van kwetsbaarheid bij de bevolking
van Nederland.41

N o t e n
1. Vergelijk Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 1998, p. 12, 20.

2. Zie bijlage 1, tabel 5-11. Moniek Bruinsma heeft haar onderzoek (Berichtgeving over

geweld) in 1999 uitgevoerd voor haar afstuderen aan de Universiteit van Maastricht.

De peiljaren zijn 1970, 1975, 1980, 1985, 1990 en 1995.

3. We gebruiken de juridische omschrijving van het delict.

4. Bijlage 1, tabel 5, kolom 1.

5. Bijlage 1, tabel 5, kolom 3 en 4.

6. Bijlage 1, tabel 7, kolom 1, 2 en 3.

7. Bijlage 1, tabel 5, kolom 4 en 5.

8. Bijlage 1, tabel 1, kolom 5.

9. Bijlage 1, tabel 5, kolom 1 en 3.

10. Bijlage 1, tabel 6, 7 en 8.

11. Bijlage 1, tabel 5, kolom 6.

12. Bijlage 1, tabel 9, kolom 1, 2 en 3.

13. Bijlage 1, tabel 10, kolom 1, 2 en 3.

14. Bijlage 1, tabel 11, kolom 1 en 2.

15. Bijlage 1, tabel 6, kolom 1 en 3.

103

Geweld als uitdaging  3e dr 2011.QXD:Geweld als uitdaging  3e dr BW.QXD  13-05-2011  15:19  Pagina 103



16. Bijlage 1, tabel 11, kolom 2.

17. Bijlage 1, tabel 7, kolom 1.

18. Bijlage 1, tabel 8, kolom 4.

19. SCP 1998, p. 353-354, 359, 363-364.

20. Moelker 1992, p. 19-20, 70, 124.

21. Moelker 1992, p. 66.

22. Moelker 1992, p. 69.

23. Moelker 1992, p. 7-8, 83-84.

24. Bijlage 2, tabel 10, kolom 4.

25. Bijlage 2, tabel 11, kolom 1-3.

26. Moelker 1992, p. 83-84, 125-126.

27. Moelker 1992, pp. 78-79.

28. Bijlage 2, tabel 11, kolom 4.

29. Moelker 1992, p. 88.

30. SCP 1998, p. 351, 353, 369, 371-372, 375.

31. SCP 1998, p. 400.

32. Van den Brink 1997, p. 71-78.

33. SCP 1998, p. 140, tabel 5.8.

34. Vuijsje en Wouters 1999, p. 21, 31.

35. Vuijsje en Wouters 1999, p. 22.

36. Vuijsje en Wouters 1999, p. 16-17, 35-37.

37. Vuijsje en Wouters 1999, p. 22.

38. Bijlage 1, tabel 12.

39. Bijlage 1, tabel 13.

40. Kees Schuyt plaatst overigens vraagtekens bij de wijze waarop het SCP dergelijke

tendensen onderzoekt. De ondervraagden krijgen bijvoorbeeld vele jaren achtereen

deze stelling voorgelegd: ‘Men moet misdadigers niet in de eerste plaats straffen,

maar men moet vooral proberen ze te veranderen.’ Deze werkwijze is om drie redenen

verkeerd. Ten eerste blijft de semantiek van die vraag onduidelijk. Wie zijn verstand

gebruikt, kan de vraag niet beantwoorden. Ten tweede krijgt de stelling in de loop der

jaren een andere betekenis. Die stelling roept bij respondenten in de jaren negentig

waarschijnlijk heel andere associaties op dan in de jaren zeventig, toen de stelling voor

het eerst werd voorgelegd. Ten derde komt men op die manier uitsluitend opinies op

het spoor terwijl het feitelijke gedrag bij vraagstukken als criminaliteit veel relevanter
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komen met de andere tendensen die in het voorgaande worden gesignaleerd (monde-

linge mededeling Kees Schuyt).

41. Vergelijk Boutellier 1993, p. 27-31.
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5

O v e r l a s t  e n  l e v e n s l o o p

Ik heb in het voorgaande twee macrosociologische verschijnselen
besproken die op het oog met elkaar in strijd zijn maar bij nader inzien
samengaan. Enerzijds heeft zich een assertieve levensstijl verbreid. Deze
levensstijl wordt gekenmerkt door een toegenomen gevoel van eigen-
waarde bij grote delen van de bevolking, een actievere opstelling van
burgers tegenover politiek en overheid, grote diversiteit bij de inrichting
van het privé-leven, en de nodige bewegingsruimte in fysieke zin. Ander-
zijds zijn er op tal van gebieden steeds hogere normen en verwachtingen
ontstaan. In het privé-leven gaat het vooral om verwachtingen van affec-
tieve aard, in het openbare leven om respect voor anderen. Tegelijkertijd
stellen de burgers hoge eisen aan hun veiligheid. Zij staan afwijzend
tegenover criminaliteit en worden gemakkelijk verontrust door berichten
in de media. Ten slotte zien we ook in het bedrijfsleven een geleidelijke
‘ophoging’ van de normen, niet alleen op het gebied van scholing en erva-
ring maar ook van sociale vaardigheden en werkhouding.

Op die manier zien Nederlanders zich geplaatst voor een toegenomen
spanning tussen assertiviteit en sociabiliteit. Voor veel mensen brengt dit
wel enige moeite met zich mee maar geen onoverkomelijke moeilijk-
heden. Zij weten – in het ene domein beter dan in andere – een zekere
balans te vinden tussen deze aspecten van het moderne bestaan. Maar die
balans is niet weggelegd voor iedereen, en bij sommigen is de grens tussen
assertiviteit en agressiviteit bijzonder dun. Ik ga in deel ii uitvoerig in op
de vraag waar en waarom die grens soms wordt overschreden. In dit
hoofdstuk keer ik terug naar mijn oorspronkelijke vraag: waar komt de
toename van agressief gedrag onder jongeren vandaan? Ik verdedig de
stelling dat de spanning tussen assertiviteit en sociabiliteit bij heden-
daagse jongeren extra sterk tot uiting komt. Voordat ik hierop inga,
moeten er echter twee andere vragen worden behandeld. Waarom doet
agressief gedrag zich veel sterker voor bij jongens dan bij meisjes? En
waarom speelt dit bij uitstek in een bepaalde levensfase?
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Ty p i s c h  j o n g e n s
Hoewel iedereen weet dat agressief gedrag en geweldpleging vooral een
zaak van mannen is, blijft dat een raadselachtig fenomeen. Er is dan ook
gezocht naar uiteenlopende verklaringen, variërend van lichamelijke
factoren tot factoren in cultuur of opvoeding. Er is gekeken naar de
manier waarop dit gedrag in verschillende maatschappijen vorm krijgt.
Vastgesteld is dat geweld afhankelijk van de sociale of politieke situatie
zeer verschillende functies kan vervullen. En ten slotte weten we dat de
morele en culturele betekenis van geweld enorm varieert. Maar we zien
altijd en overal dat het bij geweld voornamelijk om mannen gaat. Ook in
het moderne Nederland vormen vrouwen slechts een minderheid van
degenen die door de politie worden gehoord wegens een geweldsdelict.
Gemiddeld bestaat 10% van de minderjarige verdachten uit vrouwen. Er
zijn wel aanwijzingen dat meisjes de laatste jaren aan een inhaalslag zijn
begonnen. Onder minderjarigen die wegens een geweldsdelict door de
politie zijn gehoord, is hun aandeel in elk geval gestegen van 6% in 1980

naar 13% in 1995.1 Toch is het onwaarschijnlijk dat zij de jongens echt
zullen inhalen, want daarvoor is het verschil in niveau te groot (zie grafiek
20). Er zit dus weinig anders op dan te erkennen dat agressief gedrag tot
op heden vooral een zaak van jongens is geweest en dat dit vermoedelijk
zo blijft.

Wie naar een verklaring voor dit opvallende verschijnsel zoekt, komt
vroeg of laat terecht bij de biologie. We weten inmiddels dat de concrete
vormgeving van mannelijk gedrag wordt bepaald door historische en
culturele omstandigheden, maar het lijkt mij een illusie om te geloven dat
dit gedrag volslagen maakbaar is. Op een of andere manier wil de natuur
haar rechten niet volledig prijsgeven. Vandaar dat bepaalde aspecten van
mannelijk (en vrouwelijk!) gedrag steeds weer opnieuw opduiken in
allerlei tijdvakken en culturen. Om die te verklaren wordt vandaag de dag
al gauw gegrepen naar genetische verklaringen, maar volgens mij kan de
verklaring dichter bij huis worden gezocht. Daarbij moeten we – zoals ik
eerder al heb aangegeven – vooral denken aan bepaalde bevindingen van
de ethologie. Zelf heb ik veel opgestoken van het onderzoek van Frans de
Waal naar sociaal gedrag bij chimpansees. Hij merkt op dat er systemati-
sche verschillen zijn in de manier waarop mannelijke en vrouwelijke
mensapen omspringen met sociale betrekkingen. Mannelijke apen zijn er
sterk op gericht om een eigen positie te veroveren in de onderlinge hiërar-
chie. Ze rivaliseren met elkaar en vechten allerlei conflicten uit, maar gaan
ook uiteenlopende coalities aan. Ze zijn – behalve in seks – vooral 
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Grafiek 20 Aantal jongens (= JON) en meisjes (= MEI) die worden verdacht van een

geweldsmisdrijf per 100.000 minderjarigen (1978-1998)

Bron: Wittebrood 2000b, p. 30.

geïnteresseerd in het verwerven van macht en moeten dat gedrag al in een
vroeg stadium oefenen. Vrouwelijke chimpansees hebben een heel andere
belangstelling. Zij zijn minder sterk gericht op hiërarchie dan op
persoonlijke contacten en individuele betrekkingen. Tussen hen doen
zich veel minder conflictueuze situaties voor. De parallel met menselijk
gedrag ligt voor de hand. Ook bij mensen is de strijd om status en macht
vooral een zaak van mannen en laten vrouwen hun gedrag vaker afhangen
van persoonlijke sympathieën.2

Dit verschil komt bij mensen voor het eerst tot uitdrukking in de
puberteit. Jongens gaan zich dan sterk bezighouden met hun positie in de
groep. Zij worden zich bewust van hun status en proberen indruk te
maken op anderen. Dat gaat vaak gepaard met druk of agressief gedrag.3

Meisjes richten zich in die fase minder sterk op de groep maar houden er
eerder een vriendin op na met wie ze allerlei persoonlijke gevoelens
uitwisselen.4 Het verschil speelt ook een rol bij problemen. Sociale span-
ningen leiden bij jongens vaker tot externaliserende gedragingen, zoals
vechten, gokken, vandalisme en gebruik van drugs of alcohol. Bij meisjes
gaat het vaker om geïnternaliseerde problemen: ze trekken zich terug,
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worden depressief, krijgen eetstoornissen enzovoort.5 In die zin doet het
gedrag van menselijke adolescenten sterk denken aan het patroon dat is
aangetoond bij chimpansees. In elk geval hebben jongens van die leeftijd
grote belangstelling voor riskante gedragingen en beogen ze daarmee
hetzelfde als mannelijke apen. Als jongens wordt gevraagd naar het
waarom van dat gedrag, noemen ze motieven als ‘erbij horen’, ‘stoer doen’,
‘hoog scoren’, ‘indruk maken’ en ‘een kick krijgen’.6 Voor alle duidelijk-
heid: dit betekent niet dat de culturele vormgeving van dit gedrag onbe-
langrijk is. Integendeel: omdat het agressieve gedrag bij opgroeiende
jongens zo dicht aan de oppervlakte ligt, is het vraagstuk van de vormge-
ving juist van groot belang. Maar dat laat onverlet dat het (mede) gaat om
natuurlijke processen waarvan de bron in onze evolutionaire voorge-
schiedenis ligt.7

Wellicht biedt dit ook een verklaring voor de sterke invloed van
groepsgedrag. Alfred Hakkert heeft de voornaamste elementen van dit
verschijnsel bij elkaar gezet. Hij wijst erop dat verschillende vormen van
jeugdcriminaliteit vaak in groepsverband worden gepleegd. Dat geldt
zeker voor delicten die gepaard gaan met geweld tegen personen of voor-
werpen, zoals vandalisme, intimidatie en deelname aan rellen. Er lijkt
zelfs een zeker verband te zijn tussen het soort delict en de grootte van de
groep. Bij de agressievere delicten is de gemiddelde groepsomvang het
grootst. Het heeft diverse voordelen om in groepsverband te opereren.
Opereren in groepsverband heeft een eigen dynamiek die escalerend
werkt (vooral in confrontatie met andere groepen), brengt jongeren er
sneller toe om grenzen en normen te overschrijden, en biedt in juridisch
opzicht een zekere bescherming omdat de afzonderlijke daders zich
achter elkaar kunnen verschuilen. Maar het streven naar status en aanzien
lijkt toch het voornaamste motief te zijn om zich bij zo’n groep aan te
sluiten.8 ‘Jongeren richten vaak vernielingen aan uit bravoure of om een
ander te overtreffen. Hierbij hebben zij in wezen de groepsgenoten nodig
om zich te kunnen bewijzen. Overmatig alcoholgebruik is verder een faci-
literende factor om gezamenlijk vernielingen aan te richten’, aldus
Hakkert.9 De groep zelf bestaat vaak uit een ‘leider’ en een wisselend
aantal ‘meelopers’ die zich gemakkelijk laten beïnvloeden. De meelopers
proberen via machogedrag een eigen positie te verwerven.10 Opnieuw
geldt dat de vorm en betekenis van het agressieve gedrag in een dergelijke
groep worden bepaald door sociale omstandigheden. Maar dát jongens
overal ter wereld zo bevattelijk voor deze groepsprocessen zijn, wijst op
een evolutionaire voorgeschiedenis.

Ongetwijfeld moet er nog veel onderzoek worden gedaan naar de even
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bekende als raadselachtige samenhang tussen geweldpleging en geslacht.
Daarbij zal blijken hoe sterk de biologische component is en hoe agressief
gedrag het best kan worden benaderd in politiek, politioneel en pedago-
gisch opzicht.

E e n  l a s t i g e  l e e f t i j d
Hangt de relatie tussen agressief gedrag en leeftijd ook af van natuurlijke
factoren of hebben sociale omstandigheden hierbij méér gewicht dan bij
de relatie tussen agressief gedrag en geslacht? Op het oog gaat het
opnieuw om een min of meer natuurlijke ontwikkeling. Vanaf een jaar 
of 12 maken de meeste kinderen zich los van hun ouderlijk milieu. Zij
zoeken naar een eigen weg, trekken bij voorkeur op met leeftijdsgenoten
en stellen sociale grenzen op de proef. Als gevolg daarvan doen bijna alle
jongeren wel iets wat bij wet verboden is.11 Bij de meesten neemt dat met
het vorderen van de jaren af, zeker als zij een vaste relatie of vaste baan
krijgen. Veel moeilijkheden ebben na verloop van tijd vanzelf weg, al
blijken er per individu grote verschillen te zijn in de leeftijd waarop dat
gebeurt. Minder variatie is er bij de toename van asociale gedragingen:
dat gebeurt meestal vanaf 12 jaar. Dit geldt ook voor geweldsdelicten in
enge zin. Als de frequentie van geweldpleging wordt afgezet tegen het
aantal levensjaren, blijkt er een karakteristiek verloop te zijn. Uit grafiek
21 blijkt dat het om een tamelijk scheve normaalverdeling gaat.12 Met
name de snelle stijging in de leeftijdsgroep van 12- tot 18-jarigen geeft
aanleiding tot ‘naturalistische’ verklaringen en lijkt te bevestigen wat tal
van ouders, leerkrachten en politieagenten uit eigen waarneming weten:
agressief gedrag ‘hoort nu eenmaal bij de leeftijd’, het gaat vanzelf over en
dus moet je er maar niet te veel aandacht aan besteden.

Als we hier even over nadenken, wordt echter duidelijk dat het verloop
van deze curve nooit puur en alleen afhankelijk kan zijn van de persoon-
lijke rijping. De curve geeft immers weer in hoeverre personen door de
politie worden gehoord wegens een geweldsdelict. Een dergelijk gegeven
hangt, zoals al eerder is opgemerkt, af van twee dingen: de betreffende
jongere moet iets hebben gedaan wat niet strookt met de maatschappe-
lijke regels, en de overtreding moet bekend worden bij de politie en
bovendien worden geregistreerd. In beide opzichten spelen sociaal en
historisch wisselende omstandigheden mee. Daarvan hebben we hiervoor
al diverse voorbeelden gezien. Als de assertiviteit van de burgers toe -
neemt, groeit ook de kans op onderlinge botsingen. Tegelijkertijd kan het
ophogen van normen of verwachtingen leiden tot een geringere tolerantie
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tegenover jongeren of een actievere houding bij justitie. Dit soort wisse-
lingen is niet alleen van invloed op macrosociologisch vlak maar beïn-
vloedt ook de individuele levensloop. Ik stel daarom een theoretisch
model voor dat niet alleen de samenhang tussen leeftijd en overlast
verklaart maar ook licht werpt op de vraag waarom het agressieve gedrag
van jongeren is gestegen tussen 1970 en 1995.

Grafiek 21 Leeftijdsverdeling van personen die van een geweldsdelict worden

verdacht per 100.000 inwoners van die leeftijd (1996)

Bron: Schreuders e.a. 1999, p. 82, figuur 3.24.

Laten we om te beginnen nagaan hoe de relevante grootheden – de  
 asser tiviteit van jongeren en de tolerantie tegenover hen – zich ontwik-
kelen met het vorderen der jaren. Daarbij laat ik de fase tot het 4de levens-
jaar buiten beschouwing omdat deze fase een geheel eigen dynamiek
vertoont met betrekking tot de gedragsregulatie.13 In de daaropvolgende
jaren vertoont de assertiviteit een typische ontwikkeling. Tijdens het
basisonderwijs stellen veel kinderen zich relatief terughoudend op, maar
vanaf hun 12de maken ze ingrijpende lichamelijke en persoonlijke veran-
deringen door die een zelfbewustere houding tot gevolg hebben. Zij
zoeken een eigen identiteit, stellen zich onafhankelijker op, ontwikkelen
eigen voorkeuren en zijn bijzonder duidelijk in hun afwijzingingen.
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Hoewel deze opstandigheid bij het ene kind eerder begint dan bij het
andere, kennen vrijwel alle jongeren zo’n fase van toegenomen eigenzin-
nigheid. Dit is in grafiek 22 schematisch weergegeven met curve A. Zelfs
als het gaat om een natuurlijke ontwikkeling, moet de invloed van
sociaal-culturele omstandigheden niet worden verwaarloosd. In een
cultuur waarin eerbied voor ouderen alomtegenwoordig is, loopt de
curve minder sterk op. In een tijd waarin de eigen gevoelens of opvat-
tingen heilig zijn, ontwikkelt het assertieve gedrag zich sterker. Met
andere woorden: hoewel het type verloop van curve A in uiteenlopende
omstandigheden vergelijkbaar is, kunnen er aanzienlijke niveau -
verschillen zijn.

Grafiek 22 Balans van tolerantie tegenover jongeren (= T) en assertiviteit van

jongeren (= A), naar leeftijd

Dit model geeft theoretisch aan hoe het asociale gedrag van jongeren samenhangt met hun levensfase. In de leef-

tijd van 16 tot 21 jaar leggen de normen van de sociale omgeving het af tegen de assertiviteit van de jongeren. De

balans valt dan in het nadeel van de omgeving uit.

Hetzelfde geldt voor curve T, die staat voor de tolerantie van anderen
tegenover kinderlijke gedragingen. Wellicht ten overvloede wijs ik erop
dat het hierbij niet alleen om de eigen ouders gaat. De leerkrachten op
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school, ouders van andere kinderen, winkelpersoneel, politiefunctiona-
rissen en gewone volwassenen op straat behoren allemaal tot de sociale
omgeving die te maken heeft met het kind en zijn gedrag. Hoewel deze
personen lang niet allemaal van dezelfde normen en verwachtingen
uitgaan, neem ik aan dat er zoiets is als een normatieve druk. Doorgaans
mag een kind niet zomaar doen en laten wat het wil. Het moet bepaalde
regels in acht nemen en bespeurt in zijn omgeving een afkeurende reactie
als het die regels overtreedt. Ik kom nog terug op de aard van die regels,
die per domein zeer verschillend kunnen zijn. Voorlopig wil ik alleen
aangeven dat het kind in de loop van zijn ontwikkeling wordt geconfron-
teerd met wisselende tolerantiewaarden. Over het algemeen zal die tole -
rantie vanaf het 6de levensjaar verminderen. Jonge kinderen kunnen zich
nog wel het een en ander permitteren, maar naarmate ze ouder worden
hanteren de volwassenen hogere verwachtingen. In de loop der jaren
neemt de tolerantie af. Dat is een van de redenen waarom de puberteit
voor veel ouders zo’n vermoeiende en pijnlijke episode is. De episode is
niet alleen moeilijk omdat de kinderen hun eigen weg inslaan, maar ook
omdat ouders dit gedrag vanuit hun eigen normen of verwachtingen
beoordelen – en vaak veroordelen.

Pas geleidelijk buigen de curven weer naar elkaar. De ouders zien in dat
het weinig zin heeft om hun verwachtingen coûte que coûte op te leggen
aan de in kracht en zelfbewustzijn groeiende jongere. Dat impliceert een
toename van de tolerantie ofwel een stijging van curve T. De jongere van
zijn kant begint zijn expansieve gedrag in te tomen, hetzij door de norma-
tieve druk die de sociale omgeving op hem uitoefent, hetzij omdat hij een
rijpingsproces ondergaat en zich weet te matigen in zijn assertiviteit. In
grafiek 22 komt deze dubbele beweging erop neer dat curve A en T weer
dichter bij elkaar komen. Op de langere termijn kunnen ze elkaar zelfs
snijden, zodat er (weer) een zeker evenwicht tussen tolerantie en asserti-
viteit ontstaat. Op die manier zou je het gehele traject tussen het 6de en
30ste levensjaar kunnen verdelen in drie etappes:
- een eerste etappe tot aan het begin van de puberteit, die wordt

gekenmerkt door relatief sociaal gedrag;
- een tweede etappe die tot in de adolescentie reikt en die gepaard gaat

met meer gedragingen van egocentrische of asociale aard;
- een derde etappe waarin het lastige gedrag afneemt of waarin een

zekere volwassenheid wordt bereikt.
Het is vooral de tweede etappe die voor moeilijkheden zorgt. In het alge-
meen is te verwachten dat die moeilijkheden ernstiger zijn naarmate
curve A en T verder van elkaar af liggen.14 Verder is van belang of deze
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etappe een korte of lange periode omvat. Dat alles is een zaak van
empirie. Ik beperk me hier tot de theoretische overwegingen die het typi-
sche verloop van de curve uit grafiek 22 kunnen verklaren. Daarbij zie ik
de opmerkelijk snelle toename van de gewelddadigheid tussen 12 en 18
jaar als een effect van de groeiende discrepantie tussen curve A en T.
Overigens geldt dit niet alleen voor jongeren die in aanraking komen met
de politie. Zoals bekend veroorzaken ook ‘gewone’ jongens in deze levens-
periode veel ergernis.

To e g e n o m e n  o v e r l a s t ?
Hiermee zijn we aangekomen bij de eigenlijke vraag: waarom is het agres-
sieve gedrag onder jongeren de afgelopen twee decennia zo toegenomen?
Volgens het zojuist geschetste theoretische model moet dit verschijnsel
worden verklaard vanuit twee ontwikkelingen. Ten eerste nemen jongeren
eerder een assertieve houding aan of neemt de eigenzinnigheid bij al
assertieve jongeren verder toe. Dit komt in grafiek 22 tot uiting in een
hoger niveau voor curve A. Ten tweede zien jongeren zich geconfronteerd
met hogere verwachtingen en neemt de tolerantie tegenover asociale
gedragingen steeds verder af. Dit komt in de grafiek tot uiting in een lager
niveau voor curve T. De combinatie van deze processen leidt tot een groei
van het aantal ongewenste gedragingen, wat in de grafiek correspondeert
met een groter oppervlak tussen beide curves. Uit de voorgaande hoofd-
stukken kan worden afgeleid dat de tolerantie tegenover jongeren de afge-
lopen decennia inderdaad is verminderd terwijl hun assertiviteit alleen
maar groter is geworden. Ik som de voornaamste bevindingen nog
eenmaal op.

Dat het gevoel van eigenwaarde onder hedendaagse jongeren sterk is
ontwikkeld, was onder meer het resultaat van demografische factoren. De
verbreiding van betrouwbare anticonceptiemiddelen heeft geleid tot een
aanzienlijke reductie van het kindertal. Met enige overdrijving kun je
zeggen dat het mechanisme van de schaarste ook hier zijn werk heeft
gedaan: naarmate er minder kinderen zijn, neemt hun waarde voor de
ouders toe. Maar er was ook een positiever effect: vrijwel elk kind dat nu
wordt geboren, is uitdrukkelijk gewenst. Daardoor komt de wederzijdse
hechting tussen ouders en kinderen al in een vroeg stadium op gang. De
verbetering van de medische techniek op het gebied van bevruchting,
zwangerschap en geboorte heeft eveneens bijgedragen aan dit effect.
Daarnaast heeft het gezinsleven de nodige veranderingen ondergaan. Het
moderne gezin fungeert in de eerste plaats als een sociaal en affectief
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netwerk, waarbij het praktische, economische en juridische aspect naar de
achtergrond is verschoven. De aandacht voor huishoudelijke zaken neemt
af, maar het verzorgen en opvoeden van de kinderen wordt steeds belang-
rijker. Al met al zijn de ouderlijke investeringen omhooggegaan, zowel in
financiële zin (er wordt meer tijd en geld besteed aan kinderen) als in
affectieve zin (kinderen krijgen meer aandacht en genegenheid). Het
hoeft dus niemand te verbazen dat het gevoel van eigenwaarde bij de
jeugd nogal is toegenomen in vergelijking met enkele decennia terug.

In de tweede plaats is de machtsbalans tussen ouderen en jongeren
verschoven. Dat vloeit alleen al voort uit de hiervoor genoemde omstan-
digheden. Ouders die veel waarde hechten aan het welzijn en de
ontplooiing van hun kinderen, stellen zich behoedzaam op. Zij vormen
als volwassenen weliswaar de sterkste partij maar gaan terughoudend om
met hun machtspositie. De hedendaagse opvoeding staat niet meer in het
teken van gehoorzaamheid aan het ouderlijk gezag. Een kind heeft eigen
voorkeuren en moet daarvoor kunnen uitkomen. Veel beslissingen zijn
het resultaat van onderhandeling. De meeste ouders staan afwijzend
tegenover een pak slaag en andere vormen van fysieke dwang. In die zin
hebben hedendaagse jongeren meer bewegingsvrijheid dan voorheen. Dit
wordt in de hand gewerkt doordat autoritair gedrag ook buiten het gezin
is verminderd. In het sociale en politieke leven overwegen egalitaire
omgangsvormen. Het onderwijs probeert zo veel mogelijk aan te sluiten
bij de leefwereld van jongeren. Daardoor is de machtsbalans tussen oud
en jong er heel anders uit komen te zien. Verschil in leeftijd of ervaring
heeft voor veel jongeren geen enkele betekenis. Zij staan afwijzend tegen-
over correctie of controle door volwassen, zijn zeer mobiel (niet alleen in
sociale maar ook in financiële en fysieke zin),15 kunnen gaan en staan
waar ze willen en hoeven zich zelden iets aan te trekken van volwassenen.

In de derde plaats heeft zich een jeugdcultuur ontwikkeld die in het
teken staat van sex and drugs and rock and roll. Jongeren geven zich onbe-
kommerd over aan de heftige ervaringen van het uitgaansleven, compu-
terspelletjes of popmuziek. Zij zijn er in hun vrije tijd vooral op gericht
om snel wisselende zintuiglijke ervaringen te ondergaan.16 In hun streven
naar spanning en sensatie experimenteren veel jongeren met alcohol of
drugs. Onder middelbare scholieren is het gebruik van softdrugs in de
jaren negentig onmiskenbaar toegenomen, en het alcoholgebruik in het
uitgaansleven is ook gestegen. Deze ‘cultuur van de kick’ bevordert een
riskantere levensstijl en daarmee ook de kans om geweld te plegen. Er is
een duidelijke samenhang tussen criminele handelingen en zaken als
drinken, spijbelen, gokken en het gebruik van softdrugs.17 Het geweld
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rond uitgaanscentra en voetbalvelden is vaak het resultaat van onmatig
ingenomen genotmiddelen.18 Overigens bevordert een riskante levensstijl
niet alleen de kans op daderschap maar ook de kans om slachtoffer te
worden van een geweldsdelict.19 In die zin draagt ook de hedendaagse
jeugdcultuur door haar verbreiding en intensiteit bij aan een assertievere
houding onder jongeren. We kunnen de precieze aard van deze ontwikke-
ling niet vaststellen, omdat hier in het verleden nauwelijks cijfermateriaal
over is verzameld. De richting van dit proces is echter duidelijk: als het
waar is dat Nederlandse burgers gemiddeld assertiever zijn geworden,
geldt dat zeker voor Nederlandse jongeren.

Tegelijkertijd zijn jongeren onderhevig aan de andere tendens die is
gesignaleerd: een voortdurende ophoging van sociale normen en een
afnemende tolerantie tegenover asociaal gedrag. Dat is vooral merkbaar
buiten het gezinsleven. Niet dat Nederlandse ouders lage normen zouden
aanleggen – integendeel. Zij proberen hun kinderen behalve zelfstandig-
heid ook een gevoel van verantwoordelijkheid tegenover anderen bij te
brengen. We hebben in het voorgaande gezien dat het opvoeden de afge-
lopen decennia niet vrijblijvender maar juist intensiever is geworden.
Pedagogische maatregelen als beloning en straf worden vaker dan vroeger
ingezet en het komt ook steeds vaker voor dat beide ouders dat soort
maatregelen toepassen. Vermoedelijk is deze intensieve bemoeienis de
prijs die wordt betaald voor de toegenomen zelfstandigheid van kinderen.
Maar zijn die maatregelen wel effectief? Hoe ver gaan Nederlandse ouders
in het opleggen van bepaalde normen? Uit onderzoek van Rispens e.a.
blijkt dat het spel niet al te hard wordt gespeeld. Bij de controle op het
gedrag van kinderen gaat de voorkeur uit naar een autoritatieve aanpak.
Het kind wordt herinnerd aan gemaakte afspraken en krijgt uitleg over de
gevolgen van een verkeerde handeling, maar de kinderlijke autonomie
wordt daarbij steeds gerespecteerd. Repressieve vormen van controle
spelen nog wel een rol tussen het 2de en 6de levensjaar maar worden bij
oudere kinderen steeds minder toegepast. Vanaf hun 6de hebben Neder-
landse kinderen in afnemende mate te maken met straf, machtsuitoefe-
ning en andere negatieve maatregelen.20 Dit strookt met de opmerkingen
die we zo-even hebben gemaakt over de machtsbalans tussen ouders en
kinderen. Met andere woorden: hoewel Nederlandse ouders er gewoonlijk
duidelijke normen op nahouden, staan zij hun kinderen in de sfeer van
het gezinsleven de nodige marges toe.

Dat verandert echter zodra kinderen in een andere omgeving terecht-
komen en daar moeten voldoen aan allerlei verwachtingen. Dat begint al
op de basisschool, maar het geldt evenzeer voor de openbare sfeer – en

115

Geweld als uitdaging  3e dr 2011.QXD:Geweld als uitdaging  3e dr BW.QXD  13-05-2011  15:19  Pagina 115



zeker als ze later een betaalde baan hebben. Ik kom in deel iii nog
uitvoerig terug op het vraagstuk van die verwachtingen en beperk me hier
tot de vaststelling dat de verwachtingen in de afgelopen decennia geleide-
lijk omhoog zijn gegaan. In het vorige hoofdstuk is al gebleken dat dit in
elk geval opgaat voor het privé-leven. De eisen die partners vandaag de
dag aan elkaar, aan hun relatie en aan zichzelf stellen, liggen op een hoog
niveau. Dat is iets waarmee jongeren onmiddellijk worden geconfron-
teerd zodra zij de eerste stappen zetten op het gebied van liefde en relatie-
vorming. Wie kans wil maken op een aantrekkelijke partner, moet in
persoonlijk, sociaal en in fysiek opzicht aan hoge normen voldoen.
Dezelfde ontwikkeling tekent af zich op de arbeidsmarkt: de aan werk -
nemers gestelde eisen zijn de afgelopen decennia voortdurend toege-
nomen. Werknemers moeten niet alleen een bepaalde opleiding hebben
gevolgd maar moeten ook de nodige werkervaring hebben. Bovendien
moeten ze tal van normatieve en sociale vaardigheden in huis hebben.
Ook die tendens wordt door jongeren in een vroeg stadium gevoeld, al
was het maar doordat zij hun studie steeds vaker combineren met een
bijbaantje.21

In de openbare sfeer gaat het er niet anders aan toe. In hoofdstuk 4 heb
ik uiteengezet dat wij in Nederland sinds de jaren zestig gevoeliger
geworden zijn voor inbreuken op onze persoonlijke integriteit. Autoritair
of intimiderend optreden wordt door hedendaagse burgers niet geaccep-
teerd. Men moet elkaar als gelijke behandelen en respect tonen voor de
manier waarop iemand anders in het leven staat. Achterstelling op grond
van geloof, seksuele voorkeur of geslacht vinden wij misplaatst. Zo moet
iedereen die zich in het openbare domein begeeft een hoge mate van zelf-
beheersing aan de dag leggen. Bijna ongemerkt heeft de nadruk op sociale
controle en externe sturing uit de verzuilde maatschappij plaatsgemaakt
voor zelfsturing. In het geloofsleven en de politiek zijn vormen van
externe controle uit de tijd. De moderne burger bepaalt zelf wel wat hij
vindt van geloofszaken of het overheidsbeleid. Deze eisen gelden even-
eens voor jongeren. Het kan zijn dat ze daarmee worden overvraagd.
Diverse onderzoeken geven aan dat bepaalde jongeren die zelfcontrole
niet of onvoldoende opbrengen. Ik kom nog terug op de factoren die
hierbij een rol spelen. Voorlopig kunnen we vaststellen dat de verwach-
tingen met betrekking tot sociaal gedrag van jongeren tegenwoordig
hooggespannen zijn. Zo worden we ook gevoeliger voor die keren dat zij
een fout begaan.22

Dit geldt in het bijzonder voor onze verwachtingen op het gebied van
veiligheid. Hier kan een merkwaardige ontwikkeling worden geconsta-
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teerd. Zowel de veroordeling van geweld als de fascinatie voor geweld
neemt sinds een jaar of twintig toe. Hoe minder agressie wij in werkelijk-
heid meemaken, hoe groter de angst voor agressie is en hoe noodzake-
lijker het is om er op een imaginair niveau mee in het reine te komen.
Misschien verklaart dat waarom gewelddadige films en computerspelle-
tjes de afgelopen decennia zo populair zijn geworden.23 Het gaat wellicht
ook op voor de massamedia, die het liefst de gewelddadigste vormen van
criminaliteit in beeld brengen. We hebben dat in het vorige hoofdstuk
gezien bij een dagblad als De Telegraaf, dat zich qua toonzetting, vormge-
ving en aantal artikelen over criminaliteit profileert als stemmingmaker.
Het is vooralsnog onduidelijk welke invloed dit heeft op het maatschap-
pelijk klimaat, maar het valt moeilijk te ontkennen dat dit klimaat is
veranderd. Sinds het begin van de jaren negentig is er in brede kring
verontrusting over toegenomen criminaliteit, zeker waar het gaat om
jongeren. Als gevolg daarvan hebben justitie en politie in de jaren
negentig een actievere houding aangenomen. Dat heeft onder meer geleid
tot een duidelijke toename van het aantal geregistreerde verdachten onder
jongeren. Al met al neemt de tolerantie tegenover jongeren eerder af dan
toe.

H e i l l o z e  w i s s e l w e r k i n g
Hoewel deze verschuivingen vooral op macrosociologisch vlak aantoon-
baar zijn, kan de vraag worden gesteld welke invloed ze hebben op de
individuele levensloop. Bij de schets van ons theoretische model is al
opgemerkt dat curve A en curve T weliswaar een kenmerkende vorm
hebben maar dat het precieze verloop ervan wordt bepaald door sociale
en historische omstandigheden. Deze bepalen bijvoorbeeld het niveau
van curve A en T en het tijdstip waarop de veranderingen inzetten. Meer
concreet denk ik dat beide historische verschuivingen – afgenomen tole -
rantie tegenover jongeren bij toegenomen assertiviteit – in het levens-
loopmodel drie veranderingen tot gevolg hebben. Ten eerste leidt de
toegenomen assertiviteit van Nederlandse jongeren ertoe dat het
maximum van curve A thans hoger ligt dan enkele decennia geleden.
Mogelijk begint de stijging ook op een jongere leeftijd en treedt de daling
in op een later tijdstip. Ten tweede leidt de afgenomen tolerantie tegen-
over asociaal gedrag ertoe dat curve T momenteel lager ligt dan in het
verleden. Dus is ook het totale oppervlak tussen de twee curven toege-
nomen, wat correspondeert met een toename van de overlast. Ten derde
liggen de snijpunten verder uit elkaar, wat overeenkomt met het langer
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worden van de jeugdfase. Jongeren zijn vroeger zelfstandig waar het gaat
om hun eerste seksuele ervaring of het verkondigen van hun meningen,
maar ze zijn later volwassen in de zin dat ze verantwoordelijk zijn voor
eigen kinderen.24 Grafiek 23 geeft de effecten van deze drie veranderingen
schematisch aan. Als we het gearceerde gebied vergelijken met dat in de
vorige grafiek, wordt duidelijk hoezeer de kans op overlast inmiddels is
toegenomen. In elk geval zijn er regelmatig klachten dat jongeren steeds
lastiger worden. Ter illustratie daarvan geef ik twee voorbeelden.

Grafiek 23 Verschoven balans van tolerantie (= T) en assertiviteit (= A), midden

jaren negentig

Vergeleken met de situatie in grafiek 22 ondervindt de omgeving nu meer overlast van jongeren. Dat heeft drie

oorzaken: (1) haar incasseringsvermogen of tolerantie is verminderd, (2) de assertiviteit van jongeren is toege-

nomen en (3) de overlast strekt zich uit over een langere periode.

Het eerste voorbeeld betreft kinderen die midden jaren negentig in
Leiden naar de basisschool gingen. Het onderwijzend personeel had de
indruk dat het steeds zwaarder werd om les te geven doordat kinderen
steeds meer gebukt gingen onder psychosociale problematiek. Dat gaf
aanleiding tot een onderzoek, waaruit onder meer naar voren kwam dat
een groot deel van de leerkrachten deze klachten onderschreef. Maar liefst
80% kon zich vinden in de stelling dat leerlingen de laatste jaren steeds
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moeilijker werden. Als oorzaak werden genoemd de onrustige situatie
thuis, het gebrek aan opvoeding, het feit dat beide ouders werken en de
invloed van tv en computerspelletjes.25 De onderzoekers laten zich niet
uit over mogelijke oorzaken maar stellen wel in alle nuchterheid twee
dingen vast. Ten eerste: er was geen sprake van een toegenomen proble-
matiek bij de leerlingen. Zij weken in dat opzicht nauwelijks af van het
landelijke gemiddelde en ook niet van leerlingen die tien jaar eerder
waren onderzocht door Verhulst.26 Ten tweede: de ervaring dat het
lesgeven in de loop der jaren moeilijker was geworden, had vooral te
maken met bepaalde lacunes in de opleiding en ontevredenheid over het
eigen functioneren van de leerkrachten. Die voelden zich er met name
slecht op voorbereid om kinderen met leerproblemen te begeleiden. Met
andere woorden: de ervaren overlast was weliswaar reëel maar kwam
voort uit een afgenomen incasseringsvermogen van de leerkrachten en
niet uit steeds lastiger gedrag van de kinderen.27

Het tweede voorbeeld heeft betrekking op een woonwijk in Eindhoven,
waar buurtbewoners zich stoorden aan het gedrag van opgeschoten
jongeren. Ze belden regelmatig de politie, klaagden over vandalisme,
voelden zich bedreigd door groepen die ergens rondhingen enzovoort.
Uit een onderzoek naar deze klachten door Mirjam van Dijk blijkt dat de
mate van overlast vooral correspondeert met de houding van de buurt -
bewoners zelf. Het rondhangen van jongeren was op zichzelf een vrij
onschuldig tijdverdrijf maar riep sterk uiteenlopende reacties op.
Sommige buurtbewoners legden strikte normen aan en spraken onmid-
dellijk van overlast. Zij vonden dat de politie actief moest ingrijpen om te
voorkomen dat jongeren zich groepsgewijs in hun buurt ophielden. Er
waren ook bewoners die meer tolerantie opbrachten. Zij erkenden dat de
samenleving bepaalde regels of normen aan de jeugd moet opleggen maar
accepteerden dat jongeren die regels wel eens aan hun laars lappen. Mocht
dat gebeuren, dan kun je ze daar volgens hen gewoon op aanspreken.
Daaruit worden opnieuw twee dingen duidelijk. Ten eerste blijkt er in de
normatieve houding van de volwassenen een behoorlijke variatie te zijn.
Ten tweede heeft die houding zelf weer invloed op het gedrag van
jongeren. Die zijn zich daar ook terdege van bewust. Een van hen zei
bijvoorbeeld het volgende: ‘Over het algemeen klagen mensen heel snel.
Dat komt waarschijnlijk omdat ze schrik hebben voor jongeren in
groepen. De overlast die groepen geven valt wel mee en als mensen het
normaal zeggen is er niks aan de hand. Dat gebeurt alleen niet altijd en als
mensen woedend reageren dan reageren wij ook woedend terug.’28 Zo
dreigt in deze wijk een heilloze cyclus te ontstaan waarbij het toegenomen
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gevoel van eigenwaarde bij de jongeren en de afgenomen tolerantie bij de
omstanders elkaar over en weer versterken.

In wezen is de toegenomen criminaliteit onder jongeren de extremere
versie van een dergelijk proces. De groei van de geregistreerde gewelds -
criminaliteit onder minderjarigen moet volgens mij dan ook worden
verklaard uit de genoemde verschuivingen én uit de wijze waarop ze
doorwerken in de levensloop van jongeren. Deze verklaring behelst niet
alleen het langer worden van de jeugdfase maar ook een kwalitatieve
verandering van het bestaan als jongere in Nederland. Het leven kwam
meer en meer in het teken te staan van de spanning tussen een hoge mate
van assertiviteit en hoge verwachtingen op het gebied van sociaal gedrag.
In dat opzicht onderscheidt de jeugd zich niet van de wereld der volwas-
senen. Integendeel. Je kunt zeggen dat de volwassenencultuur in een
vergrote vorm tot uiting komt in het doen en laten van jongeren. In die
zin krijgt elke maatschappij de jeugd die zij verdient en houden asociale
jongeren de volwassenen een spiegel voor. Ze wijzen ons nog eens
nadrukkelijk op het feit dat de kans op botsingen is toegenomen omdat
wij per saldo zeer assertief zijn geworden. Maar de nadruk moet hier
worden gelegd op kans. Want het is allerminst noodzakelijk dat assertivi-
teit omslaat in agressiviteit. Daarom behandel ik in deel ii vooral díe
psychologische en pedagogische omstandigheden die maken dat een
jongere daadwerkelijk agressie pleegt. En dan nog is voorzichtigheid
geboden: zelfs als een jongere van huis uit tot agressie neigt, zal hij niet in
alle omstandigheden even gemakkelijk geweld plegen. Daarom ga ik
eveneens na in welke situaties het relatief gemakkelijk tot agressie komt.

N o t e n
1. Van der Laan e.a. 1998, p. 49.

2. De Waal 1982, p. 181, 192-194.

3. Michon en De Vente 1998, p. 36-38.

4. Angenent 1991, p. 30-32.

5. Beker e.a. 1998, p. 89; Vollebergh 1999, p. 42 e.v.

6. Beker e.a. 1998, p. 96.

7. Vergelijk Adang 2000.

8. Hakkert e.a. 1998, p. 10, 14, 53, 57, 60-61, 89.

9. Hakkert e.a. 1998, p. 58-59.

10. Hakkert e.a. 1998, p. 63-64.

11. Angenent 1991, p. 15.

12. Schreuders e.a. 1999, p. 82.

120

Geweld als uitdaging  3e dr 2011.QXD:Geweld als uitdaging  3e dr BW.QXD  13-05-2011  15:19  Pagina 120



13. Tremblay 1998.

14. Daarom moeten deze moeilijkheden worden opgevat als de uitkomst van een

 interactief proces. Vergelijk Rispens e.a. 1996, p. 224-225.

15. Van den Akker e.a. 1997, p. 11.

16. Van den Akker e.a. 1997, p. 13-14.

17. Beker e.a. 1998, p. 94, 99-100.

18. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 1998, p. 22.

19. Wittebrood en Van Wilsem 2000.

20. Rispens e.a. 1996, p. 47 e.v.

21. Bij deze tendens heeft Schuyt ernstige bedenkingen. Hij noemt het een betreurens-

waardige praktijk dat veel werkgevers alleen de best geschoolde jongeren aannemen.

Dat draagt niet alleen bij aan discriminatievorming maar is ook voor bepaalde sectoren

volkomen nutteloos. Er zijn allerlei werkzaamheden waarvoor een hoge scholing hele-

maal niet nodig is. Als werkgevers desondanks steeds meer eisen stellen, werken zij

gewild of ongewild mee aan de werkloosheid van bepaalde jongeren (mondelinge

mededeling Kees Schuyt).

22. Deze ontwikkeling heeft ook nadelen. Zo kun je je afvragen of het drukke en beweeg-

lijke gedrag van bepaalde kinderen niet te zeer wordt beperkt. Tot in de jaren vijftig en

zestig raakten jongeren hun energie op allerlei manieren kwijt. Ze konden in de wei

rondzwerven of op straat spelen zonder dat er iemand last van had. Jongens die met

elkaar aan het stoeien of vechten waren, hadden geen negatieve betekenis. Momen-

teel zijn de kanalen om flink wat energie te besteden veel beperkter. Deelname aan

sportactiviteiten zou een oplossing kunnen zijn, maar dat brengt weer de nodige

investeringen in de sfeer van tijd, geld en discipline met zich mee. Juist kinderen die

gemakkelijk agressief worden, zullen die extra moeite vaak niet opbrengen. Zo kan

het ontbreken van de juiste voorzieningen voor sport en spel ertoe bijdragen dat de

jeugd zich steeds lastiger gedraagt (mondelinge mededeling Micha de Winter).

23. Nikken 2000, p. 61 e.v.

24. Aldus zou je het toegenomen agressieve gedrag van jongeren kunnen zien als

(bij)product van de modernisering. Deze opvatting – die in hoofdstuk 16 verder wordt

uitgewerkt – is ook geformuleerd door T. Moffit (1993). Zij legt nadruk op het feit dat

jongeren in vergelijking met een halve eeuw terug op een vroeger tijdstip biologisch

rijp worden terwijl ze pas op een later tijdstip in hun ontwikkeling worden belast met

sociale verantwoordelijkheden. Als gevolg daarvan is het aantal asociale gedragingen

in de periode 1938-1983 scherp gestegen (Moffit 1993, p. 691-692).

25. Thomeer-Bouwens en Kousemaker 1999, p. 9, 46-47.

26. Thomeer-Bouwens en Kousemaker 1999, p. 54-55. Zie ook Verhulst e.a. 1996, p. 295.

27. Thomeer-Bouwens en Kousemaker 1999, p. 38-39, 42, 49-50, 58.

28. Leeronderzoek van Mirjam van Dijk voor haar afstuderen aan de Rijksuniversiteit

Utrecht 1999-2000. Zie ook Orbon en Vlaardingerbroek 1999, p. 132-133.

121

Geweld als uitdaging  3e dr 2011.QXD:Geweld als uitdaging  3e dr BW.QXD  13-05-2011  15:20  Pagina 121



D e e l  I I

P e d a g o g i s c h  p e r s p e c t i e f
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I n t r o d u c t i e

In deel i is uiteengezet dat het maatschappelijk verkeer in twee opzichten
veranderde. Ten eerste is ons gevoel van eigenwaarde toegenomen, ten
tweede moeten we aan hogere eisen of verwachtingen voldoen. Hoewel
alle burgers aan deze spanning onderhevig zijn, komt zij vooral tot
uitdrukking bij jongeren. Hun gedrag neemt gemakkelijk een asociale
vorm aan omdat hun streven naar assertiviteit nog niet in evenwicht
wordt gehouden door een toegenomen sociabiliteit. Bij de meeste
jongeren is dit gebrek aan evenwicht een tijdelijke zaak: zij groeien er na
verloop van tijd vanzelf overheen.

Dit betekent echter niet dat een geleidelijke ophoging van het ambitie-
niveau zonder gevolgen is. Als iedereen moet voldoen aan hogere
verwachtingen, stijgt ook het aantal uitvallers. De middelen om aan de
heersende normen te voldoen, zijn immers niet gelijk verdeeld.
Sommigen vinden op grond van hun persoonlijkheid, opvoeding of
sociale situatie heel gemakkelijk een evenwicht tussen assertiviteit en
sociabiliteit, terwijl anderen daar nooit aan toekomen. Wat dat betreft
komt het maatschappelijk verkeer steeds vaker neer op een vorm van
topsport. De meesten van ons kunnen meekomen zolang de marathon in
een rustig tempo wordt afgewerkt. Er zijn dan wel verschillen, maar het
aantal uitvallers blijft gering. Dat verandert als er hogere normen worden
aangelegd. Dan blijken relatief geringe verschillen in geslacht en
lichaamsbouw opeens van beslissende betekenis te zijn. Ook de
verschillen in training en voorbereiding krijgen daardoor meer gewicht.
Het uiteindelijke gevolg kan zelfs zijn dat sommigen bij voorbaat afvallen
terwijl ze onder de oude omstandigheden een redelijke prestatie hadden
neergezet. Dit verschijnsel doet zich ook voor in de samenleving. Juist
omdat de verwachtingen de afgelopen decennia geleidelijk omhoog zijn
gegaan, hebben individuele verschillen meer en meer betekenis gekregen.
Dat roept de vraag op welke verschillen doorslaggevend zijn.

Het is om die reden dat ik me in deel ii concentreer op de levensloop
van agressieve jongeren. Vroeger werd asociaal gedrag bij voorkeur in
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verband gebracht met hun maatschappelijke positie. Criminele en agres-
sieve gedragingen zouden vooral een zaak zijn van de lagere sociale klasse.
Door achterstanden op economisch, sociaal en cultureel gebied waren de
jongeren uit deze klasse niet in staat om te voldoen aan de heersende
normen. Hedendaagse onderzoekers kennen echter meer gewicht toe aan
persoonlijke factoren. Ontwikkelingspsychologische verklaringen lijken
momenteel het heersende paradigma te vormen, zeker als het gaat om
jeugdige delinquenten. Maar het geldt ook bij onderzoek naar minder
ernstige vormen van asociaal gedrag. Wat dat betreft heeft zich een
verschuiving voorgedaan van sociologische naar psychologische benade-
ringen.1 Ik sluit daar in dit deel op aan. De centrale vraag is welke factoren
de levensloop van agressieve jongeren beïnvloeden. Welke kenmerken
moeten als een risico worden beschouwd? En welke factoren kunnen die
risico’s eventueel beperken? Welke rol spelen aangeboren kenmerken? En
in hoeverre spelen de omstandigheden mee?

Ik kan in dit verband niet ingaan op het theoretische debat dat met
deze vragen samenhangt. Ik ben er evenwel van overtuigd dat de levens-
loop van jongeren het beste kan worden benaderd als een gefaseerd proces
van permanente interactie. Daarbij ga ik uit van de volgende overwe-
gingen. Ten eerste kan gedrag nooit volledig worden verklaard uit de
jongeren zelf of uit hun sociale omgeving. In de regel vloeien gedragingen
voort uit de manier waarop de eigen aard van het individu en invloeden
vanuit de omgeving op elkaar inwerken. Ten tweede neemt deze interactie
in de loop van de persoonlijke ontwikkeling zeer verschillende vormen
aan. Wat zich afspeelt tussen een moeder en haar pasgeborene, is iets heel
anders dan de interactie tussen leerkrachten en leerlingen of tussen een
bedrijfsleider en een werkende jongere. Het is daarom noodzakelijk om
bij de levensloop een onderscheid te maken tussen diverse fasen of stadia.
Deze worden vaak gedomineerd door een specifieke omgeving en dus ook
door een bepaald type interactie. Ten derde hebben de houdingen en
gedragingen die het product van de ene fase zijn grote gevolgen voor de
interactie in de volgende. Een kind dat zijn eerste vier levensjaren in een
harmonieus gezin heeft doorgebracht, begint heel anders aan de basis-
school dan een kind dat thuis onvoldoende aandacht heeft gekregen. Op
die manier grijpen zowel de risicofactoren als de beschermende factoren
uit de verschillende fasen op elkaar in. De vraag of jongeren kunnen
voldoen aan de heersende verwachtingen, wordt uiteindelijk bepaald
door hun totale levensloop.2

In de hier volgende hoofdstukken werk ik deze benadering empirisch
uit. Dit betekent dat mijn betoog zich op een aantal punten onderscheidt
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van het voorgaande. Ten eerste is er een verschil in schaal: we houden ons
hier niet langer bezig met een collectief proces maar met individuele
verschijnselen. Dat impliceert ook een andere tijdshorizon. Het gaat nu
niet om historische veranderingen op langere termijn, maar om wijzi-
gingen die hun beslag krijgen tussen de geboorte en het 18de levensjaar.
Ten tweede spelen individuele en maatschappelijke verschillen in dit deel
een prominente rol. In het vorige deel lag de nadruk steeds op de alge-
mene verschuivingen die het maatschappelijk klimaat in Nederland heeft
ondergaan. Dat zijn verschuivingen die zich aan alle burgers opdringen.
Een feit blijft evenwel dat ze voor diverse groepen jongeren heel verschil-
lend uitpakken. Verschillen in temperament en opvoeding maar ook
sociale achtergrond of opleiding staan in dit deel dan ook centraal. Ten
derde sluit ik nauwer aan bij het gangbare onderzoek op dit terrein. Ik
maak uitvoerig gebruik van empirisch onderzoek door anderen, bijvoor-
beeld waar het gaat om de samenhang tussen crimineel gedrag en
bepaalde risicofactoren. Mijn onderzoek naar de alledaagsere vormen van
wangedrag wijkt daar qua probleemstelling niet van af. Wat dat betreft
probeer ik niet zozeer oorspronkelijk te zijn als wel een samenhangende
visie te geven op de levensloop van agressieve jongeren.

Bij de uitwerking hiervan vervult het begrip ‘betrokkenheid’ een sleu-
telrol. Ik begin bij de algemene theorie die Travis Hirschi dertig jaar
geleden heeft geformuleerd. Hij verklaart het ontstaan van criminaliteit
uit een gebrek aan sociale bindingen. Frank Weerman heeft deze theorie
getoetst voor delinquente jongeren in Nederland. Daarbij is gebleken dat
‘sociale binding’ een te globale notie is. Er zal specifieker moeten worden
onderzocht met welke omgeving een jongere zich al dan niet verbonden
voelt en in welke ontwikkelingsfase die verbondenheid vormt krijgt
(hoofdstuk 6). Vervolgens ga ik voor drie domeinen na hoe de mate van
betrokkenheid van invloed is op asociaal gedrag van jongeren. Waar het
om ernstige delicten gaat, maak ik gebruik van bestaand onderzoek. Waar
het gaat om gewone vormen van asociaal gedrag, onderwerp ik het Scho-
lierenonderzoek uit 1996 aan een eigen analyse. Op grond daarvan geef ik
eerst aan welke risicofactoren een rol spelen op het niveau van de indivi-
duele aanleg en het gezinsleven (hoofdstuk 7). Vervolgens wordt deze
werkwijze herhaald voor de levensfase waarin jongeren voortgezet onder-
wijs volgen. In dat stadium wordt de kans op asociaal gedrag vooral
bepaald door de betrokkenheid bij het schoolleven en het karakter van de
vriendenkring (hoofdstuk 8). Daarna pas ik dezelfde analyse toe op de
betrokkenheid van jongeren bij de maatschappij in haar geheel. Factoren
die de kans op asociaal gedrag vermeerderen, zijn dan sociale uitsluiting
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en deel uitmaken van een minderheid (hoofdstuk 9). Op grond hiervan
stel ik een eigen model van de levensloop voor. Ik sluit daarbij aan bij het
gangbare balansmodel maar wil in twee opzichten een stap verder doen:3

ten eerste door niet te blijven staan bij een statistische analyse van risico’s
en door meer recht te doen aan de dynamiek van het leven, en ten tweede
door positiever aan te geven wat beschermende factoren zijn (hoofdstuk
10).

Ten slotte nog een opmerking over de plaats van deze hoofdstukken
binnen de gedachtegang in haar geheel. Zoals gezegd neem ik in navol-
ging van Baumeister aan dat er drie omstandigheden zijn die agressief
gedrag bevorderen: een groot gevoel van eigenwaarde (waardoor de dader
zich boven zijn medeburgers verheven acht), een bepaalde kwetsbaarheid
(die ervoor zorgt dat bescheiden krenkingen een narcistische woede
losmaken) en een gebrek aan zelfbeheersing (waardoor die woede onmid-
dellijk wordt omgezet in gewelddadig handelen). Deze driedeling corres -
pondeert grosso modo met de drie delen van dit boek. In het eerste deel
heb ik betoogd dat het gevoel van eigenwaarde de afgelopen decennia bij
alle burgers is toegenomen, met als gevolg dat de kans op krenkingen
evenredig stijgt. Er zijn echter grote verschillen in de manier waarop
iemand reageert op een dergelijke krenking. Wie zich sterk bij anderen
betrokken voelt, is minder snel onderhevig aan narcistische woede.
Hetzelfde geldt voor iemand die sterk betrokken is bij het gezinsleven, de
school of de werkkring. Een hoogontwikkeld gevoel van eigenwaarde
hoeft dus niet in strijd te zijn met een vorm van betrokkenheid. Die
betrokkenheid voorkomt nu juist dat het (gekrenkte) gevoel van eigen-
waarde iemand helemaal op sleeptouw neemt. Het omgekeerde geldt
eveneens: mensen die maar een beperkte mate van betrokkenheid kunnen
opbrengen, vallen eerder ten prooi aan asociaal gedrag. In die zin kunnen
de in dit deel verzamelde inzichten worden beschouwd als een uitwerking
van de tweede aanname. Het derde deel heeft betrekking op de mate
waarin mensen – ondanks hun eventuele neiging tot agressief gedrag –
zichzelf in de hand houden. Daarbij speelt de sociale situatie een voor-
name rol, en dan met name de vraag in welke situaties die zelfbeheersing
nodig is en in welke situaties mensen juist geacht worden zich geheel en al
te laten gaan.
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6

B i n d i n g e n  v a n  j o n g e r e n

De these die Travis Hirschi in 1969 heeft geformuleerd over het ontstaan
van criminaliteit, behoort tot de meest besproken ideeën uit de crimino-
logie. Zijn uitgangspunt is dat mensen van nature neigen tot asociaal
gedrag. Hun binding aan de samenleving voorkomt echter dat zij aan
deze neiging toegeven. Daarbij zijn vier soorten bindingen in het geding:
affectieve banden met anderen, investeringen in bijvoorbeeld school of
werk, deelname aan conventionele bezigheden, en het onderschrijven van
morele of maatschappelijke normen. Hirschi gebruikt hiervoor de
begrippen attachment, commitment, involvement en beliefs. Elk van deze
bindingen houdt het asociale gedrag in toom. Hoe sterker ze zijn ontwik-
keld, hoe kleiner de kans op criminaliteit is.4 Het omgekeerde geldt
natuurlijk ook: de kans op het plegen van een delict neemt toe als de band
van het individu met de samenleving is aangetast of verbroken.5

Nadat Hirschi’s theorie begin jaren tachtig door meerdere crimino-
logen was ‘ontdekt’, heeft deze theorie in Nederland een zekere populari-
teit verworven. Daarbij hebben onder andere de werkzaamheden van de
Commissie Kleine Criminaliteit uit 1984 een rol gespeeld. Zij markeren
een omslag in het beleidsdenken. In de jaren zeventig namen beleids -
makers vaak aan dat de maatschappelijke omstandigheden mensen tot
criminaliteit brengen. Het beleid was er dan ook op gericht om die
omstandigheden te verbeteren via resocialisatie of welzijnswerk. In de
loop van de jaren tachtig heeft zich echter een verschuiving voorgedaan
naar een minder tolerante houding. Het thema van de criminaliteit bleek
niet langer een stokpaardje van de VVD te zijn en werd ook voor andere
partijen bij verkiezingen belangrijker. Verder kwam de kleine, dat wil
zeggen veelvuldig voorkomende criminaliteit meer in de belangstelling.
In dat verband vormde Hirschi’s theorie van de sociale bindingen een
interessant kader voor analyse en beleid. Zo pleitte de genoemde
commissie uit 1984 ervoor om kleine criminaliteit tegen te gaan door de
‘bindingen van de opgroeiende generatie te versterken’. In de daaropvol-
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gende regeringsnota Samenleving en criminaliteit (1985) speelde de
bindingstheorie opnieuw een rol.6

Dit betekent echter niet dat de theorie inmiddels wetenschappelijk is
bewezen. Het blijkt om twee redenen niet gemakkelijk te zijn om deze
theorie te bewijzen. Ten eerste heeft het begrip ‘binding’ een dubbele bete-
kenis. De term verwijst naar de relaties die iemand met personen of insti-
tuties onderhoudt én naar de mate waarin hij zich aan anderen gebonden
acht. In het eerste geval gaat het om sociologische kenmerken, in het
tweede geval om psychologische kenmerken. Volgens de eerste betekenis
kan ‘sociale controle’ ook worden opgevat als een externe factor in de zin
van toezicht of controle door anderen. Het is evenwel aannemelijk dat
Hirschi vooral doelt op interne factoren. De centrale kwestie is niet of
mensen door (vertegenwoordigers van) de samenleving worden gecon-
troleerd maar of zij zichzelf gebonden voelen aan de samenleving en haar
vertegenwoordigers. Het gaat dus vooral om de affectieve lading en de
persoonlijke betekenis van diverse betrekkingen.7 Ten tweede levert het de
nodige problemen op om de vier bindingen te operationaliseren. De
gehechtheid van kinderen aan hun ouders, leerkrachten of andere
personen kan op diverse wijzen worden vastgesteld, maar er is geen over-
eenstemming over de vraag wat de beste maatstaf is voor attachment in de
zin van Hirschi. Hetzelfde geldt voor Hirschi’s commitment, involvement
en beliefs. Daarom worden er in empirisch onderzoek uiteenlopende
criteria gebruikt.8 Daarmee lijkt het voorspellend vermogen van deze
theorie niet al te groot te zijn. De theorie maakt aannemelijk waarom
mensen met sterke bindingen zelden delinquent worden, maar verklaart
veel minder goed waarom mensen zonder dat soort bindingen wel een
delict plegen.9

Toch mogen de uitgangspunten van Hirschi’s gedachtegang niet al te
gemakkelijk worden verworpen. De these dat criminaliteit op allerlei
manieren samenhangt met sociale bindingen, lijkt me zeker te verde-
digen. Alleen moeten we veel specifieker vaststellen om welke bindingen
het gaat en in welke levensfase die worden gevormd. Laten we daarom
eerst kijken naar het onderzoek van Weerman naar delinquente jongeren.
Hij stelde zich onder andere ten doel na te gaan in hoeverre Hirschi’s
theorie voor Nederland kan worden getoetst. Daartoe heeft hij een onder-
scheid gemaakt tussen niet-delinquente, middelzwaar delinquente en
zwaar delinquente jongeren. Deze laatste groep is opgenomen omdat
zware delinquenten bij onderzoek naar de bindingstheorie vaak niet goed
zijn vertegenwoordigd. De jongeren zijn geworven via justitiële jeugd -
inrichtingen. Plegers van extremere delicten zijn buiten schot gebleven
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omdat hun gedrag eerder voortkomt uit bepaalde ontwikkelingsstoor-
nissen dan uit de aard van hun sociale bindingen.10 Wat die bindingen zelf
betreft, heeft Weerman niet zozeer de door Hirschi voorgestelde vierde-
ling gebruikt als wel een indeling naar domein. In feite heeft hij dus
onderzocht hoe het al dan niet ernstig criminele gedrag van jongeren
samenhangt met vier soorten bindingen:
1. relatie met de ouders of opvoeders;
2. relatie met de school;
3. relatie met de vriendenkring;
4. relatie met de werkkring.
Ten slotte heeft Weerman ook hun houding tegenover moraal en maat-
schappij bepaald. Daarmee is zijn werk een geschikt uitgangspunt voor
ons onderzoek naar de invloed van betrokkenheid. Er volgt nu eerst een
schets van Weermans belangrijkste bevindingen.

G e z i n  e n  s c h o o l
Om te beginnen valt op dat delinquentie wordt beïnvloed door de woon-
situatie. Van de zwaar delinquente jongeren woont 56% niet bij de ouders
thuis, terwijl 28% van de middelzwaar delinquente jongeren en 21% van
de niet-delinquente jongeren niet thuis woont.11 Verder zijn er een paar
opmerkelijke verschillen in de aard van de relaties tussen ouders en
kinderen. Hoewel die relatie over het algemeen als goed wordt ervaren, is
dat bij de niet-delinquente groep vaker het geval dan bij de
(middel)zwaar delinquente groep. Een soortgelijk verband geldt bij de
vraag wat jongeren aan hun ouders hebben en bij de vraag in hoeverre zij
zich iets van hen willen aantrekken. Op beide punten neemt de score af
naarmate het om zwaardere delicten gaat. Het duidelijkste verschil doet
zich voor op het punt van de controle. Niet-delinquente jongeren onder-
vinden gemiddeld meer controle van hun ouders dan middelzwaar delin-
quente jongeren, die op hun beurt weer meer controle ondervinden dan
zwaar delinquente jongeren.12 Daarbij is opmerkelijk dat het niet zozeer
gaat om de vraag of er thuis veel regels zijn. De verschillen worden vooral
veroorzaakt door de vraag of de jongeren zich veel van die regels
aantrekken. Weerman: ‘Het verschil in “controle” tussen de categorieën
komt dus niet tot stand doordat de ouders van delinquente jongens
minder regels stellen, maar doordat de delinquente jongens zelf zich aan
de regels onttrekken.’13

Daaruit kan worden afgeleid dat het bij dit soort bindingen niet zozeer
gaat om de (van buitenaf) uitgeoefende controle als wel om de (van
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binnenuit) getoonde gevoeligheid ervoor. Doorslaggevend lijkt dus het
subjectieve element van de betrokkenheid – niet het bestaan van relaties
op zich. Dit blijkt eveneens uit de vraag of jongeren het erg vinden als de
relatie met hun ouders wordt beschadigd door het plegen van een delict.

Tabel 1 Mate waarin ouders een verliespost vormen (geen, enigszins, sterk) bij

zwaar, middelmatig en niet-delinquente jongeren (%)

niet middel zwaar totaal

geen 4 11 16 10

enigszins 29 35 31 32

sterk 67 54 53 58

N = 81 81 80 242

Bron: Weerman 1998, p. 152.

Tabel 1 geeft aan hoe de gewichten van het verlies (geen, enigszins of sterk
verlies) worden verdeeld over drie soorten jongeren (niet-, middelzwaar
en zwaar delinquent). We zien dat het overgrote deel van de jongeren de
verslechtering van de band met hun ouders als een verlies ervaart, waarbij
meer dan de helft dat zelfs als een sterk verlies beschouwt. Dit gaat op
voor elk van de drie onderscheiden groepen: de correlatie tussen de
grootte van het verlies en de mate van delinquentie is niet erg groot
(gamma = 0,216 negatief). Vandaar dat Weerman op dit punt de volgende
conclusie heeft getrokken: ‘Het algemene beeld is dat de binding met
ouders voor de meeste jongens heel belangrijk is, maar dat de niet-
 delinquenten op verschillende aspecten sterker zijn gebonden aan en
meer gericht zijn op hun ouders dan de middel- en zwaar-delinquente
jongens. Zwaar delinquente jongens onderscheiden zich verder doordat
ze zich ook minder van hun ouders aantrekken, zich meer aan hun
controle onttrekken en vaker negatief zijn over hun ouders’.14

Ten tweede heeft Weerman onderzocht in hoeverre delinquentie wordt
beïnvloed door het schoolleven. Daarbij gaat het niet zozeer om de
schoolprestaties in strikte zin. De mate van delinquentie hangt niet af van
de vraag of iemand hoge of lage cijfers haalt. Veel belangrijker is de mate
waarin jongeren de school, de leraren of de leerstof boeiend vinden 
(= beleving van school) en ook de waarde die zij hechten aan school en
diploma’s (= belang van school). Wat telt, is dus opnieuw de subjectieve
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kant van het bestaan op school. Op het punt van de schoolbeleving
onderscheiden zwaar delinquente jongeren zich van de rest: zij voelen
zich daar het minste thuis. Maar de verschillen zijn niet groot en de
meeste jongeren hebben geen uitgesproken weerzin tegen school.
Hetzelfde geldt voor het belang van school en diploma’s. Ook hier zijn 
de verschillen gradueel, alleen zijn het op dit punt met name niet-
 delinquente jongeren die zich onderscheiden van de rest.15

Vervolgens kan de vraag worden gesteld in hoeverre delicten volgens de
jongeren een risico met zich meebrengen voor de verdere schoolloop-
baan. Tabel 2 geeft aan hoeveel procent van de jongeren dat als een
(ernstig) verlies ervaart. Het resultaat is verrassend. Volgens de bindings-
theorie zouden alle jongeren de school als een behoorlijke verliespost
moeten opvatten, maar daar blijkt weinig van. Meer dan de helft gelooft
niet dat de schoolcarrière wordt beschadigd door het plegen van een
delict. Slechts 16% merkt dit aan als een ernstige verliespost. De correlatie
met de ernst van het delict is opnieuw niet erg groot (gamma = 0,254

negatief). Waarschijnlijk gaan jongeren ervan uit dat eventueel contact
met de politie geen consequenties heeft voor hun schoolcarrière. De alge-
mene conclusie luidt echter ‘dat er een verband is tussen de mate van
delinquent gedrag en de binding met school. (...) Niet-delinquenten
hechten relatief veel belang aan school en hebben wellicht daardoor een
sterke plaatsbepaling. Zwaar-delinquenten beleven de school als minder
prettig, maar zijn er ook minder mee bezig.’16

Tabel 2 Mate waarin de school een verliespost vormt (geen, enigszins, sterk) bij

zwaar, middelmatig en niet-delinquente jongeren (%)

niet middel zwaar totaal

geen 46 60 66 57

enigszins 31 26 25 27

sterk 23 14 9 16

N = 80 78 64 222

Bron: Weerman 1998, p. 155.
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W e r k  e n  v r i e n d e n k r i n g
Wat de binding met vrienden en vriendinnen betreft, gaat het er niet om
of de vriendschapsbanden sterk zijn en of jongeren zich sterk laten beïn-
vloeden door hun vrienden. Vriendschap is voor alle jongeren van groot
belang en staat los van de vraag of zij delicten plegen. Wat echter wel telt,
is de hoeveelheid tijd die in de vriendenkring wordt doorgebracht. Niet-
delinquente jongeren trekken gemiddeld 22 uur per week met hun
vrienden op, middelzwaar delinquente jongeren 30 uur en zwaar delin-
quente jongeren zelfs 54 uur.17 Van belang is bovendien of die vrienden-
kring een delinquent karakter heeft. Ook in het onderzoek van Weerman
duikt een sterk verband op tussen crimineel gedrag en het hebben van
criminele vrienden – een verband dat in de literatuur keer op keer is
bevestigd. Hoe zwaarder het gepleegde delict is, hoe groter de kans dat de
dader zwaar delinquente vrienden heeft.18 Dit verklaart waarom vriend-
schappen zelden als een verliespost worden opgevat.

Tabel 3 Mate waarin vriendschap en verkering een verliespost vormen (geen, enigs-

zins, sterk) bij zwaar, middelmatig en niet-delinquente jongeren (%)

niet middel zwaar totaal

vriendschap

geen 39 35 66 46

enigszins 56 54 25 45

sterk 5 11 9 9

N = 80 80 77 237

verkering

geen 10 4 23 15

enigszins 20 46 27 31

sterk 70 50 50 54

N = 20 24 44 88

Bron: Weerman 1998, p. 160 en 163.

Uit tabel 3 blijkt dat 46% van de ondervraagde jongeren hun vriendschap
niet in gevaar ziet komen als zij een delict plegen, terwijl 45% de vriend-
schap in geringe mate in gevaar ziet komen. Slechts 9% denkt dat het
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plegen van een delict voor ernstige problemen zorgt onder vrienden. Het
verband met de mate van delinquentie is niet erg groot (gamma = 0,250

negatief). Wel zien we dat de vriendschapsbanden van zware delin-
quenten het minst door een delict worden bedreigd (66% versus respec-
tievelijk 35% en 39% bij middelzwaar delinquente en niet-delinquente
jongeren). Dat is begrijpelijk omdat het hier vaak om delinquente
vrienden gaat. Die zullen – in tegenstelling tot ouders of leerkrachten –
minder zwaar aan crimineel gedrag tillen en ook de vriendschap niet
opgeven vanwege een delict.19

Vreemd genoeg lijkt voor de verkering het omgekeerde op te gaan.
Deze relatie loopt volgens een meerderheid van de jongeren wel degelijk
gevaar als zij een delict begaan. Dat geldt weliswaar in iets sterkere mate
voor niet-delinquente jongeren, maar ook onder delinquente jongeren
beschouwt 50% delicten als een groot risico voor de verkering. Bovendien
is ongeveer één derde van alle jongeren enigszins die mening toegedaan
(31%). In totaal denkt slechts 15% dat de verkering geen risico loopt als er
een delict wordt gepleegd. In die zin zou verkering (of een vaste partner)
kunnen worden opgevat als een rem op criminaliteit. Daar staat tegenover
dat de meerderheid van zwaar criminele jongeren al verkering heeft
(54%), terwijl dat percentage bij middelzwaar delinquente en niet-delin-
quente jongeren een stuk lager ligt (respectievelijk 30% en 26%).20 Boven-
dien is er geen erg sterke correlatie tussen delinquentie en de mate waarin
verkering als een verliespost wordt gezien (gamma = 0,259 negatief). Wat
dat betreft pakt de invloed een verkering niet veel beter uit dan het effect
van de vriendenkring. Weerman: ‘Alles bij elkaar genomen kan worden
vastgesteld dat de binding met leeftijdsgenoten geen remmende werking
heeft op delinquent gedrag. Sommige aspecten van de binding met leef-
tijdsgenoten, zoals de tijd die men met vrienden doorbrengt en het
hebben van verkering, hangen zelfs positief samen met het plegen van
delicten.’21

De betrokkenheid bij werk of werkkring heeft wél een remmende
invloed op delictgedrag. Dat hangt samen met het feit dat de onderzochte
jongeren allemaal sterk op werk zijn gericht.22 Bovendien denken zij in
meerderheid dat het plegen van een delict de nodige risico’s behelst voor
het (behoud van) werk. Slechts 26% ziet geen enkel risico, 31% ziet een
groot risico. Verder is er een sterk verband met de mate van delictgedrag
(gamma = 0,493 negatief). Tabel 4 laat onder meer zien dat 44% van de
niet-delinquente jongeren delinquent gedrag als een groot risico
beschouwt voor het behouden of verwerven van een baan, terwijl slechts
9% helemaal geen nadelen verwacht. Bij zwaar delinquente jongeren geldt
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precies het omgekeerde: 49% ziet geen enkel risico, 14% vat het werk op
als sterke verliespost.23

Tabel 4 Mate waarin werk een verliespost vormt (geen, enigszins, sterk) bij zwaar,

middelmatig en niet-delinquente jongeren (%)

niet middel zwaar totaal

geen 9 20 49 26

enigszins 47 47 37 43

sterk 44 33 14 31

N = 77 81 77 235

Bron: Weerman 1998, p. 156.

Ten slotte heeft Weerman onderzocht hoe de betrokken jongeren aan
kijken tegen moraal en maatschappij. Hoewel deze grootheden niet
kunnen worden voorgesteld als een ‘verliespost’, is toch wel duidelijk dat
er een zekere samenhang is. Bij geen van de drie groepen is een afwijzende
of vijandige houding tegenover de samenleving aangetroffen. Niettemin
signaleert Weerman een zekere samenhang tussen delinquent gedrag en
maatschappelijke opvattingen: ‘De zwaar delinquente jongens lijken een
minder sterke binding met de maatschappelijke verhoudingen te hebben.
Zij accepteren de maatschappelijke orde in mindere mate dan de andere
twee categorieën en hebben een sterker gevoel van vijandigheid dan de
niet-delinquenten. Desondanks zijn ook bij hen de gemiddelde scores
laag ten opzichte van het maximum van de schaal. Dat duidt erop dat de
meeste mensen redelijk tevreden zijn over “de maatschappij” en dat het
slechts gaat om een relatief klein verschil in de mate waarin men zich
kritisch opstelt.’24 Dit strookt overigens met de politieke belangstelling:
51% van de niet-delinquente jongeren vindt politiek iets (heel) belang-
rijks, tegenover 43% van de middelzwaar delinquente jongeren en slechts
16% van de zwaar delinquente jongeren.

Ook op het gebied van de moraal lopen de opvattingen uiteen. Niet-
delinquente jongeren behalen gemiddeld 70% van de maximale score bij
dit onderwerp, terwijl de middengroep 61% en de zwaar delinquente
groep niet meer dan 48% van de maximale score haalt. De conclusie van
Weerman is duidelijk: ‘Al met al hangen de morele bindingen dus samen
met delinquent gedrag. Zwaar delinquente jongens zijn minder vaak
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gelovig, vinden politiek gemiddeld minder belangrijk en staan gemiddeld
kritischer tegenover de maatschappij. Voor niet-delinquente jongens
heeft religie een belangrijkere rol. In de morele opvattingen zijn er tussen
alledrie categorieën duidelijk verschillen. Daaruit blijkt dat iemands
ideeën over wat wel en niet is toegestaan, sterk samenhangen met zowel
de aanwezigheid als de ernst van iemands delinquente gedrag.’25

Tw e e  p r o f i e l e n
Deze bevindingen komen op een aantal punten overeen met de theorie
van Hirschi. In elk geval blijkt uit Weermans onderzoek dat niet-
 delinquente jongeren en zwaar delinquente jongeren wat hun bindingen
betreft op diverse punten van elkaar te onderscheiden zijn. Zou er een
sociaal profiel moeten worden geschetst van niet-delinquente jongeren,
dan kun je zeggen dat zij zich – in tegenstelling tot delinquente jongeren –
relatief sterk op de conventionele maatschappij richten. Zij zijn meer
betrokken bij hun ouders, hebben een betere relatie met hun ouders en
vinden school en werk belangrijker. Zij brengen minder tijd met vrienden
door (terwijl die vrienden zelden een delict begaan), hebben minder vaak
verkering en drinken minder alcohol. Zij vinden het behoud van werk
belangrijker, hechten meer aan een geloof en houden er in moreel opzicht
conventionelere normen op na.

Zwaar delinquente jongeren nemen op de meeste punten een heel
andere positie zin. Zij onderscheiden zich – in tegenstelling tot middel-
zwaar delinquente en niet-delinquente jongeren – juist door een zekere
afwijzing van de conventionele maatschappij. Zij trekken zich minder van
hun ouders aan, vinden school vaak minder leuk en besteden er niet zo
veel aandacht aan. Zij brengen veel meer tijd met vrienden door (waarbij
die vrienden vaak een delict hebben gepleegd), hebben vaker verkering en
drinken vaker alcohol. Zij zien werk minder snel als een verliespost,
hechten minder aan geloof en houden er in moreel opzicht eerder oncon-
ventionele normen op na.26
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Schema 1 Relatieve kenmerken van niet-delinquente jongeren en zwaar delin-

quente jongeren

niet-delinquent versus anderen zwaar delinquent versus anderen

• betere relatie met de ouders • trekken zich minder van ouders aan

• meer controle vanuit ouders • minder controle vanuit ouders

• hechten meer belang aan school • hebben negatievere schoolbeleving

• minder tijd met vrienden samen • veel tijd met vrienden samen

• hebben minder vaak verkering • hebben vaker verkering

• minder vaak delinquente vrienden • vaker delinquente vrienden

• drinken minder alcohol • drinken vaker alcohol

• vatten werk als verliespost op • zien werk minder als verlies

• religie heeft meer betekenis • geloven minder vaak

• erkennen conventionele moraal • minder achting voor moraal

In schema 1 staan deze profielen naast elkaar. De eerste kolom betreft het
contrast tussen niet-delinquenten en de twee andere categorieën, de
tweede kolom het contrast tussen zware delinquenten en de twee andere
categorieën. Toch is dit beeld om twee redenen nog niet bevredigend. Ten
eerste zijn de contrasten bepaald niet even groot. Zo hebben we gezien dat
er een sterke correlatie is tussen de houding tegenover werk en de ernst
van het delinquente gedrag terwijl de samenhang op andere punten (zoals
de houding tegenover school of vriendenkring) minder sterk is. Ten
tweede beperkt dit profiel zich tot afzonderlijke variabelen. Het beeld
wordt overtuigender als de totale score over alle variabelen wordt geana-
lyseerd. Dat heeft Weerman inderdaad gedaan, met als gevolg dat de
respondenten over acht clusters zijn verdeeld. Bij het onderscheid tussen
deze clusters spelen vijf variabelen een rol:
- delinquentie van de vriendenkring;
- aard van de morele opvattingen;
- hoeveelheid tijd met vrienden doorgebracht;
- betrokkenheid bij ouders;
- betrokkenheid bij school.27

Op die manier kan de samenhang tussen deze vijf variabelen en de mate
van delinquentie preciezer worden bepaald. Daaruit blijkt dat een gunstige
score op elke variabele niet of nauwelijks correspondeert met delinquent
gedrag. Een gemiddelde score op deze variabelen leidt tot een mix van
middelzwaar delinquente en niet-delinquente gedragingen. Een ongun-
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stige score voor de meeste variabelen is gerelateerd aan een mix van zwaar
en middelzwaar delinquent gedrag. En als de score voor (bijna) elke varia-
bele ongunstig is, mondt dat uit in zware delinquentie. Weerman conclu-
deert dan ook dat het gecombineerde beeld van iemands bindingen meer
voorspellende waarde heeft voor zijn eventuele delict gedrag dan afzonder-
lijke bindingen. Met andere woorden: of iemand tot delicten overgaat,
hangt doorgaans niet af van één riskante binding – net zoals één gunstige
binding niet voldoende is om iemand te behoeden voor delinquent gedrag
als de andere bindingen ongunstig zijn. Dit is een belangrijk resultaat: het
optreden van delictgedrag hangt vooral samen met een cumulatie van
ongunstige betrekkingen. Als alle bindingsvariabelen ongunstig zijn, lijkt
delinquentie haast onvermijdelijk. Van de andere kant mag de ongunstige
score op één variabele niet worden gedramatiseerd.28

Betekent dit nu dat Hirschi’s theorie over sociale bindingen en crimi-
naliteit is bewezen? Dat lijkt mij eigenlijk te veel gezegd. In zijn operatio-
nalisering moet Weerman immers sterk afwijken van de oorspronkelijke
theorie. Bovendien geeft hij zelf aan dat zijn empirisch onderzoek naar
diverse soorten bindingen in feite al was afgerond voordat Hirschi’s
theorie erbij werd betrokken.29 De resultaten van zijn onderzoek roepen
dan ook een dubbele reactie op. Enerzijds bevestigen ze enkele centrale
ideeën die Hirschi al in 1969 heeft geformuleerd. Anderzijds werken ze
deze ideeën onvoldoende uit en doen ze onvoldoende recht aan de manier
waarop de hele problematiek de afgelopen dertig jaar is veranderd. In het
eerste deel van dit boek heb ik het belang van die veranderingen laten
zien. Ze betreffen niet alleen de omvang en de aard van criminaliteit maar
ook de manier waarop de burgers ertegenaan kijken en de vraag wat zij
onder asociaal gedrag verstaan. Ik heb bovendien betoogd dat er in de
loop der jaren andere, meestal hogere eisen werden gesteld juist waar het
gaat om verwachtingen op sociaal en normatief gebied. Als dat zo is,
kunnen ‘bindingen’ en ‘betrokkenheid’ niet worden behandeld als onver-
anderlijke grootheden. In plaats daarvan moet worden nagegaan in welke
zin waarden of verwachtingen zijn veranderd. Verder zou systematisch
moeten worden vastgesteld welke vormen van betrokkenheid in welke
levensfase aan de orde zijn en in welke domeinen van het jongerenbestaan
deze bindingen een rol spelen.

H e t  a l l e d a a g s e  w a n g e d r a g
Om deze redenen doe ik in de volgende hoofdstukken een poging om de
grondgedachte van Hirschi’s theorie te betrekken op het bestaan van
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hedendaagse jongeren. Ik doe dat door een heranalyse uit te voeren van
het Scholierenonderzoek uit 1996.30 Daarbij zijn de volgende uitgangs-
punten van belang.

Ten eerste beperk ik me tot de mannelijke scholieren (N = 4112), niet
alleen omdat agressief en asociaal gedrag voornamelijk een zaak is van
jongens maar ook omdat Weerman met mannelijke respondenten heeft
gewerkt. Zouden we de meisjes meenemen, dat zouden onze uitkomsten
niet goed vergelijkbaar zijn met die van Weerman. De consequentie van
deze keus is wel dat wij op een aantal punten afwijken van de bevindingen
die zijn vastgelegd in de Rapportage jeugd 1997.

Ten tweede richt ik mij niet op delinquent gedrag in strikte zin maar op
het geheel van asociale gedragingen. Dat is uiteraard een veel ruimere
categorie die ook niet-strafbare zaken telt, zoals ruziemaken met een leer-
kracht of medeleerlingen, meedoen aan een serieuze vechtpartij, kleine
winkeldiefstallen plegen en vernielingen aanrichten op school of straat. In
feite gaat het om de elf gedragingen die in het Scholierenonderzoek 1996

zijn omschreven in de vragen 110.4-110.14.31 De scores voor elk van deze
vragen worden bij elkaar opgeteld, waaruit een nieuwe variabele voor
‘asociaal gedrag’ wordt afgeleid. De score op deze variabele geeft dus aan
hoe vaak een scholier in het tijdsbestek van een jaar heeft deelgenomen
aan een van de elf misdragingen. Vervolgens zijn de scholieren ingedeeld
in drie min of meer gelijke groepen: jongens die in het jaar voorafgaand
aan het onderzoek geen enkele vorm van asociaal gedrag hebben ver -
toond, jongens die één tot drie keer in de fout zijn gegaan, en jongens vier
keer of vaker asociaal gedrag hebben vertoond. Deze groepen worden aan -
geduid als scholieren die ‘nooit’, ‘soms’ en ‘vaak’ asociaal gedrag ver tonen.

Ten derde: omdat mijn voornaamste vraag is hoe deze driedeling
samenhangt met andere gegevens, heb ik bekeken wat de correlaties zijn
tussen de mate van asociaal gedrag en alle andere variabelen uit het Scho-
lierenonderzoek. Deze variabelen hebben betrekking op uiteenlopende
aspecten van het hedendaagse jongerenbestaan, zoals hun geboorteland,
gezinssituatie, ervaringen op school, de manier waarop zij met geld
omgaan, hun besteding van de vrije tijd en zaken waarover zij regelmatig
piekeren. Dat resulteerde in een lijst van 121 variabelen waarbij een signi-
ficante samenhang met asociaal gedrag aanwijsbaar is. Om deze verzame-
ling verder in te perken, heb ik als criterium gebruikt dat de correlatie-
maat gamma groter moet zijn dan 0,250. Een bijkomend voordeel van
deze werkwijze is dat we er samenhangen mee op het spoor komen die
meestal duidelijker zijn dan in het onderzoek van Weerman. Dit heeft
geleid tot een verzameling van circa dertig relevante factoren die – in
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wisselende mate uiteraard – de kans op asociaal gedrag (kunnen) beïn-
vloeden (zie bijlage 3).

Ten vierde heb ik de relevantste factoren verdeeld over een beperkt
aantal domeinen en de bijbehorende levensfasen van jongeren. In over-
eenstemming met de literatuur over jeugdcriminaliteit maken we een
onderscheid tussen de risicofactoren die verband houden met (a) het
individu, (b) het gezinsleven, (c) het schoolleven, (d) de vriendenkring en
(e) de openbare orde en moraal. Het domein van de werkkring is nauwe-
lijks van toepassing op onze gegevens. Het gaat immers om leerlingen die
het overgrote deel van hun tijd doorbrengen in het voortgezet onderwijs.
Daarom behandel ik mogelijke invloeden vanuit de werkkring en andere
sociaal-economische omstandigheden afzonderlijk.

Op deze manier wil ik de voornaamste vormen van betrokkenheid
onder hedendaagse jongeren vaststellen in relatie tot de vraag hoe vaak zij
zich bezondigen aan wangedrag. Deze exercitie is niet bedoeld als een
klassieke ‘toetsing’ van Hirschi’s theorie. Het gaat mij vooral om de kern
van zijn gedachtegang, namelijk dat asociaal gedrag wordt beperkt door
de aard en de kracht van sociale bindingen. Deze these moet echter
worden uitgewerkt voor de actuele situatie. Bovendien moet de these
worden gedifferentieerd naar de verschillende domeinen en levensfasen
van jongeren, al was het maar omdat de verschillen tussen deze fasen en
domeinen waarschijnlijk heel wat groter zijn dan dertig jaar geleden. Op
grond hiervan formuleer ik aan het einde van dit deel een theoretisch
model van de hedendaagse levensloop dat naar mijn overtuiging redelijk
verklaart waarom de assertieve levensstijl bij bepaalde jongeren tot
problemen leidt terwijl er ook veel jongeren zijn die zich die levensstijl
toe-eigenen zonder anderen veel overlast te bezorgen.

N o t e n
1. Beker e.a. 1998, p. 102.

2. Vergelijk het pleidooi om bij onderzoek naar kwetsbare jongeren ook aandacht te
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overgang van de ene schakel naar de andere misgaat, dan gaat het vermoedelijk ook

mis in de latere schakels.’ (Schuyt 1995, p. 35)
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7

K a r a k t e r  e n  g e z i n s l e v e n

Zoals gezegd heeft er zich een zekere verschuiving voorgedaan in het
wetenschappelijk onderzoek naar de achtergronden van criminaliteit. Tot
in de jaren zeventig bestond er veel belangstelling voor de sociale omstan-
digheden die ertoe leiden dat er een delict wordt gepleegd. Maar geleide-
lijk verschoof de aandacht meer naar het individu. In de jaren tachtig
drong het besef door dat ontwikkelingspsychologische factoren vaak een
grote rol spelen, waarbij het met name gaat om de vroegste levensfasen.
Hoewel dit nog altijd het dominante paradigma is, groeit de belangstel-
ling voor biologische factoren van diverse aard.1 Er wordt druk gespecu-
leerd over de rol van de genetica, er wordt onderzoek gedaan naar de
fysiologische dimensies van crimineel en agressief gedrag, en er worden
parallellen getrokken met agressie in het dierenrijk. Zo verwijdert het
zwaartepunt van de wetenschappelijke belangstelling zich meer en meer
van de sociale en politieke omstandigheden die criminaliteit bevorderen –
men duikt als het ware steeds verder het verleden in. De toekomst zal
leren in hoeverre deze tendens inderdaad meer inzicht geeft in het
ontstaan van delinquent gedrag. In elk geval heeft deze ontwikkeling er
wel voor gezorgd dat er momenteel veel aandacht is voor individuele
determinanten van agressief en crimineel gedrag. Denk daarbij aan
persoonskenmerken als impulsiviteit, behoefte aan prikkeling en gering
vermogen om zich in te leven in anderen.2 Sommige van deze kenmerken
hebben een erfelijke component. Het lijkt er bijvoorbeeld op dat kinderen
uit hetzelfde gezin veel gemeen hebben als het gaat om de neiging tot
agressie.3 Het zou daarom onverstandig zijn uitsluitend te denken in
termen van sociale binding of betrokkenheid en om voorbij te gaan aan
de factoren die een dergelijke binding verstoren of belemmeren.
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G e d r a g s s t o o r n i s s e n
Nu is op voorhand duidelijk dat deze factoren niet altijd hetzelfde gewicht
hebben. Bij jongeren wordt vaak onderscheid gemaakt tussen degenen bij
wie het asociale gedrag met de levensfase samenhangt en degenen bij wie
de oorzaak dieper zit. Bij deze tweede groep spelen persoonskenmerken
een grote rol.4 Dat blijkt onder meer uit een brede studie van Loeber en
Farrington naar jeugdige plegers van een ernstig geweldsdelict. Hun
conclusie luidt dat er – ongeacht de gebruikte meetmethode – een hecht
verband is tussen gewelddadigheid en hyperactiviteit in een eerder
stadium. Hetzelfde effect heeft rusteloosheid ten tijde van de basisschool.
Mannelijke leerlingen die volgens hun leerkrachten veel last hebben van
rusteloosheid, die veel kletsen en moeilijk stil kunnen zitten, hebben een
verhoogde kans op latere geweldpleging. Dat geldt eveneens voor
kinderen die tijdens hun vroege jeugd neigen tot overmoedig of riskant
gedrag. Als zulke verschijnselen zich voordoen op de middelbare school,
is de samenhang nog sterker. Kinderen die tussen hun 10de en 16de door
ouders of leraren hyperactief worden gevonden, lopen twee keer zo veel
kans om als 18-jarige geweld te plegen. Het zoeken naar sensatie en
betrokkenheid bij drughandel vergroot die kans zelfs met een factor 3.
Uiteraard zijn lang niet alle individuele kenmerken te veranderen, maar
sommige kunnen enigszins worden beïnvloed. Van deze laatste moeten
volgens Loeber en Farrington de volgende kenmerken worden beschouwd
als individuele voorspellers van geweld: complicaties bij geboorte en
zwangerschap, hyperactiviteit, concentratieproblemen, rusteloosheid,
riskant gedrag en agressief gedrag (vooral als het vroegtijdig is).5

We moeten wel bedenken dat deze inzichten alleen betrekking hebben
op de ernstigste categorie criminele jongeren.6 Het zou onjuist zijn om ze
uit te breiden tot alle jongeren die wel eens een fout begaan. Agressiviteit
en impulsiviteit beperken zich in de meeste gevallen tot een bepaalde fase
in de vroege jeugd en gaan vanzelf over. Gewoonlijk bereikt de fysieke
agressie een hoogtepunt rond het 2de levensjaar, om vervolgens tot aan de
adolescentie te verminderen. Een benaming als de terrible two’s komt dus
niet uit de lucht vallen. Het zijn inderdaad 2-jarigen die hun moeder het
vaakst slaan, bijten, schoppen of op een andere manier agressief beje-
genen. Driftbuien nemen toe tussen het moment van de geboorte en de
leeftijd van 18 tot 24 maanden. Waarschijnlijk komt dit voort uit biologi-
sche processen: de eerste twee levensjaren vertonen kinderen een gewel-
dige lichamelijke groei. Ze verdrievoudigen bijvoorbeeld in gewicht, ver -
overen een grotere mobiliteit, grijpen naar voorwerpen en gaan conflicten
aan met anderen. Daarbij leren de meeste kinderen dat zij iemand pijn
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kunnen doen, zoals zij ook leren dat zij zelf het slachtoffer kunnen
worden van agressief gedrag en dat volwassenen dat soort gedrag niet
tolereren. Ze moeten leren te wachten, bijvoorbeeld op het speelgoed
waar een ander kind mee speelt. Ze moeten worden getraind om hun
behoeften uit te stellen en om woorden te gebruiken om iets gedaan te
krijgen van anderen. Deze twee vaardigheden – uitstel van behoeftebevre-
diging en het gebruik van taal – zijn misschien wel de voornaamste
middelen die verhinderen dat er chronische agressie ontstaat. Het is
daarom niet vreemd dat de taalvaardigheid in de periode van 18 tot 24

maanden een goede voorspeller is van crimineel gedrag in een latere
levensfase. In elk geval blijkt uit veel studies dat er een negatieve correlatie
is tussen impulsief of crimineel gedrag en verbale vaardigheden.7

Dit houdt uiteraard niet in dat agressieve neigingen geheel verdwijnen.
Iedereen weet dat mensen op verbaal niveau soms zeer agressief te werk
gaan. Maar vanuit onze thematiek bezien is een dergelijke omzetting –
waarbij fysiek geweld wordt vervangen door een verbale vorm – van
doorslaggevende betekenis. Aan die omzetting moet voortdurend worden
gewerkt. Dat stelt niet alleen eisen aan het leervermogen van de kinderen
maar het brengt ook de nodige verschillen aan het licht. Het vermogen tot
zelfbeheersing of uitstel van bevrediging is nu eenmaal ongelijk verdeeld.
Vandaar dat er vaak een verband wordt gelegd tussen jeugdcriminaliteit
en bepaalde leerstoornissen. Naar schatting kampt 10 tot 15% van de
kinderen in het lager onderwijs met een leerstoornis (of meerdere leer-
stoornissen), waarbij het veel vaker om jongens dan om meisjes gaat.
Doorgaans zijn concentratiestoornissen het grootste struikelblok. Het
betreft vaak heel actieve leerlingen die impulsief gedrag vertonen, moei-
lijk stil kunnen zitten en bij een geringe tegenslag al bijzonder agressief
reageren. Deze kenmerken hebben niet altijd criminaliteit tot gevolg,
maar het staat vast dat ze een risicofactor vormen. Overigens geldt dit niet
alleen voor leermoeilijkheden in strikt cognitieve zin. Bepaalde kinderen
hebben er grote moeite mee om zich gevoelsmatig te verplaatsen in
anderen. Zij beseffen niet hoe anderen hun gedrag ervaren.8 Uiteindelijk
gaat het erom dat kinderen zowel cognitief als affectief de effecten van
hun eigen handelingen leren zien.

Dit geldt a fortiori voor een samenleving die sociaal en normatief hoge
eisen stelt aan haar burgers. In deel 1 heb ik betoogd dat deze verwach-
tingen in Nederland vrij hooggespannen zijn. In zo’n omgeving zijn leer-
stoornissen of beperkte empathische vermogens een niet te onder-
schatten handicap. Dat geldt zeker voor impulsiviteit, een eigenschap die
volgens sommige wetenschappers verband houdt met een frontaalkwab
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die onvoldoende functioneert. Wat de oorzaak van deze eigenschap ook
moge zijn, het is een ervaringsfeit dat er in dit opzicht aanzienlijke
verschillen zijn tussen kinderen. En het is evenzeer een feit dat sterk
impulsieve neigingen een risicofactor zijn bij de ontwikkeling van
asociaal gedrag.9

Tabel 5 Percentage jongens dat snel driftig wordt, naar frequentie van asociaal

gedrag (1996)

nooit soms vaak totaal

wordt wel driftig 15 22 35 23

wordt niet driftig 85 78 65 77

Bron: bijlage 3, tabel 2.

Het Scholierenonderzoek biedt een gelegenheid om na te gaan hoe die
samenhang er in 1996 voor Nederland uitzag. In dit onderzoek is jongeren
namelijk de volgende uitspraak voorgelegd: ‘Ik kan zo driftig worden dat
ik alle controle over mezelf verlies.’ Uit tabel 5 blijkt dat er een duidelijke
relatie met asociaal gedrag is (gamma = 0,369 negatief). Van degenen die
nooit asociaal waren, kon slechts 15% zich met deze uitspraak verenigen.
In de middengroep bedroeg dit aandeel echter 22% en bij sterk asociale
jongeren 35%. De Rapportage jeugd 1997 wijst eveneens op dit verband,
maar dan speciaal met betrekking tot crimineel gedrag: er wordt een
nauwe samenhang gesignaleerd tussen kenmerken als zelfbeheersing en
neiging om risico’s te nemen enerzijds en betrokkenheid bij gewelds -
incidenten anderzijds.10

S p a n n e n d e  e r v a r i n g e n
Een persoonlijk kenmerk dat gelijkenis vertoont met impulsiviteit, is het
streven naar spanning en heftige ervaringen. Ook dit kenmerk kondigt
zich vaak al aan tijdens het basisonderwijs. Kinderen die later het crimi-
nele pad op gaan, blijken zich al vroeg te onderscheiden door een gebrek
aan vrees en het streven naar sensatie of waaghalzerij. Jongens met een
grote behoefte aan spanning vervelen zich gemakkelijk en gaan – juist om
die verveling te verdrijven – eerder over tot allerlei misdragingen. Dat is
met name van belang bij de expressievere vorm van agressie.11 Bol e.a.
gaan er in hun onderzoek naar de achtergronden van gewelddadige
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jongeren uitdrukkelijk op in. Over de jongens die zij hebben geïnter-
viewd, merken zij bijvoorbeeld het volgende op: ‘Acht van de tien agres-
sieve jongeren zeiden behoefte te hebben aan spanning en gevaar als
middel tegen verveling. De niet-delinquenten daarentegen verveelden
zich bijna nooit en hadden veel minder behoefte aan spanning en avon-
tuur. Door de agressieve jongeren worden gewelddadige confrontaties als
een vorm van spel ervaren. Het risico van lichamelijk letsel wordt op de
koop toe genomen. Lips spreekt in dit verband van een grotere “stimulus-
honger” bij de agressieve jongeren. Deze kan er volgens haar ook de
aanleiding voor zijn dat agressieve jongeren al jong hun vertier buiten de
deur gaan zoeken.’12

Deze samenhang tussen asociaal gedrag en het opzoeken van risico’s
kunnen we via het Scholierenonderzoek empirisch vaststellen. De scho-
lieren is namelijk gevraagd of zij het spannend vinden om gevaarlijke
dingen te doen (zie tabel 6). Het is opmerkelijk dat een ruime meerder-
heid van de jongens die bewering onderschrijft (58%). Dit aandeel neemt
nog verder toe naarmate het asociale gedrag van de jongeren frequenter
wordt (gamma = 0,365 negatief). Van degenen die geen enkele vorm van
asociaal gedrag hadden vertoond, vond 46% gevaarlijke dingen heel span-
nend. Voor de middengroep lag dat aandeel op 56% en bij sterk asociale
jongeren zelfs op 73%.

Tabel 6 Blessures en gevaar zoeken (%), naar frequentie van asociaal gedrag bij

jongens (1996)

nooit soms vaak totaal

gevaarlijke dingen doen

is wel spannend 46 56 73 58

is niet spannend 54 44 27 42

aantal sportblessures

geen enkele 79 67 55 68

een of twee 18 28 36 27

drie of meer 3 5 9 5

Bron: bijlage 3, tabel 2 en 3.
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Overigens bleef het niet alleen bij meningen. De neiging om risico’s te
nemen heeft gevolgen voor het feitelijk gedrag, iets wat kan worden
 afgeleid uit het aantal jongens dat bij het sporten een forse blessure heeft
opgelopen. Ook hier zijn er verbanden met de mate van asociaal gedrag
(gamma = 0,342). Bij de minst asociale jongeren liep 79% helemaal geen
sportblessure op, maar bij de meest asociale groep is dat 55%. Vanzelfspre-
kend heeft het streven naar spanning en sensatie niet alleen lichamelijke
gevolgen. Bij een onderzoek naar scholieren in Groningen heeft Nijboer
vastgesteld dat de neiging tot thrill and adventure seeking zich al in een
vroeg stadium voordoet en wangedrag op school tot gevolg heeft. Naar
zijn overtuiging moet wangedrag worden verklaard vanuit de persoon-
lijkheid of het temperament van de leerlingen en niet zozeer uit hun
sociale of cognitieve ervaringen op school.13

Zo blijkt dat zich al op jonge leeftijd kenmerken en tendensen
aandienen die de kans op asociaal of crimineel gedrag bevorderen.
Wellicht ten overvloede wijs ik erop dat zulke factoren nooit als enige
voor een bepaald effect zorgen. De vraag of ze een effect hebben, in welke
richting het zal gaan en hoe sterk het wordt, hangt volledig af van de
manier waarop de sociale omgeving reageert. Niet alleen in het gezin,
maar ook op school, in de vriendenkring, op het werk en in de stedelijke
omgeving zijn talloze factoren werkzaam die de neiging tot asociaal
gedrag kunnen afremmen óf ... versterken. Op dat vraagstuk kom ik
hierna nog terug. Voorlopig beperk ik me tot de opmerking dat impulsief
gedrag onder Nederlandse jongeren veelvuldig wordt aangetroffen. Dit
blijkt onder meer uit een onderzoek van Dijksterhuis e.a. onder leerlingen
aan het einde van de basisschool. In dat onderzoek is de verdeling van de
volgende eigenschappen nagegaan: (1) gehoorzaamheid, (2) ijver, (3)
oplettendheid, (4) inschikkelijkheid, (5) drukheid, (6) agressiviteit, (7)
impulsiviteit en (8) (over)moed. Elke leerling scoorde op een tienpunts-
schaal waarbij twee extremen van hetzelfde gedrag tegenover elkaar
stonden. Om een voorbeeld te noemen: op de vierde schaal stond het
cijfer 1 voor ‘zeer inschikkelijk’ en het cijfer 10 voor ‘zeer veeleisend’. Uit de
resultaten bleek dat het verloop van de eerste zes gedragingen sterk verge-
lijkbaar is. Verreweg de meeste leerlingen houden zich op aan de ‘gemak-
kelijke’ zijde van het spectrum – hoe lastiger de leerlingen, hoe kleiner
hun aantal. Grafiek 24 geeft de gemiddelde verdeling van deze houdingen
onder jongens weer.
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Grafiek 24 Frequentie (%) van lastig gedrag (links) en impulsief gedrag (rechts) bij

jongens in het basisonderwijs

Bron: Dijksterhuis, Ferwerda en Nijboer 1987, p. 46-51.

De twee overige kenmerken zijn op een heel andere manier verdeeld.
Zowel de score voor impulsiviteit als die voor (over)moed heeft een maxi-
male waarde in het midden van het spectrum. De gemiddelde score van
beide kenmerken vindt men eveneens in grafiek 24. Dit illustreert dat de
meeste leerlingen niet erg lastig zijn: zij kunnen nauwelijks worden
gekenmerkt als ongehoorzaam, druk, agressief of veeleisend. Zij neigen
echter wel tot impulsiviteit en zijn niet erg bang. Ik weet niet of we dit
mogen opvatten als het product van de assertievere levensstijl, maar het is
wel duidelijk dat hierin een risico schuilt als het gaat om sociale binding
of betrokkenheid. Impulsief en assertief gedrag op jonge leeftijd leidt niet
automatisch tot criminaliteit. Maar de kans op asociaal gedrag wordt er
wel groter door.

Laten we daarom de vraag stellen wat de rol van opvoeders en andere
actoren is. De reactie van de sociale omgeving op dergelijk gedrag is van
groot belang. Een adequate reactie kan de invloed van impulsiviteit
beperken of stroomlijnen. We zullen zo dadelijk nog zien dat dit de
nodige betrokkenheid van ouders bij hun kinderen veronderstelt. Helaas
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geldt het omgekeerde echter ook: bepaalde karaktereigenschappen van
het jonge kind kunnen de positieve uitwerking van ouderlijke betrokken-
heid ondermijnen of inperken. Sommige kinderen zijn nu eenmaal zeer
onhandelbaar, niet alleen voor de ouders of leerkrachten maar zelfs voor
de professionals die zijn gespecialiseerd in het opvoeden van deze
kinderen. Met andere woorden: het al dan niet lastige karakter van het
kind blijft in elke fase een rol spelen, ook al mag het nooit worden
beschouwd als de enige of voornaamste oorzaak van eventuele problemen.
Daar is de invloed vanuit de sociale omgeving te belangrijk voor.14

N e g a t i e f  g e z i n s k l i m a a t
Dat opvoeding en gezinsleven van groot belang zijn bij het ontstaan van
agressief gedrag, is al vele malen aangetoond. Het is zelfs een van de meest
gerepliceerde resultaten van criminologisch onderzoek.15 De vraag is
echter welke aspecten daarbij de voornaamste rol spelen en hoe deze
verband houden met betrokkenheid. In het verleden werd een afwijkende
gezinsstructuur bijvoorbeeld als een risico beschouwd. Gebroken
gezinnen, zeer kinderrijke gezinnen en de aanwezigheid van stiefouders
zouden het ontstaan van crimineel gedrag bevorderen. Tegenwoordig gaat
de aandacht vaker uit naar de gezinscultuur, waarbij het vooral gaat om
de kwaliteit van de relaties tussen ouders en kinderen, de algemene sfeer
in huis en de mate van onderlinge betrokkenheid.

Toch mogen we niet te gemakkelijk over de gezinssamenstelling heen
stappen. Er is een significante samenhang tussen criminaliteit en echt-
scheiding. Uit diverse (internationale) onderzoeken blijkt dat kinderen
die bij hun biologische ouders wonen, minder vaak een delict plegen dan
kinderen uit eenoudergezinnen en kinderen uit gezinnen met één of twee
stiefouders. Die samenhang geldt ook voor Nederland. Uit een onderzoek
van Rutenfrans en Terlouw is gebleken dat de aanwezigheid van beide
biologische ouders in het gezin een beschermende invloed heeft. De kans
op een vermogensdelict, geweldsdelict of vandalisme stijgt als jongeren
alleen worden opgevoed door hun moeder (of hun vader). En die kans
wordt nóg hoger als ze bij één of twee stiefouders in huis wonen. Dat
verband geldt ook voor andere vormen van probleemgedrag, zoals
weglopen van huis en spijbelen.16 De onderzoekers komen tot de
conclusie ‘dat een kwalitatief goede relatie met het ouderlijk gezin, tot
uiting komend in een sterke gezinsintegratie, een goed gezinsklimaat en
een goede affectieve band met de ouders, belemmerend werkt op het
vertonen van delictgedrag. Deze relatie is eenduidig, dat wil zeggen dat
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een relatieve verbetering van de gezinsfactoren gepaard gaat met afne-
mend delinquent gedrag.’17 Tal van studies ondersteunen deze conclusie.
Een voorbeeld is onderzoek van Bol e.a. naar de achtergronden van jeug-
dige geweldplegers, waarin bijna alle geïnterviewde jongeren bleken te
zijn opgegroeid in een labiele thuissituatie en door uiteenlopende
personen zijn opgevoed.18 Een ander voorbeeld is onderzoek van Politie
Haaglanden naar jonge overvallers in de Randstad, die voor meer dan de
helft van hen uit gebroken gezinnen bleken te komen.19

Als we ons afvragen waaróm echtscheiding een risico behelst, dan
komen we terecht bij de sfeer in huis. Wat telt, zijn vooral de ruzies die aan
een scheiding vooraf plegen te gaan en de onenigheden en het verdriet die
erop volgen. Die omstandigheden hebben – méér dan de scheiding op
zich – een negatieve invloed op het gezinsklimaat. Ze verslechteren de
betrekkingen tussen ouders en kinderen en bemoeilijken het aanleren 
van sociale normen. De sfeer kan echter evengoed verslechteren zonder
dat het tot een scheiding komt. De kans op een delict stijgt ook als ouders
bij elkaar blijven maar voortdurend schelden, ruziën of weglopen.20

 Angenent heeft erop gewezen dat jeugdige delinquenten vaak afkomstig
zijn uit een gezin met weinig harmonieuze verhoudingen: ‘De jongeren
voelen zich niet met het gezin verbonden en niet betrokken bij het reilen
en zeilen van het gezin. Met hun ouders kunnen ze niet zo goed overweg,
zodat van een enigszins vertrouwelijke relatie niet gesproken kan worden.
De jongere negeert zijn ouders, slaat hun gezag niet hoog aan en is niet
bereid veel van hen over te nemen. Van een soepele overdracht van
normen is in dergelijke gevallen geen sprake.’21

Tabel 7 Mening over het gezinsleven (%), naar frequentie van asociaal gedrag bij

jongens (1996)

nooit soms vaak totaal

gezinsklimaat

niet graag thuis 9 12 23 15

wel graag thuis 91 88 77 85

relatie met ouders

geen problemen gehad 10 18 33 20

wel problemen gehad 90 82 67 80

Bron: bijlage 3, tabel 4.
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Het Scholierenonderzoek 1996 maakt aannemelijk dat dit verband niet
alleen opgaat voor criminaliteit maar ook voor de alledaagsere vormen
van asociaal gedrag. Aan de scholieren is onder meer gevraagd of ze graag
thuis waren en of ze het afgelopen jaar serieuze problemen met hun
ouders hebben gehad. Tabel 7 laat de invloed van beide factoren zien. Van
de sociale groep zegt slechts 9% niet graag thuis te zijn, van de meest
asociale groep is 23% niet graag thuis (gamma = 0,362 negatief). Het
effect van de tweede factor is nog sterker (gamma = 0,471 negatief). Van
de sociale groep heeft slechts 10% het voorgaande jaar een serieus
probleem gehad met hun ouders. Voor de tussengroep kwam dat aandeel
hoger uit (18%) en voor de meest asociale groep nóg hoger (33%). Ik kom
nog terug op de vraag of het asociale gedrag een bron van serieuze moei-
lijkheden is en of deze moeilijkheden juist asociaal gedrag veroorzaken.

Over het algemeen blijkt er dus wel verband te zijn tussen het vóór-
komen van asociaal gedrag en een goede sfeer in huis of goede betrek-
kingen met ouders. Maar wat is ‘goed’? Is daar een min of meer objectieve
maatstaf voor of verwijst het slechts naar de subjectieve mening van
ouders en kinderen? Uiteraard heeft het subjectieve element zijn invloed,
maar dat neemt niet weg dat zich in de recente literatuur een zekere
consensus aftekent. Doorgaans wordt er onderscheid gemaakt tussen drie
belangrijke dimensies van een goede opvoeding: ten eerste moeten ouders
hun kind voldoende warmte en affectieve steun bieden, ten tweede
moeten ze bepaalde normen en regels handhaven en ten derde moeten zij
het kind een zekere discipline bijbrengen.22 Voor delinquente jongeren
hanteren veel onderzoekers een hieraan verwante driedeling. Zij maken
onderscheid tussen de volgende aspecten van het opvoeden: de affectieve
band tussen ouder(s) en kind, de wijze waarop ouders discipline
aanbrengen en de mate waarin ze toezicht houden op hun kinderen.23 Op
basis daarvan hebben bijvoorbeeld Sampson en Laub een theorie gefor-
muleerd over de manier waarop delinquentie door de gezinsbetrekkingen
wordt beïnvloed. Zij constateren voor de VS een significante samenhang
tussen delinquent gedrag en de mate waarin het kind zich aan de ouders
hecht en de mate waarin de ouders hun kind afwijzen (gamma = respec-
tievelijk 0,60 en 0,74). Ze stellen eveneens een verband met de ouderlijke
discipline vast. De kans op delinquent gedrag neemt toe als de vader of
moeder een al te straffe discipline oplegt (gamma = respectievelijk 0,64 en
0,69). En ten slotte neemt die kans bijzonder sterk toe als het ouderlijk
toezicht onvoldoende is (gamma = 0,84).24 Omdat de elementen van
toezicht en discipline nog uitvoerig aan de orde komen in deel iii,
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concentreer ik me hier op het eerste element – de affectieve banden tussen
ouders en kinderen.

Het belang van affectieve banden tussen ouders en kinderen staat
inmiddels buiten kijf. Al tien jaar geleden heeft Angenent erop gewezen
dat dit belang in alle onderzoekingen naar voren komt, ongeacht de
groepen die worden onderzocht of de vraag wat de onderzoekers onder
jeugdcriminaliteit verstaan. Angenent heeft de slechte relatie tussen
ouders en de betrokken jongeren dan ook omschreven als ‘een van de best
gedocumenteerde resultaten van het onderzoek naar jeugdcriminaliteit’.
Het ontbreekt in die gezinnen vaak aan betrokkenheid en warmte: ‘Onder
jongeren die een warme opvoeding hebben gehad, vinden we relatief
weinig jeugdige delinquenten. Wellicht is een warme opvoeding zelfs wel
de beste manier om jongeren op het rechte pad te houden. Het ontbreken
van warmte daarentegen lijkt een van de voornaamste factoren waarom
jongeren zich aan criminaliteit schuldig maken. Hierbij is van belang dat
jeugdige delinquenten zelf hun ouders vaak als koel en verwerpend
ervaren. Ze menen dat hun ouders hun onvoldoende liefde geven en deze
in ieder geval niet daadwerkelijk laten blijken. Ze vinden dat hun ouders
weinig interesse voor hen hebben en voelen zich vaak oneerlijk behan-
deld, afgewezen en achtergesteld. Het zich achtergesteld en gediscrimi-
neerd voelen wordt wel een van de belangrijkste klachten van jeugdige
delinquenten genoemd.’25 Deze samenhang is tot op heden niet betwist.
Integendeel. Een meta-analyse van meer dan honderd onderzoeken heeft
bevestigd dat betrekkingen tussen ouders en kinderen die zich door
verwaarlozing, conflict en afwijzing kenmerken, een sterke correlatie
vertonen met latere gedragsproblemen en delinquent gedrag.26
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Tabel 8 Relatie met de ouders (%), naar frequentie van asociaal gedrag bij jongens

(1996)

nooit soms vaak totaal

kan met vader

wel goed opschieten 91 88 80 86

niet goed opschieten 9 12 20 14

kan met moeder

wel goed opschieten 94 91 87 91

niet goed opschieten 6 9 13 9

relatie met ouders geeft

geen verdriet 84 77 68 77

enigszins verdriet 12 16 24 17

veel verdriet 4 7 8 6

Bron: bijlage 3, tabel 5.

De analyse van het Scholierenonderzoek maakt duidelijk dat deze relatie
ook geldt voor de alledaagsere vormen van wangedrag. Aan de scholieren
is onder meer gevraagd of zij goed konden opschieten met hun vader en
hun moeder. Bovendien is gevraagd in hoeverre de relatie tot hun ouders
aanleiding heeft gegeven tot verdriet of piekeren. Uit de cijfers in tabel 8
blijkt dat er op beide punten een verband is met asociaal gedrag. Van de
jongens die zich nooit asociaal opstellen, gaf slechts 9% aan niet goed te
kunnen opschieten met hun vader; bij de meest asociale groep was dat
aandeel met 20% ruim twee keer zo groot. Voor de vraag of zij goed met
hun moeder konden opschieten, geldt hetzelfde verband (hoewel het om
kleinere percentages gaat). Ook uit het Scholierenonderzoek blijkt dus
dat de relatie met vader en moeder van invloed is op de mate van asociali-
teit (gamma = respectievelijk 0,297 en 0,290 negatief). In dezelfde orde
van grootte ligt de samenhang met verdriet of piekeren. Volgens tabel 8
maakte 16% van de jongeren uit de sociale groep zich wel eens zorgen over
de relatie met hun ouders. In de tussengroep was dit aandeel 23% en in de
meest asociale groep 32% (gamma = 0,299). Daaruit blijkt dat de affec-
tieve betrekkingen in het gezin niet alleen van invloed zijn op het gedrag
van jeugddelinquenten maar ook op gewone jongeren.
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B e t r o k k e n h e i d  t u s s e n  o u d e r s  e n  k i n d e r e n
Niettemin stellen we op grond van het Scholierenonderzoek ook iets
anders vast. Als we namelijk kijken naar de vraag hoezeer de ouders zich
voor hun jongens inspannen, blijkt er geen enkele significante samenhang
met asociaal gedrag te zijn. Of de ouders hun kinderen wel of niet helpen
met huiswerk, of zij wel of niet naar ouderavonden op school gaan, wel of
niet veel zakgeld geven, wel of geen ondersteuning bij een probleem
bieden – dat alles lijkt geen enkele invloed uit te oefenen op het gedrag
van hun kinderen. Dat roept de vraag op welke factoren een rol spelen als
de relatie tussen ouders en kinderen ongunstig is. Gaat het om ouders die
inderdaad onvoldoende aandacht hebben of warmte bieden? Of gaat het
om kinderen die zich ondanks de inzet van hun ouders affectief verwaar-
loosd of tekortgedaan voelen? De zojuist geciteerde passage van Angenent
kan ook in de tweede zin worden opgevat: misschien zijn er kinderen die
van hun ouders weinig betrokkenheid ervaren, zelfs als die ouders zeer
betrokken zijn. In elk geval mogen we niet de illusie hebben dat kinderen
volledig maakbaar zijn. Het staat bepaald niet vast dat elk tekort aan
affectieve betrokkenheid bij kinderen voortkomt uit een al dan niet
bewuste verwaarlozing door de opvoeders. Mij lijkt de bittere ervaring
van heel wat ouders dat kinderen ondankbaar (kunnen) zijn geen fabeltje.

Deze conclusie wordt versterkt door een ander resultaat uit het Scho-
lierenonderzoek. Daarin is namelijk ook gevraagd in hoeverre ouders en
kinderen het eens zijn over een aantal onderwerpen. Over sommige zaken
blijken hedendaagse ouders zich niet erg druk te maken. De wijze waarop
kinderen met hun vrije tijd omgaan, de manier waarop zij hun geld
uitgeven en het uiterlijk van kinderen, leveren vandaag de dag weinig
onenigheden op. Maar bij andere zaken houden ouders er eigen normen
op na. Dat geldt vooral voor de prestaties en het gedrag op school, de
omgang met vrienden, het gedrag bij de ouders thuis en de toekomst-
plannen van hun kinderen. Niet alleen zorgt dit soort onderwerpen voor
de nodige onenigheid, ook houdt die onenigheid verband met het
asociale gedrag van jongeren.

155

Geweld als uitdaging  3e dr 2011.QXD:Geweld als uitdaging  3e dr BW.QXD  13-05-2011  15:20  Pagina 155



Tabel 9 Onenigheid met ouders (%), naar frequentie van asociaal gedrag bij

jongens (1996)

nooit soms vaak totaal

geen enkele onenigheid 60 48 30 47

af en toe onenigheid 33 41 48 40

regelmatig onenigheid 7 11 22 13

Bron: bijlage 3, tabel 6.

Uit de cijfers in tabel 9 blijkt dat 47% van de jongens geen enkele onenig-
heid met zijn ouders heeft over (een van) deze punten. Bij de meest
sociale groep is dat aandeel zelfs 60%, maar bij de meest asociale groep
niet meer dan 30%. Kijken we naar het percentage jongeren dat regel-
matig onenigheid over deze onderwerpen heeft, dan verschillen de
aandelen nog sterker. Dit alles wijst op een samenhang tussen de kans op
asociaal gedrag en het verschil in opvattingen over belangrijke onder-
werpen (gamma = 0,329). Toch is het moeilijk voor te stellen dat de
ideeën van ouders over de toekomst van hun kinderen, over hun presta-
ties en gedragingen op school, over de vrienden met wie zij optrekken en
over hun gedrag in huis voornamelijk voortkomen uit een geringe mate
van betrokkenheid. In dat geval zou de onenigheid betekenen dat de
kinderen een hoog ambitieniveau hebben terwijl de ouders alles op zijn
beloop laten. Die mogelijkheid is hoogst onwaarschijnlijk als het gaat om
asociale jongeren. Veel plausibeler is de omgekeerde aanname, namelijk
dat ouders het beste met hun kinderen voor hebben (en dus de nodige
eisen aan hen stellen als het gaat om vrienden of gedragingen) terwijl de
jongeren zelf andere voorkeuren hebben. Zij trekken zich met andere
woorden maar weinig van hun ouders aan. In die zin zou de mate van
asociaal gedrag vooral verband houden met de eigenzinnigheid en de
machtspositie van de kinderen en niet zozeer met een tekort aan ouder-
lijke betrokkenheid.

In dit verband moet ook iets worden gezegd over het belang van de
vaderfiguur. Volgens Angenent hebben onderzoekers zijn betekenis lang
onderschat: ‘Recentelijk is echter steeds duidelijker geworden dat de vader
bij het al dan niet delinquent worden van kinderen een belangrijke rol
vervult. (...) Het belang van de rol van de vader in verband met jeugdcri-
minaliteit berust hierop dat jongeren vooral in de relatie met de vader
leren hoe ze zich zelfstandig kunnen gedragen, zich maatschappelijk
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kunnen aanpassen en sociale contacten buiten het gezin kunnen
opbouwen.’27 Deze eenzijdigheid hangt vermoedelijk samen met de tradi-
tionele taakverdeling tussen man en vrouw in het gezin. Daarbij valt het
element van dominantie of controle doorgaans toe aan de vader en moet
de moeder voor liefde en warmte zorgen. Inmiddels beseffen we dat ook
een liefdevolle relatie met de vader voor kinderen belangrijk is. Dat lijkt
met name op te gaan voor delinquente jongens. Zij vinden de houding van
hun vader doorgaans afstandelijk of koel, identificeren zich niet graag met
hem en missen zo een rolmodel bij de vormgeving van mannelijk gedrag.
Dat leidt maar al te vaak tot onzekerheden, die worden gecompenseerd
met een agressieve en ostentatief mannelijke habitus. Latere onderzoekers
hebben dit onderschreven.28 Bij de gezinnen die door Ferwerda e.a. zijn
bestudeerd, bleek dat de moeder doorgaans de enige constante factor was.
Biologische vaders kwamen nauwelijks in beeld; zij die er wel waren,
hadden weinig belangstelling hun kinderen en bemoeiden zich in elk geval
nooit met hun opvoeding.29 Hetzelfde beeld komt naar voren uit de studie
van Bol e.a.: bijna alle geïnterviewde jongens hadden een problematische
verhouding met hun biologische vader.30

Hieruit volgt dat het verhaal over de grote betekenis van betrokkenheid
in het gezinsleven een paar nuanceringen behoeft. We mogen het gewicht
van deze variabele niet op één lijn stellen met de omvang en de kwaliteit
van de moeite die ouders zich getroosten voor hun kinderen. Natuurlijk
blijft het van groot belang dat ouders een warme band met hun kinderen
ontwikkelen, en verreweg de meeste ouders doen dat ook. Maar er
moeten drie kanttekeningen bij worden geplaatst. Ten eerste: liefde alleen
is niet genoeg. Behalve warmte en affectieve betrokkenheid moeten
kinderen in hun opvoeding ook een zekere discipline meekrijgen. Zij
moeten leren om zich te houden aan regels en afspraken, zij moeten
directe bevrediging van hun behoeften kunnen uitstellen, van tijd tot tijd
een correctie ondergaan, teleurstellingen kunnen verwerken en vaardig-
heden als zelfbeheersing of doorzettingsvermogen ontwikkelen (zie deel
iii). Ten tweede: het kan zijn dat de vaderfiguur in dit opzicht een speci-
fieke rol te spelen heeft, zeker als het gaat om jongens die van huis uit
neigen tot asociaal of agressief gedrag. Ten derde: wat uiteindelijk telt, is
niet wat de ouders daadwerkelijk hebben gedaan maar de wijze waarop
het kind hun betrokkenheid ervaart. Als het kind er om een of andere
reden niet toe in staat is om die betrokkenheid te verinnerlijken, blijft het
risico van ontsporingen bestaan. In die zin gaat het bij ‘betrokkenheid’
meer om mentale kenmerken (van het kind) dan om sociale kenmerken
(van het gezinsleven).
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Overigens mag daaruit niet worden afgeleid dat de feitelijke opvoeding
er niet toe doet. Integendeel. Juist omdat er tussen kinderen aanzienlijke
verschillen zijn, stemmen verstandige ouders hun eigen gedrag af op het
karakter van de afzonderlijke kinderen. Dat geldt zeker als die kinderen
neigen tot impulsiviteit. Als die aandriften onvoldoende worden
begrensd, gekanaliseerd of getransformeerd, kan dat in een later stadium
voor problemen zorgen. Bijvoorbeeld als kinderen voor het eerst naar
school gaan of als zij – nog later – hun eigen weg zoeken. Uiteindelijk
hangt het resultaat niet af van een van beide kanten – de aanleg van het
kind of de opvoeding die de ouders meegeven – maar van de manier
waarop deze kanten elkaar beïnvloeden.

N o t e n
1. Bol e.a. 1998, p. 47.

2. Beker e.a. 1998, p. 116, 118.

3. Tremblay 1998, p. 40.

4. Moffit 1993, p. 679-685.

5. Loeber and Farrington 1998, p. 112, 113, 143, 145-146.

6. Loeber and Farrington 1998, p. 442.

7. Tremblay 1998, p. 35-36, 43-44, 45.

8. Bol e.a. 1998, p. 99; Ferwerda e.a. 1996, p. 51; Angenent 1991, p. 138, 139.

9. Bol e.a. 1998, p. 51; Loeber 1997, p. 20; Junger-Tas 1996b, p. 30; Junger 1998, 

p. 167-168, 171.

10. Beker e.a. 1998, p. 102, 118.

11. Bol e.a. 1998, p. 45; Angenent 1991, p. 68; Ferwerda e.a. 1996, p. 51.

12. Bol e.a. 1998, p. 55.

13. Nijboer 1997, p. 185, 204.

14. Het kan geen kwaad om erop te wijzen dat agressief gedrag over het algemeen door

de omgeving wordt afgeremd en niet bevorderd. In de jaren zeventig waren veel

onderzoekers juist de omgekeerde mening toegedaan. Zij geloofden dat de mens als

een sociaal wezen ter wereld kwam en pas tot agressie overging onder invloed van

maatschappelijke omstandigheden. Dat was in wezen de mythe van Rousseau. Uit

onderzoek blijkt evenwel dat de ontwikkeling van kinderen juist het tegendeel laat

zien. In werkelijkheid doet het meeste agressieve gedrag zich in de eerste levensfase

voor en neemt het in de loop der jaren af. Opvoeden komt dus voor een deel neer op

het afleren van agressie. Het is waar dat dit afleren niet altijd volgens hetzelfde

patroon verloopt. Bij sommige kinderen gaat die vermindering geleidelijk, terwijl het

bij anderen met sprongen gaat. Maar het komt eigenlijk nooit voor dat agressief

gedrag met het vorderen der jaren stijgt. Dat de mythe van het onschuldige kind niet-

158

Geweld als uitdaging  3e dr 2011.QXD:Geweld als uitdaging  3e dr BW.QXD  13-05-2011  15:20  Pagina 158



temin zo populair is geworden, komt doordat veel ouders hun minder aangename

herinneringen wegstoppen. Uit een onderzoek in de VS bleek onder meer dat

moeders tijdens de eerste twee levensjaren van hun kind regelmatig melding maakten

van agressief gedrag. Maar ze konden zich er niets meer van herinneren toen het kind

eenmaal 12 jaar was geworden. Zo wordt het beeld van de vroege kindertijd voor

ouders in de loop der jaren steeds rooskleuriger (aldus R. Tremblay in een lezing op 1

november 2000 te Amsterdam).

15. Angenent 1991, p. 94; Ferwerda e.a. 1996, p. 70.

16. Rutenfrans en Terlouw 1994, p. 27-29.

17. Rutenfrans en Terlouw 1994, p. 38.

18. Bol e.a. 1998, p. 85.

19. Gruter en Van Oosterwijk 1996, p. 22. 

20. Bol e.a. 1998, p. 63; Angenent 1991, p. 99-101; Rutenfrans en Terlouw 1994, 

p. 43-44, 55.

21. Angenent 1991, p. 7; zie ook p. 103 en 105.

22. Rispens e.a. 1996, p. 54-62.

23. Sampson and Laub 1993, p. 65, 68, 96; Junger-Tas 1996b, p. 30; Loeber and

Farrington 1998, p. 146, 151; Angenent 1991, p. 106; Junger 1998, p. 170.

24. Sampson and Laub 1993, p. 65, 68, 77-78, 85.

25. Angenent 1991, p. 106, 108.

26. Bol e.a. 1998, p. 58-59.

27. Angenent 1991, p. 113.

28. Angenent 1991, p. 102, 114; Nijboer 1997, p. 202.

29. Ferwerda e.a. 1996, p. 48-51.

30. Bol e.a. 1998, p. 85.

159

Geweld als uitdaging  3e dr 2011.QXD:Geweld als uitdaging  3e dr BW.QXD  13-05-2011  15:20  Pagina 159



8

S c h o o l  e n  v r i e n d e n k r i n g

Er zijn dus uiteenlopende factoren die het ontstaan van asociaal gedrag
(kunnen) bevorderen. Sommige zijn gebonden aan de persoonlijkheid,
andere aan het gezinsleven. Ofschoon het uiteindelijke resultaat afhangt
van de manier waarop ze op elkaar inwerken, zou het niet juist zijn te
doen alsof het om gelijksoortige factoren gaat. Opvoeding en gezinsleven
hebben immers – als het goed is – een socialiserende werking en leren het
kind bepaalde regels aan, stimuleren uitstel van behoeftebevrediging en
zorgen ervoor dat het kind meer en meer rekening houdt met anderen.
Betrokkenheid van de ouders (en andere gezinsleden) is een onmisbaar
hulpmiddel bij deze ontwikkeling. Een tekort aan betrokkenheid in het
gezinsleven heeft dan ook vaak een gebrekkige socialisatie tot gevolg. Van
de genoemde individuele kenmerken kan worden gezegd dat ze de sociali-
satie juist tegenwerken. Kinderen die impulsief zijn, problemen hebben
met het verwoorden van ervaringen of ongevoelig zijn voor de reacties
van anderen, lopen meer kans om asociaal gedrag te ontwikkelen. Er doet
zich tijdens de eerste levensfase dus een duidelijke spanning voor tussen
bepaalde invloeden die van het kind uitgaan en de krachten die vanuit de
omgeving op hem inwerken. Een vergelijkbare spanning doet zich in de
volgende levensfase voor – met dat verschil dat de socialisatie hier vooral
uitgaat van het schoolleven terwijl de vriendenkring en vrije tijd eerder
asociaal gedrag bevorderen. Dit hoofdstuk is gewijd aan het effect van
deze invloeden – school en vriendenkring – op asociale gedragingen.

De relatie tussen jeugddelinquentie en betrokkenheid bij school is al
diverse keren onderzocht. In het algemeen hebben criminele jongeren een
moeizame verhouding tot het onderwijs. ‘Hun schoolcarrière wordt meer
gekenmerkt door negatieve punten als slechte prestaties, zittenblijven op
school, wangedrag op school, spijbelen, gezagsproblemen met leraren en
voortijdig schoolverlaten’, schrijven Dijksterhuis e.a.1 Volgens Loeber en
Farrington gaat dat met name op voor zware jeugddelinquenten. Van hen
heeft maar liefst 80% moeilijkheden op school gehad. Het omgekeerde
geldt echter niet – de meerderheid van kinderen met schoolproblemen
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komt niet in de criminaliteit terecht. Er is met andere woorden wel een
samenhang maar geen directe causaliteit.2 Daarmee dringen zich twee
vragen op: welke aspecten in de relatie tussen school en jongeren zijn van
belang, en in hoeverre gaat deze bij delinquenten bestaande samenhang
ook op voor jongeren die minder ernstige vormen van asociaal gedrag
tentoonspreiden?

S c h o o l k l i m a a t
Om te beginnen speelt het onderwijsniveau een rol. Grof gezegd: hoe
lager het opleidingspeil van jongeren, hoe groter de kans dat zij een delict
plegen. Ik geef een paar voorbeelden waaruit blijkt dat dit in de interna-
tionale literatuur telkens terugkerende verband ook opgaat voor Neder-
land.3 In een longitudinaal onderzoek naar de invloed van ingrijpende
gebeurtenissen op het bestaan van jongeren hebben Rutenfrans en
Terlouw een negatief verband tussen opleiding en delictgedrag geconsta-
teerd: ‘Van degenen met lager onderwijs of lager beroepsonderwijs en
voortgezet onderwijs meldt een hoger percentage delinquent gedrag dan
van degenen met een hogere beroeps- of een wetenschappelijke oplei-
ding.’ De voorspellende waarde van een lage opleiding zou vooral opgaan
bij geweldsdelicten en vandalisme.4 Uit een ander onderzoek blijkt
evenwel dat laagopgeleide jongeren ook bij bepaalde vermogensdelicten
sterk zijn vertegenwoordigd. Zo stellen Gruter en Van Oosterwijk in hun
rapportage over jonge overvallers in de Randstad dat veel van deze
jongeren uit het lager beroepsonderwijs komen. Verder komt het regel-
matig voor dat zij de school niet hebben afgemaakt en een bijzonder
negatieve herinnering hebben aan hun schooltijd.5 Over de samenhang
tussen criminaliteit en schoolniveau wordt ook geschreven in de Rappor-
tage jeugd 1997. In dit onderzoek scoorden vwo-leerlingen het laagst en
lbo-leerlingen het hoogst: maar liefst 27% van alle lbo-leerlingen was bij
een geweldsdelict betrokken, terwijl dat aandeel onder vwo-leerlingen
niet meer dan 8% bedroeg.6

We mogen de invloed van het onderwijs evenwel niet te zwaar
aanzetten. Zo heeft Nijboer opgemerkt dat het doorgaans om geringe
correlaties gaat. Naar zijn oordeel kan hoogstens 30% van de variantie in
delinquent gedrag worden verklaard door schoolfactoren.7 Dat geldt nog
sterker als we ons niet richten op criminaliteit in strikte zin maar de blik
richten op de veel ruimere categorie asociale gedragingen – zoals we in
het voorgaande steeds hebben gedaan. In het Scholieren onderzoek 1996

kon ik in elk geval geen significant verband vinden tussen de mate waarin
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jongeren zich asociaal gedragen en het schooltype. Dat kan op meerdere
manieren worden verklaard. Ten eerste is het mogelijk dat dit onderzoek
een selectieve werking heeft. Het richt zich immers op jongeren die nog
naar (een of andere) school gaan. Als het waar is dat er relatief veel delin-
quente jongeren onder schoolverlaters zijn, blijven die automatisch
buiten de steekproef. Ten tweede zou het kunnen dat laaggeschoolde
jongeren wat vaker zwijgen over hun eventuele misstappen en dat
jongeren met hoger onderwijs hun misstappen eerder toegeven. Ten
derde wordt het frequenter vóórkomen van mishandeling en andere
vormen van agressie bij laagopgeleide jongeren mogelijk gecompenseerd
door zaken als ernstige ruzies of winkeldiefstal bij hoger opgeleide
jongeren. Deze verschillende gedragingen zijn immers bijeengebracht in
één categorie. Hoe het ook zij: er is geen verband gevonden tussen asocia-
liteit en schooltype.

Des te veelzeggender is het dat er wel een samenhang is met de sfeer op
school. Een dergelijk verband is al eerder aan het licht gebracht. Zo heeft
Mooij aannemelijk gemaakt dat pesten of onderling geweld van jongeren
in de eerste plaats is verbonden met het sociale klimaat op school.8 De rol
van het totale aantal leerlingen en de schaal van de instelling is minder
duidelijk.9 Het gaat erom dat leerkrachten de gedragsregels handhaven.
Extreme competitie, (zeer) autoritair gedrag en slechte omgangsvormen
zijn factoren die onderling geweld tussen leerlingen bevorderen.10 Ook
Bol e.a. hebben erop gewezen dat scholen soms het gewelddadige gedrag
van jongeren bevorderen: ‘Net als ouders thuis kunnen leraren in de klas
agressief gedrag oproepen door bijvoorbeeld te autoritair, te toegeeflijk of
inconsequent te zijn.’11 Volgens de Amerikaanse socioloog Toby zou een
gebrek aan orde en discipline zelfs de voornaamste oorzaak zijn van
geweld op middelbare scholen. In elk geval blijkt uit de gegevens van het
Scholierenonderzoek dat het klimaat op school grote invloed heeft op het
sociale gedrag van leerlingen.
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Tabel 10 Problemen met schoolgenoten (%) in relatie tot asociale gedragingen bij

jongens (1996)

nooit soms vaak totaal

met leerkrachten

wel problemen 3 10 29 13

geen problemen 97 90 71 87

met klasgenoten

wel problemen 3 8 16 8

geen problemen 97 92 84 92

Bron: bijlage 3, tabel 7.

Uit tabel 10 blijkt dat er een duidelijk verband is tussen de frequentie van
asociaal gedrag en botsingen met leerkrachten (gamma = 0,694 negatief).
De cijfers betreffen het percentage leerlingen dat in het voorafgaande jaar
serieuze problemen heeft gehad met een leerkracht. Bij de meest sociale
leerlingen bedraagt dit aandeel niet meer dan 3%. Bij de meest asociale
groep is het aandeel bijna tien keer zo hoog (29%), terwijl de score van de
middengroep ertussenin ligt (10%). Bij de antwoorden op de vraag of de
scholieren serieuze problemen met een klasgeno(o)t(e) hebben gehad,
komt de score weliswaar een stukje lager uit, maar het verband met
asociaal gedrag blijft duidelijk (gamma = 0,553 negatief). Een en ander
illustreert dat de aard van de betrekkingen in het onderwijs er wel degelijk
toe doet. In situaties waarin het gemakkelijk tot ruzie komt tussen leer-
lingen en leerkrachten en tussen leerlingen onderling, zien we ook een
toename van asociale gedragingen.12

In dat opzicht vertoont het schoolleven een parallel met het gezins-
leven. Waar de betrokkenheid sterk is, daalt de kans op asociale gedra-
gingen. Maar net als bij het gezin kan de mate van betrokkenheid niet
uitsluitend worden afgemeten aan wat de leerkrachten en de ouders doen.
Minstens zo belangrijk is de vraag hoe een jongere het klimaat op school
en de houding van leerkrachten ervaart. Van zwaar delinquente jongeren
was al bekend dat zij vaak een negatieve houding tegenover de school
aannemen. Loeber en Farrington verdedigen dan ook de stelling dat een
geringe betrokkenheid bij school samenhangt met latere agressie. Behalve
een geringe mate van betrokkenheid moeten gedragsproblemen, slechte
schoolprestaties, spijbelen en veelvuldig van school wisselen worden
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opgevat als risicofactoren. Hetzelfde geldt bij de vraag hoe groot de kans
is dat jongeren zich aansluiten bij een jeugdbende: die kans neemt toe als
ouders en leerlingen maar weinig verwachten van het onderwijs en als
hun betrokkenheid bij school of leraren bescheiden is.13 In tegenstelling
tot deze Amerikaanse onderzoekers heeft Nijboer in zijn onderzoek naar
Nederlandse leerlingen slechts een indirecte betekenis toegekend aan de
schoolbeleving: hij acht een directe samenhang tussen de schoolbeleving
en wangedrag niet aannemelijk. Volgens zijn analyse fungeren de school-
beleving en de band met leerkrachten voornamelijk als interveniërende
variabelen en speelt vooral de motivatie van leerlingen een rol.14

B e t r o k k e n h e i d  v a n  l e e r l i n g e n
Op het vraagstuk van de motivatie kom ik nog terug. Ondertussen kan er
op basis van het Scholierenonderzoek wel degelijk een relatie worden
vastgesteld tussen de mate van asociaal gedrag en de houding tegenover
school. Jongeren met een positieve houding onderscheiden zich doordat
zij een aantal positieve oordelen over uiteenlopende facetten van het
schoolleven onderschrijven. Zij voelen zich bijvoorbeeld thuis op school,
vinden dat de meeste leraren goed lesgeven, menen dat de school
voldoende aandacht voor leerlingen met persoonlijke of leerproblemen
heeft, kunnen het goed vinden met de meeste leraren, doen hun best bij
het maken van huiswerk en spannen zich in voor een goed rapport. Met
andere woorden: deze leerlingen nemen op veel punten een positieve
houding aan, wat tot uiting komt in een gemiddelde score tussen 1 en 5.
Op grond van deze score zijn de respondenten verdeeld over vier groepen,
waarna is nagegaan hoe die groepen verband houden met asociaal gedrag
(zie tabel 11).

Tabel 11 Positieve schoolhouding (%) in relatie tot asociale gedragingen bij jongens

(1996)

nooit soms vaak totaal

eerste kwartiel 17 21 38 25

tweede kwartiel 25 28 29 27

derde kwartiel 28 28 19 25

vierde kwartiel 30 23 14 23

Bron: bijlage 3, tabel 8.
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De cijfers in tabel 11 wijzen op een omgekeerd evenredige relatie tussen
het vóórkomen van asociaal gedrag en een positieve schoolhouding
(gamma = 0,290 negatief). In de eerste kolom (jongens zonder asociaal
gedrag) wordt de hoogste score behaald in het vierde kwartiel (30%),
terwijl de score in het eerste kwartiel veel lager is (17%). Voor de derde
kolom (jongens die zich vaak asociaal gedragen) gaat het omgekeerde op:
hier wordt de hoogste score juist behaald in het eerste kwartiel (38%),
terwijl de score in het vierde kwartiel veel lager is (14%). Daaruit kan het
volgende worden geconcludeerd: hoe positiever de leerling oordeelt over
(uiteenlopende aspecten van) het schoolleven, hoe kleiner de kans is dat
hij asociaal gedrag vertoont.

Tabel 12 Negatieve schoolhouding (%) in relatie tot asociale gedragingen bij

jongens (1996)

nooit soms vaak totaal

eerste kwartiel 33 29 15 26

tweede kwartiel 26 24 21 24

derde kwartiel 25 26 29 26

vierde kwartiel 16 21 35 24

Bron: bijlage 3, tabel 9.

Zoals te verwachten is, blijken er ook relaties te zijn met een negatieve
schoolhouding. Daarbij volgen we eenzelfde werkwijze. Leerlingen met
een negatieve houding onderschrijven doorgaans het idee dat de school
hun weinig kans op werk geeft, menen dat ze niet meer dan een nummer
zijn, vinden het schoolsysteem veelal te strak, menen dat ze te snel worden
gestraft, zouden liever naar een andere school gaan, doen maar weinig
hun best met huiswerk of hebben moeite met binnen zitten. Op grond
van hun antwoorden is een gemiddelde score vastgesteld, waarna de
respondenten weer over vier groepen zijn verdeeld. In tabel 12 wordt de
relatie weergegeven tussen deze groepen en de frequentie van hun
asociale gedragingen. Kennelijk is er ook een verband tussen de
frequentie van asociaal gedrag en een negatief oordeel over (uiteenlo-
pende aspecten van) het schoolleven bij de leerlingen (gamma = 0,270).
In de eerste kolom (de meest sociale jongens) vermindert het aandeel van
de negatieve oordelen van het eerste naar het vierde kwartiel. Voor de
laatste kolom (de meest asociale jongens) gaat het omgekeerde op: het
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aandeel van de negatieve oordelen neemt van het eerste naar het vierde
kwartiel juist toe. Daaruit kan de volgende conclusie worden getrokken:
hoe negatiever het oordeel van een leerling, hoe groter de kans op asociale
gedragingen.

Dit alles sluit aan bij de bevindingen van anderen. Zo wijzen Sampson
en Laub erop dat kinderen minder delinquent worden als ze bij school
betrokken zijn. Opmerkelijk genoeg doen de schoolprestaties er in dat
opzicht veel minder toe.15 Voor Nederland hebben Rutenfrans en Terlouw
hetzelfde gesignaleerd. Volgens hen is er een samenhang tussen delin-
quent gedrag en de wijze waarop kinderen bij school zijn betrokken. Hoe
meer leerlingen zich daadwerkelijk voor hun studie inzetten en hoe groter
hun tevredenheid over het bestaan op school, hoe sterker het aantal
daders afneemt.16 Het omgekeerde geldt ook: als kinderen ontevreden
zijn of niet hun best doen, neemt de kans op het plegen van delicten toe.
In dat licht is spijbelen vaak een teken aan de wand (zie tabel 13). Het
verband tussen spijbelen en asociaal gedrag, dat al vaker is aangetoond,
komt ook naar voren uit de analyse van het Scholierenonderzoek.17 We
zien dat de frequentie van het spijbelen toeneemt naarmate de respon-
denten zich vaker schuldig maken aan asociale gedragingen (gamma =
0,329). Van de meest sociale jongeren (kolom 1) zegt 86% nooit te spij-
belen, terwijl dat aandeel bij de middengroep 80% is (kolom 2) en bij de
meest asociale jongens 68% (kolom 3).

Tabel 13 Aantal keren spijbelen per maand (%) in relatie tot asociale gedragingen bij

jongens (1996)

nooit soms vaak totaal

0 keer 86 80 68 78

1-2 keer 9 11 18 12

3-5 keer 3 4 7 5

6 keer of meer 2 5 7 5

Bron: bijlage 3, tabel 10.

Dit alles wijst erop dat de betrokkenheid bij het schoolleven – net als bij
het gezinsleven – niet alleen afhangt van objectieve betrekkingen.
Natuurlijk: zaken als het schoolklimaat of de houding van de leerkrachten
zijn van belang, maar daarnaast spelen ook subjectieve elementen mee.
Beslissend is vooral de motivatie bij de leerlingen. In zijn onderzoek naar
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delinquent gedrag in het voortgezet onderwijs is Nijboer zelfs tot de
slotsom gekomen dat (gebrek aan) motivatie een cruciale rol vervult.
Slechte schoolprestaties hebben weliswaar effect, maar dan vooral
doordat ze de motivatie van de leerling onderuithalen.18 Dit betekent niet
dat het om een autonome factor gaat. De mate waarin leerlingen op
school gemotiveerd zijn, hangt zelf weer van andere factoren af. Bijvoor-
beeld van de houding die zij in het ouderlijk gezin hebben meegekregen
en ook wel van hun temperament of individuele voorkeuren. Een opmer-
kelijke conclusie is dat gebrekkige schoolmotivatie niet alleen de oorzaak
is van wangedrag maar zelf juist door wangedrag wordt veroorzaakt. Wat
dat betreft heeft Nijboer zijn eerdere ideeën moeten bijstellen. Aanvanke-
lijk veronderstelde hij dat leerlingen in het onderwijs gedemotiveerd
raken en daarna overgaan tot wangedrag. Die gedragingen zouden dan
kunnen worden opgevat als een soort rebellie tegen de school. Uit nader
onderzoek is echter gebleken dat bepaalde misdragingen op zichzelf
staan, in die zin dat ze voortkomen uit een individuele behoefte aan span-
ning en sensatie, terwijl de motivatie om naar school te gaan door die
misdragingen negatief wordt beïnvloed.19 Ook anderen hebben dit
mechanisme ontdekt. Al decennia geleden hebben Sheldon en Eleanor
Glueck erop gewezen dat wangedrag niet alleen een resultaat maar ook
een oorzaak kan zijn van geringe betrokkenheid bij school.20

I n d r u k  m a k e n
Daarmee raken we aan de tweede belangrijke component uit deze levens-
fase van jongeren: de invloed van leeftijdsgenoten en daarmee samenhan-
gende besteding van de vrije tijd. Deze invloed is in menig opzicht tegen-
gesteld aan die van het schoolleven. Op school moeten zij zich onder-
werpen aan werkzaamheden en gedragsregels die door anderen zijn vast-
gesteld, in hun vrije tijd kunnen zij meestal hun eigen plan trekken. Op
school moeten zij voortdurend beantwoorden aan de verwachtingen van
ouders, leerkrachten en andere volwassenen, bij de omgang met leeftijds-
genoten gaat het vooral om hun eigen verwachtingen. Het is daarom niet
vreemd dat de effecten op dit gebied vaak het omgekeerde zijn van de
effecten die de school sorteert.

In principe is dat een normale ontwikkeling. Bijna alle jongeren komen
vanaf de pubertijd in verzet tegen de heersende regels. Angenent spreekt
daarbij van een moreel vacuüm waarin de ouderlijke normen tijdelijk ter
discussie komen te staan en de invloed van leeftijdsgenoten groeit.
Wellicht is deze overgangstoestand onder invloed van de huidige jonge-
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rencultuur omvattender of duurt zij langer dan enkele decennia terug,
maar ook tegenwoordig geldt dat de meeste jongeren er vanzelf weer
overheen komen. Een belangrijk punt is dat zij zich spiegelen aan elkaar
en aan elkaars gedragingen. Zij onderscheiden zich door een eigen uiter-
lijk, omgangsvormen, taalgebruik, muziek en voorbeelden. Zij zetten zich
af tegen de wereld van de volwassenen en trekken bij voorkeur op met
jongeren die dezelfde stijl of smaak hebben. Door de grotere welvaart
kunnen hedendaagse jongeren hun voorkeuren sterker tot gelding
brengen dan voorheen. Bovendien hebben zij thuis gewoonlijk een eigen
kamer en kunnen zij zich financieel het nodige veroorloven. Ook zijn zij
voorzien van allerlei apparatuur – van een eigen cd-speler en GSM tot
vervoermiddelen – waardoor zij in fysiek, sociaal en cultureel opzicht zeer
mobiel zijn. Zo kunnen zij in een eigen subcultuur hun eigen drang tot
imitatie bevredigen, een eigen plaats in de vriendenkring veroveren, span-
nende ervaringen opdoen en onderling plezier maken.21

Terecht heeft Angenent in zijn studie naar de achtergronden van jeugd-
criminaliteit benadrukt dat zulke gedragingen weinig verontrustend zijn.
Ze worden ook op de meest uiteenlopende scholen aangetroffen. Ange-
nent: ‘Leerlingen gaan graag en veel met elkaar om. Ze doen veel om erbij
te horen. We vinden onder hen veel imitatie van uiterlijk (haardracht,
kleding), gedrag, taal en normen. Vooral populaire leerlingen kunnen
grote invloed hebben. Die populariteit wordt bepaald door intelligentie
en schoolprestaties, maar ook en niet minder door sportprestaties en
sociale vaardigheid in de omgang met medeleerlingen en uiterlijk.’22 De
betekenis van deze motieven mag niet worden onderschat, zeker niet bij
het onderwerp dat ons hier bezighoudt. Angenent wijst erop dat twee
zaken in het modale zelfbeeld van jongeren een centrale rol spelen. Ten
eerste: niet afgaan. Of beter: zich handhaven. Of nog beter: indruk maken.
Ten tweede: niet verstoten worden. Of beter: geaccepteerd worden. Of nog
beter: populariteit.23 Deze overwegingen gelden voor zowel jongens als
meisjes, maar niet op dezelfde manier. Met name jongens vertonen een
sterke drang om een eigen gerespecteerde positie te verwerven binnen de
groepshiërarchie. Dat doen zij vaak door stoer of riskant gedrag te
etaleren. Juist daardoor komen zij in deze levensfase gemakkelijk met
criminaliteit in aanraking. Of dat gebeurt, hangt in hoge mate af van het
soort vrienden waarmee zij optrekken en de wijze waarop die vrienden
omgaan met hun vrije tijd.

Het inzicht dat asociale of delinquente vrienden de kans op crimineel
gedrag versterken, is een klassieker uit de criminologische literatuur.
Loeber en Farrington zijn er zelfs in geslaagd om de grootte van die
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invloed te berekenen. Zij hebben onderzocht welke variabelen op de leef-
tijd van 10, 14 en 16 jaar voorspellen dat een jongere als 18-jarige overgaat
tot geweldsdelicten. Daaruit is gebleken dat het effect van een delinquente
vriendenkring inderdaad bijzonder groot is. Op elk van de drie leeftijden
vergroot de aanwezigheid van delinquente vrienden de kans op latere
geweldpleging. Wie als 14-jarige is aangesloten bij een jeugdbende, heeft
drie keer zo veel kans een geweldsdelict te begaan. En wie als 16-jarige is
aangesloten bij een bende, loopt zelfs vier keer zo veel kans een gewelds-
delict te begaan. Overigens geldt dit niet alleen voor jeugdbendes. Ook de
aanwezigheid van delinquente broers, zusters of andere leeftijdsgenoten
vormt een extra risico. In feite gaat het hier om een van de sterkste relaties
die in de literatuur voorkomen.24 Nederlandse auteurs wijzen vanzelf-
sprekend ook op dit verband. Angenent schrijft bijvoorbeeld: ‘Niet-
 delinquente vrienden zijn een rem op jeugdcriminaliteit, delinquente
vrienden het tegendeel. Op dit punt moet men de invloed van vrienden
niet onderschatten. In sommige gevallen doet die invloed niet onder voor
die van het gezin. Deze invloed is groter bij zwaardere jeugdcriminaliteit
dan bij lichtere vormen.’25 Ook Junger-Tas wijst op de samenhang tussen
delinquente vrienden en eigen criminele gedragingen. Volgens haar gaat
het daarbij vooral om een proces van zelfselectie.26 Bol e.a. sluiten zich
daarbij aan. Zij beschouwen agressief of asociaal gedrag van vrienden als
een risico: ‘Jeugdige wetsovertreders hebben de neiging elkaars gezelschap
te zoeken en zij houden er meestal een risicovolle vrijetijdsbesteding op
na, zoals rondhangen op straat of in speelhallen, dikwijls onder het genot
van alcohol en (soft)drugs. Deze jeugdigen zijn vaak in conflict met
anderen en worden door prosociale leeftijdsgenoten afgewezen vanwege
hun antisociale gedrag. (...) Wanneer deze kwetsbare figuren ook nog
eens gaan drinken in groepsverband, krijgen zij het lef dat zij gewoonlijk
node missen en zullen zij wel eens laten zien wat zij durven en wie er de
baas is.’27

Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet – het wetenschappelijk
onderzoek onderstreept dit gezegde dus. Maar voegt dit onderzoek ook
nieuwe inzichten toe? Leert het ons bijvoorbeeld iets over de motieven die
bij agressieve jongeren een rol spelen of over de processen die van invloed
zijn bij groepsvorming? In dit opzicht hebben kwalitatieve studies door-
gaans een meerwaarde. Op grond van diepte-interviews weten sommige
auteurs een beeld te geven van de ervaringswereld die schuilgaat achter
het plegen van een delict. Ik geef twee voorbeelden. In hun studie naar
jonge overvallers in de Randstad beschrijven Gruter en Van Oosterwijk de
bewondering van jonge delinquenten voor criminelen die al wat langer in
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het vak zitten. Zij kijken tegen hen op en willen zelf ook worden gerespec-
teerd. Juist daarom gaan zij gemakkelijk over tot agressie of geweld. Stoer
zijn en je door niets laten afschrikken: dat is de voornaamste manier om
bij andere jongens respect af te dwingen. Verder geeft de met angst
vermengde bewondering van omstanders hun een goed gevoel. Een van
de overvallers kijkt als volgt op zijn verleden terug: ‘We gingen vaak 
’s avonds naar het winkelcentrum. Gewoon niks doen en een beetje praten.
De mensen zien jou en ze gaan een beetje over je praten. Dat is leuk. Je ziet
mensen kijken en fluisteren. Ze denken dat je een gevaarlijke jongen bent.
Dan ben je dus hoog.’28 Dat motief duikt ook op in andere gesprekken. De
jongens zijn op zoek naar een gevoel van macht en willen indruk maken
op elkaar en op voorbijgangers. Zij ontlenen hun gevoel van eigenwaarde
aan de schrik die zij teweegbrengen, ook als er verder niets gebeurt. Dat
gevoel is nog sterker als ze wél overgaan tot daden. Een van hen zegt onder
meer: ‘Dat machtsgevoel heb je ook tijdens de overval. Jij bent het. Ze
moeten naar jou luisteren.’29 Dergelijke uitspraken geven aan dat crimi-
nele jongeren niet minder dan gewone burgers op hun gevoel van eigen-
waarde staan. Ook zij willen zelf kunnen uitmaken wat er gebeurt, alleen
gebruiken ze daarvoor andere middelen dan de meeste assertieve burgers.

Dezelfde motieven komen naar voren uit de gesprekken die Bol e.a.
hebben gevoerd met jonge criminelen. Bij ruzie met jongens uit een
andere buurt staat de eigen reputatie op het spel. Men gaat over tot
geweld om te laten zien wie de sterkste is. De eigen vriendengroep speelt
daarbij een heel voorname rol. De jongens willen zichzelf bewijzen en
ergens bij horen. Zij komen altijd voor elkaar op als er wordt gevochten
met jongens uit een andere buurt. Bij de kermis verdedigen zij hun eigen
territoir – dan kunnen zij daar de baas spelen. Zij zijn voor niemand
bang, en elke gelegenheid om indruk te maken grijpen zij met beide
handen aan. Het gaat ze om een elementair soort zelfredzaamheid. De
drang om – zo nodig met geweld – zelf uit te maken wat er gebeurt.30 Bij
wijze van conclusie schrijven de onderzoekers: ‘Veel jongeren sluiten zich
aan bij een groep om ergens bij te horen en aanzien te verwerven. Een
groep biedt jongeren de mogelijkheid om status en respect te verkrijgen,
zowel naar de buitenwereld toe alsook binnen de eigen groep. Om aanzien
en respect te verkrijgen, is het belangrijk stoer gedrag te vertonen en
worden in sommige groepen delicten gepleegd of vechtpartijen aange-
gaan met andere groepen. De jongeren binnen een groep hebben een
sterke invloed op elkaar en de groepsdruk is groot. Zowel deze groeps-
druk als het streven om aanzien en respect te verkrijgen, lijken niet te
verwaarlozen aspecten te zijn bij het plegen van (gewelds)delicten.’31
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Overigens hoef je niet per se wetenschappelijk onderzoek te doen om te
begrijpen wat er in dit soort groepen speelt. Bepaalde romanschrijvers
bijvoorbeeld hebben de belevingswereld van deze jongens ook in beeld
gebracht.32

Het is een vergissing om te geloven dat deze processen zich beperken
tot criminele jongeren. Ze spelen ook een rol bij gewone vormen van
asociaal gedrag. Voor veel jongeren is verveling bijna het ergste wat ze kan
overkomen. Criminaliteit komt volgens Angenent vaak voort uit het
verdrijven van verveling. Vechten of vandalisme hebben nu eenmaal een
hoge amusementswaarde. Veel jongeren klagen erover dat hun buurt saai
is en dat er geen recreatieve voorzieningen zijn. Bij gebrek aan beter gaan
ze rondhangen op straat of in een coffeeshop, waar het gemakkelijk tot
delicten komt. Heel wat vormen van asociaal of agressief gedrag komen
voort uit het streven naar spanning en sensatie. De betekenis van dergelijk
kickgedrag is onderzoekers niet ontgaan.33 Zulk gedrag staat meestal niet
op zich maar maakt – samen met andere spannende gedragingen, zoals
drinken, gokken en druggebruik – deel uit van een riskante levensstijl. In
de Rapportage jeugd 1997 wordt daarover het volgende gezegd: ‘Waar-
schijnlijk is de leefstijl een belangrijke factor bij zowel het softdrugsge-
bruik als het plegen van delicten en speelt het uitgaansgedrag daarin een
belangrijke rol. Zowel crimineel gedrag als softdrugsgebruik hebben te
maken met activiteiten van jongeren in groepen.’34 Uit mijn eigen analyse
blijkt dat deze relatie opgaat voor asociaal gedrag in algemenere zin. De
opmerkelijkste samenhangen passeren hierna de revue.

R i s k a n t e  g e d r a g i n g e n
Om te beginnen is er inderdaad een relatie met andere riskante gedra-
gingen. Dat geldt onder meer voor gokken en druggebruik. Uit de cijfers
in tabel 14 blijkt onder andere dat gemiddeld 28% van alle jongens wel
eens aan (een of andere vorm van) gokken doet. Het aandeel van de
jongens die regelmatig gokken, is echter zeer gering (4%). Voor de afzon-
derlijke groepen verschillen de aandelen. Bij de meest sociale groep ligt
het percentage dat wel eens gokt met 18% duidelijk onder het gemiddelde,
terwijl het er bij de meest asociale groep met 40% duidelijk boven ligt. Er
is dus een samenhang tussen het aandeel van de jongens die wel eens om
geld spelen en de frequentie van hun asociale gedragingen (gamma =
0,368).
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Tabel 14 Riskante levensstijl (%) in relatie tot asociale gedragingen bij jongens

(1996)

nooit soms vaak totaal

gokken om geld

niet 82 73 60 72

enkele keer 16 24 33 24

regelmatig 2 3 7 4

gebruik van drugs

niet 90 82 57 77

enkele keer 8 14 28 16

regelmatig 2 4 15 7

Bron: bijlage 3, tabel 12.

Nog veel sterker is de relatie met het gebruik van drugs. Voor de goede
orde wijs ik erop dat we daaronder alle in het Scholierenonderzoek
genoemde middelen verstaan. Aan de scholieren is gevraagd of zij wel
eens de volgende middelen hadden gebruikt: softdrugs (marihuana, hasj),
harddrugs (heroïne, cocaïne, pepmiddelen), XTC of bewustzijnsverrui-
mende middelen (paddo’s, LSD). Afhankelijk van de totale score zijn de
respondenten verdeeld over drie groepen: degenen die nooit drugs
hebben gebruikt, degenen die soms drugs hebben gebruikt en degenen die
regelmatig drugs hebben gebruikt. We zien opnieuw een relatie met de
score voor asociaal gedrag. Uit het tweede deel van tabel 14 blijkt bijvoor-
beeld dat gemiddeld 23% van alle jongens (een of meer van) deze
middelen heeft gebruikt. Daarvan kan 7% worden aangemerkt als regel-
matig gebruiker en 16% als incidenteel gebruiker. Deze aandelen houden
echter sterk verband met de mate van asociaal gedrag. Bij de meest sociale
jongens ligt het aandeel van de incidentele en regelmatige gebruikers met
respectievelijk 8% en 2% duidelijk onder het gemiddelde, terwijl het bij
de meest asociale jongens met respectievelijk 28% en 15% veel hoger ligt.
Dit betekent dat maar liefst 43% van de meest asociale groep al dan niet
regelmatig drugs gebruikt. De correlatie met asociaal gedrag is dan ook
hoog (gamma = 0,559).

Nu komen dergelijke riskante gedragingen niet uit de lucht vallen. Ze
vloeien meestal voort uit de manier waarop jongeren met hun vrije tijd
omgaan. Dat geldt ook voor twee andere variabelen die we hebben onder-
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zocht: deelname aan het uitgaansleven en gebruik van sterke drank. Het
verbaast ons daarom niet dat ook deze twee variabelen verband houden
met asociaal gedrag. Met betrekking tot het uitgaansleven is onder andere
aan de scholieren gevraagd hoeveel dagen zij in een normale schoolweek
’s avonds uitgingen (zie tabel 15). Lang niet alle jongeren nemen deel aan
het uitgaansleven. Maar liefst 40% gaat tijdens de normale schoolperiode
helemaal niet uit; 32% gaat eenmaal per week op stap, 22% tweemaal per
week en 6% driemaal per week of meer.

Tabel 15 Uitgaan en alcohol (%) in relatie tot asociaal gedrag bij jongens (1996)

nooit soms vaak totaal

frequentie van uitgaan

0 keer per week 48 44 27 40

1 keer per week 33 32 32 32

2 keer per week 16 19 31 22

meer dan 2 keer 3 5 10 6

dronkenschap per maand

0 keer 65 56 40 53

1-2 keer 25 29 30 28

3-5 keer 6 10 18 12

6 keer of meer 4 5 12 7

Bron: bijlage 3, tabel 13.

Als we naar het sociale gedrag van de drie groeperingen kijken, duiken er
meteen verschillen op. Het aandeel van de jongens die nooit uitgaan, ligt
in de meest sociale groep boven het gemiddelde (48%) en in de meest
asociale groep duidelijk onder het gemiddelde (27%). Tegelijkertijd zien
we grote verschillen onder jongens die twee of meer keer per week
uitgaan. Bij de meest sociale jongens is dat 19%, bij de middengroep 24%
en bij de meest asociale jongens is het zelfs 41% van de totale groep. We
zien dus dat veelvuldig uitgaan samenhangt met de frequentie van
asociale gedragingen (gamma = 0,283).

Een vergelijkbare invloed heeft het gebruik van sterke drank. Kijken we
naar het gemiddeld aantal glazen alcohol per maand, dan zien we een
positieve samenhang (gamma = 0,251). Dit verband is nog sterker als we
kijken naar het aantal keren dat jongeren te veel hebben gedronken. Aan

174

Geweld als uitdaging  3e dr 2011.QXD:Geweld als uitdaging  3e dr BW.QXD  13-05-2011  15:20  Pagina 174



de scholieren is gevraagd hoe vaak zij zich de afgelopen maand aange-
schoten of dronken hebben gevoeld doordat zij alcohol hadden
gedronken. De gemiddelde verdeling lijkt enigszins op die van het
uitgaansgedrag: 53% van de jongeren geeft aan nooit aangeschoten of
dronken te zijn geweest, bij 28% is dit één of twee keer gebeurd en bij 19%
drie keer of vaker. Maar de drie groepen onderscheiden zich ook hier. Bij
de meest sociale jongeren ligt het aandeel dat nooit dronken was boven
het gemiddelde (65%), bij de meest asociale jongens eronder (40%).
Frequente dronkenschap (drie keer per maand of meer) komt onder
sociale jongens niet veelvuldig voor (10%) maar bij de meest asociale
jongens des te meer (30%). Zo dringt zich dezelfde conclusie op als bij
deelname aan het uitgaansleven: hoe vaker jongens dronken zijn, hoe
groter de kans op asociale gedragingen (gamma = 0,372).

Ten slotte is er nog een gegeven dat als blijk van een riskante levensstijl
kan worden opgevat. Uit het Scholierenonderzoek blijkt dat bepaalde
leerlingen graag een wapen bij zich dragen (zie tabel 16). Sommigen doen
dat als ze naar school gaan, anderen als ze uitgaan. In beide gevallen is er
een duidelijk verband met de kans op wangedrag. Gemiddeld neemt 10%
van de jongeren regelmatig een wapen mee naar school, maar bij de meest
asociale groep ligt dat aandeel op 19% en bij de meest sociale groep op
4%. De samenhang tussen asocialiteit en het bezit van een wapen onder
schooltijd is behoorlijk groot (gamma = 0,560 negatief). Deze samenhang
is nog groter bij jongeren die tijdens het uitgaan een wapen meenemen
(gamma = 0,583 negatief). Gemiddeld gebeurt dat bij 15% van de
jongeren, maar de verschillen per groep zijn opnieuw aanzienlijk: van de
meest asociale groep zegt zelfs 29% bij het uitgaan regelmatig een wapen
mee te nemen, van de meest sociale groep niet meer dan 6%. Dit vloeit
vermoedelijk voort uit gevoelens van onveiligheid. De meeste jongens
nemen geen wapen mee met agressieve bedoelingen maar om zich te
kunnen verdedigen.
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Tabel 16 Bezit van een wapen (%) in relatie tot asociale gedragingen bij jongens

(1996)

nooit soms vaak totaal

naar school

ja 4 7 19 10

nee 96 93 81 90

bij uitgaan

ja 6 10 29 15

nee 94 90 71 85

Bron: bijlage 3, tabel 16.

Op zich is de kans om slachtoffer te worden van een mishandeling niet erg
groot. Volgens het Scholierenonderzoek is gemiddeld 4% van alle jongens
zodanig geslagen of verwond dat er medische hulp nodig was.35 Hoe
asocialer een jongere is, hoe groter de kans op deze vorm van slachtoffer-
schap (gamma = 0,578). Tegelijkertijd neemt de kans op daderschap fors
toe als een jongere een wapen bij zich heeft. De stelling dat daders en
slachtoffers vaak deel uitmaken van dezelfde groep, lijkt dus ook te gelden
voor de hier onderzochte jongens. Het zijn duidelijk de meest asociale
jongens die de grootste risico’s lopen. Zij neigen het sterkst tot een
riskante levensstijl, terwijl de socialere jongens zich daarvan afwenden.
Deze voorkeur verklaart ook een ander gegeven dat is onderzocht, name-
lijk de mate waarin een jongere serieuze moeilijkheden heeft gehad met
vrienden of vriendinnen. Dat gold gemiddeld voor zo’n 10% van de
jongeren, maar voor de meest sociale jongens was dat aandeel slechts 5%
en voor de meest asociale jongens 18%.36 Het lijkt er dus op dat de kans op
ernstige ruzies met eigen vrienden groter wordt naarmate het aantal
asociale gedragingen toeneemt (gamma = 0,491 negatief).

Al deze zaken – veel ruzie in de vriendenkring, grote kans op mishan-
deling, een wapen dragen bij het uitgaan of naar school gaan, regelmatig
gebruik van alcohol of drugs, vaak uitgaan, gokken om geld en regelmatig
dronken zijn – maken deel uit van een riskante levensstijl. Het is geen
toeval dat al deze factoren ook samenhangen met de mate waarin
jongeren zich te buiten gaan aan asociaal gedrag. De vriendenkring mag
in deze levensfase dan wel belangrijk zijn maar bevordert niet altijd het
tonen of ontwikkelen van sociale betrokkenheid. Integendeel. Bij de
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omgang met vrienden en vooral in het uitgaansleven staan heel andere
gedragingen centraal, zoals intensieve en spannende ervaringen
opzoeken, experimenteren met de grenzen van het maatschappelijk
toelaatbare, grenzen op lichamelijk en moreel gebied verkennen, zich
afzetten tegen de normen van ouders en andere volwassenen, en zoeken
naar een tegenwicht voor de eisen die thuis, op school of elders worden
gesteld. Kortom: het gaat juist om het zoeken naar intense sociale en
lichamelijke ervaringen die vaak op gespannen voet staan met de
bestaande orde. Een al te grote mate van sociale betrokkenheid is daarbij
niet nodig en zelfs niet eens wenselijk. Eigenlijk gaat het er in de vrien-
denkring en bij het uitgaansleven tamelijk egoïstisch en riskant aan toe.
Dat geldt des te sterker naarmate jongeren ook in andere opzichten
neigen tot asociaal gedrag. In die zin zouden het uitgaansleven en de
school – analoog aan de verhouding tussen individu en gezinsleven –
kunnen worden gezien als communicerende vaten. Als het zwaartepunt
naar de ene zijde verschuift, gaat dat ten koste van de andere zijde. Wat
natuurlijk niet wegneemt dat het resultaat op termijn juist wordt bepaald
door de voortdurende interactie tussen beide.
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9

M a a t s c h a p p i j  e n  m i n d e r h e i d

De laatste vorm van betrokkenheid die ik hier behandel, betreft de
samenleving in haar geheel en de algemene regels of verwachtingen die
zijn verbonden met de heersende cultuur. Daarbij komen ook zaken aan
de orde als deelname aan de arbeidsmarkt en de invloed van sociaal-
economische variabelen. Bovendien ga ik in op de sociale positie van etni-
sche minderheden in Nederland. Dat zijn allemaal aspecten die van
invloed zijn op het verschijnsel van agressieve jongeren en asociale
jongeren. Toch is de behandeling in dit hoofdstuk iets anders dan in de
vorige hoofdstukken. We kunnen namelijk nauwelijks gebruikmaken van
het Scholierenonderzoek. Dat heeft twee redenen. Ten eerste zijn
verreweg de meeste respondenten niet actief op de arbeidsmarkt, laat
staan dat zij een vaste positie in de samenleving hebben bereikt. Welis-
waar hebben veel scholieren er substantiële bijverdiensten (vakantiewerk
of bijbaantje), maar hun voornaamste bezigheid blijft deelname aan het
onderwijs. Dat maakt het erg moeilijk om te zoeken naar relaties tussen
asociaal gedrag en sociaal-economische variabelen. De gegevens over het
gezin van herkomst lossen dit probleem niet op. Een aantal kenmerken
van de ouders is weliswaar bekend (werkkring, genoten opleiding enzo-
voort), maar er bleken geen significante samenhangen te zijn met het
gedrag van de jongens. De tweede reden is dat het relevantste deel van de
bevolking buiten de genomen steekproef valt. Het Scholierenonderzoek is
uiteraard beperkt tot jongeren die voortgezet onderwijs volgen. Maar
juist jongeren met asociaal of agressief gedrag behoren daar niet toe.
Daarom geven de uitkomsten van het Scholierenonderzoek een zekere
vertekening te zien: de Nederlandse jeugd lijkt braver dan zij in werkelijk-
heid waarschijnlijk is. Om beide redenen moeten we een beroep doen op
de inzichten van andere onderzoekers.
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S o c i a l e  u i t s l u i t i n g
We hebben in hoofdstuk 6 gezien dat criminele jongeren minder sterk op
de maatschappij betrokken zijn. Dat is begrijpelijk gezien de kansen die
de maatschappij hun biedt via school of arbeidsmarkt. Als de kans op een
mooie toekomst toch al zeer bescheiden is, zet je die toekomst eerder op
het spel. In die zin kan jeugdcriminaliteit worden opgevat als een min of
meer rationele reactie van jongeren die het slachtoffer zijn geworden van
sociale ongelijkheid of uitsluiting. In elk geval zullen jongeren die hoger
onderwijs volgen of kans hebben op een mooie werkkring zich minder
snel bezondigen aan crimineel gedrag. Daarmee zouden ze immers hun
toekomst op het spel zetten.1 Zo geredeneerd zou de geringe mate van
maatschappelijke betrokkenheid van asociale jongeren een spijtige maar
begrijpelijke reactie zijn op de geringe investeringen die de samenleving
voor hen doet.

Maar de omgekeerde stelling is eveneens verdedigbaar. Agressieve en
criminele jongeren onderscheiden zich onder meer doordat zij op een vrij
achteloze wijze met hun eigen toekomst omspringen. Zij brengen van
huis uit weinig waardering op voor de samenleving en haar regels en staan
er vrij onverschillig tegenover dat zij hun eigen positie in gevaar brengen.
Zij geven ook algemener blijk van grote ongevoeligheid, ook waar het
bijvoorbeeld de slachtoffers van hun daden betreft. Uit gesprekken met
jongeren die een overval hebben gepleegd, blijkt dat sommige nauwelijks
door wroeging of medelijden worden geplaagd. Zij spreken zakelijk over
het delict dat zij hebben gepleegd en vinden op zijn hoogst dat ze het
‘stom’ hebben aangepakt. Hun houding tegenover de slachtoffers is dan
ook hard: ‘Slachtoffers? Daar heb ik schijt aan. Oprotten! Ik denk er niet
meer aan terug. Dat is voorbij. Ik laat het zoals het is. Ik heb geen schuld-
gevoelens. Mijn leven gaat verder.’2

Je kunt ook zeggen dat dit gebrek aan betrokkenheid de keerzijde is van
een zekere professionalisering. Jonge delinquenten maken vaak een
carrière door waarbij ze geleidelijk overgaan op zwaardere delicten. In de
loop van dat proces moeten ze meerdere drempels overschrijden. De
eerste drempel is dat zij de gelegenheid om een delict te plegen daadwer-
kelijk benutten. De tweede is dat zij overstappen van lichte naar ernstige
vormen van criminaliteit. De derde drempel houdt in dat zij de risico’s en
de opbrengsten van hun daden op rationele wijze afwegen.3 Uiteindelijk
mondt dat uit in een professionele houding waarbij de morele weer-
standen en affectieve remmingen nagenoeg zijn verdwenen. Dit betekent
dat respect voor de wet en voor sociale normen – voorzover dat nog
bestond – niet meer van invloed is op het criminele handelen. Dat heeft
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aanmerkelijke voordelen, omdat het merendeel van de burgers er juist wel
voor terugschrikt om geweld te gebruiken. In een maatschappij waarin
het gebruik van geweld zo veel mogelijk wordt gemeden, heeft elke
agressor een mentale voorsprong op zijn medeburgers: hij slaagt alleen al
door het feit dat de anderen totaal verbijsterd zijn.4 Dat vooronderstelt
echter dat de agressor zelf buiten de gangbare sociale en morele code
blijft. Hij moet zich opsluiten in de rationaliteit van het eigen handelen,
en dat geldt des te meer naarmate dat handelen op gespannen voet staat
met de maatschappelijke normen. Deze ‘vervreemding’ neemt soms een
extreme vorm aan. Zo staan leden van jeugdbendes meestal zeer wantrou-
wend tegenover de buitenwereld. Zij beschouwen alle burgers als
vijanden, speciaal burgers die het gezag vertegenwoordigen. Zij kunnen
voor niemand sympathie opbrengen, keren zich af van de bestaande orde,
doen het liefst alsof zij het slachtoffer zijn van die orde en willen eigenlijk
niet toegeven dat zij een fout hebben gemaakt.5

Het blijft echter vrij uitzonderlijk dat jongeren hun betrokkenheid bij
de samenleving zo volledig prijsgeven. Meestal onderhouden zij op enkele
punten normale maatschappelijke betrekkingen, waarbij er op andere
punten meer afstand is. ‘Maatschappelijke betrokkenheid’ kan dan ook
beter worden opgevat als iets waarvan de grootte varieert. Bovendien
staat deze grootheid vaak in verband met de sociale klasse. Uit sociolo-
gisch onderzoek blijkt keer op keer dat de maatschappelijke participatie
het sterkst is aan de bovenkant van de sociale hiërarchie. Om welke vorm
van participatie het ook gaat, het zijn steeds de hoogopgeleide burgers
met een mooi inkomen die zich ervoor inzetten. Dat geldt voor deelname
aan verkiezingen en belangstelling voor politiek, voor bezigheden in de
sfeer van cultuur en onderwijs, voor vrijwilligerswerk en de vele initia-
tieven die samen zorgen voor een levendige civil society.6 Bij de lagere
sociale klassen is die belangstelling voor participatie vaak gering. Juist
hier treden vaker verschijnselen op als werkloosheid, armoede en sociale
uitsluiting. We kunnen dus niet doen alsof ‘maatschappij’ een grootheid is
die voor iedereen gelijk is. We leven in een klassenmaatschappij waarin de
heersende waarden en normen nog altijd de waarden en normen van de
dominante klasse zijn. Je kunt hoogstens tegenwerpen dat de heersende
klasse momenteel bestaat uit een brede laag van welvarende, hoogopge-
leide en weldenkende burgers. Vandaar dat de heersende normen in een
land als Nederland door een grote meerderheid worden geaccepteerd, en
in die zin kan men deze normen ‘algemeen’ noemen. Dat neemt echter
niet weg dat er sociale groepen zijn die zich niet of slechts in beperkte
mate vereenzelvigen met die normen. In dat opzicht is een begrip als
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‘sociale klasse’ in het jaar 2001 nog steeds relevant.
Zoals gezegd heeft de relatie tussen criminaliteit en klasse een verschui-

ving ondergaan. Vroegere theoretici gingen ervan uit dat crimineel gedrag
bij voorkeur een zaak van de lagere sociale klasse was, maar inmiddels is
dat idee door empirisch onderzoek weerlegd. Wat de jeugdcriminaliteit
betreft, is er op zijn hoogst een zwakke samenhang met het milieu van
herkomst aan te wijzen. Dat geldt niet alleen voor criminaliteit in enge zin
maar ook voor andere deviante gedragingen, zoals weglopen van huis en
alcoholgebruik. Er blijken geen sterke verbanden te zijn met een lage
sociaal-economische status. In de gevallen dat er wel een samenhang
wordt gevonden, neemt die samenhang gewoonlijk een indirecte vorm
aan. Zo kunnen factoren als een laag inkomen, hoge werkloosheid en een
arme buurt wel effect hebben op de levensloop van jongeren, maar dat
effect treedt dan op via de opvoeding en het gezinsleven.7 Over deze indi-
recte werking zijn de deskundigen het eens. Loeber en Farrington
schrijven onder meer dat werkloosheid en slechte economische omstan-
digheden vaak een negatief effect hebben op de kwaliteit van het gezins-
leven en langs die weg ook bevorderen dat jongeren geweld plegen. Maar
die invloed blijft zwak en weinig consistent.8 Sampson en Laub hebben op
hetzelfde gewezen. Omdat ouders met een lage sociale status vaker onder-
hevig zijn aan stress en ook minder hulpbronnen kunnen inzetten,
hebben zij eerder moeite met de opvoeding van hun kinderen.9 Ook
Junger-Tas heeft onderstreept dat maatschappelijke factoren op een indi-
recte wijze werken: deze factoren kunnen het functioneren van een gezin
bemoeilijken of bevorderen.10 Ik kom later nog op deze wisselwerking
terug. Vooralsnog lijkt het erop dat er geen directe samenhang is tussen
klasse en jeugdcriminaliteit.

Er is eigenlijk maar één uitzondering, namelijk jongeren die afkomstig
zijn uit de traditionele maatschappelijke onderlaag. Deze onderlaag
bestaat uit ‘bevolkingsgroepen die generaties lang aan de onderkant van
de samenleving leven en aan de normale maatschappelijke mogelijkheden
geen deel hebben. Jongeren die van deze maatschappelijke onderlaag deel
uitmaken, nemen in opvallende mate deel aan jeugdcriminaliteit’, aldus
Angenent.11 Het gaat om gezinnen die op vrijwel elk gebied een achter -
stand hebben: qua inkomen, scholing, werk, gezondheid, vrije tijd enzo-
voort. Doorgaans wonen zij in oude en verpauperde stadsdelen. Er treedt
een accumulatie van problemen op. Vaders hebben vaak geen opleiding
en moeten onaanzienlijk werk doen. In deze groepen worden relatief veel
zwakbegaafden aangetroffen. De levensverwachting is laag en alcoholisme
komt regelmatig voor. De kinderen uit dit soort gezinnen ontwikkelen
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zich gemakkelijk tot randgroepjongeren. Hun opvoeding laat veel te
wensen over. De ouders zijn niet consequent, brengen de kinderen geen of
onvoldoende normen bij en moeten hun gezag soms met geweld hand-
haven. Dat brengt voor de kinderen grote moeilijkheden met zich mee. Zij
beginnen met een achterstand, blijven vaak zitten, spijbelen veel en
sluiten hun schoolloopbaan vaak af zonder een diploma. Daardoor
moeten zij tijdelijk of ongeschoold werk doen en hebben zij slechte maat-
schappelijke vooruitzichten. Zij leven in een eigen wereld die op grote
afstand staat van de normale samenleving. Het komt gemakkelijk tot
conflicten met instanties die de maatschappij vertegenwoordigen, zoals
de school, de politie, de kinderbescherming of de sociale dienst. Er wordt
met veel wantrouwen en achterdocht aangekeken tegen deze instanties.12

Overigens zijn niet alleen deze gezinnen afwerend, ook de instanties
zelf stellen zich afwerend op. Zoals vaak in een moderne bureaucratie
voelen de medewerkers zich uitsluitend verantwoordelijk voor hun speci-
fieke taak. De cliënten zien zich behandeld als een ‘nummer’ of ‘geval’ dat
op onnavolgbare wijze van het ene loket naar het andere wordt
geschoven.13 Daarbij dienen zich twee problemen aan. Ten eerste werken
veel instellingen langs elkaar heen. Ferwerda e.a. sommen maar liefst 27

instanties op die allemaal tot taak hebben om iets te doen aan (signalen
van) crimineel gedrag bij jonge kinderen, variërend van het consultatie-
bureau en de leerplichtambtenaar tot de wijkagent, de sociale dienst en
het bureau vertrouwensarts.14 Door gebrek aan samenwerking worden
zorgwekkende signalen onvoldoende onderkend, laat staat dat er wordt
overgegaan tot gecoördineerde actie. Ten tweede is er een culturele kloof
tussen veel instellingen van de verzorgingsstaat en de gezinnen waar het
eigenlijk om gaat. Ferwerda e.a. noemen als voorbeeld de gezinsvoogdij,
waarvan de medewerkers alleen tijdens kantooruren beschikbaar zijn.
Veel cliënten kunnen geen begrip opbrengen voor de ‘agendacultuur’ van
dat soort instellingen. Het gevolg is dat de weerstand groeit en dat ouders
niet langer meewerken aan de uitvoering van de ondertoezichtstelling
(OTS). De OTS-maatregel wordt dan weliswaar verlengd, maar zonder
dat er verbetering optreedt. Het komt ook regelmatig voor dat een OTS-
maatregel wegens een onwerkbare situatie wordt ingetrokken zonder dat
er iets anders voor in de plaats komt.15 Een dergelijke cultuurkloof is
merkbaar bij tal van instituties. Zo hebben Veenman e.a. bij de arbeidsbe-
middeling vooringenomenheid tegenover jongeren gesignaleerd. De
professionals hanteren onuitgesproken regels of verwachtingen, waar-
door jongeren uit een laag milieu eerder uit de boot vallen.16 Een ander
voorbeeld is dat leerkrachten in het basisonderwijs zich laten beïnvloeden
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door de sociale achtergrond van kinderen. Zij vinden kinderen uit een
sociaal-economisch zwak gebied eerder agressief dan andere kinderen.17

G r o t e  s t e d e n
Dit alles onderstreept nog eens dat sociale-klasseverschillen gewild of
ongewild een rol spelen. Er zijn voortdurend processen van uitsluiting en
zelfuitsluiting aan het werk die maken dat sociale risico’s op ongelijke
wijze worden verdeeld over de maatschappij. Daarbij vloeit agressief
gedrag met name voort uit de accumulatie van risicofactoren. Ik kom hier
zo dadelijk op terug. Eerst ga ik in op het verschijnsel dat de risico’s ook in
ruimtelijk opzicht ongelijk zijn verdeeld. Grote steden zijn een weinig
gunstige omgeving voor het opvoeden van kinderen. Vandaar dat crimi-
naliteit van jongeren zich vaak concentreert in bepaalde stadsdelen. Met
name oudere en arme woonbuurten gelden als een risico. Junger-Tas
schrijft bijvoorbeeld het volgende: ‘Een buurt die vervallen is, waar veel
huizen dichtgetimmerd zijn en de drugshandel welig tiert; waar vanda-
lisme aan de orde van de dag is en overal rommel en vuile spuiten liggen,
is een ongeschikt milieu om kinderen op te voeden. Een dergelijke buurt
veroorzaakt angst onder bewoners, remt onderlinge sociale controle en
lokt criminaliteit uit. In dergelijke buurten leven kinderrijke gezinnen,
waaronder veel van allochtone afkomst. Jongeren hangen rond en vormen
groepen. Schooluitval, werkloosheid en verveling leiden tot allerlei gele-
genheidscoalities voor het besteden van vrije tijd en het plegen van
delicten.’18 Andere onderzoekers stemmen hiermee in.19

Het SCP, dat deze problematiek voor Nederland in kaart heeft
gebracht, heeft voor de grote steden een aantal zorgelijke ontwikkelingen
vastgesteld waarbij de vier grootste steden (Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag en Utrecht) er in negatieve zin uitspringen. Dat blijkt onder meer
uit de mate waarin delicten worden gepleegd (zie tabel 17). Het gemid-
delde aantal delicten per 1000 inwoners bedraagt voor Nederland in zijn
geheel 78, maar in steden met meer dan 100.000 inwoners bedraagt dat
aantal 109 en in de vier grootste steden zelfs 150. Dat is dus twee keer zo
veel als het landelijk gemiddelde. Wat de aard van de criminaliteit betreft:
in verreweg de meeste gevallen gaat het om vermogensdelicten (82%). In
de vier grote steden is het aandeel van dit soort delicten het grootst. Dit
alles wijst erop dat grote steden inderdaad meer criminaliteit kennen.
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Tabel 17 Aantal misdrijven per 1000 inwoners, naar grootte van de woonplaats

(1994)

grote vier > 100.000 gemiddeld

vermogensdelicten 126 91 64

vernieling e.d. 12 12 10

geweldsdelicten 11 6 4

totaal 150 109 78

Bron: SCP 1996, p. 430.

Uit de cijfers van het SCP blijkt eveneens dat dit voor jongeren de nodige
gevolgen heeft (zie tabel 18). Zo is de sfeer op school in grote steden grim-
miger. Kinderen worden er vaker geconfronteerd met diefstallen en raken
eerder betrokken bij een serieuze vechtpartij. Verder worden ze relatief
vaak gepest door anderen en nemen zij vaker een wapen mee naar school.
Op (bijna) elk van deze vier punten scoren grote steden hoger dan klei-
nere gemeenten en scoren Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag
nóg hoger. Als binnen die steden een onderscheid naar stadsdelen wordt
gemaakt, blijkt dat dit ongunstige klimaat zich doorgaans concentreert in
de arme en oude buurten.

Tabel 18 Scholieren betrokken bij asociaal gedrag (%), naar grootte van de woon-

plaats (1994)

grote vier > 100.000 < 100.000 totaal

slachtoffer diefstal 40 25 22 26

slachtoffer pesten 15 9 8 10

serieuze vechtpartij 13 9 6 8

regelmatig wapen mee 12 6 6 7

Bron: SCP 1996, p. 577.

Dit illustreert dat asociaal gedrag van jongeren óók onder invloed van
maatschappelijke omstandigheden staat. Het mag waar zijn dat die
invloed niet altijd even sterk is of dat de invloed indirect totstandkomt,
maar het zou wel heel vreemd zijn als agressie of criminaliteit van
jongeren uitsluitend een zaak was van individuele kenmerken en ontwik-

185

Geweld als uitdaging  3e dr 2011.QXD:Geweld als uitdaging  3e dr BW.QXD  13-05-2011  15:20  Pagina 185



kelingen. Dat blijkt ook als de zaak van een andere kant wordt bezien
door te kijken welke factoren eventuele neigingen tot geweld inperken.
Daarbij mag het gewicht van betaald werk niet worden onderschat. Er is
een evidente relatie tussen criminaliteit en het hebben van een vaste baan.
Jongens die een delict hebben gepleegd, komen moeilijk aan een vaste
baan. Het omgekeerde geldt ook: wie werk heeft rond zijn 20ste, gaat niet
snel het foute pad op. Deze relatie gaat zelfs op voor mensen die in hun
jeugd al een delict hebben gepleegd. Sampson en Laub hebben terecht
aandacht gevraagd voor het beschermende effect van dat soort betrek-
kingen. Hetzelfde gaat op voor de aanwezigheid van een partner.
Sampson en Laub hebben geconstateerd dat delinquent gedrag negatief
en significant wordt beïnvloed door een vaste partner en een vaste baan.
Behalve de persoonlijke ontwikkeling is dus de actuele situatie van
belang. Hoe sterker iemand aan werk en huwelijk is gebonden, hoe
kleiner de kans dat iemand een delict pleegt.20

Het is misschien wat overdreven om dit verband – dat elke politieman
op grond van zijn ervaring kent – aan een statistisch onderzoek te onder-
werpen. Toch is het voor onze vraagstelling van belang. Dit verband illus-
treert namelijk dat het niet alleen gaat om de betrokkenheid van jongeren
als zodanig – een these die uit Hirschi’s theorie zou kunnen worden afge-
leid. Minstens zo belangrijk is de vraag op wie en op wat de jongere is
betrokken. De kans op crimineel en asociaal gedrag neemt af door
betrokkenheid bij instanties die socialiserend werken in de verschillende
levensfasen. Dat is in de eerste levensfase het gezinsleven, in de tweede
fase het schoolleven en in de derde fase de werkkring. Het gezin en de
school heb ik al behandeld – hierna werk ik de relatie tot arbeid en de
arbeidsmarkt uit. Daarbij is met name de positie van etnische minder-
heden in het geding.

A l l o c h t o n e  j o n g e r e n
Over de bijdrage van allochtonen aan de totale jeugdcriminaliteit in
Nederland is de afgelopen jaren het nodige te doen geweest. Aanvankelijk
was er grote huiver om hierop in te gaan. Onderzoekers, publicisten en
beleidsmakers wilden zich niet aan discriminatie bezondigen en geen
oordeel vellen dat eventuele neigingen tot discriminatie onder de bevol-
king zou kunnen versterken. Gaandeweg is deze huiver afgenomen en is
men het vraagstuk van de samenhang tussen criminaliteit en minder-
heden in zakelijkere bewoordingen gaan bespreken. Daar is alle reden toe,
want allochtone jongeren lopen een verhoogd risico om terecht te komen
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in een of andere vorm van criminaliteit. Dat is ook zo buiten Nederland.
Bij de geregistreerde criminaliteit worden veel meer jongeren uit etnische
minderheden aangetroffen dan op grond van hun aandeel in de bevolking
te verwachten is. Deze overrepresentatie kan maar zeer gedeeltelijk
worden verklaard door eventuele selectieve benaderingen van bijvoor-
beeld politie of justitie. Veel onderzoekers erkennen nu dat het criminali-
teitsniveau onder allochtone jongeren inderdaad hoger is dan onder
autochtone jongeren.21 Volgens een schatting van Bol e.a. ligt het aantal
verdachten per 1000 inwoners bij jongeren die buiten Nederland zijn
geboren zelfs tweemaal tot vijfmaal zo hoog als onder jongeren die in
Nederland zijn geboren. Gaan we uit van het criterium ‘nationaliteit’ (in
plaats van het geboorteland), dan valt het verschil nog groter uit.22

Doordat de processen-verbaal geen melding maken van etniciteit, kan
de werkelijke toestand niet goed worden achterhaald. Uit onderzoek van
Rovers in Rotterdam blijkt echter wel dat Marokkaanse jongeren relatief
veel delicten op hun naam schrijven.23 In 1992 maakten de Marokkanen
slechts 3% van de totale bevolking in Rotterdam uit, maar zij begingen
bijna 15% van de delicten (zie tabel 19). Hierbij ging het vooral om bero-
vingen en overvallen. De Marokkaanse jongeren namen 19% van deze
delicten voor hun rekening. Verder werd 16% van de gewone vermogens-
delicten gepleegd door Marokkaanse jongeren, 10% van de geweldsde-
licten en 8% van het vandalisme. Voor al deze delictsoorten kwam het
aandeel van de Marokkaanse jongeren duidelijk boven hun aandeel in de
bevolking uit. Dus wat de feiten betreft, hoeft er eigenlijk geen verschil 

Tabel 19 Aandeel van bevolkingsgroepen (%) op alle verdachte jongeren in

Rotterdam (1990-1994)

Nederlanders Turken Marokkanen Overigen N =

geweld 59 7 10 24 1981

overval 37 8 19 36 1385

vandalisme 73 3 8 16 1094

diefstal 49 6 16 29 11855

overige 54 6 12 28 2192

totaal 51 6 15 28 18507

bevolking 62 6 3 30 100

Bron: bijlage 3, tabel 18.
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van mening te zijn. Iets anders is uiteraard welke verklaring wordt
gegeven. Het debat betreft onder andere de vraag of het gaat om een zaak
van sociale klasse of om een culturele problematiek. Met andere woorden:
plegen allochtone jongeren relatief vaak delicten omdat zij op allerlei
gebieden worden geconfronteerd met sociale achterstand of achterstel-
ling, of speelt hun culturele achtergrond ook mee?

Laten we eerst vaststellen dát die sociale achterstand er is. Veenman e.a.
hebben aannemelijk gemaakt dat allochtone jongeren nog steeds relatief
sterk zijn vertegenwoordigd aan de onderkant van onze samenleving. Dat
gaat op voor meerdere terreinen. Op de arbeidsmarkt, in het onderwijs,
qua huisvesting en qua inkomen vertonen zijn inderdaad een achterstand.
Weliswaar is deze achterstand bij de tweede generatie allochtonen kleiner
dan bij de eerste generatie, maar er blijft een achterstand bestaan op
autochtone leeftijdsgenoten.24 De achterstand op de arbeidsmarkt kan
goed worden toegelicht met de cijfers voor (langdurige) werkloosheid.
Over het algemeen is de werkloosheid onder autochtone jongeren veel
lager dan onder allochtone jongeren. Bovendien is het aandeel van de
langdurig werklozen bij hen veel lager. Zo bedroeg het percentage werk-
lozen onder autochtone jongens in 1994 17% en onder allochtonen 37%
(zie tabel 20). Daarbij waren er opmerkelijke verschillen naar bevolkings-
groep. Bij de allochtonen waren Turkse jongens het minst vaak werkloos
(24%) terwijl het aandeel onder de overige groepen beduidend hoger lag
(41%). Een veelzeggend feit is bovendien dat allochtone jongeren vaker
worden geconfronteerd met langdurige werkloosheid. Het aandeel werk-
lozen dat langer dan een jaar zonder werk blijft, is voor autochtone
jongeren 28%, voor Turken 46% en voor Marokkanen zelfs 69%.25

Toch kan hieruit niet worden afgeleid dat allochtone jongeren het veel
slechter doen dan hun ouders. Wie hun lotgevallen met die van de eerste
generatie vergelijkt, stelt vast dat zij het juist beduidend beter doen. Uit
het tweede deel van tabel 20 blijkt dat het percentage werklozen voor alle
bevolkingsgroepen bij de eerste generatie hoger ligt dan bij de tweede
generatie. Er is dus wel degelijk sprake van verbetering, al gaat die niet
voor alle groepen even snel. Zo is het percentage werklozen van Antilli-
aanse afkomst binnen één generatie afgenomen van 28% naar 9%, terwijl
de afname bij Marokkanen veel minder sterk is (van 34% naar 32%). Deze
verbetering verhindert echter niet dat het werkloosheidspercentage bij
(bijna) alle minderheden nog steeds veel groter is dan bij de autochtone
bevolking.26 Terwijl 8% van de autochtone jongeren werkloos is, geldt dat
voor 19% van de Surinaamse, 26% van de Turkse en 32% van de Marok-
kaanse tweede-generatiejongeren. De verschillen nemen iets af als men
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voor leeftijd corrigeert, maar dat doet weinig af aan het bestaan van deze
forse achterstanden.27

Tabel 20 Werkloosheid (%), naar bevolkingsgroep en generatie (1994)

Nederlanders Turken Marokkanen Surinamers Antillianen

jongeren

jongens 17 24 41 41 41

meisjes 10 30 42 14 21

langdurig 28 46 69 52 50

generaties

eerste - 31 34 21 28

tweede 8 26 32 19 9

Bron: Veenman, Bakker e.a. 1999, p. 38, 66.

Uit het onderzoek van Veenman e.a. is ook gebleken welke factoren
hierbij een rol spelen. Voor een deel komen die voort uit achterstanden in
het onderwijs. Maar het zou onjuist zijn om te doen alsof er in Nederland
geen discriminatie is. De cijfers geven ondubbelzinnig aan dat alloch -
tonen gemiddeld op een lager functieniveau terechtkomen dan
autochtone jongeren, óók als zij hetzelfde onderwijsniveau hebben
behaald. De onderzoekers formuleren het op een versluierde manier door
te zeggen dat de arbeidsmarkt ‘iets toevoegt’ aan de sociale ongelijkheid
die al was ontstaan door het onderwijs.28 We hoeven ons geen illusies te
maken over de vraag wát er op de arbeidsmarkt wordt toegevoegd. Veel
ondernemers nemen – als zij moeten kiezen tussen allochtone en
autochtone jongeren met dezelfde opleiding – het zekere voor het onze-
kere en geven de voorkeur aan autochtonen. Dat zal met name gelden
voor de sectoren waarin behalve opleiding en ervaring ook allerlei
normatieve en sociale eisen worden gesteld aan werknemers.29 In deel i is
uiteengezet dat het belang van dat soort eisen in de loop der jaren sterk is
toegenomen, zeker waar het de aantrekkelijkere functies betreft. In dat
opzicht kan de culturele achtergrond van allochtone jongeren in hun
nadeel werken omdat de werkgever er – terecht of ten onrechte – van
uitgaat dat zij minder goed zullen voldoen dan jongeren die in Holland
geboren en getogen zijn.30 Dat komt in de praktijk dan al snel neer op een
vorm van discriminatie, want veel allochtone jongeren krijgen daardoor
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niet eens de kans om de gewenste sociale normen of vaardigheden te
ontwikkelen. Verder blijkt uit onderzoek van Tesser e.a. dat de arbeids-
voorziening bij minderheden onvoldoende functioneert.31

C u l t u r e l e  a c h t e r s t a n d
Dat alles neemt niet weg dat onderwijsachterstanden bij allochtone
jongeren ook hun tol eisen. De obstakels van het migrantenbestaan
werken tot in de tweede generatie door. Zo is uit onderzoek van het SCP
gebleken dat de achterstand van Turkse en Marokkaanse jongeren op
autochtone leeftijdsgenoten nog altijd groeit. De tekorten die al bij de
aanvang van het basisonderwijs bestaan, worden niet meer goedgemaakt.
Daar draagt zowel de gezinssituatie als het onderwijs aan bij. In het
gezinsleven speelt vaak een rol dat de ouders weinig opleiding hebben
gevolgd en dat zij niet of onvoldoende Nederlands spreken.32 Daardoor
kunnen hun kinderen de op school aangeboden kennis en vaardigheden
onvoldoende in zich opnemen. Verder ontbreekt in de thuissituatie soms
het klimaat waarin kinderen rustig hun huiswerk kunnen maken. Of de
ouders zijn nauwelijks in staat om daarbij te helpen. Maar gedeeltelijk
komen de problemen voort uit het onderwijs zelf. Op de basisschool
passen veel leerkrachten de leerstof aan het gemiddeld lagere niveau van
allochtone leerlingen aan of maken leerkrachten onvoldoende gebruik
van een aangepaste didactiek. En bij de overgang naar het voortgezet
onderwijs krijgen deze jongeren vaak een te gunstige beoordeling. Dat
lijkt ze in eerste instantie te helpen omdat zij op een relatief hoog niveau
terechtkomen. Maar op den duur werkt het averechts omdat de leerling
niet aan de gestelde eisen kan voldoen. Als gevolg daarvan verlaten
allochtone leerlingen relatief vaak het voortgezet onderwijs zonder enig
diploma, terwijl een onevenredig groot deel van hen voor het eindexamen
zakt.33 Overigens kan ook op dit punt niet worden gezegd dat de tweede
generatie het slechter doet dan de eerste generatie. Integendeel: de
huidige allochtone jongeren doen het op school juist beter en volgen over
het algemeen meer onderwijs dan hun ouders ooit hebben gedaan. De
moeilijkheid is echter dat deze toegenomen onderwijsparticipatie in nog
sterkere mate geldt voor autochtonen. Daardoor houden jonge alloch -
tonen qua opleiding een achterstand, ondanks het feit dat zij het veel
beter doen dan hun ouders.34 Dat moet een buitengewoon frustrerende
ervaring zijn, zowel voor de leerlingen en hun ouders als voor degenen die
in onderwijs werken. Het verklaart ook waarom hun kansen op de
arbeidsmarkt relatief ongunstig zijn. Zelfs als er op deze markt helemaal
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geen discriminatie zou bestaan, hebben allochtone jongeren er minder
goede vooruitzichten doordat hun onderwijsprestaties in vergelijking met
hun autochtone concurrenten minder zijn.

Zo zien we dat allochtone jongeren zich onderscheiden door een rela-
tief hoge uitval in het middelbaar onderwijs en dat zij ook een relatief
geringe kans op een betaalde baan hebben. Daarmee zijn al twee belang-
rijke vormen van maatschappelijke participatie voor hen minder toegan-
kelijk. Culturele factoren vormen een derde mogelijke hinderpaal. Veel
allochtonen staan ambivalent tegenover de in Nederland dominante
normen. Sommige waarden omarmen ze, andere verwerpen ze. Dat is niet
vreemd als men bedenkt dat velen van hen buiten Nederland geboren
zijn. Het aandeel van de jongeren die in Nederland zijn geboren neemt
weliswaar snel toe, maar in 1994 was altijd nog 80% van de Marokkaanse,
75% van de Antilliaanse of Arubaanse en 70% van de Turkse jongeren
buiten Nederland geboren.35

Het land van herkomst speelt ook een rol als het om de toekomst gaat.
Heel wat allochtone jongeren denken erover (of dromen ervan) om zich
later als zelfstandig ondernemer te vestigen in het land van hun ouders.
Het verschil tussen de veelal collectivistische cultuur die zij van huis uit
hebben meegekregen en de sterk op het individu gerichte cultuur in
Nederland blijft bestaan doordat zij vasthouden aan die toekomstver-
wachtingen. Wordt die spanning al te groot, dan kunnen zij zich terug-
trekken in de eigen culturele gemeenschap. Het gevolg is dat allochtone
jongeren bij voorkeur met elkaar optrekken, weinig contacten met
autochtone Nederlanders onderhouden en onvoldoende worden ingewijd
in de manier waarop instanties als de sociale dienst of het arbeidsbureau
te werk gaan. Het is opmerkelijk dat dit met name geldt voor jongens. Uit
onderzoek naar tweede-generatieallochtonen in Amsterdam en
Rotterdam is gebleken dat meisjes zich meer dan jongens richten op deel-
name aan de kerninstituties van de Nederlandse maatschappij. Jongens
komen eerder terecht in (semi-)illegale of zelfs criminele circuits.36

Bij de weinig benijdenswaardige sociale positie van allochtone
jongeren is dus – behalve discriminatie op de arbeidsmarkt en relatieve
achterstanden in het onderwijs – ook van belang dat zij een zekere afstand
houden tegenover de meerderheidscultuur. Dat lijkt met name op te gaan
voor de Marokkanen. Van Gemert schrijft zelfs dat de houding tegenover
de Nederlandse omgeving van veel allochtonen die afkomstig zijn uit de
Maghreb, wordt gekenmerkt door gevoelens van angst en wantrouwen.
Hij erkent dat hun achterstand voor een deel wordt veroorzaakt door
sociaal-economische omstandigheden, maar gaat – in tegenstelling tot
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veel andere onderzoekers – ook in op de culturele en mentale kenmerken
van de migranten zelf. Zij zoeken de oorzaak van hun problemen bij
voorkeur in de omgeving en de Nederlandse maatschappij en sluiten zich
het liefst af voor die maatschappij. De moeilijkheden die allochtone
jongeren vaak ondervinden in het bedrijfsleven of het onderwijs, hebben
volgens Van Gemert dus een culturele component. Veel van de jongens die
hij in Rotterdam heeft onderzocht, zijn van school gestuurd omdat zij
vaak te laat kwamen en bij herhaling onbeleefd of agressief waren.37 Zij
konden niet voldoen aan de hoge eisen die in een land als Nederland aan
jongeren worden gesteld. Van Gemert: ‘Afhaken in het arbeidsproces of
het voortijdig verlaten van school komen voort uit het zaken op hun
beloop laten. De overgang van participeren in deze maatschappelijk insti-
tuties naar marginaliseren lijkt soms een erg kleine stap. Veel jongens
gaan spijbelen, waarbij het soms maanden duurt voordat ze daarvan de
rekening gepresenteerd krijgen. Zij hebben dan al zo vaak de regels aan
hun laars gelapt, dat ze zich met een forse sanctie geconfronteerd zien: ze
worden van school gestuurd.’38 Deze jongeren nemen de regels en
verwachtingen die in Nederland voor jongeren gelden dus niet erg
serieus. Hun sociale positie kan worden opgevat als het resultaat van
uitsluiting én zelfuitsluiting. Dit geldt in het bijzonder voor degenen die
vanuit het Marokkaanse Rifgebergte naar Nederland zijn gekomen. Zij
hebben uit het land van herkomst een cultuur van wantrouwen en onder-
linge competitie met zich meegenomen, een habitus die slecht past bij het
Nederlandse streven naar onderling vertrouwen en samenwerking.39

Wellicht kan op die manier worden verklaard waarom delicten als bero-
vingen bij Marokkaanse jongeren zo sterk zijn vertegenwoordigd.

Al deze vraagstukken vergen nader onderzoek. Maar inmiddels lijkt
wel duidelijk dat de verschillende minderheden niet altijd even sterk
betrokken zijn bij de Nederlandse maatschappij. Dat komt deels voort uit
eigen voorkeuren en prioriteiten en deels uit selectieve processen in de
Nederlandse maatschappij. Voorlopig moeten we vaststellen dat dit op
verschillende gebieden leidt tot een beperkte maatschappelijke partici-
patie van allochtonen. Allochtone jongeren zijn relatief vaak werkloos en
kennen beduidend hogere percentages langdurig werklozen dan
autochtone jongeren. Verder kampen zij met relatieve achterstanden op
het gebied van onderwijs en voelen zij zich minder sterk gebonden aan de
codes of verwachtingen die bij veel instituties een rol spelen. Met andere
woorden: er is sprake van verminderde betrokkenheid bij de Nederlandse
maatschappij en de instellingen die haar vertegenwoordigen. Tegelijker-
tijd is er sprake van een relatief grote kans op het plegen van een delict,
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vooral bij Marokkaanse jongens. In dat opzicht vertonen zij gelijkenis met
autochtone jongeren uit de sociale onderlaag.
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1 0

B e t r o k k e n h e i d  e n  l e v e n s l o o p

In dit laatste hoofdstuk van deel ii maak ik een voorlopige balans op.
Daarbij worden de voornaamste conclusies geschetst die kunnen worden
afgeleid uit het statistisch onderzoek. We moeten echter ook een stap
verder doen en ons afvragen of een statistische analyse niet te beperkt is.
Vandaar dat ik een algemener model voor de levensloop van jongeren
opstel. Daarmee kunnen we ook terugkomen op Hirschi’s theorie over
sociale bindingen. Laat we echter beginnen met een samenvatting van de
resultaten uit het statistisch onderzoek.

Ta l  v a n  r i s i c o ’s
In de vorige hoofdstukken zijn allerlei factoren genoemd die een rol
spelen bij asociaal of crimineel gedrag van jongeren, maar er kan zelden
een duidelijke ‘oorzaak’ worden aangewezen. Dat is niet ongewoon bij
onderzoek naar menselijk gedrag. Er spelen meestal zo veel (wisselende)
omstandigheden mee dat de richting van dit gedrag een kwestie is van
kansberekening. De onderzoeker mag zich al gelukkig prijzen als hij een
significante samenhang kan vaststellen tussen gedragingen en kenmerken
van de onderzoekspopulatie. Dit laatste is ook een gebruikelijke werk-
wijze bij asociaal en crimineel gedrag van jongeren. In de meeste gevallen
wordt nagegaan welke factoren het risico van een delict of wangedrag
versterken en welke factoren dat risico verminderen. In de literatuur
wordt dan ook gesproken van ‘risicofactoren’ en ‘beschermende factoren’.
Opmerkelijk is evenwel dat de aandacht voor het merendeel uitgaat naar
de risicofactoren. Er is inmiddels enorm veel onderzoek gedaan naar
zaken die (mogelijk) een negatieve invloed hebben op het gedrag van
jongeren. Zaken die (mogelijk) een positieve invloed hebben, zijn veel
minder onderzocht. Ik kom hierop straks terug, als ik het belang laat zien
van (de verschillende vormen van) betrokkenheid. Eerst bespreek ik de
voornaamste risicofactoren bij de ontwikkeling van jongeren, het rela-
tieve gewicht ervan en de wijze waarop ze met elkaar verband houden.
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Om te beginnen zijn er factoren die zich in de eerste levensfase
aandienen. Daartoe behoren de risico’s die inherent zijn aan het indivi-
duele kind en de risico’s die voortvloeien uit de opvoeding en het gezins-
leven. Persoonlijke eigenschappen die de kans op latere gewelddadigheid
verhogen, zijn onder meer hyperactiviteit, impulsiviteit, spanning of
sensatie najagen en een voorkeur voor riskante gedragingen. In het
onderwijs onderscheiden deze leerlingen zich vaak door rusteloosheid en
concentratiestoornissen. Zij kunnen moeilijk stilzitten en storen gemak-
kelijk hun medeleerlingen. In sociaal opzicht hebben zij soms een gebrek
aan empathie. Zulke eigenschappen worden in de literatuur beschouwd
als mogelijke voorspellers van later crimineel gedrag, zeker als ze in een
vroeg stadium aanwezig zijn.

Daarnaast zijn er omstandigheden in opvoeding en gezinsleven die de
agressiviteit (kunnen) bevorderen. Zo geldt echtscheiding als een risico,
zeker als die samengaat met veel ruzie tussen de ouders. Ook kinderen die
opgroeien bij een of meer stiefouders, lopen een verhoogd risico. Voor
jongens pakt het ontbreken van een vaderfiguur nogal eens ongunstig uit.
Belangrijker dan de samenstelling van het gezin is echter de kwaliteit van
het gezinsleven. Een koele of afwijzende houding tegenover kinderen en
het ontbreken van warme betrekkingen vergroten de kans op latere delin-
quentie. Hetzelfde geldt voor kinderen die zich thuis niet op hun gemak
voelen, veel over de relatie tot hun ouders piekeren, zich weinig van hen
aantrekken en/of vaak onenigheid hebben met hun ouders. Hoewel
dergelijke omstandigheden niet altijd tot een delict leiden, verhogen ze de
kans op asociale gedragingen.

Natuurlijk blijven deze factoren in de tweede ontwikkelingsfase hun
invloed uitoefenen. Kinderen die naar de middelbare school gaan, onder-
vinden nog altijd de effecten van hun ouderlijk milieu. En ook iemands
persoonlijke eigenschappen blijven van invloed. Tegelijkertijd komt er
een aantal nieuwe omstandigheden bij, zoals de invloed van het school-
leven en van de vriendenkring, die asociaal of agressief gedrag kunnen
bevorderen. Vaak genoemde risicofactoren zijn een geringe mate van
betrokkenheid bij school en veelvuldig spijbelen. De schoolprestaties zelf
lijken in dit opzicht niet van groot belang te zijn, maar wel de motivatie
van kinderen om hun best te doen. Daarnaast kan de sfeer op school
ongunstig uitpakken. Leerlingen die serieuze moeilijkheden hebben met
hun leerkrachten en ruziemaken met klasgenoten of medeleerlingen,
vertonen vaker asociaal gedrag. Dat geldt al helemaal voor jongeren die
een wapen mee naar school nemen of betrokken zijn bij mishandeling.
Verder doet het schooltype ertoe in die zin dat een laag onderwijsniveau
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correspondeert met een hogere kans op geweld en ander asociaal gedrag.
Behalve de school kan de omgang met leeftijdsgenoten ongunstig werken.
Delinquente jongeren brengen relatief veel tijd met hun vrienden door,
en die vrienden hebben zelf vaak een asociale of delinquente achtergrond.
Deelname aan een jeugdbende geldt a fortiori als een belangrijk risico.
Hetzelfde geldt voor riskante gedragingen in de vrije tijd, zoals veelvuldig
uitgaan, gebruik van alcohol en drugs, gokken, en uitgaan terwijl men een
wapen bij zich draagt.

Ten slotte zijn er risicofactoren die verband houden met de maatschap-
pelijke positie. Deze factoren zijn met name merkbaar in de derde fase,
waarin jongeren gaan deelnemen aan de arbeidsmarkt en worden gecon-
fronteerd met hun rechten en plichten als burger. Daarbij heeft het feit
dat zij uit een lagere sociale klasse komen minder betekenis dan door-
gaans wordt gedacht. Bij het ontstaan van asociaal gedrag speelt de sociale
klasse slechts een geringe en vaak indirecte rol. Uitzonderingen daarop
zijn het opgroeien in verarmde stadswijken en een jeugd die zich echt
afspeelt aan de onderkant van de sociale hiërarchie. Verder lopen etnische
minderheden relatief veel risico. Voor Nederland zijn het met name
Marokkaanse jongeren die meer dan gemiddeld agressief en delinquent
gedrag ontwikkelen. Dit gaat samen met achterstanden op allerlei
gebieden, zoals discriminatie op de arbeidsmarkt, vroegtijdig schoolver-
laten en een ambivalente houding tegenover de meerderheidscultuur.
Door dat alles komt onder deze jongeren relatief veel werkloosheid voor
en is een keuze voor illegale of criminele activiteiten voor hen aantrekke-
lijk. Dit betekent echter niet dat autochtone jongeren van alle risico’s
gevrijwaard zijn. Degenen die een delict plegen, voelen zich minder sterk
betrokken bij de maatschappij, hebben doorgaans weinig politieke
belangstelling en tillen ook niet zo zwaar aan overwegingen van religieuze
of morele aard.

Tot zover de factoren die in onderzoek naar agressieve jongeren vaak
als risico worden genoemd en ook van toepassing zijn op de situatie in
Nederland.1

Vo o r s p e l l i n g  v a n  d e l i c t g e d r a g ?
De vraag is of bepaalde soorten risico’s zwaarder wegen dan andere.
Kunnen we uit onze gegevens of uit de literatuur bijvoorbeeld afleiden dat
ongunstige omstandigheden bij de opvoeding een veel groter effect
hebben dan de vriendenkring of de persoonlijke eigenschappen van een
kind? Of zijn het juist zaken als impulsiviteit en een moeilijk tempera-
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ment die de grootste invloed uitoefenen? Om hier antwoord op te krijgen,
moet een diepgaandere analyse worden uitgevoerd dan ik in dit kader kan
bieden. Er is echter wel een eerste schatting mogelijk. Ik baseer me daarbij
op de onderzoeksresultaten van Loeber en Farrington. Zij hebben op
grond van ruim veertig studies onderzocht op grond van welke factoren
het optreden van een geweldsdelict bij 18-jarigen kan worden voorspeld.2

Het bleek te gaan om 27 variabelen, die zijn gerelateerd aan het individu,
het gezin, de school, de leeftijdsgenoten en de sociale gemeenschap. Het
gewicht van die variabelen wisselde met de leeftijd van het kind. Zo
hadden schoolgerelateerde risicofactoren maar weinig voorspellende
waarde bij kinderen van een jaar of 10, terwijl die voorspellende waarde
veel groter was bij kinderen van 16 jaar.

Tabel 21 Relatief gewicht van risicofactoren per domein (%) bij zwaar delinquente (ZD)

jongeren en gewone jongeren (GJ)

mate van samenhang aandeel per domein

odds-ratio gamma % ZD % GJ

persoonlijkheid 2,78 0,355 25 18

gezinsleven 1,84 0,330 16 16

schoolleven 1,92 0,427 17 21

leeftijdsgenoten 2,75 0,394 24 19

maatschappij 2,00 0,520 18 26

gemiddeld 2,26 0,405 20 20

Bron: bijlage 3, tabel 19.

Als we de zaak niet te ingewikkeld maken en het bij een gemiddelde
waarde van de voorspellende factoren houden, kan er een zekere hiërar-
chie worden waargenomen (zie tabel 21). De factoren die grootste invloed
uitoefenen, zijn gerelateerd aan leeftijdsgenoten en de eigen persoonlijk-
heid. De waarde van deze risicofactoren is weergegeven in odds-ratio’s en
bedraagt respectievelijk 2,75 en 2,78. Dit betekent dat de aanwezigheid van
risicofactoren in het domein van de persoonlijkheid en van de peergroup
de kans op een geweldsdelict bij 18-jarigen vermeerdert met een factor
(van bijna) 3. De voorspellende waarde van dat soort risico’s is dus groot.
De ratio’s voor gezin en school vallen een stuk lager uit en bedragen
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respectievelijk 1,84 en 1,92. Dat is (bijna) een verdubbeling. Het betekent
dat risicofactoren in de sfeer van gezin en school nog altijd een voorspel-
lende waarde hebben voor geweldpleging door 18-jarigen, maar toch in
mindere mate dan de eerdergenoemde twee factoren.3 In die zin zijn deze
scores een aanwijzing voor de mate waarin de verschillende domeinen
bijdragen aan het ontstaan van agressieve gedragingen. Deze verdeling
mag echter niet zonder meer worden veralgemeniseerd. We moeten goed
bedenken dat Loeber en Farrington zich in hun studie bezighielden met
een kleine groep plegers van ernstig geweld. Jongeren die zich schuldig
maken aan vandalisme, verstoring van de openbare orde en andere veel-
voorkomende vormen van wangedrag, behoorden niet tot hun onder-
zoeksobject.4

Hoe ziet het beeld eruit als we ons met name richten op min of meer
normale jongeren? Het Scholierenonderzoek 1996 biedt een antwoord op
die vraag. Zoals gezegd bleken er een kleine dertig variabelen te zijn die
vrij sterk verband houden met asociaal gedrag (gamma > 0,250). Ik heb
deze variabelen naar domein verdeeld en vervolgens de gemiddelde corre-
latie per domein bepaald. De tweede kolom van tabel 21 geeft deze
waarden aan. Uit deze waarden kan een opmerkelijke conclusie worden
getrokken: de voornaamste risicofactoren zijn niet aan de persoon
gebonden en ook niet aan de vriendenkring. De gemiddelde gamma-
waarde bedraagt voor deze domeinen immers 0,355 en 0,394. In plaats
daarvan behoren de voornaamste risicofactoren tot het domein van de
maatschappelijke positie en het schoolleven (gamma is hier gemiddeld
0,520 en 0,427). Dit betekent dat de verschillende soorten risicofactoren
bij gewone jongeren en bij zwaar delinquente jongeren niet altijd even
zwaar wegen.

Dat blijkt duidelijk als we onze bevindingen vergelijken met die van
Loeber en Farrington (zie de twee rechterkolommen van tabel 21). De
procentuele verdeling van de vijf domeinen – op te vatten als hun rela-
tieve gewicht bij het veroorzaken van agressief gedrag – is niet hetzelfde.
Er zijn maar weinig verschillen als het gaat om risicofactoren in de sfeer
van het gezin (in beide gevallen 16% van de totale score), het schoolleven
(respectievelijk 17% en 21% van de totale score) en de leeftijdsgenoten
(respectievelijk 24% en 19% van de totale score). De voornaamste
verschillen zien we bij de twee andere domeinen. Bij zwaar delinquente
jongeren zijn risicofactoren op het gebied van de persoonlijkheid voor
25% van de totale score verantwoordelijk, bij gewone jongeren niet meer
dan 18%. Bij de risicofactoren op maatschappelijk gebied is de situatie
omgekeerd: deze maken bij zwaar delinquente jongeren slechts 18% van
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de hele score uit, terwijl dat aandeel bij de gewone jongeren op 26% ligt.
Al met al zijn de volgende conclusies mogelijk:

1. Risicofactoren die aan de persoonlijkheid zijn gebonden, wegen het
zwaarst bij de ernstig delinquente jongeren maar spelen een
bescheidener rol bij jongeren met gewoon asociaal gedrag.

2. Risicofactoren die verband houden met de maatschappelijke
omstandigheden, spelen bij gewone jongeren juist de voornaamste
rol terwijl ze bij de harde kern relatief bescheiden zijn.

3. Risicofactoren die verband houden met gezin, schoolleven en
leeftijdsgenoten, wegen in beide gevallen ongeveer even zwaar.

Het statistisch onderzoek naar risicofactoren levert nog twee andere
conclusies op. Ten eerste blijkt dat de ernst van het latere delictgedrag in
hoge mate samenhangt met de leeftijd waarop de eerste tekenen van
dergelijk gedrag zich aandienen. Diverse onderzoekers hebben aange-
toond dat zwaar delinquente jongeren op een vroeg moment beginnen
met hun wangedrag. Op de leeftijd van 12 jaar heeft een flink deel van hen
al iets misdaan. Volgens Loeber en Farrington zou dat aandeel zelfs
kunnen oplopen tot 47% van de ernstig delinquente jongeren. Met name
agressief gedrag op jonge leeftijd is een belangrijke voorspeller voor zware
criminaliteit in een later stadium.5 Dit sluit aan bij de conclusie die zojuist
is getrokken, namelijk dat persoonsgebonden risicofactoren in deze
gevallen een voorname rol spelen. Er zijn kennelijk individuele
kenmerken die vroeg opduiken en lang standhouden. Junger-Tas heeft
verwezen naar longitudinaal onderzoek waaruit bleek ‘dat kinderen die
later persistent delinquent gedrag vertoonden, vóór hun tiende door de
onderwijzer werden getypeerd als lastig en leugenachtig. Ze hadden een
laag IQ en presteerden slecht op school. Verder waren ze impulsief en
hyperactief en impopulair bij hun leeftijdsgenootjes. Op hun veertiende
jaar waren ze agressiever dan de andere leerlingen en op hun achttiende
jaar verschilden ze van hun leeftijdsgenoten op een groot aantal factoren:
ze dronken meer, waren vaker dronken en werden dan agressief, ze
rookten en gokten meer, gebruikten vaker drugs en waren vaker veroor-
deeld voor verkeersdelicten. (...) Bovendien waren ze ook vaker betrokken
bij verkeersongevallen.’6 Deze opsomming vertoont duidelijk gelijkenis
met de persoonlijke kenmerken die volgens het Scholierenonderzoek
verband houden met asociaal gedrag. Kinderen die in verhevigde mate of
vroegtijdig blijk geven van impulsiviteit of riskant gedrag, lopen meer
risico.7

De moeilijkheid is evenwel dat het gaat om risico en niet om zekerheid.
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Vandaar dat de voorspellende waarde van deze factoren uitsluitend
achteraf kan worden vastgesteld. Kijkt men terug op het leven van ernstig
delinquente jongeren, dan ziet men dat zij inderdaad al op jonge leeftijd
in de fout zijn gegaan. Maar het omgekeerde is niet mogelijk. Er zijn veel
jongeren die zich in hun jeugd bezondigen aan asociaal of agressief
gedrag zonder uit te groeien tot een crimineel.8 Deze paradox is onder-
zoekers niet ontgaan. Zij wijzen op het merkwaardige gegeven dat antiso-
ciaal gedrag in de kinderjaren een van de beste voorspellers is voor antiso-
ciaal gedrag op latere leeftijd, terwijl het tegelijkertijd zo blijft dat de
meeste antisociale kinderen zich niet ontwikkelen tot antisociale volwas-
senen.9 Het ‘voorspellen’ van delinquentie moet dus met een korrel zout
worden genomen. Eigenlijk kan het best worden voorspeld als het gaat
om korte tijdsafstanden. Als een 16-jarige ernstige delicten pleegt, is het
niet moeilijk om te voorspellen dat hij als 18-jarige een echte crimineel zal
zijn. Maar als een kind van 9 zich misdraagt, is veel minder duidelijk of hij
zich tot een crimineel zal ontwikkelen. Met andere woorden: hoe langer
de periode waarover een voorspelling wordt gedaan, hoe onzekerder het
resultaat.10 De conclusie is dus dat het vroegtijdig opduiken van bepaalde
risicofactoren wel reden tot oplettendheid moet zijn, maar dat de
persoonlijke ontwikkeling in haar geheel daarmee nog niet is vastgelegd.
Kennelijk spelen er andere omstandigheden mee.

Dat brengt ons bij een laatste conclusie uit het statistisch onderzoek.
Het blijkt dat criminaliteit niet zozeer wordt veroorzaakt door de risico -
factoren afzonderlijk als wel door een accumulatie van dergelijke risico’s.
Van de personen die aan geen enkele risicofactor hadden blootgestaan,
werd slechts 3% veroordeeld wegens een geweldsdelict. Bij degenen die
aan vier tot vijf risicofactoren blootstonden, kreeg 31% zo’n veroordeling.
Loeber en Farrington stellen daarom: hoe groter het aantal risico’s, hoe
zekerder dat er geweldscriminaliteit optreedt.11 Deze regel geldt trouwens
ook voor factoren die de kans op psychiatrische stoornissen in een gezin
vergroten. Junger-Tas noemt in dat verband zaken als een kinderrijk
gezin, huwelijksconflicten, psychische problemen bij (een van) de ouders,
een criminele vader en contacten met de kinderbescherming, en merkt
daarbij op: ‘Kinderen die opgroeien in een gezin met één van deze risico -
factoren hebben geen verhoogd risico op een latere stoornis, maar
kinderen met twee risicofactoren lopen een viermaal groter risico. Dat
risico wordt vermenigvuldigd bij elke risicofactor.’12 Dit sluit aan bij het
onderzoek van Weerman, die vijf variabelen heeft geselecteerd die zowel
gunstig als ongunstig kunnen uitpakken. Jongeren bij wie slechts een van
die variabelen ongunstig is, vervallen doorgaans niet tot zware criminali-
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teit. Bij ernstig delinquente jongeren pakken echter (vrijwel) alle varia-
belen ongunstig uit. Daarom is ook Weerman tot de conclusie gekomen
dat het vooral gaat om een cumulatie van ongunstige factoren.13 Ten
slotte komt dit beeld ook naar voren bij de jongeren die een overval
hebben gepleegd. Gruter en Van Oosterwijk, die de ervaringen van deze
jongeren op schrift hebben gesteld, zeggen hierover: ‘In veel verhalen
wordt melding gemaakt van een opeenstapeling van factoren die ervoor
gezorgd hebben dat ze op het verkeerde pad zijn geraakt. Een mislukte
schoolloopbaan door problemen met leraren, ruzie met ouders, onenig-
heid met de baas of wisselende woonsituaties zijn terugkerende ingre-
diënten in de verhalen. Ze dragen bij aan een gevoel dat er weinig meer te
verliezen is.’14

O p v o e d i n g  a l s  s o c i a l i s a t i e
Toch heeft een louter statistische benadering ook beperkingen. Daarmee
kunnen wel risico’s worden vastgesteld of kan worden aangetoond dat een
cumulatie van risico’s ongunstig is, maar het blijft vaak onduidelijk hoe
deze op elkaar inwerken en welke betekenis ze hebben voor de levensloop
in zijn geheel. Om deze bezwaren op te heffen, moeten drie vragen
worden beantwoord. Ten eerste: is er een onderscheid te maken in de
socialiserende werking van de genoemde variabelen? Ten tweede: zijn er
behalve risicofactoren ook beschermende factoren? En ten derde: hoe
moeten wij ons de wisselwerking tussen opeenvolgende fasen in de levens-
loop voorstellen? Aan het slot van deze overwegingen kom ik terug op de
theorie van Hirschi en het vraagstuk van de betrokkenheid.

Voor een beter inzicht in de levensloop van agressieve jongeren moeten
we niet meer denken in afzonderlijke factoren. In plaats daarvan moeten
we een fundamentelere vraag stellen: waar gaat het in wezen om bij de
opvoeding van kinderen? Het gaat weliswaar om hun lichamelijke en
geestelijke ontwikkeling, maar die voltrekt zich niet in het luchtledige.
Die ontwikkeling speelt zich af in omgevingen die er bepaalde waarden of
normen op nahouden. In de eerste levensfase zijn het vooral de ouders die
deze normen belichamen. Zij verwachten van hun kind dat het zich op
een bepaalde manier gedraagt en proberen om dat gedrag te bevorderen
en om afwijkend gedrag te ontmoedigen. Niet voor niets wordt dit
opgevat als een vorm van socialisatie. In de tweede levensfase wordt de
socialisatiefunctie vooral uitgeoefend door de school en leerkrachten. Zij
belichamen opnieuw bepaalde normen – niet alleen op intellectueel maar
ook op sociaal gebied – en proberen om het gedrag van de kinderen in die
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richting te beïnvloeden. In de derde fase heeft met name de werkkring een
sterk socialiserende werking. Collega’s en bedrijfsleiding hebben meestal
uitgesproken verwachtingen van de jongere die bij hen komt werken. Er
zijn allerlei formele en informele middelen om ervoor te zorgen dat de
jonge werknemer zich daarnaar gedraagt. Met andere woorden: we
kunnen wel onderscheid maken tussen variabelen die gerelateerd zijn aan
de persoon, het gezinsleven, de school, de vrije tijd, de buurt en de werk-
kring, maar daarmee gaan we voorbij aan de kwalitatieve verschillen
tussen deze variabelen.

Het cruciale verschil lijkt mij te zijn dat sommige factoren socialise-
rend werken en andere juist niet. Het gezin, de school en de werkkring
zijn er nadrukkelijk op uit om het gedrag van de jongeren te beïnvloeden
in een door hen gewenste richting. De drie andere componenten – de
persoon, de vrije tijd en de buurt – onderscheiden zich doordat ze die
socialisatie eerder negatief beïnvloeden. Kinderen gaan – als het aan
henzelf ligt – maar al te graag tegen de wensen van hun ouders in. Zij beli-
chamen van nature het asociale element, dat wil zeggen het element dat
inderdaad nog een socialisatie nodig heeft. Op analoge wijze vormen vrije
tijd en leeftijdsgenoten in de tweede fase een element dat zich het liefst
onttrekt aan de socialiserende werking van het onderwijs.15 In de derde
fase staat het leven in bepaalde stadswijken of sociale lagen op gespannen
voet met de eisen die uitgaan van het betaalde werk en de burgerlijke
maatschappij. Daarom is het niet juist om variabelen met betrekking tot
het gezin, de school en de werkkring op dezelfde manier te behandelen als
variabelen met betrekking tot persoonlijkheid, leeftijdsgenoten en sociale
laag. We moeten het kwalitatieve verschil tussen beide reeksen vast-
houden. Dit verschil komt erop neer dat het gezinsleven, het schoolleven
en het bedrijfsleven een sociale omgeving vormen die het opgroeiende
individu confronteert met specifieke normen en verwachtingen. Als het
goed gaat, beantwoordt de jongere aan zulke normen of verwachtingen.
Het welslagen van die onderneming spreekt echter niet voor zich, juist
omdat er in de eigen persoon, de vriendenkring of het stedelijk milieu
verschillende factoren (kunnen) zijn die socialisatie bemoeilijken.16

In deze zienswijze komt het dus niet aan op afzonderlijke factoren
maar op de interactie tussen factoren. De ontwikkeling van agressief
gedrag hangt niet af van het kind of de sociale omgeving op zich maar van
de manier waarop deze beide kanten op elkaar inwerken. Ik geef een paar
voorbeelden waaruit blijkt hoe verschillend dat kan aflopen. Eerder is al
aan de orde gekomen dat het agressieve gedrag van kinderen rond het 2de

levensjaar zijn hoogtepunt bereikt en daarna geleidelijk mindert. Gedra-
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gingen als bijten, slaan en gooien met voorwerpen worden na verloop van
tijd omgezet in verbaal geweld, en er begint zich een geweten te ontwik-
kelen. Hoewel het ten dele om natuurlijke processen gaat, kan de opvoe-
ding deze ontwikkeling zowel ondermijnen als versterken. Verstandige
ouders bevorderen dat het kind oog krijgt voor de gevolgen van zijn
handelingen.17 Maar er zijn ook ouders die snel geïrriteerd raken, weinig
geduld hebben of agressief met elkaar omspringen. Een kind dat in een
dergelijke omgeving leeft, vindt een dagelijkse portie agressiviteit
normaal en ontwikkelt minder snel sociale gevoeligheid.18 In dat geval
wordt de kinderlijke neiging tot agressief gedrag door de omgeving dus
niet afgeremd maar eerder gestimuleerd. Het kan ook anders uitpakken.
Sommige opvoeders reageren zo hard en gevoelloos op de misstappen van
hun kinderen dat die zich steeds minder van hen aantrekken. Corrige-
rende maatregelen hebben daardoor een averechts effect en het kind
volhardt in zijn gedrag.19 En ten slotte kan het voorkomen dat een kind
dermate oppositioneel en lastig is dat de ouders aan het kortste eind
trekken. Hoewel ze hun kind op liefdevolle wijze grootbrengen, hebben
straf en beloning niet de gewenste uitwerking. Ten lange leste kunnen zij
weinig anders doen dan toegeven, met als gevolg dat het lastige gedrag
nóg meer wordt versterkt.20 Hieruit blijkt dat de mate waarin een kind
sociaal of asociaal gedrag ontwikkelt, afhangt van de constellatie als
geheel: de persoonlijke eigenschappen van het kind, de normen en
waarden die ouders voorleven én de mate waarin deze componenten op
elkaar inwerken.

Vergelijkbare processen zien we in het onderwijs. Sommige leerlingen
nemen op school ‘van huis uit’ een negatieve houding aan. Vooral zwaar
delinquente jongeren laten zich niets gelegen liggen aan de schoolregels,
wensen niet te investeren in hun opleiding en streven maximale vrijheid
na.21 Hun houding is zo asociaal dat zelfs de meest betrokken leerkracht
er niets aan kan veranderen. In andere gevallen vormen leerkrachten juist
de aanleiding tot slechtere betrekkingen. Zij brengen bijvoorbeeld onvol-
doende begrip en geduld op voor scholieren met bepaalde gedragspro-
blemen of leerstoornissen. Of zij proberen om hun gezag te handhaven
door zulke scholieren als lastig, dom of als potentiële delinquenten te
behandelen. Dat gaat natuurlijk niet ongemerkt voorbij aan de ‘slechte’
leerlingen. Sommigen zullen wangedrag ontwikkelen en zo hun gevoel
van eigenwaarde op peil houden. Anderen gaan zich depressief en geïso-
leerd voelen, wat vaak een voortijdig einde van de opleiding tot gevolg
heeft.22 In die gevallen moet de oorzaak van een asociale houding worden
gezocht in de schoolcultuur. En ten slotte kan het voorkomen dat de
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moeilijkheden bij leerlingen en leerkrachten elkaar over en weer
versterken. Dat is bijvoorbeeld het geval als leerlingen averechts reageren
op slechte cijfers of strafmaatregelen. Zij leiden eruit af dat bepaalde leer-
krachten hen willen dwarsbomen en trekken zich daardoor nóg minder
van de regels aan. Op den duur verslechtert de relatie met die leerkrachten
dan inderdaad en vervallen de leerlingen van kwaad tot erger.23 Ook in
deze situatie hangt de mate waarin een kind zich asociaal gedraagt af van
de constellatie als geheel: de eigen houding van het kind, de houding van
de school tegenover zijn ontwikkeling én de wijze waarop deze compo-
nenten op elkaar inwerken.

B e s c h e r m i n g  d o o r  v e r b o n d e n h e i d
Het komt dus niet aan op afzonderlijke factoren maar op de interactie van
het kind en zijn omgeving. Daarmee kunnen we ook antwoord geven op
de tweede vraag, namelijk wat mogelijk beschermende omstandigheden
zijn. Zoals gezegd gaat de aandacht van het meeste onderzoek vooral uit
naar risicofactoren. Daardoor weten we inmiddels erg veel over varia-
belen en kenmerken die zorgen voor een ongunstige ontwikkeling van
kinderen, maar slechts weinig over de zaken die tegenwicht bieden aan
zo’n ontwikkeling.24 Het is veelzeggend dat de index in het boek van
Loeber en Farrington niet meer dan vijftien verwijzingen naar bescher-
mende factoren telt en meer dan honderd naar risicofactoren. Bovendien
is niet erg duidelijk wat we onder ‘beschermende factoren’ moeten
verstaan. Loeber en Farrington waarschuwen dat het om iets anders gaat
dan het simpele tegendeel van risicofactoren. Op individueel niveau
worden daarbij variabelen genoemd als een hoog IQ, een sociale instelling
en vrouwelijk geslacht.25 Eerder hebben we al gezien dat taalvaardigheid
ook van invloed is. Kinderen die al vroeg hebben geleerd om hun boos-
heid verbaal te uiten, gaan minder snel over tot fysiek geweld.26 Niettemin
moeten de voornaamste beschermende factoren niet worden gezocht op
individueel niveau maar op sociaal niveau. Daarbij telt vooral de betrok-
kenheid van jongeren bij gezinsleven, schoolleven en werkkring.

Het belang van deze betrokkenheid wordt door meerdere auteurs
erkend. Zo hebben Sampson en Laub geconcludeerd dat een consequent
en liefdevol optreden van ouders de kans op delinquent gedrag sterk
vermindert. Verder heeft betrokkenheid bij school een positieve uitwer-
king. Daarbij komt het minder aan op de schoolprestaties dan op de
motivatie en persoonlijke relaties.27 Leerlingen die zich echt voor een
diploma inzetten, gaan niet zo gemakkelijk over tot een delict. Onze
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analyse van het Scholierenonderzoek bevestigt dat asociaal gedrag wordt
afgeremd door een positieve schoolhouding. Overigens mogen we geen
kunstmatig onderscheid maken tussen deze twee vormen van betrokken-
heid. Uit het onderzoek van Dijksterhuis e.a. is onder meer gebleken dat
een positieve houding tegenover school vaak samengaat met een warm
klimaat in het gezin van herkomst.28 Ten slotte hebben we gezien dat ook
vaste betrekkingen in het leven als jongvolwassene beschermend werken:
zowel de aanwezigheid van een vaste partner als die van een vaste baan
verkleint de kans op delinquentie. Een sterke betrokkenheid bij het kerke-
lijk leven of de politiek heeft hetzelfde effect. Ik stem dan ook van harte in
met de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) als die stelt dat
het ontstaan van gewelddadig gedrag niet moet worden gezien als een
noodlottige of onvermijdelijke ontwikkeling. Zelfs bij kinderen die van
huis uit een verhoogd risico lopen, kan deze ontwikkeling worden geremd
of zelfs gestopt – mits er maar een ‘gehechtheidsnetwerk’ is.29

In Nederland is het vraagstuk van de betrokkenheid bij gezinsleven,
school en werkkring nog niet systematisch onderzocht. Het zou erg zinvol
zijn om dat te doen, gezien de resultaten van een grootschalig onderzoek
onder Amerikaanse teenagers uit 1995 dat een paar jaar geleden is
verschenen. Het bijzondere van dit project is dat niet alleen is gezocht
naar risicofactoren maar ook naar beschermende factoren. Uit het onder-
zoek blijkt dat het op bepaalde punten inderdaad om individuele
kenmerken gaat. Zo hebben kinderen met een hoog gevoel voor eigen-
waarde minder last van diep verdriet. En leerlingen die godsdienst van
belang vinden, gebruiken minder vaak sigaretten, drugs en alcohol en
gaan ook minder snel over tot seksueel verkeer.30 Hun betrokkenheid bij
school en gezinsleven is echter veel belangrijker. Kinderen die zich
verbonden voelen met hun ouders en andere gezinsleden, lopen minder
risico. Het onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat de huiselijke omgeving
een centrale rol speelt bij de gezondheidstoestand van Amerikaanse
jongeren. Rekening houdend met het aantal ouders in huis, met de vraag
of het om rijke of arme gezinnen gaat en met etnische groep en ras, blijkt
dat kinderen die een gevoel van betrokkenheid bij hun ouder(s) rappor-
teren zich beschermd weten tegen verschillende gezondheidsrisico’s, zoals
groot verdriet en gedachten aan zelfmoord, het gebruik van sigaretten,
alcohol en marihuana, gewelddadig gedrag, en seksueel verkeer op jonge
leeftijd.31 Deze betrokkenheid uit zich onder meer in het gevoel van
jongeren dat er voor hen wordt gezorgd en dat hun ouders niet alleen
aanwezig zijn maar ook aanspreekbaar. Van belang is ook dat de ouders
hoge verwachtingen hebben van hun schoolprestaties.32
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Het project heeft verder aangetoond dat ook de betrokkenheid bij
school bescherming biedt. Het onderzoeksteam heeft veel aspecten van
het schoolleven geanalyseerd maar vond slechts één aspect dat systema-
tisch verbonden is met een betere gezondheid en een gezonder gedrag van
de leerlingen: hun gevoel van betrokkenheid bij school. Factoren als de
grootte van het klaslokaal, opleiding van de leerkrachten en participatie
van de ouders aan het schoolleven hangen niet samen met de gezondheid
en het welzijn van jongeren.33 Daarnaast is de houding van de school
tegenover leerlingen van betekenis. Het gaat erom dat scholen een klimaat
scheppen waarin leerlingen zich eerlijk behandeld voelen, zich verbonden
weten met anderen op school en deelnemen aan het schoolleven. Een
dergelijke betrokkenheid vermindert niet alleen de kans op geweldpleging
maar ook het risico op diep verdriet.34 Het ligt voor de hand om de resul-
taten van dit onderzoek te beschouwen als steun voor de hiervoor
geschetste zienswijze. Met name de betrokkenheid van jongeren bij hun
sociale omgeving (zoals gezin en school) beschermt ze tegen agressief en
ander asociaal gedrag. Dat is overigens niet het enige. Van belang blijkt
evenzeer of ouders een zekere controle uitoefenen. Zij kunnen de kans op
riskant gedrag verlagen door ervoor te zorgen dat er in huis geen siga-
retten, alcohol en verdovende middelen rondslingeren. Ook vuurwapens
mogen niet al te gemakkelijk bereikbaar zijn. Ze doen er bovendien
verstandig aan om zelf regelmatig thuis te zijn.35 Met andere woorden:
behalve betrokkenheid moeten ook toezicht en controle worden opgevat
als beschermende factoren. En dat geldt niet alleen voor het gezin maar
ook voor andere domeinen waarin jongeren een deel van hun tijd door-
brengen, zoals de school, de openbare ruimte en horecagelegenheden. Die
problematiek komt in deel iii nog uitvoerig aan de orde.

Tot slot kan men zich afvragen hoe de verschillende levensfasen op
elkaar inwerken. Hierbij is van belang dat de interactie tussen het kind en
zijn omgeving in elke ontwikkelingsfase een bepaalde habitus tot gevolg
heeft die wordt meegenomen naar de volgende fase. Kinderen die de
eerste socialisatiefase goed afronden, hebben een gunstige uitgangspositie
voor hun onderwijstraject. Kinderen die een aantal tekorten met zich
meedragen – niet kunnen stilzitten, lastig zijn voor anderen, onvoldoende
taalvaardigheid – beginnen hun tweede fase met een achterstand. Zo
werkt de uitslag van de eerste fase door in de tweede fase. Hetzelfde
mechanisme doet zich voor bij het begin van de derde fase. Kinderen die
zonder al te veel kleerscheuren door hun puberteit of middelbare school
heen komen, zijn doorgaans voldoende uitgerust voor hun eigen tocht in
de wereld van bedrijf en maatschappij. Kinderen die daarentegen voor-
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tijdig van school zijn gegaan, met verkeerde vrienden omgaan of een
delict hebben gepleegd, kiezen in het volgende stadium eerder het
verkeerde pad. Daarom moet het onderzoek zich richten op de levensloop
in zijn geheel. Dat is onder meer het geval in de ketenbenadering van
Schuyt bij zijn onderzoek naar kwetsbare jongeren36 en bij het levens-
loopmodel van Bol e.a. Het betekent dat alles wat een kind meemaakt in
een bepaalde omgeving, van invloed is op elk van de volgende leefomge-
vingen. Dat begint in de baarmoeder en het eindigt in de maatschappij
van volwassen burgers.37

Dit levensloopmodel, waarbij de nadruk ligt op de complexe interactie
tussen jongeren en hun omgeving, heeft drie voordelen. Ten eerste kan er
zo enige orde worden aangebracht in de vele risicofactoren en bescher-
mende factoren die door statistisch onderzoek aan het licht worden
gebracht. Ten tweede laat dit model goed zien dat de neiging tot agressief
gedrag het product is van dynamische processen, waarbij zaken nooit
volledig vastliggen.38 Deze neiging gaat na elke fase weliswaar een
bepaalde richting uit maar wordt telkens weer beïnvloed door de omstan-
digheden die erop volgen. Ten derde maakt dit model aannemelijk dat het
gedrag van jongeren geen kwestie is van alles of niets maar van geleide-
lijke overgangen.39

Grafiek 25 Hypothetische verdeling van gedragsvormen onder jongeren
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De variatie in gedragsvormen – lopend van zeer sociaal tot asociaal – kan
worden gezien als de uitkomst van een variatie in levenslopen. Hoe deze
gedragsvormen precies zijn verdeeld, moet blijken uit (nieuw) empirisch
onderzoek. Het gaat vermoedelijk om een normaalverdeling zoals
geschetst in grafiek 25. Daarbij is een onderscheid gemaakt in zes soorten
jongeren, afhankelijk van de mate waarin zij tot asociaal gedrag neigen.
Aan de uiterste linkerzijde vinden we de sterk sociaal gerichte jongeren
(groep A). Zij komen in dit onderzoek nauwelijks aan bod.40 Gaan we
vervolgens naar rechts, dan komen we bij de jongeren die zich nooit aan
asociaal gedrag bezondigen (groep B), jongeren die soms asociaal gedrag
vertonen (groep C) en jongeren vaak asociaal gedrag vertonen (groep D).
Nog verder naar rechts bevinden zich de delinquente jongeren (groep E),
en helemaal aan het uiteinde de jongeren die de harde kern vormen
(groep F). De omvang van deze groepen is vooralsnog onduidelijk. Uit het
voorgaande kan hooguit worden afgeleid dat gewone jongeren de over-
grote meerderheid vormen en dat slechts een kleine minderheid tot de
harde kern behoort.41 Belangrijker dan het precieze verloop van de curve
is het feit dat de overgang van normale jongeren naar (zwaar) delinquente
jongeren een geleidelijk karakter heeft.42 Sociaal of asociaal gedrag is geen
absolute maar een graduele zaak. Dat geldt eveneens voor de mate van
betrokkenheid, die – zoals in dit deel is betoogd – hierbij een belangrijke
dimensie is.

Ten slotte de vraag hoe deze gedachtegang zich verhoudt tot de bindings-
theorie. In feite behelst mijn analyse in termen van betrokkenheid een
specifieke interpretatie van Hirschi’s theorie. Volgens mij kunnen crimi-
naliteit en andere vormen van asociaal gedrag niet worden verklaard
vanuit bindingen in het algemeen. De cruciale vraag is niet of een jongere
gebonden is, maar met wat en met wie hij zich verbonden weet. Daarbij
gaat het vooral om zijn betrokkenheid bij sociale omgevingen als het
gezinsleven, de school en de werkkring. Dat verklaart waarom het zelden
gaat om een onvermijdelijke ontwikkeling. Juist als kinderen bij de
geboorte bepaalde risicofactoren meedragen, als zij verkeerde vrienden
kiezen of in een slechte buurt terechtkomen, hangt alles af van de mate
waarin ouders, leerkrachten en werkgevers voldoende tegenwicht bieden.
In die zin doet de betrokkenheid van de omgeving bij jongeren er altijd
toe. Hierbij gebruik ik met opzet een dubbelzinnige term als betrokken-
heid, die aangeeft dat verbondenheid een subjectieve én een objectieve
kant heeft. In de afzonderlijke levensfasen ligt de nadruk op het subjec-
tieve element. Daarbij gaat het vooral om de mate waarin iemand zich
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betrokken voelt bij zijn omgeving en de normen die daarin worden
gehanteerd. Dat hangt mede af van elementen die niet volledig kunnen
worden beïnvloed door opvoeders. Een moeilijk temperament, neiging
tot een riskante levensstijl en de gewoonten van een marginaal milieu
beïnvloeden de betrokkenheid van opgroeiende kinderen in negatieve
zin. Bezien vanuit de levensloop in zijn geheel staan deze subjectieve
elementen echter niet op zich. Het gewicht ervan is zelf weer afhankelijk
van de mate waarin ouders, leerkrachten en werkgevers betrokken zijn bij
het wel en wee van jongeren. Al met al mag het gewicht van de socialise-
rende omgeving dus niet worden onderschat, zeker niet als het gaat om de
gewone en frequent voorkomende vormen van wangedrag die in dit boek
centraal staan.
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bevorderen en dat gezinnen altijd socialiserend werken. Bepaalde gezinnen onder-

scheiden zich door een weinig consequente opvoeding of door ouders die onvol-

doende aandacht schenken aan hun kinderen. Zulke omstandigheden zullen juist

asociaal gedrag bevorderen. Tegelijkertijd spelen zich in vriendengroepen allerlei

processen af die socialiserend werken. Niet voor niets maken trainingen die jongeren

sociale vaardigheden bijbrengen vaak gebruik van groepsdynamica. In de praktijk is

het onderscheid tussen sociaal en asociaal gedrag dus van belang in de meest uiteen-

lopende situaties. Maar de strekking van deze alinea is een theoretische en niet een

praktische. Het gaat om de vraag waar het onderscheid tussen sociaal en asociaal als

zodanig op berust. Dat onderscheid vooronderstelt een aantal algemene beginselen

van maatschappelijk verkeer. Het aanleren van die beginselen is nagenoeg onmogelijk

zonder het geraamte van instituties als Het Gezin, De School en Het Bedrijf.
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34. Blum and Rinehart 1998, p. 22, 24, 32.
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39. Dat is de centrale these die H. Angenent heeft verdedigd in Achtergronden van jeugd-

criminaliteit (1991). Mijn besluit om in dit deel niet alleen delinquente jongeren maar

ook gewone jongeren te behandelen, komt voort uit dezelfde gedachte.

40. In een ander verband heb ik laten zien dat ook de sociale zijde van het spectrum grote

variatie kent. Zie Van den Brink 1999a, p. 48-54.

41. In grote lijnen corresponderen B, C en D met de groepen die ik op basis van het Scho-
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lierenonderzoek heb besproken. Het door Weerman (1998) verrichte onderzoek had

vooral betrekking op de groepen C, D en E. De gegevens die zijn ontleend aan het

onderzoek van Loeber en Farrington (1998) betreffen voornamelijk de in groep F

geplaatste jongeren.

42. In haar bekende artikel stelt T. Moffit (1993) twee vormen van asociaal gedrag tegen-

over elkaar. In het ene geval (life-course-persistent antisocial behaviour) gaat het om

gedragingen die zich al vroeg aandienen, het hele leven aanhouden en uiteindelijk

leiden tot een pathologische persoonlijkheid. In het andere geval (adolescence-limited

antisocial behaviour) gaat het om gedragingen die zich tot de adolescentie beperken,

vanzelf overgaan en uiteindelijk de aanpassing van jongeren tot gevolg hebben.

Terwijl het eerste type relatief zeldzaam is (circa 5% van alle jongeren) komt het

tweede regelmatig voor. Moffit maakt aannemelijk dat er bij deze gedragingen heel

verschillende mechanismen aan het werk zijn. Daaruit kan echter niet worden afgeleid

dat er maar twee soorten jongeren zijn. In feite gaat ook Moffit ervan uit dat er een

geleidelijke overgang is tussen personen die tijdens hun adolescentie maar heel weinig

asociaal gedrag vertonen en personen die hun hele leven asociaal blijven (Moffit 1993,

p. 674-678).
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I n t r o d u c t i e

Bij de introductie van deel iii is een korte recapitulatie van het voor-
gaande wel op haar plaats. In de algemene inleiding heb ik een algemene
theorie over het ontstaan van agressief gedrag uiteengezet. Aansluitend
op het werk van Baumeister heb ik daarbij drie stellingen geformuleerd.
Ten eerste: agressieve neigingen vloeien vaak voort uit een gekrenkt
gevoel van eigenwaarde. Ten tweede: wie sociale betrokkenheid ontbeert,
richt zijn woede gemakkelijk op anderen. En ten derde: alleen zelfbeheer-
sing kan verhinderen dat die woede wordt omgezet in agressief gedrag.
Daarna heb ik de eerste twee stellingen onderbouwd met empirische
gegevens. In hoofdstuk 1 tot en met 5 hebben wij gezien dat het gevoel van
eigenwaarde de afgelopen decennia onder Nederlandse burgers inderdaad
is toegenomen. Dat heeft geleid tot de verbreiding van een assertieve
levensstijl, waardoor niet alleen de kans op botsingen in het maatschap-
pelijk verkeer is toegenomen maar ook onze gevoeligheid voor kren-
kingen. In dat opzicht weerspiegelt de toegenomen criminaliteit van
jongeren een algemenere verschuiving in het maatschappelijk klimaat.
Vervolgens heb ik in hoofdstuk 6 tot en met 10 laten zien dat deze
verschuiving niet in gelijke mate opgaat voor alle jongeren. Het meeste
risico lopen jongeren die op grond van hun persoonlijkheid en van hun
ervaringen in het gezinsleven, in het onderwijs en op de arbeidsmarkt
maar weinig sociale betrokkenheid ontwikkelen. Zij richten hun agressie
relatief gemakkelijk op anderen, wat tot uiting komt in uiteenlopende
vormen van asociaal gedrag. Er doet zich echter geen strikt determinisme
voor. Wel kan worden gesteld dat de kans op geweld toeneemt naarmate
iemands leven meerdere risicofactoren telt. Daarbij kan echter zelden
worden voorspeld waar, wanneer en hoe iemand tot agressie overgaat.

Bij dit laatste spelen concrete omstandigheden een voorname rol. Het
gaat met name om de vraag of jongeren – gedwongen door die omstan-
digheden – over voldoende zelfbeheersing beschikken.1 Dat is dan ook het
voornaamste onderwerp van de volgende hoofdstukken. Daarbij is op
voorhand duidelijk dat er vaak grote verschillen zijn tussen die omstan-
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digheden, juist waar het om agressie gaat. In bepaalde situaties heeft
iemand zich heel goed in de hand, ondanks het feit dat de situatie kren-
kend is voor het gevoel van eigenwaarde. In andere situaties kan de meest
futiele aanleiding al een forse knokpartij tot gevolg hebben. En daarbij
gaat het vaak om een en dezelfde persoon. De jongeman die elke dag zijn
huiswerk maakt of keurig vakken vult bij Albert Heijn, kan woest tekeer-
gaan als hij zich met vrienden in het uitgaansleven stort. Verschillende
waarnemers hebben gewezen op het belang van dit contrast en we hebben
er aan het begin van dit boek een treffend voorbeeld van gezien, namelijk
het geval van zinloze geweldpleging in Renkum. Dit onderstreept dat
asociaal gedrag niet uitsluitend kan worden verklaard vanuit een
persoonlijke ontwikkeling – laat staan vanuit een verandering die alle
burgers omvat. Daarom sta ik in dit derde deel uitvoerig stil bij het effect
van de sociale omgeving op het gedrag van jongeren. In hoofdstuk 16 en
17 doe ik dan ten slotte een poging om de samenhang tussen het histo-
risch, psychologisch en sociologisch perspectief te laten zien.

Toch zijn er ook filosofischere redenen om uitvoerig in te gaan op het
vraagstuk van de sociale omgeving. Het oude debat tussen determinisme
en vrije wil lijkt mij passé. Wie zich in het proces van de levensloop
verdiept, weet dat sommige keuzes voortvloeien uit de omstandigheden
en dat er ook momenten zijn waarop iemand door een eigen keuze in
bepaalde situaties terechtkomt. In feite doet zich tijdens de hele levens-
loop een ingewikkeld spel voor van kiezen en gekozen worden. Mede
daarom pleiten veel pedagogisch auteurs voor een sociaal-ecologische
benadering. Dat betekent dat het gedrag van een kind niet wordt
begrepen als puur en alleen het resultaat van externe invloeden óf inner-
lijke drijfveren. Het gaat om een wisselwerking waarbij het kind en zijn
omgeving elkaar permanent beïnvloeden. Het is echter opmerkelijk dat
men zelden alle consequenties van deze benadering tot zich laat door-
dringen.

Theoretisch verwijst het begrip ‘ecologie’ naar de evolutieleer. Planten
en dieren kunnen in de natuur alleen overleven als ze erin slagen om zich
te voegen naar de eigenaardigheden van hun milieu. Dat milieu is het
leven niet altijd even vriendelijk gezind, en dus moeten plant en dier zich
vaak sterk aanpassen. Dit laatste aspect wordt echter regelmatig uit het
oog verloren door voorstanders van een sociaal-ecologische benadering
in de pedagogiek. Ondanks hun nadruk op de wisselwerking tussen de
sociale omgeving en het nog jonge individu vergeten zij soms dat die
omgeving bepaalde eisen stelt.2 Elk kind wordt tijdens zijn ontwikkeling
geconfronteerd met specifieke normen of verwachtingen. Er is altijd een
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zekere balans tussen wat het kind te bieden heeft en wat zijn omgeving
vraagt. Natuurlijk is ook het omgekeerde waar en moet de omgeving
bieden waar het kind om vraagt. Maar op een of andere manier gaan
pedagogen bij voorkeur in op de tweede wisselwerking. Er is dan ook
uitgebreide literatuur over de vraag hoe ouders en andere opvoeders het
best kunnen reageren op een kind. Maar er is veel minder bekend over de
manier waarop het kind reageert op de normen van zijn omgeving.

Deze eenzijdigheid heeft verstrekkende gevolgen voor het (gebrek aan)
inzicht in agressieve jongeren, en wel om twee redenen. Ten eerste zijn er
vaak grote contrasten tussen de verschillende omgevingen waarmee een
jongere in de loop der jaren te maken krijgt. Wat in de ene situatie
normaal wordt gevonden, is in de andere situatie juist ongepast. Zo
moeten jongeren op school de nodige discipline opbrengen terwijl dat in
het ouderlijk huis vaak minder nodig is. Of zij mogen zich in het weekend
laten gaan terwijl dat op het werk volkomen abnormaal zou zijn. Daar-
door zijn er duidelijke verschillen in de mate waarin jongeren tot agressie
overgaan. Dat moet voor een belangrijk deel worden verklaard uit de
betreffende ecologie of sociale situatie. Ten tweede is het evident dat
jongeren zich nooit in één enkele omgeving ophouden. Zij zijn – zeker
vandaag de dag – zeer mobiel. Daardoor kunnen zij vrij gemakkelijk de
omgeving opzoeken waarin ze zich het meest thuis voelen. Ik laat hierna
verschillende voorbeelden van een dergelijke ‘migratie’ zien. De ene keer
gaat het om een vrijwillige migratie – bijvoorbeeld als iemand zijn vrije
tijd bij voorkeur in een bepaald milieu besteedt. De andere keer vindt die
migratie onder dwang plaats – bijvoorbeeld als iemand wegens wange-
drag van school wordt verwijderd. Vanuit evolutietheoretisch perspectief
bezien is het al dan niet vrijwillige karakter van selectie of migratie niet zo
wezenlijk. Gegeven een zekere mate van mobiliteit is eerder wezenlijk dat
jongeren met bepaalde voorkeuren vroeg of laat vanzelf terechtkomen in
bepaalde omgevingen. En ook dat is van groot belang voor ons inzicht in
agressief gedrag. Het verklaart namelijk waarom dit gedrag zich in
bepaalde domeinen concentreert en in andere domeinen nagenoeg
afwezig lijkt.

Voor concreet inzicht in het hoe, wanneer en waar van agressieve
gedragingen moet de sociale omgeving dus worden geanalyseerd.3 Spijtig
genoeg wordt de sociale omgeving in Nederland niet systematisch onder-
zocht. In de wetenschappelijke literatuur heeft zich een verschuiving
voorgedaan waarbij de belangstelling steeds minder uitgaat naar sociale
omstandigheden en steeds meer naar het ontwikkelingspsychologische
verleden of zelfs de biologische voorgeschiedenis. Dat heeft mede
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gevolgen voor de wijze waarop de informatie voor dit derde deel is verza-
meld. Uiteraard heb ik waar mogelijk gebruikgemaakt van wetenschappe-
lijk literatuur en cijfermateriaal, maar meestal beperkte dat onderzoek
zich tot één gebied en was een vergelijking met andere gebieden niet
mogelijk. Daardoor kan men gemakkelijk op het verkeerde been worden
gezet. De laatste jaren is bijvoorbeeld veel te doen geweest over pesten en
andere vormen van asociaal gedrag op school, waarbij alarmerende
rapporten zijn verschenen die aantonen dat dit verschijnsel in ernst en
omvang toeneemt. Daarbij is het echter niet tot een afweging gekomen
waarin deze op zichzelf wellicht zorgelijke ontwikkeling wordt vergeleken
met een ander terrein. Door dit gebrek aan systematisch onderzoek was ik
aangewezen op interviews die ik heb gehouden met zestien deskundigen.
De meesten van hen hebben jarenlange praktijkervaring in een bepaald
domein en kunnen de voornaamste ontwikkelingen overzien. Waar
mogelijk laat ik ze met een kort fragment aan het woord; het overgrote
deel van hun inzichten is in mijn eigen analyse opgegaan.

Daarnaast heb ik in het voorjaar van 2000 een enquête uitgezet onder
de lezers van het tijdschrift 0/25. Deze enquête bevatte een groot aantal
vragen over hun ervaringen met agressieve jongeren. De uitkomsten van
de enquête mogen niet zonder meer worden opgevat als objectieve
kennis. Het gaat om subjectieve indrukken van mensen die beroepshalve
werken met (agressieve) jongeren. Om de uitkomsten van deze enquête
op hun juiste waarde te kunnen schatten, moet eerst een aantal andere
zaken in kaart worden gebracht. Ik begin daarom met een poging om te
laten zien dat elk oordeel over een agressief of asociaal geval een bepaalde
opvatting over ‘normaliteit’ veronderstelt (hoofdstuk 11). Daarna
beschrijf ik wat in het domein van het betaalde werk, het onderwijs en het
gezinsleven normaal wordt gevonden met betrekking tot jongeren
(hoofdstuk 12). In de werkkring, op scholen en ook in de huiselijke situ-
atie valt het nog wel mee met het agressieve gedrag van jongeren, maar
dat geldt zeker niet voor de openbare weg en de stedelijke ruimte. Dat is
het domein waarin criminele jeugdgroepen zich thuis voelen en waarin
ook gemakkelijk ‘zinloos geweld’ ontstaat (hoofdstuk 13). Daarna volgt
een uiteenzetting over de rol van het geweld bij het uitgaansleven en de
vrije tijd (hoofdstuk 14). Ten slotte geeft ik de resultaten weer van mijn
enquête onder professionals (hoofdstuk 15).

218

Geweld als uitdaging  3e dr 2011.QXD:Geweld als uitdaging  3e dr BW.QXD  13-05-2011  15:20  Pagina 218



1 1

N o r m a l i t e i t  e n  z e l f b e h e e r s i n g

In dit hoofdstuk verdedig ik drie met elkaar samenhangende stellingen.
Het uitgangspunt is dat elk oordeel over agressief of asociaal gedrag een
bepaalde norm veronderstelt. De eerste stelling is dat deze normering niet
zozeer berust op juridische of morele beginselen als wel op wat normaal
wordt gevonden in een bepaalde situatie. De tweede stelling is dat profes-
sionals die afwijkend gedrag moeten beoordelen en behandelen, dat
alleen kunnen doen op basis van een zekere normaliteit. En de derde stel-
ling is dat wat normaal wordt gevonden, varieert afhankelijk van tijd,
plaats en sociale situatie.

De stelling dat elk oordeel over asociaal of agressief gedrag een
bepaalde norm vooronderstelt, spreek eigenlijk voor zich. Des te
vreemder is het dat veel onderzoekers die zich verdiepen in de ontwikke-
ling van agressief gedrag, zelden ingaan op de normen die vanuit de
sociale omgeving aan jongeren worden gesteld. Men bestudeert een
minderheid die zich op een afwijkende manier gedraagt, maar niet de
meerderheid die een bepaalde norm stelt. Dat is een van de bezwaren die
kan worden aangevoerd tegen de studies die hiervoor zijn aangehaald.
Zelfs het methodologisch zo geavanceerde onderzoek van Loeber en
Farrington gaat hier niet op in: zij trekken onbekommerd vergelijkingen
tussen gegevens uit de jaren zestig en negentig of tussen jongeren uit
Denemarken en zwarte jongemannen in Amerika.4 Dat is voor de
ernstigste vormen van jeugdcriminaliteit misschien relevant, maar zeker
niet voor de gangbaarder vormen van delinquent of agressief gedrag.
Toch wordt er zelden onderzoek gedaan naar de normen waarmee een
kind in de verschillende fasen van zijn ontwikkeling te maken krijgt.
Hetzelfde geldt voor de normen waarmee het gedrag van opvoeders wordt
beoordeeld. Onderzoekers verdiepen zich voortdurend in situaties die
afwijken van de gangbare praktijk, maar zonder duidelijk te maken wat
gangbaar is. Als voorbeeld noem ik het rapport van Junger-Tas waarin zij
stelt dat delinquent gedrag wordt bevorderd als de ouders te weinig disci-
pline en controle uitoefenen. Maar te veel discipline en controle is even-
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zeer verkeerd. Te vaak, te streng en te hard straffen werkt delinquent
gedrag zelfs in de hand.5 Daarmee staan we voor een probleem. Wie het
woord ‘te’ gebruikt, verwijst gewild of ongewild naar een juiste maat.
Maar wie bepaalt waar die norm ligt? Is die norm voor iedereen gelijk? En
onder welke omstandigheden zijn die normen van belang?

A f w i j k e n d e  g e d r a g i n g e n
Zoals gezegd meen ik dat die norm in hoofdzaak wordt bepaald door
datgene wat in een gegeven situatie als het normale wordt beschouwd. Ik
zal het vraagstuk van de norm niet behandelen als een zaak van morele
waarden of ethische beginselen en zelfs niet op het niveau van wettelijke
voorschriften, maar op een veel alledaagser niveau. Daarbij concentreer ik
me op het gedrag dat onder specifieke omstandigheden normaal wordt
gevonden in die zin dat de meerderheid van de burgers zich op die manier
gedraagt. Daarmee vat ik normaliteit dus statistisch op. Dit betekent dat
weliswaar de modale of gemiddelde waarde van bepaald gedrag kan
worden vastgesteld, maar altijd in het besef dat er variatie is. In die zin
verwijst het normale slechts naar een (meer of minder grote) meerder-
heid. Niettemin is de handelwijze van een bepaalde meerderheid sociolo-
gisch meer dan louter een numerieke zaak. Er gaat een zekere normatieve
druk van uit, waardoor degenen die afwijken ofwel gedwongen zijn om
zich te voegen naar die meerderheid ofwel gedwongen zijn om die pressie
te weerstaan zodat zij als minderheid de aandacht op zich vestigen. Mijn
these is dat zulke onderscheidingen dag in dag uit worden gehanteerd – in
de eerste plaats door burgers en directbetrokkenen, maar in feite ook
door allerlei professionals. In elk geval zijn ze cruciaal bij de ontwikkeling
van kinderen en de mogelijke problemen die zich daarbij aandienen.6

In theorie kun je volhouden dat afwijkingen van het gemiddelde niet
altijd tot een probleem leiden. Maar in het werkelijke leven is dat toch
regelmatig het geval. Omgekeerd geldt dat problemen in de psychosociale
ontwikkeling vaak een afwijking van het gangbare gedrag tot gevolg
hebben. Je kunt die problemen niet eens waarnemen als je niet van een
bepaalde normaliteit uitgaat. Dat lijkt mij althans de conclusie van een
beknopt maar voortreffelijk artikel waarin J. van der Ploeg zich over deze
kwestie uitlaat. Hij begint met de volgende vraag: wanneer is het gedrag
van het kind te beschouwen als een probleem? Hij weet uiteraard dat de
ouders en gezinsomstandigheden van kinderen nogal uiteenlopen. En hij
erkent eveneens dat er qua aanleg of groeitempo aanmerkelijke
verschillen tussen kinderen zijn. Niettemin vertoont de ontwikkeling van
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kind naar volwassene een algemene lijn waarbij de meeste kinderen op
bepaalde momenten bepaalde stappen zetten. ‘Je kan zeggen dat er zoiets
is als een gemiddelde ontwikkeling’, aldus Van der Ploeg.7 Hij voegt daar
meteen aan toe dat deze ontwikkeling bepaalde marges kent en dat niet
iedereen afwijkend gedrag op dezelfde manier ervaart. Dat een kind tot
op zekere hoogte afwijkt van het gemiddelde, is dus geen reden tot
bezorgdheid. Het is evenmin nodig dat een kind zich feilloos naar de
wensen van zijn omgeving voegt. Ook daar is een zekere spanning niet
verkeerd. Van der Ploeg: ‘Wanneer het kind echter voortdurend botst met
zijn omgeving en aanhoudend uit de pas loopt, is er een probleem. Type-
rend voor onaangepast gedrag is dat het kind of de jongere in dishar-
monie leeft met zijn omgeving, en wel zodanig dat zowel het kind als de
omgeving hinder ondervinden van dit gedrag.’8

Van der Ploeg slaat weliswaar een losse toon aan, maar hij formuleert
hier wel een wezenlijk probleem van elke opvoeding. Natuurlijk mag een
kind met zijn omgeving botsen, uit de pas lopen en hinder met zich
meebrengen! Maar de kwestie is wat men ‘voortdurend’ noemt en welke
gedragingen men ‘hinderlijk’ vindt. Dat hangt niet af van het kind zelf
maar van zijn omgeving. Dat wil zeggen: van andere kinderen, ouders,
familieleden, leerkrachten, klasgenoten, treinreizigers en overige mede-
burgers die van tijd tot tijd met dat kind worden geconfronteerd. Daarbij
zijn uiteenlopende maar altijd collectieve normen in het geding. Uitein-
delijk kan problematisch gedrag alleen worden omschreven aan de hand
van sociaal bepaalde grenswaarden. Dat blijkt ook uit de tien criteria die
Van der Ploeg noemt. Ouders moeten zich bijvoorbeeld afvragen of hun
kind incidenteel of regelmatig ongewenst gedrag vertoont. Zij moeten
nagaan of dat gedrag tot één situatie beperkt blijft of zich onder uiteenlo-
pende omstandigheden openbaart. Verstandige ouders letten op de
reactie van anderen. Van der Ploeg: ‘Naarmate er meer mensen (familie-
leden, leerkrachten, buren maar ook vrienden) zijn die vraagtekens zetten
bij het bewuste gedrag van het kind, is er meer reden zich af te vragen of
het gedrag wellicht moet worden bijgestuurd.’9 In die zin bepaalt de
normatieve omgeving in hoeverre de eigenaardigheden van een kind een
probleem vormen. Daar doet het geïndividualiseerde karakter van de
samenleving eigenlijk niet veel aan af. Het is waar dat er vergeleken met
enkele decennia terug meer vrijheid is – óók voor de manier waarop
kinderen zich ontwikkelen. Tegelijkertijd gelden er in diverse omgevingen
echter vaak specifieke verwachtingen – met als gevolg dat gedragingen die
vroeger niemand opvielen tegenwoordig toch een bron van zorg zijn.

Het meest treffende en ook wijdverbreide voorbeeld van dergelijke
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normen is de beoordeling van kinderen door medische professionals. Dat
begint al zodra het kind is geboren en door een arts of verloskundige
wordt onderzocht op afwijkingen. Zij controleren de hartslag, ademha-
ling en andere vitale functies van de pasgeborene. In de daaropvolgende
tijd wordt bijgehouden of het kind voldoende eet en of het zich wel goed
beweegt. Via het consultatiebureau wordt tijdens de vier eerste levens-
jaren regelmatig de ontwikkeling nagegaan. Op sommige punten mag de
groei bepaalde marges niet te buiten gaan. Daarvoor wordt gebruikge-
maakt van een gestandaardiseerde ontwikkeling waarbij voor jongens en
voor meisjes nauwgezet is omschreven hoe lengte en gewicht van maand
tot maand moeten veranderen. Wijkt een kind al te zeer af van de voorge-
schreven curve, dan is dat aanleiding tot nader onderzoek en eventueel tot
medisch ingrijpen. Deze werkwijze behoort inmiddels tot de dagelijkse
routine van consultatiebureaus en jeugdartsen. Ik roep het slechts in
herinnering om erop te wijzen dat deze hele procedure een normale of
gemiddelde ontwikkeling vooronderstelt. Zouden medici die normen niet
aanleggen, dan zouden zij ook niet weten wanneer zich een afwijking
manifesteert en hoe ernstig die is.

Gezien ons onderwerp is het van belang dat deze procedure ook wordt
toegepast op de psychosociale ontwikkeling. Ter illustratie daarvan heb ik
een vragenlijst opgenomen waarmee vorderingen op het gebied van de
persoonlijkheid en het sociaal gedrag, de communicatie en de grove
motoriek van het 0de tot 2de levensjaar in kaart worden gebracht (zie
vragenlijst 1). De arts gaat na wanneer een kind in staat is om twee blokjes
op elkaar te stapelen, wanneer het een potlood kan vasthouden en
wanneer het in staat is om een cirkel na te tekenen. Met betrekking tot de
communicatie wordt nagegaan op welke leeftijd het kind drie woorden
zegt, wanneer het zichzelf aanduidt met de term ‘ik’ of de eigen naam en
wanneer het vraagt naar het ‘waarom’ van bepaalde dingen. Met betrek-
king tot de grove motoriek wordt bijgehouden op welke leeftijd een kind
voor het eerst op eigen beentjes loopt, wanneer het een bol kan weggooien
zonder om te vallen en wanneer het kan fietsen op een driewieler. In
totaal wordt voor 75 onderwerpen een score vastgesteld, waarbij het met
name gaat om de vraag of het kind voorloopt of achterloopt op de gang-
bare ontwikkeling. Dat is in vragenlijst 1 de functie van de grijze en witte
vierkantjes, die aangeven op welke leeftijd een gemiddeld kind de 
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Vragenlijst 1 Gedragsvragenlijst voor kinderen van 0-12 (15) maanden (fragment)
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betreffende opdracht goed volbrengt. Op die manier kan de groei van
allerlei lichamelijke en mentale vermogens worden afgemeten aan het
normale verloop.

In tegenstelling tot de eerste levensjaren wordt de psychosociale
ontwikkeling van oudere kinderen niet altijd vastgelegd, maar áls het
gebeurt wordt dezelfde werkwijze gevolgd. Ter illustratie daarvan heb ik
een bladzijde opgenomen uit de ‘Gedragsvragenlijst voor kinderen van 4-
18 jaar’, die mij ter hand is gesteld door Frank Verhulst (zie vragenlijst 2).
Verhulst doet als hoogleraar kindergeneeskunde in het Sophiaziekenhuis
in Rotterdam al geruime tijd onderzoek naar de psychosociale ontwikke-
ling van kinderen en maakt daarbij onder meer gebruik van deze vragen-
lijst. Met het oog op onze vraagstelling richt ik me vooral op het tweede
deel van deze lijst, die 113 gedragingen en kenmerken van kinderen telt. De
ouders kunnen aangeven of zij deze kenmerken op dat moment of de
voorgaande zes maanden op hun eigen kind van toepassing achten. Daar-
onder bevinden zich verschillende gedragingen die al aan de orde zijn
geweest. Zo wordt ouders gevraagd of hun kind veel ruziemaakt, veel
aandacht nodig heeft en ongehoorzaam is. Verder wordt gevraagd of het
kind zich gauw geneert, snel driftig is en te weinig activiteit ontplooit.
Voor de goede orde wijs ik erop dat ik de diagnostische waarde van deze
lijsten allerminst in twijfel trek. Het gaat mij slechts om het feit dat elk
van deze vragen een bepaalde maat vooronderstelt. Dat een kind ruzie -
maakt, ongehoorzaam is of aandacht nodig heeft, is op zichzelf heel
gewoon. Maar de ouders moeten aangeven of het kind naar hun oordeel
veel ruziemaakt en vaak aandacht nodig heeft. Dat veronderstelt een
norm die wordt ontleend aan de eigen leefwereld van de ouders of aan het
gedrag van andere kinderen. In beide gevallen functioneert er een stil-
zwijgende normaliteit en worden via deze vragenlijst vooral de kinderen
opgespoord die er op een of ander onderdeel van afwijken.
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Vragenlijst 2 Gedragsvragenlijst voor kinderen van 4-18 jaar (fragment)
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E e n  v r o e g e  o p s p o r i n g
Hoewel ouders, familieleden, vrienden, kennissen en overige leken vaak
beseffen dat er sprake is van een bepaalde afwijking, is het vaststellen en
behandelen ervan in Nederland een professionele aangelegenheid. Mede
daarom heb ik me tot een aantal professionals gewend. Uit de gesprekken
met hen bleek dat er voor een snelle en juiste diagnose veel méér nodig is
dan het invullen van een vragenlijst. De arts of maatschappelijk werker
moet ook oog hebben voor de persoonlijke geschiedenis en sociale situ-
atie van de gezinsleden. Om dat te illustreren laat ik eerst mevrouw 
A. Baanen aan het woord. Zij werkt al geruime tijd op een consultatiebu-
reau in Amsterdam Zuid-Oost en heeft in die hoedanigheid veelvuldig te
maken met kinderen in achterstandssituaties. Op de vierde dag na de
geboorte gaat zij als wijkverpleegkundige op huisbezoek voor de hielprik.
Na veertien dagen volgt er opnieuw een huisbezoek. Daarbij worden alle
relevante gegevens van de vader en moeder, ziekten in de familie en
dergelijke in het dossier ingevuld. Er worden afspraken gemaakt voor een
eerste bezoek van moeder en kind aan het bureau. Als alles normaal gaat,
komen de kinderen het 1ste levensjaar zo’n keer of tien bij de wijkverpleeg-
kundige en worden zij vijf keer10 gezien door de arts van het consultatie-
bureau.

‘Elk kind krijgt een dossier waarin staat wat het op een bepaalde leeftijd

moet kunnen. Dat is allemaal gestandaardiseerd. Dus met één maand

moet het dit kunnen, met drie maanden dat en met zes maanden dat. Al

die items loop je na. Als je merkt dat een kind met twee maanden zijn

hoofdje nog niet goed kan optillen, laat je het na een maand terug-

komen. Als het dan nog niet lukt, neem je contact op met de arts van het

consultatiebureau. Hetzelfde geldt voor de sociale en emotionele

aspecten van het gedrag. Bijvoorbeeld: wanneer het kind met een

maand of acht je nooit aankijkt of geen echt contact maakt, moet je

uitzoeken waar dat aan ligt. Het hoeft natuurlijk niet meteen naar een

ziekenhuis. We proberen eerst om het te stimuleren. Je geeft de moeder

een paar instructies mee om het contact te verbeteren. Maar als het een

paar maanden later nog niet lukt, verwijs je via de huisarts naar een

kinderarts. Al was het maar om uit te sluiten dat het om een hersenbe-

schadiging of andere lichamelijke stoornis gaat. In feite let je bij elk

contact met het kind op de indruk die het maakt. Is het beweeglijk of

druk? Maakt het een vermoeide indruk of is het huilerig? Eventuele

stoornissen vallen je vanzelf op. Wanneer je een kind van tweeëneenhalf

een toren laat bouwen en het gooit meteen al die blokjes weg, dan
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vraag je de moeder of hij thuis wel speelt. En of hij zich een beetje

concentreren kan. Als je dan te horen krijgt dat hij alles naar beneden

trekt, steeds de afstandsbediening wegsmijt of de hele dag loopt te

gillen ... dan weet je al genoeg.’

Op die manier heeft de maatstaf van het normale in de alledaagse praktijk
een groot gewicht. Dat geldt ook voor de gedragsregels die in Nederland
worden gevolgd door de meerderheid. Omdat veel gezinnen waar
mevrouw Baanen komt van allochtone afkomst zijn, gaat zij daar uitdruk-
kelijk op in. Het aandeel van de autochtone Nederlanders komt in haar
wijk niet boven de 20% uit. Bovendien is er een sterke mobiliteit. Veel
mensen komen er wonen, krijgen kinderen en zijn binnen één of twee jaar
al weer weg. Dat het om een achterstandswijk gaat, betekent niet dat er
alleen maar problemen zouden zijn. De meeste allochtone gezinnen
passen zich goed aan de Nederlandse verhoudingen aan. Dat kost echter
vaak grote inspanning en brengt ook wel specifieke moeilijkheden met
zich mee. Zo krijgt mevrouw Baanen nogal eens te maken met taalpro-
blemen bij 2-jarigen.

‘Dat ligt doorgaans aan het aanbod thuis. Er wordt dan te weinig met

zo’n kind gepraat. Of er wordt juist in te veel verschillende talen met dat

kind gepraat. Als de vader bijvoorbeeld Ghanees spreekt en de moeder

spreekt Nederlands, hoeft dat geen probleem te zijn. Maar als ze er ook

nog Engels bij doen of een dialect, dan komt het kind er niet meer uit.

Daarom vinden wij het heel belangrijk dat die kinderen naar een peuter-

speelzaal gaan wanneer ze een jaar of 3 geworden zijn. Want dan leren

ze heel snel Nederlands en valt hun achterstand op de basisschool wel

mee.’

Het komt echter ook voor dat het kind wordt ondergebracht bij een tante
of naar een illegale crèche gaat. Dat maakt zijn aanpassing aan de Neder-
landse omgeving een stuk moeilijker.

‘Ghanese, Marokkaans en Turkse gezinnen zijn vaak gewend het kind in

een groter familieverband te laten opgroeien. In Ghana gaat zo’n kind

regelmatig naar oma of naar een nichtje toe. Die wonen daar meestal in

de buurt. Er is altijd wel iemand die iets tegen het kind zegt of er even-

tjes mee speelt. Maar hier in Nederland zit moeder 24 uur per dag met

haar kind op driehoog in een flat. Vader is meestal aan het werk of hij is

er niet. Dan kan het gebeuren dat het kind te weinig prikkels krijgt. Als
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het huilt wordt het wel aan de borst gelegd of krijgt het eten, maar er

wordt soms onvoldoende mee gespeeld. Dat moet je dan speciaal

uitleggen. Daarom stimuleren wij de moeder steeds om met hun

kinderen naar het buurtcentrum te gaan. Dan leren ze de wijk een beetje

kennen of ze komen in contact met mensen die kinderen in dezelfde

leeftijd hebben. Wij zeggen ook altijd: ga nou niet één keer in de week

boodschappen doen maar doe het elke dag en neem je kind mee. Of laat

hem met mooi weer buiten op de begane grond rennen. Dan heb je er

zelf ook veel minder last van.’

Verder adviseert mevrouw Baanen nadrukkelijk om met eten en slapen
niet altijd uit te gaan van het ritme van het kind. Moeders moeten leren
om van hun eigen ritme uit te gaan. Als een jong kind in de namiddag al
naar bed gaat en tegen middernacht weer wakker wordt, houdt het zijn
ouders uit hun slaap.

‘Je moet dat soms heel nadrukkelijk duidelijk maken. Je moet altijd

aangeven wat het verschil is met de situatie in het land van herkomst. Bij

hen thuis was er altijd wel een oma in de buurt die een paar uur kan

opletten, zodat moeder wat kan slapen. Maar hier ligt dat anders. Hier

moet je als moeder ‘s morgens vaak naar je werk toe en dan kun je niet

hebben dat je de hele nacht wakker ligt.’

Overigens is het niet zo dat kinderen uit allochtone gezinnen vaker last
hebben van asociaal of agressief gedrag. Dat komt evengoed in Neder-
landse gezinnen voor. De eerste tekenen daarvan dienen zich gewoonlijk
aan als de kinderen een jaar of 2 zijn geworden. Dan blijkt dat ze moeilijk
te corrigeren zijn.

‘Ze lopen bijvoorbeeld een hele tijd te schoppen of te schreeuwen. Als je

zegt dat ze moeten ophouden, helpt dat niet. Wij proberen de ouders te

leren hoe ze het beste kunnen omgaan met zulk gedrag. We vragen ze

ook of ze een opvoedcursus willen volgen. Die worden hier elke paar

maanden in de wijk gegeven en kosten vrijwel niets. We maken de

ouders duidelijk dat ze moeten ingrijpen. Sommige ouders reageren dan

wat lacherig. Die vinden dat wel pittig voor een mannetje van anderhalf

jaar. Maar wij zeggen altijd dat ze er iets aan moeten doen. Niet wachten

tot het verder escaleert en pas hulp zoeken als het water aan de lippen

staat. Als een kind met 2 jaar nog te corrigeren valt, is er weinig aan de

hand. Maar soms lukt dat niet. Dan proberen wij het kind te plaatsen in
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een groep van het Boddaertcentrum. Die groepen zijn niet al te groot,

zodat de leidsters het kind goed kunnen volgen. Daar houden ze het

kind vrij strak. Het krijgt er bepaalde regels aangeleerd en tegelijkertijd

krijgt de moeder begeleiding van een maatschappelijk werkster. Ze moet

het kind zelf komen brengen en halen. Als de ouders meewerken, zie je

het kind zich vaak goed ontwikkelen.’

Eigenlijk is het oog van de verpleegkundige dus permanent gericht op de
verhouding van het normale en het afwijkende. De afstand tussen die
twee mag niet te groot worden, want dan moet zij ingrijpen. Daartoe
beschikt zij over een breed scala van maatregelen, variërend van een
simpel huishoudelijk advies tot een besluit om het kind te laten opnemen
in een gespecialiseerde instelling. Door al in de eerste ontwikkelingsfase
een vinger aan de pols te houden – zowel figuurlijk als letterlijk – is haar
werk van enorme betekenis. Het zorgt er immers voor dat eventuele
ontsporingen vroegtijdig worden gesignaleerd en waar mogelijk worden
gecorrigeerd.

N o r m a l i s a t i e  a l s  d o e l
Nu wordt vaak gedacht dat dit bij de behandeling van agressief gedrag in
een later stadium heel anders is. Als jongeren eenmaal zijn ontspoord, het
foute pad opgaan of een ernstig delict hebben gepleegd, kunnen hulpver-
leners niet langer volstaan met gewone middelen. Veel van die jongeren
komen dan in gespecialiseerde inrichtingen terecht waar professionals
met medicatie, gedragstraining of psychotherapie een poging doen om ze
weer op het rechte spoor te krijgen. Bij nader inzien blijkt evenwel dat ook
deze hulpverleners impliciet of expliciet uitgaan van gangbare normen.
Dat bepaalt zelfs de mate waarin zij succes hebben. Als het goed is, weten
zij die jongeren te normaliseren in die zin dat hun gedrag gewoner of
althans sociaal aanvaardbaar wordt. Om dat te illustreren laat ik hier-
onder de heer Arnold Bartels aan het woord. Hij is al bijna dertig jaar
verbonden aan het Paedologisch Instituut in Duivendrecht. Daar geeft hij
trainingen sociale vaardigheid aan delinquente en vaak agressieve
jongeren. Verder ontwikkelt hij programma’s voor diverse andere instel-
lingen. Terugkijkend valt hem op dat de zwaartepunten in de loop der
jaren sterk zijn verschoven. In de jaren zeventig bestond er onder thera-
peuten een felle richtingenstrijd. Bartels zelf werkte destijds vanuit de
gedragstherapie, maar dat stuitte bij veel collega’s op weerstanden. Die
vonden dat een gedragstraining voorbijging aan wezenlijke aspecten als
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de emotionele beleving van jongeren, de aard van hun agressieve fanta-
sieën en de herkomst ervan in de vroege kindertijd. Zij stelden zich niet
tevreden met het wegnemen of verminderen van een symptoom en
wilden doordringen tot de ware oorzaken. Maar die aanpak bleek niet erg
effectief te zijn. In elk geval gaven evaluaties aan dat de trainingen van
Bartels en anderen vaak succes hadden. Ook uit veel Amerikaans onder-
zoek vanaf 1970 bleek dat gedragstraining relatief succesvol was.

De laatste jaren werkt Bartels eveneens vanuit een cognitieve benade-
ring. Dat lijkt misschien vreemd omdat delinquente jongeren in hoge
mate onderhevig zijn aan emoties en irrationele aandriften. Maar wat de
meeste mensen irrationeel vinden, is voor hen juist rationeel. Ze schrijven
anderen de kwaadaardige bedoeling toe die zij zelf koesteren. In wezen is
er geen conflict tussen zulke emoties en een cognitieve benadering. Veel
mensen denken ten onrechte dat emoties louter irrationele zaken zijn.
Maar ze hebben een cognitieve structuur en gaan vaak terug op reële
ervaringen. Dat laat zich ook goed uitleggen.

‘Ons streven is dat die jongens anders tegen zichzelf en het leven aan

gaan kijken. Dat is voor agressieve jongeren zeer relevant. Neem bijvoor-

beeld iemand die een bepaalde cd bezit en een andere jongen wil die cd

een paar dagen lenen. Dan ervaart die eerste jongen dat onmiddellijk als

een agressieve daad. Hij denkt dat die andere jongen de cd wil afpakken

en dus weigert hij. In de training leer je hem daarbij stil te staan. Je

probeert door te dringen tot een bepaalde kernovertuiging die aan deze

reacties ten grondslag ligt. Bijvoorbeeld de gedachte dat niemand te

vertrouwen is. Zo’n kernovertuiging is de neerslag van zijn levenserva-

ring. Een andere mogelijkheid is dat iemand zichzelf geweldig vindt

maar bij anderen steeds afwijzing tegenkomt. Dat roept vaak grote

boosheid op. In feite geef je die jongens een stuk psycho-educatie. Je

laat ze bijvoorbeeld zien dat alles in de maatschappij een bepaald

vertrouwen veronderstelt. We zeggen: als jij naar de bakker gaat om een

brood te kopen, dan ga je ervan uit dat het eetbaar is. Als je met de tram

gaat, neem je aan dat hij op tijd is. Het kan natuurlijk wel eens voor-

komen dat hij te laat is, maar in principe komt hij op tijd. Zonder dat

soort vertrouwen zou er helemaal niets functioneren. Van de andere

kant moet je ze leren dat vertrouwen niet een kwestie van alles of niets

is. Wanneer je aan een willekeurige voorbijganger vraagt om het

komende uur een briefje van duizend voor je te bewaren, heb je grote

kans dat hij binen dat uur verdwenen is. Maar als je aan een geweldige

schurk vraagt welke tram naar het station toe gaat, is de kans groot dat
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je het juiste antwoord krijgt. Dat zijn allemaal zaken die je met die

jongeren bespreekt en op video laat zien.’

Zo wordt die jongeren iets geleerd wat de meeste mensen min of meer
vanzelf meekrijgen. In dat verband spelen de veranderingen sinds de
jaren zestig volgens Bartels een ambivalente rol. Enerzijds is de vrijheid
sterk toegenomen, anderzijds worden er van iedereen ook meer sociale
vaardigheden verwacht. Die vaardigheden zijn niet bij iedereen in
voldoende mate tot ontwikkeling gebracht. Sommige jongens grijpen die
vrijheid aan om zich ongeremd te laten gaan. Zij worden niet weerhouden
door een vage angst voor straf, zoals vroeger waarschijnlijk het geval was.
Zij denken dat je bepaalde problemen met geweld moet oplossen. Zij
hebben heel wat vervelende ervaringen achter de rug waardoor hun
tekort aan vaardigheden niet is verminderd maar juist is verergerd. Als zij
een jaar of 14 zijn, hebben ze vaak al vijf scholen afgewerkt.

‘Die jongen begrijpt heus wel dat iets gebeuren moet. Hij is al een keer

met de politie in aanraking geweest of heeft een keer vastgezeten. Daar

kun je een beroep op doen. Je maakt ze duidelijk dat die training in hun

eigen belang is. Dat ze moeten leren de zaken anders aan te pakken, óók

als er problemen zijn. Je leert ze hoe dat moet. Bijvoorbeeld: wat zeg je

tegen iemand die het niet met je eens is? Wat doe je als je merkt dat je

zelf boos wordt? We leven in een informatiemaatschappij en het is erg

belangrijk dat je in staat bent om jezelf op een rustige en overtuigende

manier te presenteren. Steeds meer mensen hebben die vaardigheden

aangeleerd, dus kinderen die daar moeite mee hebben vallen al heel

vroeg uit de boot. Die manifesteren zich op een storende manier. Wat ze

hier leren, zijn eigenlijk heel gewone dingen. Hoe vraag je iets op een

vriendelijke manier? Hoe ga je om met je eigen onvrede? Veel jongeren

die wij trainen, reageren meteen agressief. Wij zeggen: wat zit je eigen-

lijk dwars? Waar ben je het niet mee eens? Zeg op een goede en duide-

lijke manier wat je vindt en zorg dat je niet meteen over de rooie gaat!’

Aldus bezien zijn de trainingen van Bartels gericht op een geweldige
inhaalslag voor jongeren.11 De jongeren onderscheiden zich doordat zij
afwijken van de gedragingen en denkwijzen die inmiddels bij de meeste
Nederlandse jongeren normaal zijn geworden. De training moet ze die
normalere gedragingen en denkwijzen bijbrengen en kan in zoverre
worden opgevat als poging tot ‘normalisatie’. Zo’n twintig jaar geleden
was een dergelijk streven in de ogen van vele professionals verdacht.
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Termen als ‘disciplinering’ of ‘normalisatie’ werden gezien als vormen van
machtsuitoefening, iets wat op gespannen voet staat met de eigen identi-
teit of zelfontplooiing van jongeren.12 Wat dat betreft is de stemming
inmiddels volledig veranderd. We beseffen dat jongeren die al te sterk
afwijken van het meerderheidsgedrag, op alle punten een verhoogd risico
lopen. Zij komen eerder in de criminaliteit terecht en kunnen de weg
alleen terugvinden als ze opnieuw een zekere disciplinering of normali-
satie ondergaan. In die zin moeten de professionals vandaag de dag doen
wat hun circa twintig jaar geleden nu juist werd verweten. Als het goed is,
dragen zij eraan bij dat er een zekere normaliteit wordt bereikt en gehand-
haafd. Weliswaar heeft hun bemoeienis met jongeren betrekking op een
heel andere levensfase dan de fase waarmee de wijkverpleegkundige te
maken heeft, maar in normatief opzicht doen zij eigenlijk hetzelfde.

B e l a n g  v a n  c o n t e x t
Dit betekent echter niet dat deze normaliteit voor eens en voor al gegeven
is. Integendeel! Juist bij datgene wat de mensen normaal vinden, doet zich
een geweldige variatie voor. Van de vele factoren die daarop van invloed
zijn, stip ik er slechts drie aan: sociale context, tijd en plaats.

Het is duidelijk dat de betekenis van gedrag in hoge mate wordt
bepaald door de sociaal-culturele context. Paul Goudena, die als klinisch
ontwikkelingspsycholoog is verbonden aan de Utrechtse universiteit,
wijst erop dat dit evenzeer geldt voor de vraag welke gedragingen als
problematisch worden ervaren. Hij geeft het voorbeeld van agressief
gedrag bij Marokkaanse jongeren.

‘Wanneer die op het schoolplein ruziemaken of zich intimiderend

opstellen, vormt dat binnen de Nederlandse meerderheidscultuur onmis-

kenbaar een probleem. Maar vanuit hun eigen culturele achtergrond

heeft het een andere betekenis. Daar gaat het om een oefening in

mannelijk gedrag. Binnen de Marokkaanse normen moet een man zich

niet al te dienstbaar opstellen, want dat is strijdig met zijn eer. Daarom

hebben veel van die jongens het gevoel dat ze hun mannelijkheid te

grabbel gooien wanneer ze op een kantoor of in de dienstverlening

gaan werken. Dat gedrag op het schoolplein heeft dus wel een bepaalde

functionaliteit, zij het dat die functionaliteit alleen binnen de eigen

culturele groep bestaat en niet in de Nederlandse maatschappij in haar

geheel.’
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Volgens kinderpsychiater Frank Verhulst kan over een verschijnsel als
hyperactiviteit hetzelfde worden gezegd:

‘In de huidige samenleving vormt dat een probleem maar in veel derde-

wereldlanden is dat minder het geval. Hyperactiviteit brengt voordelen

met zich mee wanneer kinderen worden verwaarloosd of naar een tehuis

moeten. Als je onder die omstandigheden agressief bent, kom je eerder

in contact met volwassenen, krijg je meer voedsel binnen en nemen je

overlevingskansen toe. Colombiaanse straatjongetjes leggen gewoon

het loodje als ze niet agressief genoeg zijn. Wij doen bijvoorbeeld onder-

zoek naar het functioneren van buitenlandse adoptiekinderen. Bij hen

zie je vaak dat gedragingen die eerst hun overlevingskansen vermeer-

derden hier in Nederland voor problemen zorgen. Vechten, stelen en

stiekem doen worden hier zelden gewaardeerd, terwijl dat elders het

verschil tussen dood of leven kan uitmaken. Daaruit blijkt wel dat de

betekenis van het gedrag sterk met de normen van een bepaalde omge-

ving samenhangt.’

Deze observaties zijn evenzeer van toepassing op verschillen in de tijd –
de tweede variabele. Enkele jaren terug hebben Verhulst e.a. een groot
onderzoek uitgevoerd naar het vóórkomen van probleemgedrag onder
kinderen van 4 tot 16 jaar. Daaruit bleek dat het percentage kinderen met
probleemgedrag tussen 1983 en 1993 nauwelijks is veranderd.13 Daaruit
volgt echter niet dat het gedrag in die periode hetzelfde is gebleven. Het
onderzoek berustte namelijk op waarnemingen van ouders en van leer-
krachten. Het is best mogelijk dat deze volwassenen in de loop der jaren
gewend zijn geraakt aan een hoger niveau van agressiviteit of assertiviteit
bij kinderen. Het aandeel kinderen dat afwijkt van het gemiddelde, was op
beide tijdstippen ongeveer gelijk maar dat gemiddelde zelf kan intussen
best verschoven zijn. Verhulst:

‘In feite kom je met dit soort onderzoek alleen deviantie op het spoor. De

meeste vormen van probleemgedrag hangen samen met een dergelijke

afwijking en niet met psychosociale stoornissen in strikte zin. Je meet

alleen de mate waarin het ene kind zich onderscheidt van zijn leeftijds-

genootjes. Als je spreekt van “agressief gedrag”, heb je het in feite over

gedragingen die boven het gemiddelde niveau van agressiviteit liggen.

Dat verschil kan wel voor problemen zorgen, maar het is toch van een

heel andere orde dan pathologieën als autisme of schizofrenie. Die
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worden te allen tijde en ook in uiteenlopende culturen als een stoornis

opgevat. Dat kan niet van agressief of asociaal gedrag gezegd worden.’

Zo komen we bij de derde variabele: plaats. Welk gedrag als asociaal of
agressief wordt ervaren, hangt in hoge mate af van de plaats, het domein
of de actuele situatie. In feite gelden er in elke omgeving specifieke regels
en verwachtingen. Wat in de thuissituatie gangbaar is, kan op het werk
bijzonder storend zijn. En gedrag dat op een feest normaal is, is bij een
openbare plechtigheid hoogst ongepast. De impliciete codes die in
verschillende levensdomeinen worden gehanteerd, kunnen zeer dwin-
gend zijn en vergen vaak de nodige zelfbeheersing. Het is duidelijk dat
jongeren een bepaalde tijd nodig hebben om zich die codes toe te eigenen.
Zij maken eerst een periode door waarin zij voornamelijk uitgaan van
zichzelf of hun eigen groep. Als gevolg daarvan vertonen zij gemakkelijk
asociaal gedrag (zie hoofdstuk 5). Maar de vraag blijft wel: waar of
wanneer moet zich dat afspelen? Waar of wanneer moet het worden
gecorrigeerd? In praktisch opzicht is dat vraagstuk opgelost. We zien nog
maar zelden het gedrag uit de jaren zestig en zeventig, toen jongeren over
de gehele linie van het sociale leven – niet alleen op straat maar ook op
school, in de politiek, in de kerk en bij hun ouders thuis – moesten
bewijzen dat zij het allemaal heel anders wilden doen. Momenteel hebben
de meeste jongeren een vrij ordelijk bestaan, waarbij zij hun behoefte aan
bewegingsvrijheid en experimenteergedrag beperken tot bepaalde omge-
vingen. Op school en in de werkkring leggen zij de nodige discipline aan
de dag, bij hun ouders thuis en in de vriendenkring is dat minder het
geval, en als ze naar de stad of disco gaan is dat nóg minder het geval. Wat
dat betreft is het beslist noodzakelijk om onderscheid te maken tussen
uiteenlopende domeinen of omgevingen. In sommige omstandigheden
zijn de gedragsregels en het toezicht op de naleving ervan zo sterk dat er
heel weinig ruimte voor geweld is. Er zijn echter ook omgevingen waar de
anonimiteit en de afwezigheid van sociale controle agressief gedrag van
jongeren zo niet uitlokken dan toch bevorderen.

Dit wordt geïllustreerd door een onderzoek van E. de Bie naar de ruim-
telijke spreiding van jeugdgeweld in de stad Groningen, waarbij is nage-
gaan in welke situaties de meeste geweldsdelicten plaatsvonden. Daarbij
zijn zeven categorieën situaties onderscheiden:
1. het uitgaansleven;
2. openbare ruimte;
3. huiselijke omgeving;
4. school;
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5. sportbeoefening;
6. werk;
7. overige.14

De geweldsdelicten in Groningen zijn verdeeld volgens de percentages in
tabel 22. Dit is een verdeling die te denken geeft. Niet alleen omdat er zeer
grote verschillen zijn tussen de verschillende omstandigheden, maar ook
omdat deze verdeling niet samenvalt met een onderscheid in groepen
jongeren. Het is zeker niet zo dat kansarme of laagopgeleide jongeren zich
concentreren op de horeca en daar voor moeilijkheden zorgen en dat de
hoogopgeleide jeugd zich uitsluitend wijdt aan werk of studie. Veel
jongeren werken of studeren aan een van de vele onderwijsinstellingen in
Groningen en amuseren zich na afloop van de werkweek in het stadscen-
trum. Het gaat dus voor een belangrijk deel om dezelfde jongelui. In de
ene situatie leggen zij veel zelfbeheersing aan de dag, in de andere situatie
laten zij zich volledig gaan. Dat is niet te verklaren vanuit hun persoon-
lijkheid, psychologische ontwikkeling of matige betrokkenheid maar
vanuit de sociale situatie waarin zij terechtkomen. Daarbij is vooral de
externe gedragsregulatie van belang. In het onderwijs, bij sportbeoefe-
ning en op het werk is hun gedrag onderworpen aan vrij strikte regels en
sociale controle. Dat is veel minder het geval in het uitgaansleven en de
openbare ruimte.

Tabel 22 Verdeling (%) van situaties waarin jongeren een geweldsdelict plegen (excl.

overige)

N = %

uitgaansleven 132 43

openbare ruimte 97 32

huiselijke omgeving 44 14

school 23 8

sport 7 2

werk 4 1

Bron: De Bie 1999, p. 61.

Dat geeft alle aanleiding om in de volgende hoofdstukken in te gaan op
het effect van de sociale omgeving. Daarbij staan dus niet de subjectieve,
interne en psychologische determinanten van agressief gedrag centraal
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(die zijn behandeld in deel ii) maar de objectieve en externe kenmerken
van sociale situaties waarin jongeren gemakkelijk overgaan tot agressie.

Hoewel deze situaties kunnen worden geordend naar de mate waarin
ze de zelfbeheersing ondermijnen of afdwingen, is het wellicht zinnig om
uit te gaan van twee verschillen. Het eerste verschil heeft betrekking op de
normatieve druk. In bepaalde situaties moeten we beantwoorden aan zeer
strikte normen of verwachtingen, in andere situaties veel minder. Het
tweede verschil heeft betrekking op de sociale controle of anonimiteit. In
de ene omgeving weten we dat iedereen ons kent, waardoor het nadelige
gevolgen voor onszelf heeft als we de gangbare normen overtreden. Maar
er zijn ook omgevingen waarin we door een hoge mate van anonimiteit
zijn omgeven, waardoor eventuele overtredingen zonder gevolgen blijven.
De sociale situaties die ik in de volgende hoofdstukken behandel, vallen
uiteen in vier soorten:
1. Omgevingen waarin hoge eisen worden gesteld aan ons gedrag en

waarin sterke sociale controle bestaat. Dat geldt naar mijn oordeel
met name voor de werkkring en het onderwijs.

2. Omgevingen waarin de sociale controle behoorlijk sterk is maar
zonder dat er voor het gedrag zeer strikte normen worden
gehanteerd. Dat lijkt mij te gelden voor het gezinsleven. 

3. Omgevingen waarin vrij strikte gedragsnormen bestaan maar ook
een hoge mate van anonimiteit en een weinig effectieve sociale
controle. Dat geldt voor het openbaar vervoer, het stadsleven en
andere delen van het openbare domein. 

4. Omgevingen met maar weinig sociale controle en een geringe
normatieve druk. Dat gaat bij uitstek op voor het uitgaansleven.

N o t e n
1. Overigens wordt het oefenen in zelfbeheersing er niet gemakkelijker op, doordat de

welvaart inmiddels sterk is gestegen. Zo wijst Schuyt erop dat jongeren blootstaan aan

veel verleidingen terwijl de noodzaak om zichzelf in te houden of te beperken nauwe-

lijks aanwezig is (Schuyt 1995, p. 28-30).

2. Dat is de centrale these die Judith Harris heeft verdedigd in haar boek Het misverstand

opvoeding (1999). Zij bestrijdt de gebruikelijke opvatting dat de ontwikkeling van

kinderen voor een groot deel wordt bepaald door het doen en laten van de ouders.

Belangrijker acht zij de verwachtingen die met leeftijd, geslacht en sociale categorie

verband houden. Ook het verschil van sociale omgeving oefent grote invloed uit. De

meeste kinderen leren doorgaans van elkaar hoe zij zich moeten opstellen in een

bepaald context. Dit betekent niet dat het gedrag van ouders en andere gezinsleden
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geen invloed heeft. Het gezinsleven is van belang als een van de omgevingen waarin

kinderen opgroeien – niet omdat hun ontwikkeling een kwestie van bewuste opvoe-

ding of maakbaarheid zou zijn (Harris 1999, p. 374-377).

3. Vergelijk Schuyt 1995, p. 35.

4. Loeber and Farrington 1998, p. 109-132.

5. Junger-Tas, 1996b, p. 22.

6. Zo hebben onderzoekers in de VS ontdekt dat er invloed op kinderen kan worden

uitgeoefend door de groep van samenstelling te veranderen. In groepen waarin

kinderen met asociaal gedrag een minderheid vormen en waarin de meerderheid zich

normaal gedraagt, zijn de kinderen met asociaal gedrag gemakkelijk te corrigeren. Het

omgekeerde doet zich voor in groepen waarin asociale kinderen de meerderheid

vormen. Deze effecten zijn niet onmiddellijk maar op langere termijn merkbaar. Het

apart zetten van kinderen met asociaal gedrag is dan ook een verkeerde strategie

(lezing R. Tremblay op 1 november 2000 te Amsterdam).

7. Van der Ploeg 2000, p. 5.

8. Van der Ploeg 2000, p. 7.

9. Van der Ploeg 2000, p. 9.

10. Namelijk als ze 1, 3, 6, 9 en 14 maanden oud zijn geworden.

11. Vergelijk Schuyt 1995, p. 62.

12. De latere werken van Michel Foucault hebben daarbij een voorname rol gespeeld. In

Nederland is de kritiek op professionals van allerlei pluimage onder meer verwoord

door Hans Achterhuis. De vraag waarom veel denkers zich eind jaren zeventig en

begin jaren tachtig zo kritisch over professionals en hun machtsuitoefening uitlieten,

vergt een apart onderzoek. Het is evenwel opmerkelijk dat veel van de toenmalige

critici zelf inmiddels op een invloedrijke positie zijn terechtgekomen.

13. Verhulst e.a. 1996.

14. De Bie 1999, p. 61.
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1 2

H o o g n o r m a t i e v e  o m g e v i n g e n

Dit hoofdstuk gaat over drie omgevingen die zich kenmerken door een
relatief sterke sociale controle: werkkring, onderwijs en gezinsleven. De
normen voor het gedrag van jongeren zijn in deze domeinen niet
hetzelfde: de situatie op school en binnen de werkkring heeft andere
gedragsnormen dan de thuissituatie. Over het algemeen is de normatieve
druk vanuit school of werk op hedendaagse jongeren vrij groot. Zij
moeten er aan specifieke verwachtingen voldoen en een duidelijke pres-
tatie neerzetten. Voor de situatie thuis gaat dat in minder sterke mate op.
Er is echter ook iets wat deze omgevingen gemeen hebben. Het werk, het
onderwijs en het gezinsleven worden gekenmerkt door een dicht netwerk
van persoonlijke betrekkingen. Dit netwerk brengt de nodige sociale
controle met zich mee. Jongeren kunnen zich weliswaar aan die controle
onttrekken maar zolang zij thuis, op school of op het werk zijn, kunnen
anderen hun doen en laten volgen. Daardoor alleen al leggen zij een
zekere mate van zelfbeheersing aan de dag en daalt de kans op agressieve
gedragingen.

G e e n  e r g e r n i s !
Het is niet vreemd dat dit met name geldt voor de werkkring. Werkne-
mers kijken over het algemeen wel uit om iets te doen wat nadelige
gevolgen heeft voor hun baan of inkomen. Maar dat is niet het enige. Van
belang is ook dat werknemers een prettige verhouding hebben met supe-
rieuren, collega’s en ondergeschikten. Aangezien de productiviteit van
bedrijven onder meer wordt bepaald door de inzet van de medewerkers,
zijn goede omgangsvormen en loyaliteit ook in economisch opzicht van
groot belang. De bedrijfsleiding heeft meestal hoge verwachtingen van
werknemers, en die doen hun best om daaraan te voldoen. Je zou kunnen
zeggen – een uitspraak van Marx parafraserend – dat zich op de hechte
basis van de bedrijfsvoering een hele bovenbouw van sociale, culturele en
morele normen heeft verheven, maar dan met de aantekening dat een
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moderne onderneming niet kan bestaan zonder die bovenbouw. In die
zin vooronderstelt het bedrijfsleven stilzwijgend tal van normatieve
grootheden die niet straffeloos in de wind kunnen worden geslagen.
Hoewel dit vroeger misschien niet anders was, treden deze culturele
veronderstellingen de afgelopen 25 jaar zichtbaarder aan het licht. Niet
voor niets zijn vraagstukken op het vlak van moraal, spiritualiteit en
zingeving zo populair bij vooruitstrevende managers. Zij beseffen dat er
een herschikking van de sociale waarden gaande is die ze dwingt om de
consumenten, werknemers, aandeelhouders, concurrenten en ook zich-
zelf met andere ogen te bezien. Welke verschuivingen spelen een rol bij
deze nieuwe sensibiliteit? Hoe komt het dat er meer sociale en normatieve
druk op werknemers wordt uitgeoefend?

Helaas ontbreekt mij hier de ruimte om dit intrigerende verschijnsel
uitvoerig te behandelen. In plaats daarvan stip ik twee ontwikkelingen
aan die erop van invloed zijn. In de eerste plaats is het opleidingspeil in
Nederland de afgelopen decennia gestegen. Zo vormen degenen die hoger
beroepsonderwijs of een wetenschappelijke opleiding hebben voltooid al
een kwart van alle werknemers. Dat heeft niet alleen gevolgen voor het
soort werk maar ook voor de machtsbalans in het bedrijf. Het werk van
‘hoofdarbeiders’ onderscheidt zich in de regel door grotere complexiteit
in combinatie met een autonomere uitvoering.1 Zij hebben doorgaans
een baan die zelfstandig denken en veel zelfdiscipline vergt. Daarbij heeft
het weinig zin om pressie uit te oefenen en kan dit zelfs averechts
uitpakken.2 Een tweede ontwikkeling is dat het zwaartepunt van het
Nederlandse bedrijfsleven de afgelopen decennia is verschoven. Het
aandeel van klassieke sectoren als landbouw, transport of industrie is
teruggelopen en het aandeel van de dienstensector is sterk gestegen.
Halverwege de jaren negentig was deze sector al goed voor 71% van alle
werkgelegenheid.3 Deze verschuiving betekent dat werknemers aan
andere kwalificaties moeten voldoen. Bij transport en industrie zijn de
werknemers vooral met ‘dingen’ in de weer, bij dienstverlening gaat het
vaker om mensen en menselijke betrekkingen. Werknemers in de dienst-
verlening brengen een groot deel van de dag door met praten, verkopen,
telefoneren en andere vormen van communicatie. Bij de klassieke
arbeider kwam het vooral aan op lichaamskracht en technische
bekwaamheden, maar tegenwoordig hangt het succes van een bedrijf
meer af van psychologische en sociale vaardigheden.

Door deze verschuivingen worden werknemers geconfronteerd met
andere verwachtingen. Uit het eerder aangehaalde onderzoek van
Moelker is gebleken dat sociaal-normatieve eisen bij de personeels -
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werving steeds meer gewicht hebben gekregen.4 Dat kan worden toege-
juicht als een belangrijk element in de modernisering van het Neder-
landse bedrijfsleven, maar het is tegelijkertijd erg naïef te geloven dat een
dergelijk proces geen schaduwzijden heeft.5 Zo kennen we in Nederland
een hoge werkdruk. Dat komt niet alleen doordat onze productiviteit per
arbeidsuur een van de hoogste ter wereld is maar ook omdat er vaak
onder stress wordt gewerkt. Daardoor neemt het aantal mensen met
klachten op psychisch en sociaal gebied de laatste jaren sterk toe.6 Werk-
gevers maken bij ziekte wel eens de schampere opmerking dat het ‘tussen
de oren zit’. Zij mogen echter niet vergeten dat ook de productiviteit van
hedendaagse werknemers tussen de oren zit. In die zin is er een evident
verband tussen de eisen die aan moderne werknemers worden gesteld en
het soort klachten of problemen die zij ontwikkelen. Er is dan ook een
aanzienlijke uitstoot van werknemers die niet kunnen voldoen aan deze
hedendaagse eisen. Doordat zij voor het merendeel in de WAO terecht-
komen, lijkt het alsof de werkloosheid in Nederland bescheiden is. In
werkelijkheid is er echter – zelfs in tijden van hoogconjunctuur – een
grote groep inactieven die ongeveer een kwart van de beroepsbevolking in
brede zin omvat. Vaak zijn dit werknemers die qua omgangsvormen,
opleiding en flexibiliteit niet beantwoorden aan de normen van de
moderne economie.7

Deze dynamiek van selectie en migratie, die op de arbeidsmarkt goed
merkbaar is, geldt vanzelfsprekend ook voor werknemers die aan het
begin van hun carrière staan. Jongeren die een aantrekkelijke baan willen,
moeten aan de hoogste normen voldoen. Degenen die qua opleiding of
sociale vaardigheden minder hoog scoren, zijn meestal eerder aange-
wezen op saai of slecht betaald werk. En agressieve of criminele jongeren
krijgen vaak helemaal geen baan. Om na te gaan hoe dit feitelijk in zijn
werk gaat, heb ik een aantal vragen voorgelegd aan de heer Mark Beurse.
Hij is bedrijfsleider van een McDonald’s-vestiging in het westen van ons
land en is daarbij verantwoordelijk voor de aanstelling van nieuw perso-
neel. McDonald’s is in meerdere opzichten illustratief voor wat ik hier-
voor heb besproken. Het personeel bestaat grotendeels uit jongeren en
dienstverlening speelt er een voorname rol. Bovendien hanteert het
bedrijf hoge normen, bijvoorbeeld op het gebied van de hygiëne. Volgens
Beurse probeert McDonald’s de regelgeving altijd één stap voor te zijn.

‘Op het moment dat de Nederlandse overheid 100% hygiëne eist, zorgen

wij ervoor dat we op 120% zitten. Dat is een bewust beleid en het

publiek rekent daar ook op. Onze gasten gaan er simpelweg van uit dat
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het altijd schoon is in de zaak, en de keuringsdienst van waren legt bij

ons extra strenge normen aan. Het personeel wordt de hele dag gecon-

troleerd door een manager. Die let erop dat ze het eten nooit aanraken,

dat ze elk halfuur hun handen wassen enzovoort. Dezelfde strenge eisen

stellen we op milieugebied door afval zo veel mogelijk te scheiden en te

recyclen. En verder moet alles natuurlijk efficiënt in zijn werk gaan. Wij

streven er bijvoorbeeld naar om de rijen voor een kassa zo kort mogelijk

te laten zijn. Onze norm is dat klanten niet langer dan twee minuten

hoeven te wachten. Dat wordt trouwens gecontroleerd vanuit het

hoofdkantoor. Wij worden drie keer per jaar bezocht door controleurs:

één keer aangekondigd en twee keer onaangekondigd. Dan komen ze

met een dik boek de zaak binnen om na te gaan of we voldoen aan alle

richtlijnen die door McDonald’s in Amerika zijn opgesteld en overal ter

wereld gelden.’

Dit heeft uiteraard gevolgen voor de eisen die Beurse aan zijn werknemers
stelt. De meesten van hen zijn 15 of 16 jaar als zij voor het eerst bij McDo-
nald’s komen werken. Aan de vraag of zij een opleiding hebben afge-
maakt, hecht Beurse niet al te veel betekenis.

‘Scholing en diploma’s spelen eigenlijk alleen een rol wanneer iemand

een hogere functie ambieert, maar voor degenen die in de keuken

werken of achter de kassa staan maakt dat weinig uit. Veel belangrijker

is de wijze waarop ze met ons publiek omgaan. Ze mogen de klant op

geen enkele wijze ergernis bezorgen. Daarom let je onder meer op hun

gedrag en voorkomen.’ 

Om te achterhalen wat Beurse daarmee bedoelt, heb ik hem een serie
gedetailleerde vragen gesteld. Mag een jongen met lang haar bij hem
komen werken? Is een piercing toegestaan? Worden er eisen gesteld aan
iemands taalgebruik? En wat doet de bedrijfsleider als blijkt dat de sollici-
tant ooit in aanraking is geweest met de politie?

‘Om met dat laatste te beginnen: iemand zal tijdens de sollicitatie niet

gauw vertellen dat hij in de bak gezeten heeft. Ik heb wel eens een heel

aardig meisje aangesteld, van wie later bleek dat ze bij supermarkt hier

in de stad ontslagen was omdat ze geld uit de kassa meegenomen had.

En we hebben ook wel eens een jongen gehad die zich in zijn vrije tijd

met drugs dealen bezighield. Als zulke dingen boven water komen,

vliegen ze er natuurlijk uit. Daar heb je een proeftijd voor. Als dan blijkt

242

Geweld als uitdaging  3e dr 2011.QXD:Geweld als uitdaging  3e dr BW.QXD  13-05-2011  15:20  Pagina 242



dat er iets niet deugt, kun je het dienstverband gewoon beëindigen. Dat

wordt moeilijker als iemand al een jaar aan het werk is. Voor de rest

worden er geen extreme eisen aan het personeel gesteld. Een jongen

met lang haar is bijvoorbeeld geen probleem, maar hij moet het wel

opgestoken of in een staart dragen. Dat is wettelijk vastgelegd. Als je in

de keuken werkt, zet je gewoon een koksmuts op. Vroeger zou dat lange

haar misschien een probleem gevormd hebben, maar nu niet meer. Met

de kleuren van het haar ligt het iets moeilijker. Je mag het best henna-

rood kleuren, maar fluorescerend paars staan wij niet toe. Bepaalde

klanten kunnen zich daaraan ergeren. Een piercing is sinds kort wel

toegestaan, maar toch had ik laatst iemand bij wie het geen gezicht was.

Die heb ik toen gevraagd om er een pleister overheen te plakken. Je kunt

er eigenlijk geen al te starre regels over opstellen. De beslissende vraag is

wat door het publiek normaal gevonden wordt. Als de meeste jongeren

zich op een bepaalde manier kleden of gedragen, ga je daar als werk-

gever op een zeker ogenblik in mee.’

Hoewel Beurse klantvriendelijkheid hoog in het vaandel heeft staan,
probeert hij zijn medewerkers niet zover te krijgen dat zij de hele dag
‘goedemorgen’ of ‘dank u wel en tot ziens’ zeggen.

‘Een klantvriendelijke benadering is toch meer een kwestie van persoon-

lijkheid. Soms heb je iemand die dat niet kan opbrengen. Die zet je dan

bij voorkeur in de keuken aan het werk. Het enige wat je absoluut niet

kunt hebben, zijn werknemers die een klant grof of agressief benaderen.

We hebben wel eens een jongen gehad die heel snel geïrriteerd raakte.

Sommige klanten wisten dat, die vonden het leuk om hem te pesten als

hij bij de kassa stond. Dat liep bijna uit op een vechtpartij. Ik heb hem

nog net geen officiële waarschuwing gegeven, maar dat had hij eigenlijk

wel verdiend. Agressief gedrag tegenover onze klanten – dat is natuur-

lijk absoluut taboe.’ 

Toch is het niet altijd gemakkelijk om geduldig en beleefd te blijven, want
sommige klanten veroorzaken buitengewoon veel ergernis. Beurse vertelt
hoe zijn bedrijf een hele zomer is belaagd door een groep Marokkaanse
jongeren.

‘Zij hielden bijvoorbeeld het terras bezet, aten hun Big Mac voor de helft

op om dan te klagen dat hij koud geworden was, morsten overal met

mayonaisesaus enzovoort. Als de manager daar iets van zei, begon het
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spelletje pas goed. Zij werden steeds agressiever. Op een zeker moment

zijn ze zelfs mijn vriendin naar de keel gevlogen omdat ze niet snel

genoeg bediend werden. Toen hebben wij besloten om een aantal huis-

regels aan de muur te hangen. Dan kan er tenminste proces-verbaal

worden opgemaakt als iemand zich misdraagt.’

Met deze ervaringen staat Beurse niet alleen. Veel mensen hebben bij hun
werk te maken met klanten die boos of agressief worden. Dat geldt met
name voor niet-commerciële vormen van dienstverlening. Het blad
Aaneen heeft eens een reportage aan dit probleem gewijd. Daarbij
kwamen tien vakbondsleden aan het woord. Zij werkten in uiteenlopende
sectoren, zoals het openbaar vervoer, de belastingdienst, het onderwijs en
de zwakzinnigenzorg, maar maakten allemaal hetzelfde mee: klanten die
woedend op hen afkwamen of dreigden om de boel kort en klein te slaan.
Zo vertelde een medewerkster van de sociale dienst in Deventer over een
man die opeens met een molotovcocktail voor haar balie stond. Hij
dreigde alles in brand te steken als er niet naar hem werd geluisterd: ‘De
dag ervoor had hij via de telefoon aangekondigd langs te komen met een
brandbom. Dat geloof je dan niet. Ineens stond hij er toch. Totaal out of
control. Dan voel je je best een beetje angstig, maar dat laat je niet merken.
Je blijft uiterlijk rustig. Dat straalt over op de agressieve klant. Een
leidinggevende heeft de man tot bedaren gebracht. Hij is uiteindelijk
geboeid afgevoerd. Ik ken de man wel. Gewoonlijk is hij vrij redelijk. De
laatste tijd is agressie bij ons schering en inslag. Het is of de bladeren van
de bomen vallen.’8 Dit soort bedreigende confrontaties maakt het werk in
de sociale sector soms erg zwaar. Politieagenten, maatschappelijk werkers
en werkers in de gezondheidszorg kunnen erover meepraten.9 Niet voor
niets worden deze beroepen gekenmerkt door een hoog ziekteverzuim en
een groot aantal gevallen van burn-out. Maar dat is niet de moeilijkheid
waar het nu om gaat. Een gewelddadige cliënt is duidelijk iets anders dan
een agressieve collega. Dat laatste komt op het werk slechts zelden voor.
En voorzover het voorkomt, is het niet te vergelijken met het gedrag van
jongeren dat we in andere domeinen tegenkomen.

L e e r l i n g e n  a a n s p r e k e n
Voor het onderwijsveld geldt in grote lijnen hetzelfde verhaal. Ook
scholen brengen de nodige gedragsregels of sociale controle met zich mee,
en dit dateert niet van gisteren. De school vervulde al een centrale rol in
het negentiende-eeuwse beschavingsoffensief, toen werd geprobeerd om
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de waarden en normen van de burgerij te verbreiden over brede lagen van
de bevolking. Daarbij ging het aanleren van cognitieve vaardigheden
hand in hand met het aanleren van sociale vaardigheden. Kinderen uit de
arme volksklasse leerden lezen, schrijven en rekenen maar werden ook
geoefend in competenties op moreel, sociaal en politiek gebied. Zij
leerden om de leerkracht te gehoorzamen, om op tijd naar school te gaan
en om zich daar een aantal uren te concentreren op hun werk. Zij leerden
bovendien iets over goed en kwaad, over de vaderlandse geschiedenis en
over hun plichten als burger. Ook werd hun gedrag aan voortdurende
controle onderworpen en zo nodig in de gewenste richting bijgestuurd
via positieve en negatieve sancties. Sindsdien is het onderwijs een van de
omgevingen waarin kinderen op een krachtige manier worden gecon-
fronteerd met heersende normen en waarin zij ook onderworpen zijn aan
stringent toezicht. Daardoor valt het – ondanks alarmerende berichten in
de pers – door de bank genomen mee met agressief gedrag op school.
Voordat ik hierop inga, wil ik een paar woorden wijden aan de wat
dubbelzinnige ontwikkeling die het onderwijs (net als het bedrijfsleven!)
de afgelopen decennia heeft doorgemaakt. Doordat de eisen geleidelijk
omhoog zijn gegaan, hebben ook selectie en migratie meer gewicht
gekregen. Het kan daarom geen kwaad om even stil te staan bij deze twee
contrasterende gezichten van het hedendaagse onderwijs.

Van de ene kant zijn de eisen die aan leerlingen (en het onderwijs zelf)
worden gesteld in de loop der jaren omhooggegaan. Zo heeft het onder-
wijsaanbod een verbreding ondergaan. Er zijn nieuwe vakken en leerge-
bieden bij gekomen, zoals verzorging, informatiekunde en zorg voor het
milieu. Verder is de aandacht voor sociale vaardigheden toegenomen. De
oude nadruk op deugden als netheid, ijver of gehoorzaamheid mag dan
verminderd zijn, maar daarvoor zijn nieuwe deugden in de plaats
gekomen. Vandaag de dag moeten kinderen in staat zijn om hun eigen
mening te verwoorden. Zij moeten respect opbrengen voor de opvat-
tingen van anderen, leren om met conflicten om te gaan en leren om voor
zichzelf op te komen en tegelijkertijd rekening te houden met anderen.
Het gaat met andere woorden om een heel pakket van normatieve en
sociale verwachtingen dat er beslist niet minder op is geworden. Boven-
dien is het onderwijs geen eiland meer. Met name in het voortgezet
onderwijs werpen de eisen van de arbeidsmarkt hun schaduw vooruit:10

‘De groei van de onderwijsdeelname heeft te maken met de betekenis van
de gevolgde opleiding voor de maatschappelijke loopbaan. Jongeren zijn
zich ervan bewust dat hun kansen op de arbeidsmarkt afhangen van hun
opleiding. Door een voortgezette opleiding te volgen, trachten zij een
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goede uitgangspositie te verwerven.’11 Wat ten slotte ook gevolgen heeft, is
de sterkere resultaatgerichtheid bij de onderwijsinstellingen. Zij hebben
meer ruimte gekregen om een eigen beleid te ontwikkelen, maar daar
staat tegenover dat ze zich tegenover de leerlingen, hun ouders en de over-
heid meer dan vroeger moeten verantwoorden voor hun productiviteit.12

Al deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat er in het onderwijs niet
alleen uitdrukkelijk normen worden gehanteerd maar ook dat deze
normen in toenemende mate expliciet worden geformuleerd en via testen
(voor leerlingen) of scores (van onderwijsinstellingen) objectief worden
getoetst.

Deze ontwikkeling bevordert ontegenzeggelijk de productiviteit van
het hedendaagse onderwijs. De schaduwzijde ervan is dat de selectieve
werking van de school ook is versterkt. Dat blijkt onder meer uit de groei
van het speciaal onderwijs. Sinds het begin van de jaren zeventig is de
deelname aan dit soort onderwijs zelfs verdubbeld,13 waarbij het selec-
tieve element bij de overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs
niet alleen sterker is geworden maar ook een meer openlijke vorm heeft
aangenomen. Het SCP spreekt van ‘een ware cijfercultuur, waarin presta-
ties tot in decimalen nauwkeurig worden vastgesteld’.14 De recentste
vernieuwingen, zoals het studiehuis, zullen dat selectieve element waar-
schijnlijk vervroegen en versterken. Doel van de voorgestelde verande-
ringen is de scholier te veranderen in een actieve leerling die met infor-
matie- en communicatietechnologie leert om zelfstandig kennis te
verwerven. Doel en effect zijn echter niet hetzelfde. Het effect van het
studiehuis is vermoedelijk dat leerlingen op een vroeger tijdstip moeten
kiezen voor een bepaald onderwijstraject, dat die keuze minder mogelijk-
heden biedt tot tussentijdse aanpassing en dat de doorstroommogelijk-
heden voor de beroepsgerichte opleidingen beperkt zijn.15 Op die manier
zullen selectie- en migratieprocessen in de nabije toekomst hun stempel
drukken op de sociale situatie in het onderwijs.

Het is echter niet zo dat het onderwijs zonder deze nieuwe maatregelen
niet selectief zou zijn. Leerlingen worden – zoals gezegd – van oudsher
beoordeeld met cognitieve en sociale normen. Het gebruik van termen als
‘voldoende’ en ‘onvoldoende’ zegt wat dat betreft genoeg. Er is in de loop
der jaren een hele methodiek ontstaan om vast te stellen wie niet aan de
verwachtingen voldoet en in hoeverre een tweede kans geboden wordt of
dat de leerling moet verhuizen naar een andere instelling. Dat geldt zeker
voor leerlingen die zich asociaal of agressief gedragen. Hun lotgevallen
zijn onder meer onderzocht door Dijksterhuis en Nijboer.16 Zij gingen
aanvankelijk uit van de hypothese dat voortdurend falen op school bij
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leerlingen demotivatie en wangedrag tot gevolg heeft. Op die manier zou
criminaliteit bij jongeren kunnen worden opgevat als het product van een
selectief onderwijssysteem. Het empirisch onderzoek liet echter het
omgekeerde zien. Leerlingen plegen wangedrag omdat zij van huis uit een
sterke behoefte aan kicks hebben en daarom weinig motivatie voor het
onderwijs opbrengen. Zo blijkt dat een leer- of motivatieprobleem vaak
door asociaal gedrag wordt veroorzaakt. In die zin gaat het eerder om
zelfuitsluiting dan selectie door het onderwijssysteem. Dit betekent niet
dat de school er niet toe doet. De school kan er op zijn minst aan
bijdragen dat de problemen niet verergeren.17 Nijboer bekritiseert leer-
krachten die al vaak een onverschillige houding aannemen als het de
verkeerde kant opgaat met een jongere. Zij keuren delinquent gedrag
onvoldoende af en dreigen zelden met een straf, laat staan dat ze die daad-
werkelijk opleggen. Nijboer heeft dan ook gepleit voor actievere bemoei-
enis van ouders en leerkrachten.18

Ik kan moeilijk beoordelen of deze kritiek nog altijd geldt. Wellicht is
het tij inmiddels gekeerd. In elk geval is men op veel plaatsen in het
onderwijs druk bezig om asociaal gedrag bij jongeren terug te dringen.
Dat mogen we tenminste opmaken uit de gesprekken die ik heb gevoerd
met Fred de Zoete en John Kranenburg. Kranenburg stond ten tijde van
het gesprek aan het hoofd van openbare basisschool De Meerpaal in
Leiden. De Zoete is directeur van het Da Vinci-college, een openbare
school voor voortgezet onderwijs in Leiden.

Kranenburg wijst onder meer op de toegenomen belangstelling voor
pesten en aanverwante problemen aan het begin van de jaren negentig.
Op zichzelf is dat soort gedrag al erg oud, maar vanaf begin jaren negentig
ging men er in het onderwijs anders tegenaan kijken. Er kwam meer
aandacht voor het slachtoffer. Vroeger beperkte men zich tot de scholier
die een ander pest: hij kreeg straf of werd apart gezet, en daarmee moest
het dan vanzelf overgaan. Tegenwoordig wordt ook gekeken naar de
positie van het slachtoffer én naar de groep van meelopers. De slachtoffers
onderscheiden zich vaak doordat zij sociaal niet erg handig zijn, weinig
modieuze kleren dragen of anderszins afwijken van het gemiddelde.

‘Daardoor krijgen ze een speciale rol toebedeeld in het machtsspel dat

leerlingen met elkaar spelen. We hanteren tegenwoordig eerder een

pedagogische dan een morele benadering. We leren de kinderen

bepaalde omgangsvormen aan waardoor pestgedrag wat minder nodig

wordt. Daarvoor dient er op school een kleinschalige en overzichtelijke

situatie te bestaan. De leerkrachten moeten alle leerlingen kennen en bij
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naam aanspreken. Alleen zo komt er onderling vertrouwen tot ontwik-

keling.’

‘Wat wij hier op school heel nadrukkelijk bewaken, is een prettige

omgang met elkaar en een goede sfeer. We vinden het van groot belang

dat kinderen leren om met elkaar rekening te houden. We proberen ze

daar gevoelig voor te maken – als ze het al niet zijn – en daarbij gaan we

van nogal hoge eisen uit. Het vernederen van een ander kind vatten wij

bijvoorbeeld als een vorm van agressie op. Iemand anders lichamelijk

pijn doen is echt over de streep. Als er toch iets verkeerd gaat, gebruiken

we dat als een leermoment. We bespreken het in de klas vanuit de vraag

wat ervan te leren is. We kijken samen wat er precies voorgevallen is,

waarom dat vervelend is, wat je er in de toekomst aan kunt doen enzo-

voort. We moeten nu eenmaal accepteren dat het tussen mensen wel

eens tot agressie komt. Dat geldt evengoed voor kinderen. Maar het is

niet altijd gemakkelijk om aan te geven waar nu de grens ligt. Dat is

onderwerp van een klassikaal gesprek. Op die manier is er in de loop der

jaren een aantal gedragsregels ontstaan. De laatste tijd worden die

expliciet geformuleerd. Aan het begin van het schooljaar stelt elke groep

een aantal regels op over de manier waarop je met elkaar omgaat. Dat

blijkt in de praktijk goed te werken. Je moet niet vergeten dat de meeste

kinderen elkaar geruime tijd kennen. Ze trekken tegen het einde van de

basisschool vaak al zeven of acht jaar met elkaar op. Ze weten precies wat

ze aan elkaar hebben. Dat maakt het gemakkelijk om te zeggen: wat

vinden jullie de voornaamste aandachtspunten in de omgang met elkaar?’

Op die manier lukt het de school van Kranenburg om agressief gedrag
van leerlingen te beteugelen. De Zoete heeft minder gunstige ervaringen.
Als directeur van een omvangrijke instelling voor voortgezet onderwijs
heeft hij veel te stellen met asociaal gedrag van jongeren. Daarbij speelt
natuurlijk wel een rol dat zij een moeilijke fase doormaken. Vergeleken
met kinderen op de basisschool brengen pubers en adolescenten relatief
veel problemen met zich mee. Toch is dat volgens De Zoete niet het enige.
Hij ontwaart ook een agressievere houding bij bepaalde leerlingen:

‘Ik ben niet negatief over alle jongeren, maar je merkt wel dat bepaalde

leerlingen in toenemende mate van zichzelf uitgaan. Die zijn niet bereid

– of niet in staat – om eventuele onenigheden rustig uit te praten met de

schoolleiding. Ze gaan meteen over tot een escalatie van het conflict. Op

zichzelf is hun standpunt misschien wel juist maar ze brengen het op
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zo’n heftige manier naar voren dat een redelijk gesprek onmogelijk

wordt. Ik heb de indruk dat jongeren dat vroeger beter aanvoelden. Veel

leerlingen zijn bijzonder assertief. Daar is niets op tegen maar ze moeten

wel beseffen dat het maatschappelijk verkeer bepaalde grenzen stelt. Ze

moeten leren dat er verschillende manieren zijn om je gelijk te halen

maar dat schreeuwen of ruziemaken niet acceptabel is. Soms gaat het er

bij een conflict zó heftig aan toe dat een leerling uit de klas verwijderd

wordt. Die leerling komt bij mij en dan moet hem je als schoolleider

duidelijk maken dat zijn optreden niet doelmatig is, dat hij zijn eigen

zaak er niet mee dient. Daar zijn leerlingen niet allemaal gevoelig voor.

Wij hebben binnen onze school zowel mavo als vwo-leerlingen. Over het

algemeen gaat het bij de laatsten wat soepeler dan bij de eerste groep.

Daarin speelt onder meer de gezinsachtergrond een rol. Vwo-leerlingen

komen vaak uit een gezin waar men opleiding heel belangrijk vindt,

waar men vrij hoge waarden of normen hanteert. Die leerlingen kunnen

evengoed met een leraar in conflict komen, maar dat leidt niet meteen

tot schelden, dreigen enzovoort.’

Ook op deze school wordt uitdrukkelijk gebruikgemaakt van grondregels.
Er wordt voor gezorgd dat er voldoende toezicht is, zowel in de vorm van
camera’s als surveillerend personeel. Verder wordt geprobeerd om een
positieve groepscode te ontwikkelen. Als kenmerken van een goede
onderlinge omgang gelden onder meer: elkaar niet op het uiterlijk beoor-
delen; elkaar niet buiten de groep sluiten; niet aan de spullen van een
ander zitten; elkaar niet uitlachen; elkaar niet uitschelden; niet roddelen
over elkaar; van elkaar afblijven; elkaar niet bedreigen; elkaar accepteren
zoals je bent; luisteren naar elkaar; niet spreken met elkaar in een taal die
de omgeving niet verstaat. Daarover maken de klassen afspraken. Verder
worden er regels opgesteld voor het geval iemand desondanks overgaat
tot pesten of ander asociaal gedrag.

Met betrekking tot agressief gedrag lijkt het onderwijs dus op het
bedrijfsleven. Het is een omgeving waarin jongeren met duidelijke
normen en verwachtingen worden geconfronteerd. Bovendien oefenen
leerkrachten en leerlingen de nodige sociale controle uit. Dit werkt in de
hand dat er slechts zelden wordt overgegaan tot agressie. Weliswaar doen
zich in het voortgezet onderwijs vaker moeilijkheden voor, maar die
vloeien vooral voort uit de leeftijd van de leerlingen. Bovendien vallen die
moeilijkheden reuze mee als ze worden vergeleken met het gedrag van
diezelfde leerlingen in andere situaties.
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To e z i c h t  h o u d e n
Zoals gezegd vertoont het gezinsleven zowel verschillen als gelijkenissen
met het werk en de school. Het verschil betreft vooral de verwachtingen
waaraan kinderen moeten beantwoorden. Ouders oefenen een zekere
normatieve druk uit, maar die druk heeft op de eerste plaats te maken met
de opleiding en de kans op een goede werkkring. Verder stellen zij eisen
aan de omgang met anderen. Het gezinsleven zelf kenmerkt zich echter
door zeer informele verhoudingen. Wat dat betreft is er een groot contrast
tussen de affectiviteit van het Nederlandse gezinsleven en de competitieve
sfeer van het bedrijfsleven. 

Tegelijkertijd is duidelijk dat jongeren ook in de huiselijke omgeving
aan bepaalde regels onderhevig zijn. Affectieve betrekkingen zijn welis-
waar van groot belang, maar het gezinsleven brengt ook discipline en
controle met zich mee. Vaders en/of moeders moeten naar hun werk,
kinderen mogen niet te laat op school komen en het huishouden mag er
niet te veel bij inschieten. Dus moeten er afspraken worden gemaakt,
taken worden verdeeld en moet de uitvoering ervan worden gecontro-
leerd. Dat geldt niet alleen voor het huiselijk bedrijf maar ook voor het
opvoeden. Liefde en betrokkenheid zijn niet genoeg. Ouders moeten ook
gezag over hun kinderen uitoefenen, grenzen stellen aan hun gedra-
gingen, hun kinderen ertoe brengen om bepaalde regels te volgen en ze zo
nodig bestraffen als er een regel wordt overtreden. Dit aspect van het
opvoeden is niet altijd even populair – zeker niet in Nederland – maar het
hoort er onmiskenbaar bij.19 Daarbij gaat het niet eens om de inhoud van
die regels maar om het feit dat ouders zich duidelijk en consequent
opstellen. Zoals Angenent het formuleert: ‘Een goed opvoedingsbeleid is
per definitie een consequent opvoedingsbeleid. Het is voor een kind van
groot belang te weten waar het aan toe is, wat de ouders van hem
verwachten en hoe ze op zijn gedrag zullen reageren. Dat geeft het kind
zekerheid en zelfvertrouwen. Bovendien is slechts een constant en conse-
quent gedrag van ouders normgevend voor kinderen.’20

Elementen als discipline en controle dragen bij aan de ontwikkeling
van sociaal gedrag. Kinderen leren op die manier om bepaalde regels te
volgen, zichzelf te beheersen en rekening te houden met anderen. Het is
dan ook niet vreemd dat delinquenten vaak uit een gezin komen dat zich
kenmerkt door een gebrek aan regelmaat of een toegeeflijke opvoeding.
Angenent: ‘Er heerst een zekere onverschilligheid voor elkaar in het gezin.
De disciplinering is in het algemeen slap. Het kind wordt niet op adequate
wijze normen aangeleerd, het toezicht laat te wensen over, het kind zoekt
zijn vertier op straat. Bij grote problemen loopt het weg van huis.’21 De
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ouders geven met name toe waar het om agressie gaat. Zij kunnen of
willen het asociale gedrag van het jonge kind niet bijstellen, waardoor
gemakkelijk een vicieuze cirkel ontstaat. Kinderen die thuis niet leren om
zich aan te passen, gedragen zich namelijk ook elders onaangepast. Zij
krijgen dan al snel problemen met leerkrachten en medeleerlingen, wat
op zijn beurt leidt tot slechte schoolprestaties, spijbelen en voortijdig
schoolverlaten. Deze kinderen worden ook niet geaccepteerd door leef-
tijdsgenoten en ontwikkelen zich gemakkelijk tot randfiguren. Sluiten zij
zich aan bij andere deviante jongeren, dan nemen de problemen verder
toe.22 Angenent acht dit soort processen wezenlijk en zegt: ‘De belang-
rijkste oorzaak van jeugdcriminaliteit is dat toegeeflijk opgevoede
jongeren niet hebben geleerd zich aan regels te houden en met anderen
rekening te houden.’23

De moeilijkheid is evenwel dat de mate waarin ouders discipline
opleggen en controle uitoefenen, een grote variatie kent. Volgens Theo
Doreleyers, hoofd van het Paedologisch Instituut in Duivendrecht en
hoogleraar aan de Vrije Universiteit, vloeit dat ten dele voort uit aange-
boren eigenschappen. In onderzoek naar tweelingen is bijvoorbeeld
aangetoond dat de erfelijke component bij de neiging tot agressie vrij
sterk is. Niet dat er zoiets is als een ‘agressie-gen’ en evenmin dat de
neiging tot agressie onvermijdelijk in geweld tot uiting komt: crimineel of
agressief gedrag kan uitsluitend worden verklaard door de combinatie
van aanleg en opvoeding. Maar het betekent wel dat behalve de omgeving
óók de aanleg aan de orde is.24 Daaruit kan volgens Doreleyers worden
verklaard waarom agressieve kinderen vaak minder snel worden gecorri-
geerd door hun ouders.

‘Dat is niet zozeer een kwestie van onwil maar van onwetendheid. Het

heeft veelal te maken met de mate waarin ouders zelf tot agressiviteit

neigen. Wat dat betreft valt de appel meestal niet ver van de boom. Het

agressieve gedrag van de peuter valt niet op als er thuis al een agressieve

sfeer hangt. De neiging tot agressie is ten dele erfelijk. Kinderen van

agressieve ouders hebben dus een grotere kans zelf ook die neiging te

ontwikkelen. Genetische factoren zijn nooit in geïsoleerde vorm aan het

werk, ze hebben alleen effect in combinatie met de opvoeding. Maar ze

dragen wel bij tot het uiteindelijke gedrag. De echte moeilijkheden

beginnen pas als het kind naar een andere omgeving gaat zoals de

crèche of basisschool. Dan valt die agressieve component pas op. Bijvoor-

beeld doordat ze vaker ruziemaken met andere kinderen of doordat de

juffrouw het kind bijzonder lastig vindt.’
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Deze opvatting wordt onderschreven door Paul Goudena. Hij wijst op het
gevaar van een vicieuze cirkel. Het kost vaak grote moeite om een kind
met impulsieve neigingen in de thuissituatie enigszins binnen de perken
te houden. Als het dan op 4-jarige leeftijd voor het eerst naar school gaat,
moet het zich onderwerpen aan een nóg strakker regime. Dat levert
onvermijdelijk moeilijkheden op. Bovendien onderschatten de ouders die
moeilijkheden. Zij weten niet hoe het kind zich buitenshuis gedraagt – en
als zij het wel weten, vinden ze dat hun niets te verwijten valt. Dat maakt
de situatie voor het kind alleen maar moeilijker.

‘Veel ouders maken zich onvoldoende zorgen als hun kind op school

asociaal gedrag vertoont. Vaak nemen ze zelf ook snel een uitdagende

of agressieve houding aan. Ze beseffen niet hoe gemakkelijk hun kind

die houding overneemt en daardoor de afwijzing van andere kinderen

over zich afroept. We hebben wel eens onderzoek gedaan naar de vraag

welke kinderen graag met elkaar spelen en welke zij afwijzen. Daaruit

kwam toen een groepje leerlingen naar voren waarmee niemand wilde

optrekken omdat ze zich asociaal gedroegen. De bedoeling was dat onze

studenten een interview zouden houden met de ouders van die

kinderen. Nou, dat lukte domweg niet. Hun ouders wilden daar niet aan

meewerken. Terwijl het verzoek om een gesprek toch beleefd en terug-

houdend was geformuleerd. Maar ze voelden kennelijk al nattigheid. Ze

wilden niet het risico lopen te worden aangesproken op de houding van

hun kind.’

Toch spelen er behalve aanleg ook andere factoren mee. We mogen niet
vergeten dat er met betrekking tot ouderlijk gezag de afgelopen dertig jaar
het nodige is veranderd. Vandaag de dag voelen de meeste ouders nog
maar weinig voor een harde aanpak van hun kinderen. Het is in Neder-
land niet erg populair om dwang uit te oefenen.25 Je kunt je afvragen
welke gevolgen dat heeft voor kinderen die van huis uit neigen tot agres-
sief of impulsief gedrag. Uit een onderzoek van Mieke Komen naar
kinderen met een OTS-maatregel blijkt dat deze gevolgen nogal dubbel-
zinnig zijn. Zij heeft de lotgevallen vergeleken van kinderen die in de jaren
zestig en tachtig zijn aangemeld bij de kinderbescherming. Daaruit is naar
voren gekomen dat het gebruik van ernstig geweld tegen kinderen sterk is
afgenomen. Deze verandering heeft zich niet alleen voorgedaan bij ouders
maar ook bij professionals van de kinderbescherming. Wat dertig jaar
terug nog een ‘verdiend pak slaag’ heette, werd gaandeweg taboe. Deskun-
digen drongen er bij de ouders meer en meer op aan om hun kinderen
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met liefde te bejegenen, problemen bespreekbaar te maken en te onder-
handelen over wederzijdse afspraken. Een beroep op het ouderlijk gezag
en eventuele bestraffing van de kinderen werd als ouderwets
beschouwd.26

Deze veranderingen pakten echter anders uit dan velen hadden
verwacht. Terwijl de overgang naar affectievere en meer egalitaire verhou-
dingen bij de meeste gezinnen geen echte moeilijkheden opleverde, waren
de gevolgen voor gezinnen met een OTS-maatregel desastreus. Daar
werden de rollen domweg omgekeerd en moesten de ouders zich voegen
naar de wensen van hun kinderen. Ook kwam er niets terecht van de
‘afspraken’ die kinderbeschermers in de jaren tachtig en negentig met hun
pupil hadden gemaakt. Veel jongeren trokken zich er niets van aan en
gingen hun eigen weg. Uit de recentste dossiers blijkt dat vrijwel alle jeug-
dige delinquenten zich onttrekken aan toezicht van volwassenen – niet
alleen aan het toezicht van hun ouders maar ook aan dat van gezins-
voogden of de medewerkers in open en gesloten instellingen.27 Juist
omdat er qua discipline en zelfbeheersing hogere eisen worden gesteld
dan enkele decennia geleden, valt het gedrag van deze jongeren sterk op.
Bij hen had de ruimere bewegingsvrijheid dus averechtse gevolgen.
Komen: ‘Terwijl justitiële kinderbeschermers en ouders meer consideratie
tonen voor de jongeren, is het gedrag van sommige pupillen daarentegen
in de tegenovergestelde richting veranderd. De afname van externe dwang
leek niet samen te gaan met een grotere mate van zelfcontrole bij jongeren
maar met een toegenomen ernst van hun vermogenscriminaliteit en hun
gebruik van heviger vormen van geweld. Vooral bij allochtone jongeren in
de steekproef uit de recente jaren viel het gewelddadige karakter van hun
gedrag op.’28

G r e n z e n  s t e l l e n
Hoewel jongeren zich thuis in sociaal gedrag en zelfbeheersing kunnen
oefenen, laten zij zich hier vaker gaan dan op het werk of op school. Dat
komt ten dele omdat ze met minder specifieke normen worden gecon-
fronteerd. Maar het komt ook door de wijze waarop ouders toezicht en
controle uitoefenen. Die is om drie redenen niet altijd even sterk. Ten
eerste is het gezinsleven in het teken van affectieve betrekkingen komen te
staan. Daardoor valt het veel hedendaagse ouders zwaar om streng en
consequent te zijn. Ten tweede doet zich op dit punt grote variatie voor in
die zin dat sommige gezinnen strak zijn geregeld terwijl andere tamelijk
chaotisch zijn.29 Ten derde neemt de doelmatigheid van het ouderlijk
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toezicht af naarmate de kinderen ouder worden. 
Op zichzelf blijft toezicht van belang als kinderen in de puberteit

komen. De kans op criminaliteit neemt toe als ouders niet weten waar
hun kind uithangt of wat het doet. Veelvuldige controle heeft een bescher-
mende werking. Dat geldt zelfs voor omgevingen die in het algemeen
ongunstig zijn. Uit Amerikaans onderzoek naar een gewelddadige achter-
buurt is gebleken dat kinderen zelden delinquent worden als de ouders
hun doen en laten nauwlettend volgen en als zij aanzetten tot wangedrag
in de kiem smoren.30 Ik heb al gewezen op de uitkomsten van een ander
onderzoek in de VS. Verstandige ouders zorgen ervoor dat er geen alcohol
of verdovende middelen en al helemaal geen wapens in huis rondslin-
geren. Zelf zijn zij regelmatig thuis of ze regelen het zo dat hun kinderen
niet langdurig zonder toezicht zijn.31 Dit geldt ook voor Nederlandse
gezinnen. Zo is van risicojongeren bekend dat zij er al vroeg in slagen om
zich te onttrekken aan de controle van hun ouders. Die hebben soms geen
flauw idee waar hun kinderen zich ophouden. Risicogedrag kan echter
ook niet worden tegengegaan door kinderen te onderwerpen aan totale
bewaking. Het komt aan op een zekere balans tussen de autonomie van
kinderen en het toezicht door hun ouders.32

Daarmee is tevens een dubbelzinnig aspect van de gezinssituatie aange-
duid. Kinderen moeten aan bepaalde normen beantwoorden, maar zij
moeten zich er eveneens van losmaken. Het zou verkeerd zijn te denken
dat alleen delinquente jongeren zich onttrekken aan het ouderlijk gezag.
Vroeg of laat dient dat streven zich aan bij alle kinderen. Als adolescent
stellen zij de normen van hun ouderlijk milieu ter discussie. Ze komen
tijdelijk in een moreel vacuüm en gaan vaker over tot kleine criminaliteit
en asociale gedragingen.33 Hoewel de hiermee samenhangende agressie
voor anderen een vervelend soort overlast kan vormen, mag deze agressie
toch niet op één lijn worden gesteld met de agressie van bijvoorbeeld
harde-kernjongeren. Volgens Maja Deković, hoogleraar opvoedkunde
aan de Universiteit van Amsterdam, is bij de laatste soort agressie een
aantal biologische factoren in het spel en gaat het bij de eerste soort
agressie om een normale fase van de sociaal-psychologische ontwikke-
ling. Vanaf een jaar of 12 stellen jongeren zich zelfstandiger op tegenover
de volwassenen en wordt de omgang met leeftijdsgenoten voor hen
belangrijker. Ze willen deel uitmaken van een eigen groep, gaan op zoek
naar eigen waarden en normen, zetten hun eerste schreden op het pad van
liefde en seksualiteit. Dat alles maakt deel uit van een normale persoon-
lijke ontwikkeling.
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‘Jongeren maken dan in korte tijd ingrijpende veranderingen door.

Bijvoorbeeld op lichamelijk gebied. Hun armen en benen schieten uit, ze

worden onhandig in hun gedragingen, beginnen te menstrueren, krijgen

seksuele belangstelling enzovoort. Dat brengt meteen allerlei persoon-

lijke vragen met zich mee. Tot wie voel ik mij aangetrokken? Ben ik zelf

wel aantrekkelijk? Dat soort vragen kunnen ouders in wezen niet beant-

woorden. Wat dat betreft blijven er nu eenmaal bepaalde verschillen

tussen ouders en kinderen bestaan. Tegenwoordig is men gewoon om

die relatie als een gelijkwaardige te zien. Kinderen worden in hun

persoonlijkheid gerespecteerd en ouders willen best over bepaalde

zaken onderhandelen, maar echt gelijkwaardig wordt die relatie niet. Ik

zou dat trouwens ook niet juist vinden. Het is aan de ouders om op een

zeker moment te zeggen: “Hier ligt de grens”, en het is aan de kinderen

om te kijken hoever ze daarbij kunnen gaan. Maar het echte onderhan-

delen, het oplossen van conflicten, dat doen ze doorgaans met elkaar.

Dat vormt een waardevolle voorbereiding op het latere partnerschap.

Als het om de meer intieme zaken gaat, kun je voor objectieve infor-

matie naar je ouders toe. Maar je eigen verlangens en ervaringen wissel

je liever uit met vriendjes of vriendinnetjes.’

Zo verschuift het zwaartepunt van het ouderlijk milieu naar de vrienden-
groep. Als het goed is, bieden ouders daar ook ruimte voor. Zij gunnen
hun kind meer zelfstandigheid en blijven op de achtergrond aanwezig.
Daarvoor moet soms een prijs worden betaald. Veel jongeren begaan bij
het zoeken naar hun eigen weg een aantal misstappen. Zij lopen – zoals we
hierna nog zullen zien – ook een hoger risico om betrokken te raken bij
een geweldsdelict. Een punt van zorg is het soort vrienden waarmee zij
optrekken. Vooral criminele vrienden kunnen een nefaste invloed uitoe-
fenen.34 Verder kan de sterk toegenomen bewegingsvrijheid een bron van
zorg zijn. Volgens Junger-Tas is dit zelfs een van de voornaamste oorzaken
van de toegenomen jeugdcriminaliteit: ‘Jongeren hebben meer rechten
gekregen en zijn steeds vrijer en geëmancipeerder geworden. Ook zijn ze
mobieler geworden en kunnen ze zich gemakkelijker aan het toezicht van
hun opvoeders onttrekken. Vergeleken met 1960 gaan jongeren aanzien-
lijk vaker uit. Een groeiend aantal doet dat bovendien in een andere dan
de eigen gemeente. Ze gaan niet uit met volwassenen, maar met de eigen
vriendengroep en komen steeds later thuis.’35

Een ander probleem is het toegenomen gebruik van alcohol. Deković
heeft weliswaar begrip voor de liberale houding van de meeste ouders in
ons land – per slot van rekening ging hun eigen drankgebruik de afge-
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lopen decennia eveneens omhoog – maar zij vindt dat jongeren te veel
drinken en dat zij daar in een te vroeg stadium mee beginnen. Bovendien
drinken zij op een onevenwichtige manier. In mediterrane landen
drinken mensen elke avond een paar glazen wijn en daar blijft het bij. In
Nederland lijkt een scherpe scheiding te bestaan: van maandag tot
donderdag moet je keihard werken en in het weekend ga je volledig uit je
bol. Daarbij wordt enorm veel drank gebruikt, al dan niet in combinatie
met andere middelen. Het moet ook meteen heel laat worden en het moet
allemaal enorm heftig zijn. Wat dat betreft leggen ouders en andere
volwassenen geen enkele beperking op aan jongeren. Deković vindt dat
bedenkelijk.

‘Ik ben helemaal geen voorstander van de restrictieve opvoeding die er

vroeger was. Maar je kunt je afvragen of we momenteel niet naar de

andere kant doorgeslagen zijn. Je ziet vaak dat ouders grote moeite

hebben om aan te geven waar de grens ligt. Er is zo veel gehamerd op de

noodzaak van onderhandelen dat bijna niemand durft te zeggen: “Nou

is het genoeg!” Hoe leren jongeren vandaag de dag om nee te zeggen

tegen alle verleidingen van de consumptiemaatschappij? Veel ouders

durven niets te verbieden uit angst dat ze hun kinderen dan een frus-

tratie bezorgen. Maar ik denk dat het beter is als jongeren juist geleerd

hebben om met frustraties om te gaan. Incasseren van tegenslag,

uitstellen van behoeftebevrediging, afzien van een pleziertje zijn alle-

maal vaardigheden die vroeger noodgedwongen werden aangeleerd en

die momenteel niet meer vanzelfsprekend zijn. Ouders willen hun

kinderen niets onthouden. Dat gebeurt natuurlijk met de beste bedoe-

lingen maar de vraag is welke gevolgen dat heeft. Misschien raken die

kinderen veel sterker uit hun evenwicht als ze een keer niet hun zin

krijgen. Dat zou ook een verklaring voor het agressieve gedrag van veel

jongeren kunnen zijn – dat de frustratietolerantie in de loop der jaren

erg laag geworden is. Of dat er geen alternatieve oplossingen voor-

handen zijn. Kinderen krijgen tegenwoordig heel veel liefde en

aandacht maar ze moeten ook leren omgaan met een verbod, met beper-

kingen, met tegenslag. “Maat houden” zou voor de komende twintig

jaar wel eens een cruciale opvoedingswaarde kunnen zijn.’

Al deze factoren dragen eraan bij dat de rem op asociaal gedrag in en rond
het gezinsleven minder sterk is geworden. Enkele decennia geleden lag de
nadruk nog sterk op toezicht en controle door de ouders; het heden-
daagse gezin kent gelijkwaardigere en informelere betrekkingen. Verder
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hebben individualisering en liberalisering een grote variatie aan het licht
gebracht. En ten slotte is het voor (oudere) kinderen verleidelijker én
gemakkelijker om zich te onttrekken aan het ouderlijk gezag. Vergeleken
met vroeger hebben hedendaagse ouders er waarschijnlijk minder
behoefte aan om asociaal of agressief gedrag bij hun kinderen te beteu-
gelen. En zelfs als zij die behoefte wel hebben, beschikken ze niet langer
over de machtsmiddelen om dat af te dwingen. Op dat punt hebben ze het
minder gemakkelijk dan werkgevers of leerkrachten. Het gevolg is dat de
rem op asociaal gedrag in het gezinsleven minder sterk is geworden.
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1 3

O p e n b a r e  r u i m t e  e n  g e w e l d

Dit hoofdstuk heeft betrekking op domeinen waarin de situatie omge-
keerd is aan die van het gezinsleven. In de thuissituatie blijft de norma-
tieve druk op jongeren relatief bescheiden, maar er is nooit sprake van
anonimiteit. Voor het stedelijke domein en de openbare weg geldt echter
het tegendeel. Daar worden hoge eisen aan het gedrag gesteld en is de
sociale controle juist bescheiden. Kennelijk leidt dat gemakkelijk tot
ontsporingen. In elk geval komen geweld en agressief gedrag van jongeren
in dit domein vaker voor dan thuis, op school en op het werk. Uiteraard
kunnen we ons afvragen of dat werkelijk zo is. Omdat systematisch
onderzoek naar de invloed van sociale omgevingen vooralsnog ontbreekt,
zou het kunnen dat bijvoorbeeld geweld in bedrijven of in de huiselijke
kring onvoldoende aandacht krijgt.1 Het is ook mogelijk dat agressief
gedrag in het openbare domein als bijzonder hinderlijk of zorgelijk wordt
ervaren. Dat zou kunnen worden afgeleid uit de publieke verontwaardi-
ging over zinloos geweld.

Agressief gedrag van jongeren in het openbare domein is al vaker
onderzocht. Het is niet mijn bedoeling om de hele stroom van onder-
zoeksrapporten en beleidsadviezen van de laatste jaren te behandelen,
maar een aantal hoofdpunten moet toch aan bod komen.2

M i g r a t i e  v a n  j o n g e r e n
Laat ik om te beginnen aangeven dat de mate van sociale controle inder-
daad een relevant gegeven is. Dat blijkt onder meer uit een recent onder-
zoek van Ferwerda e.a. naar jeugdcriminaliteit in de politieregio Zaan -
streek-Waterland. De onderzoekers zijn voor een periode van drie
maanden nagegaan welke delicten door jongeren werden gepleegd, waar
dat gebeurde en waar de daders zelf woonden. In welke omgeving komt
het bijvoorbeeld gemakkelijk tot kickgedrag? Jongeren die in de stad
wonen, blijken dat soort delicten meestal te plegen in hun eigen woon-
plaats. Jongeren die op het platteland wonen, misdragen zich juist buiten
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de eigen woonplaats – bij voorkeur in de stad (tijdens het uitgaan) of
ergens onderweg (als zij naar school gaan of terugkomen), maar in elk
geval niet in de plaats waar zij zelf wonen. Daarvoor is de sociale controle
in een kleine dorpsgemeenschap kennelijk te groot. Dat verband geldt
eveneens voor zwaardere delicten, zoals geweldpleging. De geringere mate
van sociaal en formeel toezicht in de grotere plaatsen – én de aanwezig-
heid van meer risico’s en grotere verleidingen – bevordert dus het agres-
sieve gedrag van jongeren. De enige uitzondering waren harde-kern -
jongeren: zij beperken hun delicten niet tot de gelegenheden die zich
toevallig aandienen maar zoeken die zelf op. Zij hebben dan ook een grote
actieradius.3

Dit kan opnieuw in termen van migratie worden opgevat. Jongeren die
zich om een of andere reden niet zo thuis voelen in de omgeving van het
betaalde werk, het onderwijs of het gezinsleven, trekken daar weg en gaan
naar een andere omgeving. Die nieuwe omgeving wordt in de regel
gevormd door leeftijdsgenoten en soortgenoten. Daarom kan de hypo-
these worden opgesteld dat jongeren eerder wegtrekken uit een omgeving
met sterke sociale controle naarmate zij neigen tot zwaardere delicten. Uit
een onderzoek van Paul Gruter blijkt dit te gelden voor jongeren die een
overval hebben gepleegd. Veel van deze jongeren hebben hun opleiding
niet afgemaakt, waarna zij ook grote problemen hadden om zich in hun
werk te handhaven: ‘De discipline om op tijd te komen en de motivatie
om iets te presteren op dit terrein is voor veel jongens na een schoolpe-
riode met regelmatig spijbelen en hun eigen gang gaan, maar moeilijk op
te brengen. De conflicten met de leraren nemen nu de gedaante aan van
ruzies met hun baas.’4 Deze jongeren, die zich weinig thuis voelen in het
milieu van werk of onderwijs, migreren vanzelf naar een andere omge-
ving. Over de jongeren die veel overvallen hebben gepleegd, schrijft
Gruter dan ook: ‘Bij de veelplegers is al op jonge leeftijd weinig meer te
bespeuren van reguliere verbanden (gezin, school, werk) waarbinnen ze
iets van status of zelfrespect kunnen ontwikkelen. Het is al snel de vrien-
denkring in de buurt die deze functie overneemt. In veel gevallen bestaat
die vriendengroep echter uit jongens die inmiddels ervaring hebben met
criminaliteit.’5 Zo verhuizen deze jongeren gemakkelijk naar een omge-
ving die zich kenmerkt door een geringe mate van sociale controle en een
hoge mate van anonimiteit.

Hetzelfde zien we bij de jonge delictplegers uit Zaanstreek-Waterland.
Ferwerda e.a. onderscheiden vier groeperingen en stellen vast dat de
meest delinquente jongeren niet alleen het minst vaak maar ook het
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minst graag naar school gaan. Deze relatie wordt geïllustreerd door de
cijfers in tabel 23, waaruit blijkt dat de deelname aan het voortgezet
onderwijs het hoogst is bij niet-delinquente jongeren (99%) en daalt
naarmate jongeren deelnemen aan een ernstigere vorm van criminaliteit.
Tegelijkertijd zien we dat het spijbelen in deze richting stijgt (van 20%
naar 59%) en dat hetzelfde geldt voor te laat komen (van 54% naar 72%).6

Tabel 23 Gewicht (%) van onderwijs en vriendenkring bij niet-delinquente jongeren

(= NID), kickgedragdelinquenten (= KIG), geweldplegers (= GEW) en harde-

kernjongeren (= HAK) in de politieregio Zaanstreek-Waterland (1999)

NID KIG GEW HAK

onderwijs 

schoolgaand 99 94 92 87

spijbelt wel eens 20 41 42 59

komt wel eens te laat 54 73 72 72

vriendenkring

veelvuldig contact 63 82 85 88

druk uitgeoefend 13 23 34 43

Bron: Ferwerda, Bottenberg en Beke 2000a, p. 39-57.

Op zichzelf is dat geen nieuws. We hebben in deel ii al vastgesteld dat
criminele jongeren minder graag naar school gaan. Maar tabel 23 laat ook
zien in welke omgeving deze jongeren hun tijd wél graag doorbrengen,
namelijk in hun eigen vriendengroep. Zo blijkt 63% van de niet-
 delinquente jongeren meer dan twee keer per week contact te hebben met
de eigen vriendengroep. Dit aandeel neemt gestaag toe en is bij de harde-
kernjongeren 88%. Behalve dat delinquente jongeren meer tijd in de
omgeving van hun vrienden doorbrengen, oefent deze omgeving ook een
grotere invloed op hen uit. Het aandeel van de jongeren die wel eens door
vrienden onder druk worden gezet om iets verkeerds te doen, neemt toe
van 13% bij niet-delinquente jongeren naar 43% bij delinquente
jongeren.7 Over geweldplegers schrijven Ferwerda e.a. dan ook het
volgende: ‘De groepen waarin geweldplegers verkeren, oefenen veelal een
negatieve invloed op hen uit. Meer dan een kwart (33,8%) van de geweld-
plegers geeft aan dat een of meer keer op hen is ingepraat door de groeps-
leden om iets te doen wat eigenlijk niet is toegestaan, zoals drugs
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gebruiken, mensen lastigvallen of vechten. Van deze jongeren geeft 10,2%
aan dat dit meer dan tien keer is voorgekomen.’8

C r i m i n e l e  j e u g d g r o e p e n
Voor een nadere kennismaking met deze groepen kunnen we te rade gaan
bij een onderzoek dat enkele jaren geleden is verricht door de Politie
Haaglanden.9 In het onderzoeksrapport worden verschillende vormen
van asociaal en crimineel gedrag onder jongeren in kaart gebracht.
Daarbij zijn vier soorten jeugdgroepen onderscheiden, die in de volgende
aantallen voorkwamen: 42 hinderlijke jeugdgroepen, 47 overlastgevende
jeugdgroepen, 31 criminele groeperingen en 7 jeugdbendes. Dit onder-
scheid was gebaseerd op het voorkomen en de ernst van bepaalde asociale
gedragingen.

Bij jongeren uit een hinderlijke jeugdgroep gaat het gewoonlijk om
minder ernstig gedrag, zoals schreeuwen, mensen uitschelden en rond-
hangen op straat. Daarnaast bezondigen deze jongelui zich aan openbare
dronkenschap, hinderen zij voorbijgangers, spelen zij harde muziek en
plegen zij eenvoudige vernielingen. Ernstigere vermogensdelicten en
zware geweldsdelicten spelen nauwelijks een rol.

Bij overlastgevende jongeren gaat het om vrij ernstige misdragingen.
Zij hangen verveeld rond, hinderen het publiek en plegen ook veel
winkel- en fietsendiefstallen. Op het punt van geweldsdelicten scoren zij
relatief hoog voor bedreigingen, openlijke geweldpleging en eenvoudige
mishandeling. Het komt echter niet tot zware mishandeling en aanran-
ding of verkrachting.10

Bij criminele jeugdgroepen ziet het plaatje er al anders uit. Ook
jongeren uit deze groepen bezondigen zich – net als de vorige twee – aan
diverse vormen van overlast: rondhangen, voorbijgangers hinderen,
schelden en schreeuwen behoren tot de vaste onderdelen van hun
gedragsrepertoire. Daarnaast plegen zij de nodige vermogensdelicten,
zoals inbraak en diefstal van bromfietsen. Ook diefstal en heling van
auto’s komen regelmatig voor. Qua geweld maken zij zich veelvuldig
schuldig aan intimidatie, openlijke geweldpleging en eenvoudige mishan-
delingen. Bovendien zijn deze jongeren regelmatig betrokken bij handel
in softdrugs en incidenteel bij handel in harddrugs.

Jongeren uit de ernstigste groep – de echte jeugdbendes – maken zich
schuldig aan alle eerdergenoemde gedragingen en houden zich bovendien
veelvuldig bezig met het stelen van auto’s, afpersing en straatroven. Daar
komen dan nog de nodige gewelds-, levens- en zedendelicten bij.11
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Tabel 24 Deelname (%) aan enkele gewelds- en zedendelicten bij hinderlijke jeugd-

groepen (= HIN), overlastgevende groepen (= OVE), criminele groepen (=

CRI) en jeugdbendes (= JEU) in de regio Haaglanden (1997)

HIN OVE CRI JEU

bedreiging/intimidatie 43 73 93 86

openlijke geweldpleging 36 77 87 58

eenvoudige mishandeling 33 72 90 58

handel in softdrugs 19 51 61 29

handel in harddrugs 7 8 49 72

zware mishandeling - 11 29 14

aanranding - 11 19 29

verkrachting - 9 7 14

aantal 42 47 31 7

procent 33 37 24 6

Bron: Gruter 1997, p. 25.

In tabel 24 staat een overzicht van de voornaamste gewelds- en zeden -
delicten waarmee deze vier jeugdgroepen in Den Haag zich bezighouden.
Hinderlijke jeugdgroepen beperken zich goeddeels tot bedreiging, open-
lijke geweldpleging en eenvoudige mishandeling. Bij de andere jeugd-
groepen komen daar vervolgens steeds ernstigere delicten bij zonder dat
de deelname aan minder ernstige delicten beduidend afneemt. De enige
‘troost’ zou kunnen zijn dat deze groeperingen in aantal afnemen naar-
mate hun delicten ernstiger zijn. Hinderlijke en overlastgevende jongeren
vormen respectievelijk 33% en 37% van alle in Den Haag aanwezige groe-
peringen; criminele groepen maken 24% van het totaal uit en echte jeugd-
bendes slechts 6%.
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Afbeelding 1 Verdeling van problematische jeugdgroepen in de regio Haaglanden

Bron: Gruter 1997, p. 36. De cirkelomvang verwijst naar het aantal jeugdgroepen; de zwarting verwijst naar de

ernst van hun delictgedrag.

Uit dit onderzoek blijkt dat deze vier groepen hun eigen biotoop hebben.
Afbeelding 1 laat zien dat sommige wijken van de regio Haaglanden er
maar weinig last van ondervinden. Wassenaar, Voorburg, Leidschendam
en Zoetermeer kennen slechts enkele problematische jeugdgroepen en die
behoren vrijwel nooit tot een ernstige categorie. Daarentegen zijn er drie
afdelingen met (bijna) twintig jeugdgroepen, te weten Delft (18 groepen),
Laak (19 groepen) en Haagse Hout (20 groepen). Twee afdelingen ten
slotte tellen er nog meer, namelijk Rijswijk (29 groepen) en het centrum
(28 groepen). Niet alleen het aantal groepen is zeer ongelijk verdeeld maar
ook het soort groepen. De afdeling Laak kent een oververtegenwoordiging
van hinderlijke jeugdgroepen. In de afdelingen Delft, Rijswijk en Haagse
Hout ligt het aantal overlastgevende groeperingen boven het gemiddelde.
En het centrum onderscheidt zich door een forse overrepresentatie van
criminele groeperingen en jeugdbendes. Overigens moet deze ruimtelijke
spreiding enigszins worden gerelativeerd omdat de mobiliteit en de
actieradius van jongeren groter wordt naarmate hun delicten ernstiger
zijn. Hinderlijke groepen komen meestal op een vaste plaats bijeen en
ontwikkelen van daaruit initiatieven. Leden van jeugdbendes zijn echter
ook ver buiten de eigen buurt actief, en sommige strekken hun werk -
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terrein zelfs uit tot andere steden.12 Niettemin is het veelzeggend dat de
criminele groepen en de jeugdbendes zich vooral thuis voelen in het
stadscentrum en dat er op grotere afstand van dat centrum ofwel zeer
weinig groepen zijn (Wassenaar, Leidschendam, Voorburg en Zoeter-
meer) ofwel groepen met minder ernstig gedrag zijn (Delft en Rijswijk).
Het illustreert dat de grote mensenmassa en de hoge mate van anonimi-
teit die het stadscentrum doorgaans kenmerkt de meest delinquente
jongeren een behoorlijke bescherming biedt – en tegelijkertijd veel ge -
legenheden voor delicten van diverse aard.

Nu heeft deze typologie van jeugdgroepen niet alleen analytische bete-
kenis. Dat blijkt onder meer uit mijn gesprek met de heer Peter Versteegh,
hoofd van de afdeling Analyse en Research bij de Politie Haaglanden.
Volgens hem is gericht beleid zonder een dergelijke typologie niet mogelijk.

‘Jeugdbendes vereisen bijvoorbeeld een meer opsporingsgerichte bena-

dering. Ze komen behoorlijk dicht in de buurt van georganiseerde crimi-

naliteit en werken vaak op meerdere terreinen, zoals inbraak, drugs-

handel en prostitutie. Dat is echt iets heel anders dan jongens die maar

wat rondhangen. Die zijn misschien wel hinderlijk maar ze vormen geen

ernstig probleem. De politie moet haar zwaarste middelen op de

zwaarste groepen inzetten. Wanneer je een lichte groep met zware

middelen aanpakt, maak je de problemen vaak alleen maar erger.’

Die differentiatie is ook noodzakelijk met betrekking tot bijvoorbeeld
allochtone jongeren. Ongeveer tien jaar geleden werd geconstateerd dat
Marokkaanse jongeren relatief vaak met de politie in aanraking kwamen,
en dat aandeel nam in de loop der jaren toe.

‘Er was dus wel degelijk iets aan de hand, maar de roep om een hardere

aanpak lost dat niet op. We zien jeugdcriminaliteit nadrukkelijk als een

teken van achterliggende sociale problematiek. Wij willen die groepen

precies in beeld krijgen. Om wie gaat het eigenlijk? Zijn het beginne-

lingen of jongeren die al een hele criminele loopbaan achter de rug

hebben? Wie zijn de kernfiguren en wie de meelopers? Als dat beeld

voldoende scherp is, moet je meteen overgaan tot aanhouding. De harde

kern moet onmiddellijk worden verwijderd uit de wijk waar ze opereert.

Maar beginners moet je heel anders aanpakken. Dan moet je vooral

zorgen dat die jongens weer naar school toe gaan. En daarbij moet de

politie samenwerken met de moskee, met ouders of mensen uit het

onderwijs.’
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Ondanks dit pleidooi voor een gedifferentieerde benadering is Versteegh
van mening dat de openbare veiligheid in een stad als Den Haag algeme-
nere kanten heeft.

‘We hebben ‘s zomers toch ook politie op het strand voor het geval er

iets gebeurt? In die zin zou de politie op bepaalde momenten meer

nadrukkelijk in het openbare domein aanwezig mogen zijn. Het

opvoeren van de sociale controle, het inzetten van meer camera’s of het

verhogen van de pakkans: allemaal zaken die er sterk toe doen. Maar het

belangrijkste principe is: kennen en gekend worden. Ik vergelijk het

altijd met de manier waarop ik vroeger als wijkagent mijn ronde deed.

Bepaalde jongeren herkende je al op 100 meter afstand aan hun houding

of gedrag. En zij herkenden jou! Daardoor alleen al waren ze minder

snel geneigd om iets verkeerds te doen. Er was een reële kans dat ze

achterhaald werden. Door op de juiste momenten toezicht en controle

op te voeren kun je de veiligheid wel degelijk bevorderen. Verder moet

er onmiddellijk gereageerd worden als het om jeugddelinquenten gaat.

Dat geldt ook voor het beledigen van of geweldpleging tegen politie-

functionarissen. In mijn tijd als wijkagent kon je tegen de politie roepen

wat je wou. Dat pikken we niet meer. Dat geldt evenzeer voor het

gebruik van alcohol en drugs onder jongeren. Uit onze rapporten blijkt

dat dit de laatste jaren fors toegenomen is. Bovendien zijn die middelen

krachtiger dan twintig jaar terug. Je moet dus ingrijpen vóórdat zich

echte problemen ontwikkelen. Daarom vind ik dat recente initiatief van

de politie in Eindhoven zo gek nog niet. Kinderen van een jaar of 9 die 

‘s avonds laat nog op straat lopen, moet je naar huis brengen.’

Niettemin vraagt ook een grotere inzet van de politie op het gebied van
de openbare veiligheid volgens Versteegh om een genuanceerde benade-
ring. De kans om als burger het slachtoffer te worden van een geweldsde-
lict, is niet in altijd even groot. De politie moet zich vooral richten op de
plekken waar die kans groter dan gemiddeld is. Daar moet zij met de
horeca samenwerken, ervoor zorgen dat er portiers worden opgeleid,
vaker elektronisch toezicht instellen enzovoort. Bij een ongerichte
publiekscampagne onder het motto Meld geweld plaatst Versteegh echter
vraagtekens.

‘Daarmee suggereer je dat er veel méér geweld is dan de politie weet en

dat je als burger bijzonder waakzaam dient te zijn. Ik vind dat je de

politie vooral moet inzetten waar het nodig is. Bijvoorbeeld meer in het
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centrum van de stad dan in de buitenwijk en vaker in de avonden of

weekeinden dan ‘s morgens vroeg. Daarom ben ik sterk voor een

gebiedsgerichte benadering. Als je bijvoorbeeld een telefoontje krijgt

uit een hele nette buurt waar jongeren voor overlast zorgen, dan mag je

best vragen of men zelf al met die jongeren gesproken heeft. Als ze dat

niet gedaan hebben zeg je: “Probeer het eerst zelf op te lossen. Als je

meteen de politie erbij roept, maak je het alleen maar erger.” Dus ook

wat dat betreft moet je het beleid op de sociologie van die wijken

afstemmen.’

In dat verband relativeert Versteegh het idee dat burgers massaal worden
geplaagd door gevoelens van onveiligheid. Volgens diverse rapporten van
de Politie Haaglanden loopt de tolerantie of het incasseringsvermogen
van de bewoners van de verschillende stadsdelen nogal uiteen. In rustige
buurten wordt de politie al gebeld als een auto met twee wielen op het
trottoir staat geparkeerd. Bewoners in het centrum bellen de politie bij
wijze van spreken pas als diezelfde auto hun gevel ramt.13 Hier doet zich
een paradoxale situatie voor. Objectief gezien lopen de bewoners van het
stadscentrum en bepaalde achterstandswijken een hoger risico om slacht-
offer te worden van een roofoverval of geweldsdelict, en toch bellen zij
niet zo snel de politie op. In de buitenwijken lopen de bewoners statistisch
gezien een veel geringer risico, maar zij lijden vaker onder angst. Op zich
is deze discrepantie niet ongewoon. Uit onderzoek van de Politie Haag-
landen is onder meer gebleken dat 7% van de bevolking bang is voor
mishandeling terwijl de werkelijke kans niet meer dan 1% bedraagt. Bij
straatroof is dat verschil nog veel groter. Gemiddeld is 40% van de bevol-
king bang om het slachtoffer te worden van straatroof terwijl de kans daar -
op minder dan 1% is.14 In deel i heb ik al een verklaring voor dit ver -
schijnsel aangereikt. Naarmate het gevoel van eigenwaarde onder burgers
hoger wordt, stijgt hun sensibiliteit voor mogelijke risico’s. Tegelijkertijd
brengt dat gevoel van eigenwaarde met zich mee dat zij zelf snel agressief
worden tegenover anderen. Als gevolg daarvan treedt er gemakkelijk een
proces van escalatie op waarin een bescheiden krenking al tot geweldda-
dige reacties leidt. Dat geldt met name voor anonieme omgevingen
waarin de sociale controle relatief gering zo niet afwezig is. In elk geval
lijken moderne burgers daar minder zelfbeheersing op te brengen dan in
een domein waarin zij daadwerkelijk worden gekend of gecontroleerd.
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Z i n l o o s  g e w e l d
Deze analyse geldt bij uitstek voor het gedrag dat de laatste jaren grote
opschudding heeft veroorzaakt: de even plotselinge als buitensporige
incidenten die als ‘zinloos geweld’ berucht zijn geworden. Hoewel de
media deze incidenten vooral in verband brengen met het uitgaansleven,
komen ze vaker voor in andere domeinen van het openbare leven. Dat
was althans de enigszins verrassende conclusie van een onderzoek uit 1998

naar dit verschijnsel.15 Daarin is zinloos geweld gedefinieerd aan de hand
van drie kenmerken. Het moest gaan om (1) een spontane vorm van
geweld die zich kenmerkt door (2) zijn incidentele aard en (3) de wille-
keur waarmee het slachtoffer wordt gekozen. Latere onderzoekers gingen
van eenzelfde omschrijving uit.16

In deze definitie speelt het spontane en impulsieve karakter van de
agressie een voorname rol. Het gebruik van wapens is uitzonderlijk:
slechts in 10% van de zinloos-geweldgevallen werd een wapen gebruikt.
Uit een vervolgonderzoek van De Haan e.a. is gebleken dat slechts 2% van
de daders een vuurwapen gebruikte en 11% een slag- of steekwapen.
Verreweg de meeste gevallen kwamen neer op een fysieke confrontatie
(82%). Daarbij kon weliswaar onderscheid worden gemaakt tussen licht
en zwaar lichamelijk geweld (respectievelijk 35% en 47%), maar de meeste
daders gingen het slachtoffer met de blote vuist te lijf.17 Dat onderstreept
het impulsieve karakter van dit soort geweldpleging. Een ander belangrijk
kenmerk is het futiele van de aanleiding. In ruim de helft van alle gevallen
(51%) kon er geen enkele aanleiding worden aangewezen. Het had er vaak
alle schijn van dat het slachtoffer op een willekeurige manier werd
gekozen. De aanleidingen die wél werden genoemd, stonden in geen
enkele verhouding tot de agressie die zij opriepen. De ene keer had de
dader zich gestoord aan iemands voorkomen of aan zijn verkeersgedrag,
de andere keer maakte het slachtoffer een verkeerde opmerking.18 Om een
daadwerkelijke bedreiging of agressie ging het echter nooit. Het onder-
zoek van De Haan e.a. liet zelfs zien dat slachtoffers zich meestal niet eens
verweren. Degenen die zich wél verweren, beperken zich tot een lichte
vorm van geweld.19

De slachtoffers van dit soort geweldpleging zijn dus weinig specifiek,
maar dat gaat niet op voor de daders. Die vertonen enkele duidelijke
kenmerken. Om te beginnen zijn het vrijwel uitsluitend mannen die zich
bezondigen aan deze vorm van zinloos geweld. Zij behoren vaak tot de
leeftijdscategorie van 18- tot 24-jarigen, maar een aanmerkelijk deel van
hen is ouder. Bij mannen van 25 jaar of ouder wordt over het algemeen
duidelijk minder delinquent gedrag waargenomen, maar bij zinloos
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geweld nemen zij 32% van de gevallen voor hun rekening. Verder valt op
dat het geweld ernstiger wordt als er meer daders bij betrokken zijn.20 Het
opmerkelijkst is echter dat bijna de helft van de verdachten al eerder met
de politie in aanraking is gekomen wegens een misdrijf. Volgens De Haan
e.a. is 32% van alle daders die op straat geweld plegen, in de voorgaande
drie jaren minstens twee keer als verdachte in aanraking gekomen met de
politie. Bovendien lijkt er een samenhang te zijn tussen het aantal politie-
contacten en de ernst van delict. Degenen die voor de eerste keer van dit
soort geweldpleging worden verdacht, gebruiken in de regel minder zware
geweldsmiddelen.21 Deze feiten wijzen erop dat het bij deze daders niet
gaat om een willekeurige groep gestresste mannen die het eventjes te veel
geworden is. Het zijn mannen die het kennelijk gewoon vinden om met
geweld te reageren, die dat tot relatief hoge leeftijd blijven doen en om die
redenen al diverse keren door de politie zijn aangemerkt als verdachte van
geweldpleging.

Het is mogelijk dat elke samenleving dit soort impulsieve mannen
kent: lieden die zich snel op hun pik getrapt voelen en weinig zelfbeheer-
sing opbrengen. Een belangrijk punt is evenwel dat er tegenwoordig tal
van gelegenheden zijn waar zij ongeremd hun gang kunnen gaan. Dat
geldt vooral voor situaties die worden gekenmerkt door anonimiteit of
gebrek aan sociale controle. Een van de verrassende uitkomsten van het
genoemde onderzoek is dan ook dat zinloos geweld niet het vaakst plaats-
vindt in de sfeer van het uitgaansleven maar in het openbare domein:
maar liefst 66% van de gevallen deed zich voor langs de openbare weg en
slechts 9% kon in verband worden gebracht met de (directe omgeving
van de) horeca.22 De uitgebreide telling van De Haan e.a. komt op een wat
andere verhouding uit, maar ook daar was het aan de horeca gelieerde
geweld een minderheid. Zinloos geweld deed zich vaker voor in omge-
vingen als de woonwijk of het wegverkeer.23 Het is dus onjuist om zinloos
geweld uitsluitend te relateren aan het uitgaansleven. Behalve uit de plaats
blijkt dat ook uit de tijdstippen. In bijna de helft van alle gevallen kwam
het overdag en met name in de middaguren tot botsingen – niet een
moment waarop veelvuldig alcohol wordt genuttigd.24

Waarschijnlijk zijn hier dus andere factoren in het geding dan vrije tijd
of alcohol. Van belang lijkt mij vooral het feit dat het openbare domein
wordt gekenmerkt door anonimiteit. Hoewel de deelnemers aan het
maatschappelijk verkeer intensief met elkaar van doen hebben, blijven zij
meestal vreemden voor elkaar. Enerzijds moeten zij rekening met elkaar
houden en aan allerlei verwachtingen voldoen, anderzijds streven zij als
assertieve burgers met een grote inzet eigen doelen na. Dat gaat goed
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zolang zij de nodige zelfbeheersing opbrengen. Hoe anoniemer de omge-
ving is, hoe groter echter de kans is dat zij op het punt van zelfbeheersing
falen. Dat geldt met name voor burgers met een grote impulsiviteit en een
bescheiden incasseringsvermogen. Zij accepteren geen aanmerkingen op
hun gedrag – zeker niet als die van een vreemdeling afkomstig zijn. Dat
verklaart waarom slachtoffers bij zinloos geweld zo willekeurig lijken.
Volgens het onderzoek van de Politie Haaglanden hebben dader en slacht-
offer elkaar in 86% van de gevallen nooit eerder gezien. En het verklaart
ook waarom plegers van zinloos geweld zich doorgaans niets aantrekken
van de aanwezigheid van omstanders.25 Gezien vanuit het slachtoffer
heeft zo’n plotselinge uitbarsting van geweld inderdaad geen enkele bete-
kenis, maar vanuit de dader bezien staat de zaak er anders voor. Hij weet 
– al zal hij dat misschien niet toegeven – dat alleen al de aanwezigheid van
het slachtoffer op die plaats en dat moment, die vreemdeling met dat ene
gezicht of die ene opmerking, in hemzelf een even plotselinge als onbe-
heersbare woede heeft opgeroepen en hem ertoe heeft gebracht om een
paar rake klappen uit te delen.

Dit mechanisme wordt in hoge mate bevorderd door het moderne
verkeer. Ter illustratie daarvan geef ik kort de resultaten weer van een
onderzoek van Slotegraaf naar agressief gedrag in het verkeer.26 Het komt
uit onverdachte hoek, want het is gebaseerd op een enquête onder
ANWB-leden. Van hen stuit 75% regelmatig op agressief gedrag van
andere verkeersdeelnemers. Snijden na inhalen, door rood rijden, over de
vluchtstrook rijden, te laat remmen, onvoldoende afstand houden en
geen voorrang verlenen zijn gedragingen die doorgaans als bijzonder
agressief worden ervaren. Maar liefst 90% van de ondervraagden vindt
het belangrijk dat er iets wordt gedaan aan de heersende verkeersmentali-
teit. Op de vraag of men zich agressief gedraagt in het verkeer, antwoordt
44% dat dit inderdaad gebeurt terwijl het bij 31% soms en bij 3% regel-
matig zou voorvallen. Slechts 22% zegt zich nooit aan agressie te bezon-
digen. Op de vraag of men zelf wel eens doelwit is geweest van agressief
gedrag in het verkeer, zegt 40% dat dit soms is gebeurd terwijl dit 26%
regelmatig, 5% vaak en 4% zeer vaak is overkomen. Er is dus een kleine
minderheid (8%) onder de verkeersdeelnemers die nooit met agressief
gedrag te maken heeft gehad. Bovendien gaat het – volgens de respon-
denten nog altijd – van kwaad tot erger. Zo vindt 84% dat de verkeers-
mentaliteit de afgelopen vijf jaar in negatieve zin is veranderd. Meer dan
de helft spreekt zelfs van een grote verandering in negatieve zin.27

Hoewel deze uitkomsten betrekking hebben op diverse verkeersdeelne-
mers, speelt de aard van het voertuig wel een rol. Je zou haast zeggen: hoe
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meer pk’s, hoe groter de bedreiging voor anderen. Het is niet vreemd dat
voetgangers zich in het algemeen het meest bedreigd voelen. Zij onder-
vinden kennelijk de meeste hinder van agressieve verkeersdeelnemers.
Daarop volgen fietsers, automobilisten, buschauffeurs, motorrijders,
bromfietsers en vrachtwagenchauffeurs. De rol van automobilisten is in
dit verband opmerkelijk. Zij vinden het gedrag van andere automobilisten
agressiever dan het optreden van bijvoorbeeld fietsers of voetgangers.

Als agressiefste partij wordt de mannelijke automobilist van jonge of
middelbare leeftijd aangewezen.28 De analogie met daders van zinloos
geweld ligt voor de hand. In beide gevallen gaat het om (jonge) mannen
die zich in een relatief anonieme omgeving ergeren aan elkaars gedrag.
Deze analogie heeft ook betrekking op de asymmetrie tussen dader en
slachtoffer. Op de vraag of men wellicht zelf aanleiding tot het agressieve
gedrag van anderen heeft gegeven, antwoordt slechts 19% bevestigend;
72% van de slachtoffers is zich van geen kwaad bewust. Daders hebben
echter andere ervaringen: 63% vindt dat de ander aanleiding heeft
gegeven voor het eigen agressieve gedrag. Slechts 14% geeft toe zich agres-
sief te hebben gedragen zonder dat het slachtoffer daartoe aanleiding
heeft gegeven.29 Met andere woorden: zo onschuldig als men zichzelf
waant als men agressief wordt bejegend, zo schuldig acht men het slacht-
offer van het eigen agressieve gedrag.

Het drukke wegverkeer is dus bij uitstek een omgeving waarin gemak-
kelijk vormen van zinloos geweld ontstaan. Er doen zich dagelijks talloze
grote en kleine incidenten voor tussen automobilisten. Gelukkig zijn de
meeste daarvan niet zo ernstig dat de politie erbij wordt betrokken.30

Volgens het onderzoek van Slotegraaf wordt 94% van de incidenten niet
eens aan de politie gemeld! De vraag is of dat geruststellend is. Als we
bedenken dat het aantal zinloos-geweldgevallen in het uitgaansleven
verre wordt overtroffen door het aantal gevallen langs de openbare weg
terwijl die laatste nog geen 10% uitmaken van alle incidenten in het
wegverkeer, krijgen we langzamerhand een indruk van het enorme stuw-
meer van ergernis en stress dat zich op de openbare weg bevindt.

G e w e l d  a l s  r o e s m i d d e l
Ten slotte een enkel woord over de agressie die met voetbal samenhangt.
Voetbalvandalisme is bij uitstek aan het openbare domein gerelateerd.
Elke tv-kijker kent de beelden van in razernij ontstoken jongeren die met
flessen, vuurwerk of bakstenen op elkaar en de politie afstormen. Aan
politieke en morele veroordelingen van dit geweld ontbreekt het niet,
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maar ze bieden geen antwoord op de vraag wat de betekenis van zulk
gedrag zou kunnen zijn. Laat ik daarom kort iets zeggen over Tussen het
tuig, het boek van Bill Buford over dit verschijnsel.31 Tussen het tuig biedt
de nodige reflectie maar is geen afstandelijke beschouwing. De auteur
verwoordt de ervaringen die hij heeft opgedaan tijdens zijn verblijf tussen
hooligans in en buiten Engeland. Hij maakt duidelijk dat het met voetbal
samenhangende geweld een haast existentiële betekenis heeft voor de
betrokkenen. Veel hooligans leiden door de week een saai of uitzichtloos
bestaan. Zij zijn niet altijd werkloos en behoren niet allemaal tot kans-
arme jongeren. Wat ze gemeen hebben, is dat ze hun gewone leven ‘stront-
vervelend’ vinden en daarom helemaal naar het voetbalweekend toeleven.
Het plegen van geweld levert hun twee zaken op. Ten eerste zeer indrin-
gende lichamelijke ervaringen. Dat begint al in het stadion, waar de
gebeurtenissen op het veld intensief worden gevolgd door de massaal
aanwezige supporters. Buford beschrijft welke sociale en lichamelijke
uitwerkingen dit heeft. Elk schot wordt in een lichamelijke sensatie
omgezet. Door het dichte lichamelijke contact wordt het anticiperen van
de menigte aan alle kanten voelbaar. Uiteindelijk neemt de wedstrijd het
gehele bewustzijn in bezit:32 ‘En toen het spel erin geslaagd was mij zo aan
te grijpen, maakte het een speelbal van me, zoals het van iedereen een
speelbal maakt. Het plaagde en manipuleerde en wekte hoop en sloeg
deze de bodem in. Het had dat verhevigde gevoel gewekt en evenzeer de
verwachting dat dit bevredigd zou worden. (...) Maar wat gebeurt er als al
die energie, zo diep in het hart van de menigte samengebald, zich niet kan
ontladen?’33

Het antwoord op die vraag is duidelijk. De ontlading volgt na afloop
van de wedstrijd – en vaak ongeacht de uitslag. Voetbalsupporters zijn er
doelbewust op uit om de zaak te laten ‘ontploffen’. Daartoe moeten ze
eerst het alledaagse normbesef van zich afschudden. Dat gebeurt als door
de eerste provocaties en gewelddadigheden een imaginaire lijn wordt
overschreden. Aan deze zijde van die lijn beseft de supporter nog wat je
wel en niet kunt doen. Is die lijn eenmaal overschreden, dan valt elke
norm weg en neemt het geweld een steeds heviger vorm aan. Dat gaat
gepaard met een geweldige opwinding, een allesoverheersende emotie die
door Buford wordt vergeleken met een vorm van extase:34 ‘Geweld is een
van de meest intens beleefde ervaringen en voor degenen die zich eraan
over kunnen geven is het een van de meest intense genietingen. (...) Ik
realiseerde me later dat ik high was, in een staat van adrenaline-euforie.
En voor de eerste keer kan ik de woorden begrijpen die ze gebruiken om
het te beschrijven. Massageweld was hun drug.’35
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Het tweede dat deze gemeenschappelijke ervaring hooligans oplevert,
is een sociale identiteit. Daarin lijkt het deelnemen aan voetbalgeweld op
de ervaringen van soldaten aan het front. Een hooligan die in het boek
van Buford wordt geciteerd, haalt met de volgende woorden herinne-
ringen op aan een gewelddadige confrontatie in Italië: ‘We waren maar
met tweehonderd man. Het was wij tegen hun en we hadden geen idee
wat er zou gaan gebeuren. Er waren zo veel verschillende gevoelens.
Angst, woede, opwinding. Ik heb nog nooit zoiets gevoeld. We voelden het
allemaal en iedereen van ons weet nou dat we iets belangrijks hebben
meegemaakt – iets van saamhorigheid. We gaan nooit uit elkaar. We zijn
vrienden voor het leven. Ik zal deze gozers nooit vergeten. Ik zal Sammy
nooit vergeten. Zolang als ik leef zal ik dankbaar zijn dat ik kan zeggen dat
ik hem heb gekend. Hij is te gek. Hij heeft een zesde zintuig dat zorgt dat-
ie niet gepakt wordt, en hij weet op de een of andere manier wanneer er
echt iets belangrijks gaat gebeuren en dat vind je hem aan het front. Als er
oorlog was, was Sammy de gozer die met alle medailles terugkwam. Dan
zou hij de held zijn. Raar, hè?’36

Behalve dat zij zo een identiteit verwerven, kunnen de hooligans zich
via het geweld goed profileren in de buitenwereld. Wat wilden de Engelse
hooligans eigenlijk met hun gedrag in Italië? ‘De gedachte was even
simpel als veelomvattend: deze stommelingen, in hun eigen land veraf-
schuwd, in de pers belachelijk gemaakt, (...) wilden een Engeland
waarvan ze de reputatie konden verdedigen. Ze wilden geen Europa: ze
snapten niets van Europa en ze wilden er niets van snappen. Ze wilden
een oorlog. Ze wilden een land waar ze bij konden horen en voor konden
vechten, ook al was het gevecht een absurd stuk straattheater in samen-
werking met de plaatselijke Italiaanse politie’, aldus Buford.37

Dit laatste element geldt misschien minder sterk voor Nederland, maar
de andere elementen vinden we hier wel degelijk. Dat blijkt tenminste uit
de observatie van Henk Ferwerda. Hij doet onder meer participerend
onderzoek door met supporters naar voetbalwedstrijden te gaan. Hoewel
hij normaal gesproken behoorlijk rationeel en evenwichtig reageert,
merkt hij dat er bij een bezoek aan bijvoorbeeld het Ajax-stadion heel
andere krachten op hem inwerken.

‘Het begint al met de manier waarop je door de spoorwegpolitie de trein

ingeduwd wordt. Je probeert dat vrij ontspannen op te nemen en een

vriendelijk gezicht te zetten. Maar bij het verlaten van de trein word je

opgewacht door een peloton ME. Als je even te dicht langs die ME’ers

loopt, krijg je meteen een klap van de knuppel tegen je been. Dat is niet
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leuk. In het stadion zelf kom je terecht in een vak dat compleet van de

andere vakken is afgesloten. Naast ons zit een groep Ajacieden. Je hoort

elkaar niet maar ze fokken elkaar wel allemaal op. Na verloop van tijd

ben je niet goed meer tegen die spanning bestand. Je merkt dat er steeds

meer adrenaline aangemaakt wordt. En dan ben ik nog volkomen

nuchter. Maar die medesupporters, die hebben in de trein allemaal

enorm gezopen of coke gesnoven. Dan hoeft er maar heel weinig te

gebeuren en de zaak ontploft.’

Overigens onderschrijft Ferwerda ook de stelling over de sociale achter-
grond van degenen die zich overgeven aan dit soort geweld.

‘Je kunt inderdaad niet zeggen dat hooliganisme alleen maar een zaak is

van kansarme jongeren. Bij de voetbalsupporters zitten heel wat brave

huisvaders of studenten. Die hebben wel degelijk iets te verliezen. Ik zal

niet zeggen dat supporters allemaal een topbaan hebben, maar veel van

die jongens hebben wél een baan. Het gaat vooral om mensen die de

roes zoeken. Bij belangrijke wedstrijden komen ze al op zaterdagavond

bij elkaar. Ze zuipen, gebruiken speed en zien vaak hun bed niet eens.

Het gaat ze om de kick, het gevoel dat ze dingen durven die ze anders

niet zouden doen. Het lijkt wel alsof er dan iets dierlijks bovenkomt.

Otto Adang is iemand die daarover behartigenswaardige dingen

geschreven heeft. Ik ben zelf geen bioloog maar ik bestudeer dat gedrag

nu een aantal jaren. Volgens mij weten de hooligans zelf ook wel dat het

om heel elementaire mechanismen gaat. Ik stond in Eindhoven een keer

in een café waar de harde kern van PSV-aanhangers samenkomt. Op

zeker ogenblik stapt er een enorme hooligan op mij af. Later bleek hij te

studeren aan de heao, maar als je hem zo zag schrok je meteen. Hij zegt:

“Lul, wat doe je hier?” Dus ik leg uit wat voor onderzoek ik doe. Ik pas

natuurlijk wel op dat het niet al te hoogdravend wordt. Zegt hij tegen

mij: “We zijn gewoon allemaal apen. Als er een bal ingaat gaan wij er

allemaal in. Wij zijn elkaar steeds aan het na-apen.” Dat is door de week

dus een heel nette jongen die hard voor zijn diploma werkt. En in het

weekend slaat hij grove taal uit of zuipt zich lazarus. Dan is het net alsof

je naar een film van Bert Haanstra kijkt.’

Bij het zoeken naar een roes spelen groepsdynamische processen een
voorname rol.
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‘Van dergelijke processen is nog niet veel bekend maar het staat vast dat

ze erg sterk zijn. We besteden er in ons eigen onderzoek ook steeds meer

aandacht aan. Er zijn voorbeelden van jongens die door de week keurig

bij Albert Heijn werken maar als ze zaterdagavond het nodige gebruikt

hebben als gekken op een paar auto’s staan te dansen. Dat is duidelijk

een kwestie van verschillende omgevingen. In het uitgaanscentrum staan

er vrienden en vriendinnen om hem heen. Die hebben allemaal

gedronken en fokken elkaar op. Die invloed is bij ernstig delinquente

jongeren veel groter dan bij niet-delinquente jongeren. Bepaalde

jongeren krijgen haast een andere persoonlijkheid. Als ze worden opge-

pakt en bij de officier van justitie moeten voorkomen, zitten ze maar wat

te schutteren, zo van: “Ik weet niet meer wat ik gedaan heb.” Ze hoeven

niet eens onder invloed van sterke drank of verdovende middelen te

staan. Ze zijn gewoon meegezogen in een groepsproces dat hun een

gevoel van onkwetsbaarheid verschaft. Ik denk zelf dat dit een heel

belangrijke verklaring is voor geweld van jongeren. Dat heeft ook maar

weinig van doen met opleiding of sociale achtergrond. Vrouwen of

meisjes doen dat ook wel eens maar toch op een ander manier. Bij

mannen merk je dat het groepsproces vooral het beest naar boven haalt.’

Zo zien we dat agressieve gedragingen in het openbare domein een paar
kenmerken gemeen hebben. Het voornaamste is dat ze stuk voor stuk
neerkomen op een grove schending van de gangbare normen of gedrags-
regels. In de stad verwachten we dat burgers elkaar met rust laten en zo
min mogelijk hinderen. Jeugdgroepen die hun omgeving overlast
bezorgen, doen echter juist het tegendeel. Bij deelname aan het verkeer
verwachten we dat iedereen zich aan de regels houdt, niet alleen de
verkeersregels in strikte zin maar ook die van het openbaar fatsoen. Maar
(jonge) mannen die zonder noemenswaardige aanleiding een andere
weggebruiker mishandelen, trekken zich daar niets van aan. Hetzelfde
geldt voor voetbalsupporters die alle normen van openbare orde en spor-
tiviteit aan hun laars lappen.38 Voor al deze situaties geldt dat van de
burger een bepaald gedrag wordt verwacht. Een meerderheid van de
burgers voldoet aan die verwachtingen, maar sommige jongeren kunnen
dat kennelijk niet opbrengen. Zij maken gebruik van de anonimiteit in
het openbare domein en laten zich volledig gaan. Daarmee illustreren zij
dat zelfbeheersing niet alleen samenhangt met persoonlijke eigen-
schappen. Zeker zo belangrijk is de manier waarop in concrete omstan-
digheden het toezicht wordt uitgeoefend.

275

Geweld als uitdaging  3e dr 2011.QXD:Geweld als uitdaging  3e dr BW.QXD  13-05-2011  15:20  Pagina 275



N o t e n
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verborgen agressie deel uitmaakt van de modernisering die de samenleving onder-
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1 4

G e w e l d  e n  v r i j e  t i j d

Wie zich in het stedelijke of openbare domein begeeft, gaat ervan uit dat
iedereen zich aan de (on)geschreven regels van het maatschappelijk
verkeer houdt. Weliswaar blijken sommigen keer op keer over de schreef
te gaan, maar de collectieve code is dat men zichzelf beheerst. Voor het
domein van de vrije tijd gaat dat veel minder op. Op een feest, in de disco
of op het strand is al te veel zelfbeheersing niet gepast. Het is juist de
bedoeling dat mensen zich daar min of meer laten gaan. Uiteraard
moeten er ook dan bepaalde grenzen in acht worden genomen, maar die
zijn toch veel ruimer dan op een doordeweekse dag. De eerder geschetste
Erlebniskultur heeft bij uitstek betrekking op de vrije tijd. Jongeren zijn
tijdens vakanties en weekeinden massaal op zoek naar intensieve erva-
ringen. Voor veel jongeren is uitgaan synoniem aan uit je dak gaan. Met
andere woorden: het domein van de vrije tijd staat – wellicht als compen-
satie voor de hoge eisen op school en werk – sterk in het teken van de
kick.1 Het is niet vreemd dat bepaalde jongeren dat vrijwel letterlijk
opvatten als zij overgaan tot schoppen, slaan en andere vormen van
agressie. Geweldpleging is nu eenmaal een van de meest intensieve erva-
ringen. Het vormt in wezen slechts de radicaalste variant van wat
jongeren meer algemeen in hun vrije tijd nastreven, namelijk spanning,
sensatie, ontlading enzovoort. Tegelijkertijd nemen ook veel jongeren aan
het uitgaansleven deel zonder dat zaken uit de hand lopen.

D r i n k e n  e n  v e c h t e n
Welke factoren spelen een rol bij agressie in het uitgaansleven? In de
eerste plaats het gebruik van alcohol. Uit een studie van Bieleman en
Maarsingh, verschenen onder de toepasselijke titel Aangeschoten wild,
blijkt dat mensen die zich agressief gedragen vaak excessieve drinkers
zijn. Als jongeren agressief worden, is er in 86% van de gevallen drank in
het spel. De functie van het alcoholgebruik ligt voor de hand: de meeste
mensen durven meer als zij wat op hebben. Uit interviews met jongeren
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blijkt dat sommige hun zelfvertrouwen bewust oppeppen door in korte
tijd grote hoeveelheden drank naar binnen te werken. Het gevolg is dat zij
minder bang zijn, het gevoel hebben dat ze de hele wereld aankunnen en
minder nadenken bij wat ze doen. Eenmaal dronken of aangeschoten
draaien ze hun hand niet om voor dingen die ze normaal gesproken uit
hun hoofd laten.2 Toch is het effect van alcohol niet zo simpel als door-
gaans wordt gedacht. Er zijn ook mensen die veel drinken maar geen
vreemde dingen doen. Daarom kent de literatuur vooral een katalyse-
rende werking toe aan alcohol: alcohol vergemakkelijkt gedragingen waar
iemand uit zichzelf al toe neigt maar kan deze gedragingen niet werkelijk
veroorzaken. Mensen die snel agressief worden, doen dat onder invloed
van sterke drank nóg sneller maar de alcohol brengt geen totale gedrags-
verandering tot stand.3

Het blijft evenwel een feit dat delinquente jongeren meer en vaker
alcohol drinken dan niet-delinquente jongeren. Zo is uit het onderzoek
van Ferwerda e.a. gebleken dat 53% van de niet-delinquente jongeren wel
eens drinkt. Dat aandeel stijgt naarmate jongeren ernstigere delicten
hebben gepleegd en komt ten slotte bij harde-kernjongeren uit op 85%.
Hetzelfde verband zien we voor het gemiddeld aantal glazen per avond.
Bij niet-delinquente jongeren ligt dat gemiddelde op 5,3 en bij de harde
kern op 15,2 glazen per avond. Ten slotte geldt dit verband ook voor het
zogenoemde indrinken: de gewoonte om vóór het uitgaan thuis eerst een
aantal glazen te drinken. Dat is niet alleen goedkoper dan consumpties in
de horeca, maar het zorgt er ook voor dat je bij het begin van het avondje
stappen al in de juiste stemming bent. Niet-delinquente jongeren nemen
gemiddeld 3,2 glazen bij het indrinken, harde-kernjongeren 7,3 glazen.
Voor het gebruik van drugs geldt overigens hetzelfde verhaal. Dat komt
onder delinquente jongeren beduidend vaker voor dan onder hun niet-
delinquente leeftijdsgenoten. Volgens de cijfers van Ferwerda e.a. gebruikt
van de laatste groep slechts 3% drugs tegenover 55% van de harde-kern-
jongeren.4 Ofschoon lang niet alle drugs hetzelfde effect hebben, maakt
de combinatie van alcohol en drugs bepaalde mensen zó gewelddadig dat
zij haast niet meer te hanteren zijn.5

Behalve drank werken ook de herrie, de drukte en stress van het
uitgaansleven agressieve reacties in de hand. Op dat punt zijn de samen-
stelling van het publiek en de inrichting van de horeca factoren van bete-
kenis. Volgens Bieleman en Maarsingh neemt de kans op gewelddadig-
heden toe als het uitgaanspubliek relatief veel jonge en alleenstaande
mannen telt. Grote aantallen mensen op een beperkt oppervlak heeft
eveneens een negatieve uitwerking. Een goede horecagelegenheid kent
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voldoende doorstroming. Het aantal ongewenste lichamelijke contacten
moet zo gering mogelijk zijn. Grote drukte betekent al snel dat mensen
elkaar aanstoten of dat er wordt gemorst met drank. Dat zijn dingen die
zelfs de vriendelijkste bezoekers agressief maken.6 Verder spelen het soort
muziek en het muziekvolume een rol. Als mensen elkaar in een disco-
theek niet meer kunnen verstaan, leiden kleine incidenten gemakkelijk tot
botsingen. Bij grote drukte of warm weer zijn mensen vlug geïrriteerd.
Een van de personen die door Bieleman en Maarsingh is geïnterviewd,
zegt het zo: ‘Als het warm is en je zweet je kapot dan ben je eerder geneigd
om te zeggen: “maak eens wat plaats man, ik ga kapot!” Ja, en dan wordt
het al gauw ruzie.’7

Dit soort irritaties brengt vooral jonge mannen tot agressie. Toch is het
niet zo dat vrouwen part noch deel hebben aan het ontstaan van moeilijk-
heden. Als oorzaak noemen de ondervraagden met name dat hun
vriendin wordt lastiggevallen.8 Een echte man laat het niet over zijn kant
gaan dat een andere man te veel belangstelling voor zijn partner heeft. Dat
was vroeger al aanleiding tot een vechtpartij en dat is het nog altijd. Het
zou zelfs kunnen zijn dat de zelfstandigere houding van hedendaagse
vrouwen dit mechanisme heeft versterkt. Liesje Pennings wijst erop dat
meisjes die naar een discotheek gaan, meer dan vroeger kunnen beslissen
op welke avances zij ingaan. Dat kan de jaloeziegevoelens van eventuele
partners aanwakkeren: mannen kunnen zich bedreigd voelen doordat
hun vriendin op de dansvloer al te zeer ingaat op versierpogingen van
andere mannen. Ook als er geen vaste partners in het spel zijn, kan de
zelfstandigere houding van vrouwen voor problemen zorgen. Als
vrouwen zich uitdagend opstellen of anderszins de aandacht op zich
vestigen, weten jonge, onervaren mannen niet altijd hoe zij daarop
moeten reageren. Een onschuldig bedoelde opmerking kan verkeerd
uitpakken, met als gevolg dat zij een of ander scheldwoord naar hun
hoofd krijgen. Als de toenadering van een man op die manier wordt afge-
wezen, ligt een gewelddadige reactie op de loer – vooral als dat in aanwe-
zigheid van zijn vrienden gebeurt. Deze observatie is van belang, nu de
aanwezigheid van allochtone jongeren in het uitgaansleven sterk is toege-
nomen. Deze jongeren beschouwen meisjes die zich vrij of uitdagend
opstellen vaak als ‘bandeloze’ of ‘beschikbare’ vrouwen, wat regelmatig
conflicten tot gevolg heeft.9

De laatste omstandigheid die maakt dat er nogal eens wordt gevochten,
is dat veel jongeren in groepen deelnemen aan het uitgaansleven. Volgens
een becijfering van Bieleman en Maarsingh gaat slechts 5% van de
jongeren alleen op stap en doet 33% dat in het gezelschap van een vriend
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of vriendin. In 38% van de gevallen nemen jongeren met een kleine groep
aan het uitgaansleven deel, in 24% van de gevallen met een grote groep.
Dit gegeven is om meer dan één reden van belang. De groepsomvang
heeft bijvoorbeeld invloed op het aantal glazen dat wordt gedronken.
Jongeren die met een grote groep uitgaan, gebruiken per avond veel meer
alcohol. Dat komt niet alleen doordat er rondjes worden gegeven maar
ook doordat men niet onder wil doen voor anderen. Daardoor gaat het
tempo gaandeweg omhoog, met als resultaat dat er veel meer wordt
gedronken dan de bedoeling was.10 Ook los van het drinken spelen
groepsprocessen een voorname rol. Jongens die ruzie zoeken, doen dat
nooit als eenling: ‘Meestal loop je de hele avond naar iemand te kijken en
dan begin je te schelden. Het gaat nergens over, het slaat nergens op.
Sommige beginnen te duwen of te trekken. Mijn hele vriendengroep
komt dan helpen. Ik spreek ook wel eens met vrienden af om iemand te
gaan duwen of trekken. Als mensen tegen me zeuren raak ik gauw geïrri-
teerd. Mensen hebben vaak niet eens in de gaten dat ze irritant zijn. Er
moet ook wel eens iemand teruggepakt worden. Dat gebeurt altijd in
groepsverband. We wachten iemand meestal buiten op en gaan dan slaan’,
aldus een van de jongeren die door Bieleman en Maarsingh zijn onder-
vraagd.11

Al deze omstandigheden hebben tot gevolg dat uitgaan vaak gepaard
gaat met agressie. Uit het onderzoek komt naar voren dat 21% van de
jongeren zich in de loop van het jaar wel eens agressief gedraagt. Maar liefst
55% van de ondervraagde jongeren vindt dat de agressie in horecagelegen-
heden is gestegen. Vaak behoren daders en slachtoffers tot dezelfde cate-
gorie: ruim één derde van de slachtoffers van agressie geeft aan zichzelf ook
agressief te hebben gedragen.12 Bieleman en Maarsingh: ‘De jongeren die
hebben meegewerkt aan een diepte-interview zijn vrijwel allemaal dader en
slachtoffer geweest. Men heeft bijvoorbeeld samen met vrienden ruzie met
een andere groep van veelal onbekende jongeren. Als men bij de eerste
confrontatie het onderspit delft, gaat men een volgende keer de confron-
tatie met dezelfde groep aan om nu als overwinnaar uit de strijd te
komen.’13 Dit illustreert opnieuw dat het vooral om de sociale situatie gaat.
Belangrijker dan de vraag wie met het agressieve gedrag begint, lijkt het
gegeven dat elke vorm van geweld wordt beantwoord door een volgende.
Dat leidt uiteindelijk tot een milieu waarin daderschap en slachtofferschap
of diffuse wijze door elkaar lopen. Het enige wat kan worden vastgesteld, is
dat deze omgeving wordt gekenmerkt door een hoog geweldsniveau, met
als gevolg dat agressief gedrag voor alle deelnemers aan het uitgaansleven
zo niet de norm dan toch normaal is geworden.14
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E e n  r i s k a n t  m i l i e u

Dit maakt begrijpelijk dat het uitgaansleven grote aantrekkingskracht
uitoefent op jongeren die van huis uit neigen tot agressief gedrag. Het is
een sociale omgeving waarin zij zich snel thuis voelen, al was het maar
omdat er elders meer sociale controle wordt uitgeoefend. We moeten dan
ook vaststellen dat criminele jongeren vaker aan het uitgaansleven deel-
nemen, dat hun voorkeur uitgaat naar een bepaald type horecagelegen-
heid en dat zij daar vaker met geweld worden geconfronteerd dan niet-
delinquente jongeren. Ter illustratie daarvan haal ik nog eenmaal het
onderzoek aan van Ferwerda e.a. naar jeugdcriminaliteit in de politieregio
Zaanstreek-Waterland.15 In dat onderzoek is onderscheid gemaakt tussen
jongeren die gedurende drie maanden geen enkel delict hebben gepleegd,
jongeren die kickgedrag vertonen, jongeren die geweld plegen en harde-
kernjongeren. Het bezoek aan uitgaanscentra neemt duidelijk toe in deze
richting (zie tabel 25): 49% van de niet-delinquente jongeren, 72% van de
kickgedragdelinquenten en 86% van de harde-kernjongeren neemt deel
aan het uitgaansleven.16 Dit kan inderdaad worden opgevat als een vorm
van migratie: naarmate jongeren zich aan ernstige delicten bezondigen,
oefent het uitgaansleven een grotere aantrekkingskracht op hen uit en
zoeken zij deze omgeving vaker zelf op.
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Tabel 25 Voorkeur (%) voor uitgaansleven bij niet-delinquente jongeren (= NID),

kickgedragdelinquenten (= KIG), geweldplegers (= GEW) en harde-kern -

jongeren (= HAK) in de politieregio Zaanstreek-Waterland (1999)

NID KIG GEW HAK

extatisch uitgaan

discotheek 70 83 84 85

houseparty 40 48 59 57

coffeeshop 18 34 48 57

gemiddeld 43 55 64 66

beheerst uitgaan

restaurant 69 65 67 55

cultureel evenement 32 22 18 14

schoolactiviteit 87 78 73 67

gemiddeld 63 55 53 45

rol van geweld

bezoek uitgaanscentra 49 72 79 86

getuige ruzie 51 77 75 89

getuige mishandeling 30 62 77 82

Bron: Ferwerda, Bottenberg en Beke 2000a, p. XVIII.

Verder hebben de verschillende groepen een voorkeur voor bepaalde gele-
genheden. Discotheken, houseparty’s en coffeeshops worden natuurlijk
door allerlei jongeren bezocht, maar hier worden relatief veel personen
aangetroffen die een delict hebben gepleegd. Terwijl gemiddeld 43% van
de niet-delinquente jongeren een voorkeur heeft voor dit soort gelegen-
heden, is dat aandeel bij geweldplegers en harde-kernjongeren met
respectievelijk 64% en 66% een stuk hoger. Dat herinnert aan een gegeven
dat we al eerder zagen, namelijk de voorkeur van asociale jongeren voor
spannende en riskante ervaringen.17 Discotheken en houseparty’s bieden
ruime gelegenheid om intensieve lichamelijke indrukken op te doen. Zij
vormen als het ware de bergtoppen van de Erlebniskultur die – niet alleen
onder jongeren maar onder alle burgers – zo gewild is geworden. Met
andere woorden: hoe sterker jongeren neigen tot ernstige criminaliteit,
hoe vaker zij naar een omgeving gaan waarin alles draait om de extatische
ervaring. Het omgekeerde geldt voor gelegenheden die een beheerster
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gedrag vergen. Zo is het bezoeken van restaurants, schoolactiviteiten en
culturele evenementen relatief populair onder minder delinquente
jongeren. Van degenen die geen delicten plegen, heeft gemiddeld 63%
belangstelling voor dit soort gelegenheden. Al naar gelang de mate van
delinquentie neemt dit aandeel af tot 45% bij harde-kernjongeren. Deze
samenhang is het spiegelbeeld van de samenhang tussen delinquentie en
bezoek aan discotheken en houseparty’s. Omgevingen waarin zelfbeheer-
sing moet worden opgebracht, zijn minder populair onder delinquente
jongeren.18

Dat geweldplegende jongeren veel heftige ervaringen opdoen, blijkt
ook uit het feit dat zij relatief vaak worden geconfronteerd met ruzie en
geweld. Zo heeft 75% van hen tijdens het uitgaan een ruzie meegemaakt,
en 19% van hen heeft dat zelfs meer dan tien keer meegemaakt. Niet-
delinquente jongeren hebben minder van zulke ervaringen (respectieve-
lijk 51% en 5%). Hetzelfde geldt voor mishandeling. Van alle delinquente
jongeren heeft 59% gezien dat iemand bij het uitgaan in elkaar is geslagen,
en 11% heeft dat zelfs meer dan tien keer gezien. Niet-delinquente
jongeren komen op dat punt met respectievelijk 30% en 3% aanzienlijk
lager uit. Dat is voor een deel te verklaren uit het gegeven dat delinquente
jongeren sowieso vaker uitgaan. Ruzie en mishandeling komen daar nu
eenmaal regelmatig voor. Maar het kan ook heel goed zijn dat delinquente
jongeren vaker een omgeving opzoeken waarin de kans op ruzie of
mishandeling aanzienlijk is. Ferwerda e.a. achten het waarschijnlijk dat
harde-kernjongeren en geweldplegers zelf de circuits opzoeken waar veel
geweld voorkomt omdat daar veel gelegenheid tot geweld wordt geboden
of omdat toezicht en controle er nauwelijks aanwezig zijn.19 In elk geval
spreken de cijfers uit tabel 25 voor zich: jongeren zijn vaker getuige van
ruzie en mishandeling naarmate zij deel uitmaken van een delinquentere
groep.

Zo lijken er dus twee processen aan het werk te zijn: het uitgaansleven
omvat relatief gewelddadige situaties die een grote aantrekkingskracht
uitoefenen op delinquente jongeren, en deze jongeren zoeken vaak een
bepaalde omgeving uit waardoor ruzie en mishandeling daar vanzelf
toenemen. In feite zijn dit twee kanten van hetzelfde proces. Er treedt
kennelijk een vorm van dubbele selectie op waarbij gewelddadige
jongeren een heftige omgeving uitzoeken en omgekeerd. Van belang is dat
de effecten hiervan niet beperkt blijven tot criminele jongeren maar ook
van invloed zijn op de gewone jongeren die deelnemen aan het uitgaans-
leven. Ook zij geven zich in die omgeving relatief gemakkelijk over aan
asociaal gedrag. Buiten het weekend of hun vrije tijd leggen zij vaak geen
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enkele vorm van agressie aan de dag. Dat zij dit tijdens het uitgaan wél
geregeld doen, moet dus in de eerste plaats worden verklaard uit de speci-
fieke kenmerken van het uitgaansleven. Er is altijd een kleine groep die er
bewust naar streeft om de zaak uit de hand te laten lopen. Voor hen is de
avond pas geslaagd als er flink wat rotzooi is getrapt.20 Het overgrote deel
van de jongeren gaat echter met heel andere intenties uit. Dat zij toch
regelmatig vervelende ervaringen opdoen (of teweegbrengen), komt
voornamelijk door de eigenschappen die het uitgaansleven eigen zijn.
Met name de combinatie van een geringe normatieve druk en een zwakke
sociale controle heeft op veel jongeren een verkeerde uitwerking.

E f f e c t e n  v a n  g e w e l d s b e e l d e n
De combinatie van weinig normatieve druk en weinig sociale controle
lijkt ook te gelden voor het laatste probleem dat ik behandel: geweldda-
dige films, tv-series en computerspelletjes. Je zou kunnen zeggen dat
beide kenmerken hier op een extreme wijze vorm krijgen. Het getoonde
geweld is nog veel ernstiger dan het agressieve gedrag van degenen die aan
het uitgaansleven deelnemen, en bovendien lijkt er nauwelijks sociale
controle aan het werk te zijn. Geen wonder dat dergelijke beelden sinds
jaar en dag de verontrusting oproepen van ouders, leerkrachten en andere
opvoeders. Toch kan deze vorm van vrijetijdsbesteding niet op één lijn
worden gesteld met wat er tijdens het uitgaan of in het openbare domein
gebeurt. Hóe gewelddadig de getoonde beelden soms ook zijn, ze leiden
niet bij iedereen tot agressiever gedrag.

Een centrale kwestie is welke status we aan deze beelden moeten
toekennen. Daarover zijn de deskundigen het nog steeds niet eens. Op het
eerste gezicht ligt een verontruste reactie voor de hand. Kinderen worden
vandaag de dag via televisie, films of computerspelletjes blootgesteld aan
heel wat gewelddadige beelden. Het verschijnsel zelf is niet nieuw. In
westerns en andere filmgenres heeft geweld van meet af aan een voor-
name rol gespeeld. Op de televisie komen gewelddadige scènes met name
voor in dramaseries en ook tekenfilmpjes voor jonge kinderen laten de
nodige agressie zien. In kwantitatief opzicht lijkt het aanbod tamelijk
stabiel te zijn, maar kwalitatief treedt er wel een zekere verschuiving op.
Dat geldt met name voor bepaalde bioscoopfilms die op tv worden
getoond. Van der Voort heeft hierover opgemerkt: ‘De normen met
betrekking tot de geweldsbeelden die in bioscoopfilms worden vertoond,
zijn in de afgelopen decennia sterk opgerekt. Dit is mede het gevolg van
de opkomst van de televisie die een drastische vermindering van het
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bioscoopbezoek heeft teweeggebracht. In een poging de televisiekijker
naar de bioscoop terug te brengen worden allengs gewelddadiger films
uitgebracht, waarbij geweldseries op televisie verbleken.’21 Een film als
Die hard is illustratief: in deel 1 vallen ‘slechts’ 18 slachtoffers, in deel 2
komen 264 personen om het leven. Behalve om het aantal slachtoffers
gaat het ook om de manier waarop agressie en geweld worden verbeeld.
De meeste films zijn gemaakt vanuit het daderperspectief, waarbij de
ervaringen van het slachtoffer buiten beeld blijven. Het komt slechts
zelden voor dat het gebruik van geweld wordt afgestraft. De held wordt
niet geplaagd door spijt of aarzeling en wordt evenmin gecorrigeerd door
anderen.22 In feite wordt het in films en andere media als de gewoonste
zaak van de wereld voorgesteld dat problemen gewelddadig worden
 opgelost. Het moet wel heel vreemd zijn als dit geen invloed heeft op
kinderen.

Dit vraagstuk is al vele malen onderzocht. Uit dat onderzoek komt naar
voren dat die invloed inderdaad bestaat maar minder groot is dan je op
het eerste gezicht verwacht. Die invloed is bovendien afhankelijk van een
aantal voorwaarden, zowel met betrekking tot de filmbeelden zelf als de
manier waarop ernaar wordt gekeken. Uit Amerikaans onderzoek is
onder meer gebleken dat televisieprogramma’s die agressief gedrag bevor-
deren, vier kenmerken hebben. Ten eerste is de held van het verhaal
aantrekkelijk: de kijker wordt ertoe gebracht om zich te vereenzelvigen
met de dader – niet met het slachtoffer. Is het slachtoffer aardig of
aantrekkelijk, dan brengt de film angst bij kinderen teweeg. Ten tweede
speelt de rechtvaardiging of beloning van het geweld een rol: verhalen
waarin het gebruik van agressie een positieve rol vervult – er wordt
gestreden voor een goede zaak, de tegenstander is een slechterik, de held
moet zich verdedigen enzovoort – hebben tot gevolg dat jongeren die
agressie eerder navolgen. Ten derde is een realistische uitbeelding van
belang: het gedrag van kinderen wordt minder sterk beïnvloed door
beelden die duidelijk het karakter van een fantasie hebben. De bizarre
vormen van geweld in tekenfilms als Tom and Jerry halen weinig uit, een
realistisch ogende serie als Power Rangers daarentegen wel. Ten vierde
mogen de pijnlijke gevolgen van het geweld niet te zeer in beeld komen: 
te veel aandacht voor het slachtoffer met zijn verwondingen of de nabe-
staanden met hun verdriet staat het kijkplezier in de weg. Vandaar dat de
gevolgen vaak niet in beeld komen of met humor worden gebagatelli-
seerd.23

Televisieprogramma’s die op deze vier punten andere kenmerken
hebben, bewerkstelligen bij kinderen ook andere effecten. Een realistische
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verbeelding van geweld waarbij niet de dader maar het slachtoffer
aantrekkelijk wordt gevonden of waarbij een rechtvaardiging voor het
geweld ontbreekt, brengt bij kijkers een gevoel van angst teweeg. Een
ander mogelijk effect is afstomping. Dit doet zich met name voor bij tele-
visieprogramma’s die spectaculair geweld niet alleen rechtvaardigen maar
ook van de nodige humor voorzien. In tabel 26 is weergegeven hoe drie
effecten – gevoel van angst, afstomping en bevordering van agressief
gedrag – samenhangen met programmakenmerken. De tabel illustreert
dat de effecten van geweldsbeelden niet altijd eenduidig zijn. Van
bepaalde films en programma’s kan inderdaad worden gezegd dat ze
agressief gedrag bevorderen. Dat geldt met name als de verbeelding realis-
tisch is, de gevolgen van het geweld buiten beeld blijven, de zaak vanuit de
daders wordt bezien en het geweld niet wordt bestraft. Het zijn met
andere woorden films en programma’s die de ervaringswereld van daders
oproepen.

Tabel 26 Programmakenmerken die het optreden van angst (= ANG), afstomping 

(= AFS) of agressief gedrag (= AGR) bevorderen (++) of afremmen (--)

ANG AFS AGR

aantrekkelijke held . . ++

aantrekkelijk slachtoffer ++ . .

gerechtvaardigd geweld . ++ .

niet-gerechtvaardigd geweld ++ -- .

gedetailleerde beelden ++ ++ ++

realistische uitbeelding ++ . ++

tonen van pijn . . --

gebruik van humor . ++ ++

Bron: Nikken 2000, p. 66.

De vraag of het zien van gewelddadige beelden schadelijke effecten heeft,
lijkt onder deskundigen geen onderwerp van discussie meer te zijn.24 Er
zijn inmiddels duizenden studies verricht naar het effect van televisie -
geweld op het gedrag van jongeren, maar deze bieden geen enkele steun
voor het ooit gangbare idee dat deze beelden voor kinderen een uitlaat-
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klep zijn waardoor zij minder agressief worden. In de meeste gevallen
stimuleren zulke beelden juist agressief gedrag van jongeren.25 Alleen
moeten we de zaak wel in de juiste proporties blijven zien. Van der Voort
schrijft daarover het volgende: ‘De gevonden positieve correlaties laten de
mogelijkheid open dat het zien van televisiegeweld de agressie bevordert,
maar bewijzen die stelling niet. Er is slechts aangetoond dat vaak geweld
zien met meer agressie gepaard gaat, maar het is onduidelijk hoe dat
komt. Televisiegeweld kan een bijdrage aan de agressiviteit van kinderen
leveren, maar evenzeer is mogelijk dat een hogere agressie veroorzaakt dat
men vaker naar geweldfilms gaat kijken. Bovendien bestaat de mogelijk-
heid dat de positieve correlatie in feite wordt veroorzaakt door een derde
variabele die met elk van beide gecorreleerde variabelen samenhangt.
Bijvoorbeeld is bekend dat kinderen uit lagere sociale milieus door de
bank genomen zowel meer televisie kijken als agressiever zijn dan
kinderen uit hogere milieus. Het gevonden positieve verband tussen tele-
visie kijken en agressie zou daarom een pseudo-verband kunnen zijn, dat
in feite aan verschillen in sociaal milieu te wijten is.’26

Wel kan uit experimenten worden afgeleid dat kinderen direct na of
soms al tijdens het bekijken van televisiegeweld neigen tot agressiever
gedrag. Zij doen de held van het filmpje na, zijn minder sterk geneigd om
bijvoorbeeld speelgoed te delen met andere kinderen of proberen eerder
om eventuele conflicten op te lossen met schelden of vechten. Dat soort
reacties roept al snel de verontrusting van ouders of onderwijzers op.

Verder hangt het functioneren van deze media niet uitsluitend af van
de beelden zelf. Van belang is eveneens in welke situatie kinderen de
beelden zien en om wat voor kinderen het gaat. Bij jonge kinderen is
bijvoorbeeld van belang of hun ouders zich afkeurend of instemmend
opstellen. Hun eventuele kritische commentaar zwakt de impact van de
beelden af.27 Voor oudere kinderen ligt dat anders, al is het maar omdat zij
vaker naar geweld kijken zonder dat hun ouders in de buurt zijn. Uit
onderzoek van J. Groebel blijkt zelfs dat een kwart van de jongeren video’s
bekijkt zonder dat hun ouders daarvan op de hoogte zijn. Zij hebben op
hun kamer een recorder staan en kunnen samen met broertjes of
vriendjes naar video’s kijken. Bij jongeren zijn actie- en misdaadfilms het
populairst, terwijl ook horrorfilms gewild zijn. De controle op leeftijd bij
het verhuren van deze video’s stelt weinig voor. In twee derde van de
gevallen zijn de banden niet gehuurd door de jongere zelf maar door
vrienden, ouders of andere volwassenen.28 Ook op dat punt is de houding
van Nederlandse ouders dubbelzinnig: veel ouders zijn bezorgd over de
verkeerde uitwerking van gewelddadige televisiebeelden, video’s en
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computerspelletjes, maar zij leggen hun kinderen vaak geen strobreed in
de weg.

Behalve de omgeving zijn de kinderen zelf van belang. Het zien van
geweldsbeelden leidt bij sommige kijkers tot een agressievere houding,
maar het omgekeerde geldt ook. Sommige kinderen hebben een uitge-
sproken voorkeur voor gewelddadige films terwijl dat anderen veel
minder zegt. Daarbij spelen vooral de eigen agressieve neigingen een rol.
Van der Voort: ‘Kinderen met een gemiddelde en vooral die met een hoge
voorkeur voor geweldfilms zijn gemiddeld genomen agressiever dan
kinderen met een lage voorkeur voor geweldfilms.’ Hetzelfde verband
geldt voor computerspelletjes. Kinderen die agressieve spelletjes op prijs
stellen, nemen volgens hun klasgenoten vaker een agressieve en asociale
houding aan. De verwachting dat bepaalde zeer agressieve films als Faces
of death vooral afschrikwekkend zouden werken, komt niet uit. Kinderen
die zelf gemakkelijk agressief worden, vinden dat soort extreme films juist
erg leuk. Verder speelt het geslacht een rol. Jongens hebben gemiddeld
meer waardering voor geweldfilms, meisjes worden eerder emotioneel
geraakt of bang. Ten slotte speelt de intellectuele houding mee. Kinderen
met een beperkte intelligentie laten zich gemakkelijker beïnvloeden door
gewelddadige films. Volgens Wiegman e.a. gaat dit verband ook op voor
computerspelletjes: kinderen met een duidelijke voorkeur voor agressieve
spelletjes hebben een relatief laag IQ, met name waar het de verbale
component betreft.29

G e w e l d  e n  z e l f b e e l d
Bij nadere beschouwing lijkt de zaak dus minder duidelijk dan je als leek
op het eerste gezicht verwacht. Weliswaar zijn er heel wat beelden van
geweld te zien en identificeert de kijker zich eerder met de held van het
verhaal dan met het slachtoffer, maar de sociale gevolgen ervan zijn niet
altijd desastreus. Voorzover die beelden van invloed zijn op kinderen, is
het effect ervan niet erg groot. Verder spelen de aard van het kind en de
omstandigheden waarin het kijkt een rol. Verstandige ouders oefenen
enige controle uit op het kijkgedrag van hun kinderen en laten van tijd tot
tijd een waarschuwend geluid horen. Zij mogen echter niet vergeten dat
films en televisieseries voor jongeren in de eerste plaats een vorm van
amusement zijn. Dat geldt eveneens voor computerspelletjes, waarvan de
ontwikkeling midden jaren negentig in een stroomversnelling kwam.
Francisco van Jole, een van de weinigen die deze ontwikkeling systema-
tisch heeft gevolgd en beschreven, laat zich daarover zeer relativerend uit.

290

Geweld als uitdaging  3e dr 2011.QXD:Geweld als uitdaging  3e dr BW.QXD  13-05-2011  15:20  Pagina 290



‘Omdat veel van die spelletjes zijn gebaseerd op het conditioneren van je

reflexen, heb je soms even moeite met omschakelen. Ik heb wel eens

gehad dat ik met de auto bijna de bocht uit vloog als ik uren achter

elkaar een bepaald racespel had gespeeld. Dat spel laat een heel realisti-

sche omgeving zien, er komen allerlei bestaande automerken in voor, je

wordt links of rechts ingehaald en je krijgt de neiging het gaspedaal

verder in te drukken. Hoe meer je die reflexen oefent, des te verder kom

je in dat spel. Gaat er iets verkeerd, dan loop je geen enkel risico. Je

drukt gewoon op undo en speelt nog een keer. In dat opzicht komt het

werkelijke verkeer natuurlijk op een andere omgeving neer. Dus dat

vergt wel omschakeling. Maar voor de rest geloof ik niet dat je houding

in het sociale leven door die spelletjes beïnvloed wordt. Ze hebben ook

voordelen. Je kunt een deel van je agressie kwijt zonder dat een ander

daardoor benadeeld wordt. In dat opzicht is zelfs het grofste spel nog

onschuldiger dan bijvoorbeeld teamsporten. Hoe vaak loopt een voet-

balwedstrijd niet op oorlog uit? Die supporters voelen zich deel van het

legioen, die willen het liefst een vijand in de pan hakken. Ze fokken

elkaar door het groepsproces enorm op. Dat komt bij computerspelletjes

veel minder voor. Die ogen soms wel grof en agressief, maar als speler

ontleen je er geen enkele sociale status aan. Voetbalsupporters doen dat

wel, die proberen juist te scoren door een ander in elkaar te slaan.’

Van Jole pleit ervoor om computerspelletjes in de eerste plaats te zien als
een eigentijdse vorm van amusement. Ze maken deel uit van een eigen
imaginaire wereld die niet alleen van de sociale realiteit verschilt maar
ook van eerdere fictieve werelden, bijvoorbeeld een roman.

‘Bij een roman is het verloop van de gebeurtenissen door de schrijver

vastgelegd. Men heeft wel eens geprobeerd om via internet een interac-

tieve roman te laten ontstaan. Dat werkte niet. Als de lezer zelf kan

bepalen hoe het verhaal verder gaat, mis je het wezen van de roman.

Maar bij een computerspel bepaalt de speler meestal wél wat er gebeurt.

De narratieve structuur ervan is minimaal. Het enige wat vastligt is het

begin en het einde van het spel, maar er zijn doorgaans tal van wegen

om van het begin naar het einde toe te gaan. Die wereld is dus weliswaar

fictief maar ze vertoont een heel andere structuur dan de fictie in film of

roman. Dat verschil brengt ook een andere ervaring met zich mee. Om de

wereld van een roman te betreden moet je als lezer nogal wat moeite

doen. Je moet je die hele tekst toe-eigenen en dat kost tijd. Bij compu-

tergames en vergelijkbare media heb je dat niet. Je hoeft maar een paar
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keer te klikken en je betreedt een nieuw domein. Dat levert wel een

intensere ervaring op dan het lezen van een boek, maar de schaduwzijde

is dat je die ervaring vrijwel meteen vergeten bent. Er zijn boeken die ik

twintig jaar geleden ooit gelezen heb en die nog altijd in mijn hoofd

rondspoken. Bij een computerspel weet je vaak na een paar dagen al niet

meer hoe het precies verlopen is.’

Met deze vergelijking tussen de fictieve wereld van het boek en die van het
computerspel, raakt Van Jole aan de vraag welke status we moeten
toekennen aan de verbeelding van geweld. Is het eigenlijk wel juist om
gewelddadige beelden in films, op de tv en in computerspelletjes te zien
als een ‘omgeving’ in sociale zin? En wat verwachten onderzoekers eigen-
lijk als zij onderzoek gaan doen naar de invloed van geweldsbeelden op
het gedrag van jongeren? In elk geval vindt dat onderzoek niet plaats voor
spionageromans, schilderijen, detectives en krantenfoto’s. Daarvan weet
men inmiddels wel dat ze deel uitmaken van de cultuur in haar geheel.
Cultuurproducten hebben wel degelijk een eigen functionaliteit, maar die
ligt niet in de manier waarop ze het sociale gedrag van de burger beïn-
vloeden. Ze beïnvloeden wellicht de manier waarop de burger over zich-
zelf of de wereld denkt en de manier waarop hij bepaalde ervaringen
waardeert. Met andere woorden: voorzover het fictieve een eigen functio-
naliteit bezit, ligt die op mentaal of geestelijk gebied. In die zin kan de
analyse die Claude Lévi-Strauss op de mythologie van Noord- en Zuid-
Amerika heeft toegepast, ook worden gebruikt voor de hedendaagse
media.30 De tegenstellingen, conflicten en gevechten die de voormoderne
samenleving in het mythologische verhaal lokaliseert, krijgen in de
hedendaagse samenleving vorm door de massamedia. In zoverre
verwijzen de gewelddadige beelden van film, televisie, computerspel of
video niet naar de sociale realiteit en mogen wij ze evenmin beoordelen
op het effect dat ze in die realiteit teweegbrengen.

Zou ik desondanks moeten aangeven waar deze beelden naar
verwijzen, dan is dat vooral het eerder geschetste klimaat van toegenomen
assertiviteit. Zeker: het beeld van de eenzame filmheld die in zijn omge-
ving dood en verderf zaait, die zich mag wreken voor de hem aangedane
krenkingen en aan niemand verantwoording schuldig is, roept wel dege-
lijk herkenning op. Het spiegelt een mentale toestand die in de inleiding is
omschreven als ‘narcistische woede’. En het is inderdaad veelzeggend dat
deze beelden op massale schaal worden geproduceerd en gewaardeerd.
Het zegt namelijk iets over de manier waarop hedendaagse burgers zich-
zelf zien. In die zin moeten we beelden van geweld hoogst serieus nemen.
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Daarbij gaat het niet zozeer om het kortstondige en niet al te sterke effect
van deze beelden op het feitelijke gedrag van bepaalde jongeren als wel
om het mentale universum dat in deze beelden vorm krijgt. Ik kom aan
het eind van dit boek nog terug op deze moeilijk grijpbare materie. Hier
beperk ik me tot de overeenkomsten en verschillen met vormen van
agressief gedrag die in het uitgaansleven voorkomen.

Een belangrijk punt is uiteraard dat de codes van het maatschappelijk
verkeer in het uitgaansleven wegvallen. De normen waaraan jongeren
moeten beantwoorden op school en in hun werkkring maar evengoed in
de openbare ruimte en bij hun ouders thuis, zijn tijdelijk buiten werking.
De geringere mate van sociale controle maakt het jongeren mogelijk om
zich voor een ogenblik te laten gaan. Daarbij komt het gemakkelijk tot
agressief gedrag, juist omdat dit in het sociale leven omgeven is met zo
veel taboes en voorzorgsmaatregelen. Deze dynamiek geldt in nog veel
sterkere mate voor de hoofdpersoon met wie de filmkijker of computer-
speler zich identificeert. De held laat zich niet weerhouden door morele
overwegingen terwijl zijn gewelddadig optreden geen nadelige sociale
repercussies voor hem heeft. Hij schreeuwt, slaat, schopt en schiet er naar
hartelust op los zonder dat er een sociale norm of een vorm van controle
lijkt te zijn. In zoverre biedt de geweldsfilm een extreme uitbeelding van
de droom die in het uitgaansleven wordt nagejaagd. Tegelijkertijd is er
een voornaam verschil. Zelfs op het wildste feest doet zich nog altijd een
sociale situatie voor. Hoe dun de scheidslijn tussen werkelijkheid en
verbeelding in het uitgaansleven soms ook is, er zijn nog altijd andere
personen in het geding. Wie agressief wordt, brengt anderen reële schade
toe en staat zelf aan reële risico’s bloot. Bij film en computerspel kan men
zich radicaler overgeven aan het geweld juist omdat het een imaginair
karakter heeft. Bij het uitgaansleven kan men zijn dromen slechts in
beperkte mate najagen omdat ze de vorm van een sociale situatie
aannemen. Het zijn de brokkenmakers die droom en werkelijkheid door
elkaar halen.
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1 5

A g r e s s i e  e n  p r o f e s s i o n a l s

Zoals gezegd heeft zich een verschuiving voorgedaan in het wetenschap-
pelijk onderzoek naar agressief gedrag. Veel wetenschappers werken
vanuit een ontwikkelingspsychologische benadering, waarbij de actuele
sociale situatie van jongeren zelden aan de orde komt. Hoewel ik de
waarde van het psychologisch perspectief erken, vind ik dat om drie
redenen een betreurenswaardige tendens. Ten eerste is gebleken dat het
gewicht van de sociale omgeving erg groot kan zijn. Dat geldt met name
voor de vormen van agressie die veelvuldig voorkomen en daarom op de
voorgrond staan in deze studie. Ten tweede is gebleken dat er op dit punt
aanmerkelijke verschillen per omgeving zijn. In het onderwijs en de werk-
kring moeten jongeren aan vrij strikte verwachtingen beantwoorden
terwijl dat in het uitgaansleven en het openbare domein veel minder
geldt. Ten derde vormt de onderlinge relatie van deze domeinen in de
praktijk een belangrijk deel van het probleem. Jongeren beschikken
vandaag de dag over een grote mobiliteit, zowel in geografische als in
sociale en communicatieve zin. Zij bewegen zich met groot gemak van het
ene domein naar het andere en gedragen zich volgens de codes die daar
worden gehanteerd. Ouders, onderwijskrachten en overige opvoeders
beperken zich echter vaak tot hun eigen leefwereld. Ze weten zelden wat
kinderen buiten hun gezichtskring uitspoken. Daarom is het van groot
belang in kaart te brengen wat jongeren in de verschillende situaties
mogen, moeten of kunnen doen.

Tot op heden is dit vraagstuk niet systematisch onderzocht. Daarom
ben ik te rade gegaan bij zestien deskundigen, die in het voorgaande regel-
matig aan het woord zijn gekomen. Voor een deel zijn dit mensen met
jarenlange ervaring in een bepaald werkveld, zoals de kinderopvang of het
onderwijs, voor een ander deel mensen die zich bezighouden met onder-
zoek. Uit deze gesprekken is in elk geval duidelijk geworden dat de
normen voor jongeren sterk uiteenlopen. Wat in de ene sociale situatie
normaal wordt gevonden, is in de andere volstrekt taboe. Daardoor treedt
er de nodige variatie op in het oordeel over asociaal gedrag. In die zin heb
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ik antwoord gekregen op de vraag hoe het gedrag van jongeren vanuit
diverse omgevingen wordt beïnvloed. De omgekeerde vraag kan ook
worden gesteld. Welke invloed oefent het al dan niet agressieve gedrag van
jongeren uit op de omgeving zelf? Welke reactie roept hun gedrag op bij
de volwassenen? Welke verschillen zijn er op dit punt tussen de professio-
nals? Wordt er in alle situaties even zwaar getild aan hun gedrag? En zijn
er werkvelden waarin de eventuele overlast als bijzonder zwaar wordt
ervaren?

Om meer inzicht te krijgen in dit soort verschijnselen, heb ik in maart
2000 een enquête opgesteld waarin aan professionals in Nederland en
België is gevraagd welke vormen van asociaal gedrag en agressief gedrag
zij regelmatig waarnemen bij de uitoefening van hun beroep.1 Verder heb
ik een aantal vragen gesteld over hun werkomgeving. Daarbij is onder
meer gevraagd naar het bestaan van duidelijke gedragsregels, naar sanc-
ties als regels worden overtreden en naar het optreden van toezichthou-
dend personeel. Ten slotte konden de ondervraagden zich ook uitspreken
over de factoren die mogelijk een rol spelen bij het agressieve gedrag van
jongeren en over de manier waarop zij dat zouden aanpakken. Doordat de
redactie van het blad 0/25 bereid was om de vragenlijst op te nemen in het
aprilnummer, kon een groot aantal deskundigen worden bereikt. De
keuze voor dit medium ligt voor de hand: de meeste lezers van 0/25 zijn
professionals die vrijwel dagelijks te maken hebben met jongeren, zij het
in sterk uiteenlopende sectoren van de maatschappij. Het grootste deel
van de respondenten was actief als welzijnswerker, maar er kwamen ook
veel antwoorden van mensen die werken in het onderwijs, bij de gemeen-
telijke overheid, in de verschillende vormen van jeugdzorg, bij politie en
justitie en in het club- en buurthuiswerk.

Van de 4000 uitgezette enquêteformulieren zijn er 520 ingevuld. Bijna
alle formulieren zijn teruggezonden vanaf de werkplek. Slechts een enke-
ling gaf aan niet (langer) bij een instelling te werken of als privé-persoon
te reageren. Verder viel op dat sommigen het vragenformulier op eigen
initiatief hadden gekopieerd en aan collega’s hadden gegeven, zodat die
hun ervaringen konden meedelen. Verder bleek uit de aard van de
antwoorden en het bijgevoegde commentaar dat deze professionals zeer
gemotiveerd waren. Veel van hen hadden persoonlijk te maken met agres-
sieve jongeren of stuitten in hun werk veelvuldig op asociaal gedrag.
Daarmee zijn meteen ook de zwakke en sterke kanten van de enquête
duidelijk. Enerzijds weten we niet of de antwoorden representatief zijn
voor de 0/25-lezers. Het kan bijvoorbeeld dat de ingezonden formulieren
van mensen zijn die een extra sterke belangstelling hebben voor dit onder -
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werp. Anderzijds zijn alle respondenten professionals – mensen die goed
op de hoogte zijn van het gedrag van hedendaagse jongeren en die beroeps-
halve kunnen vaststellen waar het aan schort. Ik zou de resultaten willen
opvatten als een soort van mega-interview waarbij 520 deskundigen op
specifieke punten zijn ondervraagd. Hierna geef ik de voornaamste resul-
taten weer. Voor de technische details verwijs ik naar bijlage 4.

O v e r l a s t  e n  w a n g e d r a g
Het lijdt geen twijfel dat de respondenten regelmatig agressief gedrag van
jongeren meemaken. Gevraagd is onder meer of zij dit gedrag hebben
gezien, zich erdoor bedreigd hebben gevoeld of er het slachtoffer van zijn
geweest. Slechts 14% geeft aan nooit agressie te hebben waargenomen,
10% heeft er eenmaal mee te maken gehad en 76% heeft meerdere keren
agressie van jongeren waargenomen (zie tabel 27). De helft van de respon-
denten is nooit bedreigd, 15% is één keer bedreigd en 35% is meer dan
eens met een bedreiging geconfronteerd. Met betrekking tot het slacht-
offerschap zijn de uitkomsten iets gunstiger: 56% is nooit slachtoffer
geweest van agressieve jongeren, 17% één keer en 27% meer dan eens.
Daaruit kan worden geconcludeerd dat degenen die in Nederland (en
België) beroepshalve in aanraking komen met jongeren, heel wat op hun
bord krijgen: 44% van de professionals is minstens eenmaal slachtoffer
geweest van agressieve gedragingen, 50% heeft zich minstens eenmaal
bedreigd gevoeld door agressief gedrag en 86% heeft agressief gedrag
waargenomen. Daarmee ligt de score van onze respondenten duidelijk
boven het landelijk gemiddelde. Volgens de Politiemonitor voelt circa
30% van de Nederlandse bevolking zich wel eens onveilig en voelt 6% zich
vaak onveilig.2 Onze respondenten komen daar met respectievelijk 50%
en 35% een flink stuk bovenuit. Overigens hebben inwoners van grote
steden vaker dit soort ervaringen dan bewoners van kleinere plaatsen en
het platteland. Uit mijn enquête blijkt bijvoorbeeld dat 59% van respon-
denten uit de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en
Utrecht) zich (meer dan) eens bedreigd heeft gevoeld. Voor de overige
steden met meer dan 100.000 inwoners ligt dit aandeel op 52%, voor
steden met minder inwoners op 50% en voor het platteland op 38%.
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Tabel 27 Aandeel (%) van de respondenten dat nooit, eenmaal of meermaals in

aanraking is gekomen met agressief gedrag van jongeren

nooit eenmaal meermaals N =

waarneming 14 10 76 515

bedreiging 50 15 35 518

slachtoffer 56 17 27 520

Bron: bijlage 4, tabel 2 en 3.

De genoemde ervaringen houden duidelijk met elkaar verband. Het
aandeel van degenen die zich nooit bedreigd hebben gevoeld door agres-
sieve jongeren, neemt bijvoorbeeld af naarmate respondenten er vaker als
slachtoffer mee te maken hebben gehad.3 Omgekeerd neemt het aandeel
van degenen die zich meer dan eens bedreigd voelen juist toe naarmate
respondenten zelf vaker slachtoffer zijn geweest (gamma = 0,509). Deze
uitkomst bevestigt dat onze respondenten een relatief riskant beroep
hebben. In 1998 is gemiddeld 5% van de Nederlandse bevolking ouder dan
14 jaar het slachtoffer geweest van bedreiging en/of mishandeling.4 Bij
onze respondenten is dat aandeel bijna negen keer zo hoog (44%).
Behalve door slachtofferschap worden gevoelens van onveiligheid ook
sterker door eigen waarneming.5 Hoe vaker professionals getuige zijn van
agressieve jongeren, hoe vaker zij zich erdoor bedreigd voelen (gamma =
0,667). En ten slotte is er een sterk positief verband tussen slachtoffer-
schap en het waarnemen van agressiviteit (gamma = 0,756). Dat ligt voor
de hand omdat iedereen die zelf door geweld is getroffen, automatisch bij
de getuigen hoort. Opmerkelijk is evenwel dat 64% van degenen die zelf
nooit slachtoffer zijn geweest wel agressie bij jongeren heeft waarge-
nomen.6 Overigens versterkt dit het vermoeden dat onze steekproef niet
representatief is voor de sector als geheel. Waarschijnlijk waren degenen
die op de enquête hebben gereageerd extra gemotiveerd om eraan mee te
doen.

Welke sectoren worden het vaakst geconfronteerd met agressieve
jongeren? De respondenten zijn over acht werkvelden verdeeld: basis -
onderwijs; middelbaar onderwijs; hoger onderwijs; gemeentelijke over-
heid; welzijnswerk; instellingen voor jeugdzorg; club- en buurthuiswerk;
politie en justitie. Omdat de absolute aantallen bij deze velden nogal
uiteenlopen, werk ik met relatieve grootheden.7 Laat ik beginnen met de
vraag in hoeverre de betrokken professionals met agressie worden gecon-
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fronteerd. In tabel 28 is aangegeven hoe de werkvelden scoren op de drie
punten die hiervoor zijn onderscheiden: de mate waarin men agressie
heeft waargenomen (kolom 1), zich bedreigd heeft gevoeld (kolom 2) en
slachtoffer van agressief gedrag is geweest (kolom 3). Deze score varieert
van 0 tot 2. Een waarde van 0 geeft aan dat men nooit met geweld te
maken heeft gehad, een waarde van 1 dat men er eenmaal mee te maken
heeft gehad en een waarde van 2 dat men er meerdere malen mee te
maken heeft gehad. De gemiddelde score op deze drie punten (kolom 4)
kan dan worden opgevat als een indicator voor het al dan niet geweldda-
dige karakter van de betreffende werksoort.

Tabel 28 Ervaring met geweld (index) per werkveld

waarneming bedreiging slachtoffer gemiddelde

basisonderwijs 1,07 0,87 0,73 0,89

middelbaar onderwijs 1,41 0,69 0,44 0,85

hoger onderwijs 1,06 0,50 0,27 0,61

overheid 1,50 0,44 0,25 0,73

welzijnswerk 1,74 0,90 0,72 1,12

jeugdzorg 1,71 1,09 1,03 1,28

club- en buurthuiswerk 1,81 0,91 0,84 1,19

politie en justitie 1,79 0,89 0,64 1,11

gemiddeld 1,64 0,87 0,71 1,07

Bron: bijlage 4, tabel 5.

Welke conclusies kunnen hieruit worden afgeleid? Met betrekking tot het
waarnemen van agressief gedrag (eerste kolom) vallen de werkvelden
uiteen in twee groepen. Sommige sectoren blijven duidelijk onder het
gemiddelde terwijl andere er juist bovenuit komen. Respondenten in het
basisonderwijs, het middelbaar onderwijs of hoger onderwijs en bij de
(plaatselijke) overheid zien relatief weinig agressieve jongeren. De overige
vier werkvelden hebben er relatief vaak mee te maken, waarbij het club-
en buurthuiswerk de hoogste score haalt. Bij de gevoelens van bedreiging
(tweede kolom) tekent zich een wat andere verdeling af. Hier scoort de
jeugdzorg het hoogst, hoewel de scores van het welzijnswerk, het club- en
buurthuiswerk en politie en justitie eveneens aan de hoge kant zijn. De
verdeling van de score voor slachtofferschap (derde kolom) lijkt hier sterk
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op. Bij de totale geweldindex (vierde kolom) zien we deze tweedeling
terug. De conclusie is dat de jeugdzorg, het welzijnswerk, het club- en
buurthuiswerk en politie en justitie vaker dan gemiddeld hebben te
maken met agressieve jongeren en dat dit het sterkst geldt voor de sector
jeugdzorg. Bij de verschillende vormen van onderwijs en de (plaatselijke)
overheid ligt de score onder het gemiddelde. Professionals in het hoger
onderwijs hebben het minst te lijden onder agressieve gedragingen.

Deze verschillen laten zien dat er inderdaad migratie- en selectiepro-
cessen spelen. Zo zullen asociale of agressieve jongeren minder snel door-
dringen tot het hoger onderwijs, deels omdat zij onvoldoende capaciteit
of belangstelling voor dat soort onderwijs hebben en deels omdat zij al in
een eerder stadium wegens hun gedrag van school zijn verwijderd. Bij
sectoren als het club- en buurthuiswerk en in de jeugdzorg doet zich juist
de omgekeerde situatie voor. De professionals die hier werken, richten
zich uitdrukkelijk op jongeren die qua gedrag of maatschappelijke positie
als een probleem gelden. Het club- en buurthuiswerk is vooral bedoeld
voor kwetsbare en kansarme jongeren, terwijl de sector jeugdzorg onder
meer (semi-)gesloten instellingen en vormen van intensieve behandeling
omvat. Daarom zou je kunnen zeggen dat de populatie van de vier eerste
werkvelden goeddeels uit ‘normale’ jongeren bestaat en dat het bij de vier
laatste werkvelden gaat om ‘deviante’ jongeren. In die zin laten deze gege-
vens de uitkomst van een selectiemechanisme zien waarbij de lastigste
jongeren op een ongelijke wijze worden verdeeld over de werkvelden.

Hoewel daar in de enquête niet expliciet naar is gevraagd, vermoed ik
dat deze ongelijke verdeling ook geldt voor de mate van zelfbeheersing.
Dit vermoeden wordt bevestigd door het antwoord van de respondenten
op de vraag welke misdragingen zij tijdens hun werk relatief vaak waar-
nemen. Daarbij zijn de relevante gevallen verdeeld in zes groepen:
1. ongehoorzaamheid tegenover ouderen;
2. asociaal gedrag van jongeren onder elkaar (ruziemaken, pesten,

bedreigen met woorden enzovoort);
3. veroorzaken van overlast (rondhangen, graffiti aanbrengen,

vandalisme);
4. alcoholgebruik;
5. aan vermogensdelicten gerelateerd gedrag (winkeldiefstal, straatroof,

inbraak enzovoort);
6. aan geweldsdelicten gerelateerd gedrag (fysieke mishandeling,

bedreiging met wapen).8

Deze volgorde is niet willekeurig: van punt 1 naar punt 6 worden de
misdragingen steeds ernstiger. Dat blijkt ook uit de gemiddelde score van

300

Geweld als uitdaging  3e dr 2011.QXD:Geweld als uitdaging  3e dr BW.QXD  13-05-2011  15:20  Pagina 300



deze misdragingen. Ongehoorzaamheid van jongeren is relatief
onschuldig en wordt dan ook het vaakst genoemd (gemiddelde score
1,44). Het veroorzaken van overlast is ernstiger en wordt minder vaak
gesignaleerd (gemiddelde score 1,17). Geweldpleging behoort tot de
ernstigste vormen van wangedrag en wordt nóg minder vaak gesignaleerd
(gemiddelde score 0,53). Het is veelzeggend dat de scores van het club- en
buurthuiswerk, de jeugdzorg, het welzijnswerk en de politionele en justi-
tiële instellingen op dit laatste punt boven het gemiddelde uitkomen. Met
andere woorden: professionals die in deze gebieden werken, komen rela-
tief vaak in aanraking met gewelddadige jongeren terwijl dat veel minder
geldt voor de respondenten in het onderwijs en bij de plaatselijke over-
heid.9

Omdat het echter niet juist is om uitsluitend naar geweld te kijken en
de andere vormen van asociaal gedrag buiten beschouwing te laten,
hebben we een algemene maat voor wangedrag opgesteld (zie de eerste
kolom van tabel 29 op pag. 304). Deze maat berust op de gemiddelde
score van de hiervoor genoemde zes misdragingen. Uit het feit dat de
totale score vrijwel 1 bedraagt, kan worden afgeleid dat de gemiddelde
respondent tijdens het werk slechts af en toe met wangedrag te maken
heeft. Dat verandert echter als we kijken naar de sectoren waarin zij
werken. Dan liggen de jeugdzorg, het welzijnswerk, het club- en buurt-
huiswerk en de politionele sector opnieuw boven het gemiddelde, waarbij
het hoger onderwijs het hoogst scoort (index = 1,16). In het basisonder-
wijs, de plaatselijke overheid en het middelbaar en hoger onderwijs ligt de
score voor wangedrag juist onder het gemiddelde, waarbij de laatstge-
noemde sector het laagst scoort (index = 0,54). Dit onderstreept de
aanwezigheid van selectieprocessen. Jongeren die bij instellingen voor
jeugdzorg, bij de politie en dergelijke terechtkomen, gaan inderdaad vaker
over tot wangedrag dan jongeren die (een vorm van) onderwijs volgen.
Overigens signaleert het middelbaar onderwijs een groter aantal misdra-
gingen (index = 0,94) dan de andere vormen van onderwijs. Dit hangt
uiteraard samen met de lastige fase die de meeste jongeren doormaken.10

Hoe het ook zij: er zijn duidelijk verschillen in de mate waarin de werk-
velden te maken hebben met wangedrag.

H e t  g e d o g e n  v o o r b i j
Betekent dit nu dat alle professionals even zwaar tillen aan wangedrag van
jongeren? Die vraag is moeilijk rechtstreeks te beantwoorden, want op dit
punt spelen de eigen normen en gevoeligheden van de werkers een rol –
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of althans de regels en verwachtingen die aan hun werkomgeving eigen
zijn. In het club- en buurthuiswerk of in een residentiële instelling voor
jongeren zijn de verwachtingen waarschijnlijk heel anders dan op een
school voor hoger onderwijs. Dat heeft gevolgen voor de wijze waarop
bepaalde gedragingen worden gewaardeerd. Incidenten die voor een resi-
dentiële instelling tamelijk onschuldig zijn, kunnen op een middelbare
school aanleiding geven tot ernstige bezorgdheid.

We moeten dus eerst nagaan wat er in de betreffende omgeving van
jongeren wordt verwacht voordat we kunnen vaststellen of die verwach-
tingen worden beschaamd. Strikt genomen kun je zelfs pas van asociaal
gedrag spreken als je uitgaat van een bepaalde norm voor sociaal gedrag.11

Juist die normen lopen per werkveld nogal uiteen. Vandaar dat in de
enquête de volgende vragen waren opgenomen:
1. Gelden er in de omgeving waarin u werkt bepaalde gedragsregels?
2. Zijn die regels voor eenieder duidelijk?
3. Als er gedragsregels bestaan, zijn er dan ook sancties op

overtredingen?
4. Als er sancties op asociaal gedrag bestaan, zijn die dan volgens u

voldoende hard?
5. Is er in uw omgeving voldoende toezichthoudend personeel?
6. Grijpen deze toezichthouders snel genoeg in bij asociaal gedrag van

jongeren?
Uit de antwoorden van onze professionals blijkt duidelijk waar het
volgens hen aan schort. Het probleem in Nederland is niet zozeer dat er
geen duidelijke regels zijn als wel dat er te weinig wordt gedaan aan hand-
having ervan. De uitkomsten van onze enquête leren namelijk het
volgende. Ten eerste geven bijna alle respondenten aan dat hun werkom-
geving bepaalde eisen stelt aan jongeren. Met betrekking tot de gedragsre-
gels is de gemiddelde score bijna maximaal (index = 1,93) en er is geen
enkel werkveld waarin de score lager ligt dan 1,80. Dit onderstreept wat in
het voorgaande al diverse keren is gesteld, namelijk dat het maatschappe-
lijk verkeer in Nederland bepaald niet wordt gekenmerkt door een gebrek
aan regels of normen. Ten tweede blijkt dat die regels meestal ook
volkomen helder zijn, al komt de gemiddelde score op dit punt iets lager
uit (index = 1,48) en doet zich iets meer variatie voor. Het minst duidelijk
zijn de gedragsregels in het hoger onderwijs (index = 1,13). In het middel-
baar onderwijs treffen we het vaakst duidelijke regels aan (index = 1,79),
maar ook sectoren als de jeugdzorg en het politiewerk scoren boven het
gemiddelde (index = respectievelijk 1,59 en 1,61). Ten derde de vraag of er
in de betrokken sector sancties zijn op overtreding van de gedrags regels.
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Ook op dit punt heerst een vrij brede overeenstemming. De gemiddelde
score is nogal hoog (index = 1,66) en de verschillende sectoren wijken niet
al te veel af, waarbij de hoogste waarde wordt aangetroffen bij het middel-
baar onderwijs en het club- en buurthuiswerk (index = respectievelijk
1,92 en 1,94). Met andere woorden: volgens professionals gelden er voor de
jongeren met wie zij werken niet alleen duidelijke gedragsregels maar ook
bepaalde sancties als een regel wordt overtreden.

Een andere vraag is hoe het staat met de handhaving van die regels. Op
dat punt schieten wij in Nederland nogal tekort. Zo geven heel wat
respondenten aan dat het toezichthoudend personeel onvoldoende
reageert op asociaal gedrag van jongeren. De gemiddelde score ligt onder
het totale gemiddelde (index = 1,28). Op middelbare scholen en bij instel-
lingen voor jeugdzorg acht men het personeel nog wel alert (index =
respectievelijk 1,41 en 1,40), maar bij de politie of het club- en buurthuis-
werk treedt het personeel minder sterk op (index = respectievelijk 1,19 en
1,17). We treffen ook vrij lage scores aan met betrekking tot de vraag of er
genoeg toezichthoudend personeel beschikbaar is. Het totaal ligt met 1,20

duidelijk onder het gemiddelde, waarbij het politiewerk en club- en
buurthuiswerk opnieuw opvallen door hun lage score (index = respectie-
velijk 1,00 en 0,88). Aangaande de vraag of respondenten de sancties op
het overtreden van gedragsregels hard genoeg vinden: dat blijkt maar zeer
ten dele het geval te zijn, want de gemiddelde score komt uit op 1,22.

Alles bijeen lijken de onderzochte sectoren te worden gekenmerkt
door een dubbelhartige situatie. Enerzijds zijn er volgens de respon-
denten vrijwel overal gedragsregels, zijn die regels voor iedereen duide-
lijk en zijn er bovendien sancties op overtreding van die regels. Ander-
zijds vinden de respondenten de sancties vaak niet hard genoeg, is er (te)
weinig toezichthoudend personeel en treedt dit personeel niet voldoende
op tegen agressieve jongeren. Voor de drie eerste indicatoren ligt de
gemiddelde waarde op 1,69, voor de laatste drie op 1,23. Deze dubbelzin-
nigheid strookt met de Nederlandse gedoogcultuur: er gelden weliswaar
bepaalde regels of normen, maar wij dwingen het niet af dat men zich
daaraan houdt.

Om te bepalen hoezeer het gedrag van jongeren in de verschillende
werkvelden wordt ervaren als een vorm van overlast, zou eerst moeten
worden vastgesteld welke normen in die omgeving worden gehanteerd.
Door de genoemde dubbelzinnigheid is dat niet gemakkelijk. Want aan
welke normen wordt de meeste invloed toegeschreven? Aan de formele
afspraken of gedragsregels die iedereen wel kent maar niet altijd prakti-
seert? Of aan de feitelijke sancties en controle door het toezichthoudend
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personeel? We kunnen deze keuze omzeilen door een gemiddelde waarde
te berekenen van de zes variabelen en die te beschouwen als een aanwij-
zing voor de normatieve druk. In feite wordt daarbij dan aangenomen
dat de normatieve druk het resultaat is van de manier waarop de (al dan
niet duidelijke) gedragsregels, de (al dan niet voldoende harde) sancties
en de aanwezigheid van (al dan niet snel ingrijpend) personeel op elkaar
inwerken. De waarde van dit gemiddelde staat in de tweede kolom van
tabel 29. Daaruit blijkt dat er per werkveld nogal wat verschillen zijn.
Het club- en buurthuiswerk vormt bijvoorbeeld een omgeving waarin
de normatieve druk vrij bescheiden is (index = 1,40). Het is een omge-
ving waarin relatief veel mag, waarbij jongeren het wel erg dol moeten
maken voordat de grens van het toelaatbare wordt overschreden. In het
middelbaar onderwijs doet zich het omgekeerde voor. Door een combi-
natie van relatief duidelijke gedragsregels en/of snel ingrijpend perso-
neel en/of strenge sancties op overtredingen wordt er meer normatieve
druk uitgeoefend op de jongeren (index = 1,64). Een kleine misstap
wordt in deze omgeving niet lichtvaardig opgenomen. Hoewel de
waarden in de tweede kolom de daadwerkelijke normen slechts bena-
deren, laten ze wel overtuigend zien dat er opvallende verschillen zijn
tussen de werkvelden.

Tabel 29 Mate (index) van wangedrag (= WANG), normatieve druk (= DRUK),

 tolerantie (= TOLE) en verontrusting (= VERO) per werkveld

WANG DRUK TOLE VERO

basisonderwijs 0,58 1,51 0,66 -0,08

middelbaar onderwijs 0,94 1,64 0,61 0,33

hoger onderwijs 0,54 1,09 0,92 -0,38

overheid 0,75 1,34 0,75 0,00

welzijnswerk 1,09 1,43 0,70 0,39

jeugdzorg 1,06 1,57 0,64 0,42

club- en buurthuiswerk 1,15 1,40 0,71 0,44

politie en justitie 1,16 1,48 0,68 0,48

gemiddeld 1,02 1,46 0,68 0,34

Bron: bijlage 4, tabel 8.
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Ten slotte kan er iets worden gezegd over het verband tussen de aanwezig-
heid van sancties of normen enerzijds en het wangedrag van jongeren
anderzijds. Aanvankelijk dacht ik dat er een directe samenhang tussen
deze twee variabelen zou zijn. Het ligt immers voor de hand dat een
omgeving met scherpe gedragsregels, harde sancties en strenge toezicht-
houders het wangedrag terugdringt. Maar die aanname komt niet overeen
met de enquêteresultaten. Er blijkt geen eenduidige samenhang te zijn
tussen de verschillende vormen van wangedrag (eerste kolom van tabel
29) en de normatieve druk (tweede kolom). Om een voorbeeld te geven:
de score van het basisonderwijs ligt qua normatieve druk iets boven het
gemiddelde (index = 1,51) terwijl de score op het punt van wangedrag veel
lager dan gemiddeld is (index = 0,58). Maar de normatieve druk in het
politiewerk is bijna even hoog (index = 1,48) terwijl de score met betrek-
king tot het wangedrag hier tweemaal hoger is (index = 1,16). Nu ligt dit
voor de hand omdat er een groot verschil is tussen kinderen in het basis-
onderwijs en kinderen die met de politie in contact komen. Het illustreert
echter wel dat er niet noodzakelijkerwijs een verband is tussen de norma-
tieve druk en het gedrag van jongeren. We kunnen ons dus afvragen of
een harde aanpak wel voldoet. Misschien gaat het niet zozeer om strenge
normen als wel om de tolerantie of het incasseringsvermogen van de
professionals in de verschillende omgevingen.

Dit vermogen is echter omgekeerd evenredig aan de normatieve druk.
Naarmate de gedragsregels eenduidiger zijn, het toezicht scherper is en de
sancties strenger zijn, neemt de tolerantie in de betreffende omgeving af.
De waarden van de derde kolom in tabel 29 illustreren dat. Daaruit kan
worden afgeleid dat professionals in het hoger onderwijs relatief veel
tolerantie opbrengen (index = 0,92) terwijl dat bij instellingen voor
jeugdzorg een stuk minder is (index = 0,64). Dat is relevant als moet
worden vastgesteld hoe zwaar het is om met deze jongeren te werken. Die
zwaarte wordt immers niet alleen bepaald door het wangedrag maar ook
door de normatieve opstelling bij de betreffende professionals. Als zij
weinig tolereren, kan zelfs een gewone brutaliteit geweldig veel ergernis
opleveren. Als zij zich daarentegen onverschillig opstellen, dan worden zij
niet eens geraakt door een echte schurkenstreek. Het gaat dus niet alleen
om asociaal gedrag op zich en ook niet alleen om de eigen tolerantie
tegenover wangedrag, maar om het verschil tussen beide grootheden. In
de vierde kolom van tabel 29 is dat verschil voor elk werkveld bepaald.
Het biedt een aanwijzing voor de mate waarin de professionals zelf het
wangedrag van jongeren als een last ervaren. In sectoren waarin behalve
het nodige probleemgedrag ook een ruime tolerantie heerst, zal de belas-
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ting nog wel meevallen. Neemt de tolerantie af, dan zal het werken met
jongeren een hogere belasting met zich meebrengen.

De uitkomsten geven aan dat er eigenlijk drie situaties zijn. In de eerste
situatie is weliswaar sprake van enig wangedrag van jongeren, maar dit is
niet zo frequent of ernstig dat de tolerantiegrens van hun omgeving
wordt overschreden. Het verschil tussen de grootheden is dus negatief,
iets wat zich alleen voordoet bij het hoger onderwijs (index = 0,38 nega-
tief). De tweede situatie kenmerkt zich door het feit dat de indices voor
tolerantie en wangedrag (bijna) even groot zijn, waardoor het verschil
(vrijwel) nihil is. In die omstandigheden is er een zeker evenwicht tussen
het eventuele agressieve gedrag van jongeren en de normen die in hun
omgeving worden gehanteerd. Dat doet zich onder meer voor bij basis-
scholen en gemeentelijke overheden. In de derde situatie gaat het wange-
drag duidelijk boven het incasseringsvermogen van de omgeving uit.
Daardoor neemt het verschil tussen de factoren een positieve waarde aan.
Dat doet zich volgens de enquête voor op middelbare scholen (index =
0,33), in sectoren als het welzijnswerk en de jeugdzorg (index = respectie-
velijk 0,39 en 0,42), in het club- en buurthuiswerk (index = 0,44) en het
sterkst bij medewerkers van politie of justitie (index = 0,48).

De verschillende sectoren vormen dus een continuüm waarbij het
hoger onderwijs de minste en politiewerk de meeste belasting met zich
meebrengt (schema 2, kolom 1). Deze rangorde komt in grote lijnen
overeen met de mate waarin de betrokken professionals ervaring hebben
met agressief gedrag van jongeren (schema 2, tweede kolom).

Schema 2 Rangorde van de sectoren naar belasting en agressie

mate van belasting ervaring met agressie

1.  hoger onderwijs (- 0,38) 1.  hoger onderwijs (0,61)

2.  basisonderwijs (- 0,08) 2.  lokale overheid (0,73)

3.  lokale overheid (0,00) 3.  middelbaar onderwijs (0,85)

4.  middelbaar onderwijs (0,33) 4.  basisonderwijs (0,89)

5.  welzijnswerk (0,39) 5.  politie en justitie (1,11)

6.  jeugdzorg (0,42) 6.  welzijnswerk (1,12)

7.  club- en buurthuiswerk (0,44) 7.  club- en buurthuiswerk (1,19)

8.  politie en justitie (0,48) 8.  jeugdzorg (1,28)

Bron: mate van belasting berust op tabel 29 (kolom 4), ervaring met agressie op tabel 28 (kolom 4).
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Deze verschillen staan ten dele in verband met de levensfase. Daarom
worden er voor het middelbaar onderwijs meer moeilijkheden gemeld
dan voor de basisschool. Maar het gaat niet om de moeilijke leeftijd
alleen. Processen van sociale selectie eisen ook hun tol. Het zijn immers
bepaalde jongeren die in residentiële instellingen of bij de politie terecht-
komen, zoals ook een bepaald soort jongere bij het club- en buurthuis-
werk komt. In die zin kan de mate van belasting in de verschillende
sectoren worden opgevat als een indicator voor de vraag hoe zwaar het is
om met dat soort jongeren te werken. Wellicht werpt dit enig licht op de
vele gevallen van burn-out waarmee medewerkers in die sectoren
kampen. In elk geval blijkt dat algemene uitspraken over asociaal gedrag
van jongeren nauwelijks terzake zijn. Telkens moet worden aangegeven
om welke jongeren het gaat, in welke omgeving zij zich eventueel over-
geven aan wangedrag en op welke wijze de professionals in die omgeving
tegen dat wangedrag aan kijken. Daarbij is en blijft het gegeven dat ruim
één derde van deze professionals zich meer dan eens door jongeren
bedreigd heeft gevoeld naar mijn oordeel tamelijk bedenkelijk.

To e n e m e n d e  b e z o r g d h e i d
Hoewel deze problematiek dus een gedifferentieerde benadering vereist,
heb ik de professionals verzocht om een globaal oordeel te geven over het
geweld van jongeren. In het laatste deel van de enquête is onder meer
gevraagd of het agressieve gedrag van jongeren de laatste jaren is toege-
nomen. Verder zijn er twaalf mogelijke oorzaken van dat gedrag
genoemd. En ten slotte konden de respondenten hun instemming met
een aantal mogelijke remedies aangeven.

De antwoorden op de eerste vraag stemmen tot nadenken. Maar liefst
69% van de respondenten was van mening dat agressie onder jongeren de
laatste jaren is toegenomen; 23% vond dat dit niet het geval is, 8% had
geen mening. Veel respondenten tekenden daarbij aan dat zij niet zozeer
bezorgd waren over het aantal agressieve jongeren als wel over de ernst
van hun gedrag. Dit gold met name voor de werkvelden die vaak te maken
hebben met ernstige gedragsstoornissen. De stelling dat er meer agressief
gedrag is, wordt het meest onderschreven door professionals uit de sector
jeugdzorg (77%) en het minst door professionals uit het club- en buurt-
huiswerk (60%). Vrijwel dezelfde verdeling doet zich voor bij het
antwoord op de vraag of er een groot verschil is tussen het gedrag van
hedendaagse jongeren en het gedrag in de eigen jeugd. Ruim twee derde
van de respondenten (68%) meent dat hun eigen gedrag als jongere nogal
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sterk van de hedendaagse jeugd verschilt; 23% ziet geen verschil, 9% had
hierover geen mening. Je zou verwachten dat deze score wordt bepaald
door de leeftijd, in die zin dat oudere respondenten heel wat braver waren
dan jongere professionals. Dat gaat echter maar zeer ten dele op. Van
degenen die adolescent waren in de ‘wilde’ jaren zeventig, vindt 61% dat
hedendaagse jongeren zich agressiever opstellen. Een soortgelijk percen-
tage wordt echter aangetroffen bij professionals die aan het begin van de
jaren negentig adolescent waren. Met andere woorden: het is zeker niet
alleen de oudere generatie die beweert dat hedendaagse jongeren agres-
siever zijn. Deze indruk wordt gedeeld door een duidelijke meerderheid
van de professionals, zij het dat dit opnieuw het sterkste geldt voor
sectoren als de jeugdzorg en politie en justitie (respectievelijk 78% en
79%).

Aan de respondenten is ook gevraagd welke oorzaken daarbij mogelijk
een rol spelen. Daarbij konden zij twaalf items aankruisen en ook eigen
antwoorden en opmerkingen geven. Opmerkelijk genoeg werden er
slechts zelden één of twee oorzaken aangegeven. Vrijwel iedereen meende
dat er vier of meer oorzaken aan de orde zijn. Bovendien werd er ruim-
schoots gebruikgemaakt van de gelegenheid om behalve de vooraf aange-
geven factoren ook andere factoren te noemen. Ten slotte kwamen
sommige antwoorden vaker voor dan andere.

Om na te gaan welke verklaringen het vaakst zijn genoemd, heb ik ze
per niveau of schaal verdeeld: de aangegeven oorzaken spelen op macro-
niveau (samenleving als geheel), mesoniveau (buurtleven en dergelijke),
microniveau (gezinsleven) of op het niveau van het individueel functio-
neren van de jongere (zie tabel 30). Wat opvalt, is dat maatschappelijke
ontwikkelingen het vaakst worden genoemd als oorzaak van moeilijk-
heden (39%) – oorzaken op macroniveau dus. Veel respondenten
verwezen naar processen als individualisering, het vervagen van normen
en waarden en het gebrek aan perspectief voor bepaalde groepen
jongeren. Het een na vaakst werden factoren in het gezinsleven genoemd
(28%) – dus oorzaken op microniveau. Daarbij werd vooral verwezen
naar onvoldoende pedagogische vaardigheden bij de ouders, naar ouders
die buitenshuis werken en naar ouders die onvoldoende aandacht hebben
voor hun kinderen. Daarna volgen oorzaken op individueel niveau (23%)
en als laatste oorzaken in de leef- en werkomgeving van jongeren (10%).
Bij deze laatste oorzaken – op mesoniveau dus – werd vooral gewezen op
gebrekkige sociale controle, onvoldoende gedragsregels en invloed van
verkeerde vrienden.
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Op zichzelf zeggen deze cijfers niet veel. Als ze worden vergeleken met
de resultaten van het Scholierenonderzoek 1996 (zie hoofdstuk 10), blijkt
dat onze respondenten het relatieve gewicht van individuele factoren vrij
goed inschatten. Wel neigen zij tot een lichte overschatting van maat-
schappelijke invloeden en factoren in het gezinsleven en dichten zij een te
bescheiden invloed toe aan de factoren op het tussenliggende niveau.12

Erg zuiver is die vergelijking echter niet. Het is zinvoller om te kijken naar
de verschillende remedies die de professionals hebben genoemd. Bij die
vraag reageerden zij op dezelfde manier als bij de mogelijke oorzaken: de
meeste respondenten hebben vier of meer mogelijkheden aangekruist en
hebben de gelegenheid te baat genomen om talloze suggesties te doen
buiten de twaalf mogelijke oplossingen die in de vragenlijst voorzien
waren. En ook hierbij tekenden zich bepaalde zwaartepunten af, zij het
dat deze niet parallel lopen aan de oorzaken. Uit tabel 30 blijkt dat deze
parallellie eigenlijk alleen geldt voor het gezinsleven. Van alle genoemde
remedies wordt een kwart in verband gebracht met het gezinsleven. De
meest genoemde oplossingen waren dat ouders meer aandacht moeten
schenken aan hun kinderen en dat zij over meer pedagogische vaardig-
heden moeten beschikken. Opmerkelijk is dat maar weinigen vonden dat
moeders moeten ophouden met werken terwijl dat wél als een voorname
oorzaak van de moeilijkheden werd genoemd. Remedies op het niveau
van de samenleving als geheel krijgen ongeveer hetzelfde gewicht (27%),
maar zonder dat er specifieke oplossingen worden genoemd.

Tabel 30 Op welk niveau lokaliseren professionals oorzaken van en remedies voor

het agressieve gedrag van jongeren?

aantal procent

oorzaak remedie oorzaak remedie

individueel 458 188 23 10

microniveau 562 491 28 25

mesoniveau 192 750 10 38

macroniveau 787 542 39 27

totaal 1999 1971 100 100
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Blijkbaar zijn processen als individualisering en vervaging van normen en
waarden voor de meeste respondenten wel een oorzaak van agressief
gedrag maar beschouwen zij dat als een bijna onvermijdelijk proces.
Dezelfde gelatenheid zien we bij de remedies in de individuele sfeer.
Slechts een minderheid van de respondenten (10%) zoekt op dit vlak naar
een oplossing, terwijl bijna een kwart van de mogelijke oorzaken in het
individueel functioneren wordt gelokaliseerd. De meest genoemde oplos-
singen (38%) worden op mesoniveau gezocht. Daarbij duiken vaak plei-
dooien op voor verbetering van de sociale controle, aanscherping van de
gedragsregels en sanctionering van overtredingen. Aan de kwalijke
invloed van de vriendenkring schijnen de respondenten weinig te kunnen
of willen doen. Tegelijkertijd wordt er veelvuldig gepleit voor meer geld
voor en hulpverlening aan jongeren. Dit alles lijkt mij typerend voor een
professionele habitus. Terwijl de oorzaken van agressief gedrag relatief
zelden worden gelokaliseerd op mesoniveau (10%) is datzelfde niveau bij
de mogelijke remedies veruit favoriet (38%). Daarbij valt op dat verreweg
de meeste professionals zelf op dit niveau werken. Het is hun taak om een
oplossing te vinden voor problemen waarvan de bron buiten de eigen
werkomgeving ligt (gezin, maatschappij). In die zin zien deze professio-
nals een voorname taak voor zichzelf weggelegd. Des te opvallender is het
gegeven dat verbetering van het toezicht en de gedragsregels juist op dat
gebied prioriteit krijgen. Anders gezegd: onze professionals menen het
nodige aan het agressieve gedrag van jongeren te kunnen doen, maar dan
moet er wel een eind komen aan de gedoogcultuur die kenmerkend is
voor hun omgeving.

E e r d e r  a a n p a k k e n
Een dergelijk streven naar ‘aanpakken’ wordt ook verwoord door verschil-
lende personen met wie ik een interview heb gehouden. Theo Doreleyers
werkt aan een project dat tot doel heeft jongeren gedurende een aantal
jaren in hun ontwikkeling te volgen. Het gaat om 12-jarigen die voor het
eerst in aanraking komen met de politie en de Raad voor de Kinderbe-
scherming.

‘Het zou veel beter zijn wanneer we in een vroeger stadium met dat

soort jongeren in contact kwamen, maar dat gaat eenvoudig niet. Zowel

de ouders als de school hebben doorgaans weinig behoefte aan bemoei-

enis van buitenaf. Men wil liever even afwachten en niet meteen met

zwaar geschut komen. Gebeurt er desondanks iets ernstigs, dan heeft
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iedereen de neiging andermaal met de hand over zijn goede hart te

strijken. Ik zou willen dat men in een veel vroeger stadium kijkt wat er

loos is met zo’n jongere. Men is in Nederland doorgaans erg bang dat

men het kind stigmatiseert.’

Doreleyers illustreert dat met de wijze waarop artsen van het consultatie-
bureau tegen agressief gedrag aan kijken.

‘Ouders die met zo’n kind naar het consultatiebureau gaan, krijgen vaak

te horen dat het de leeftijd is, dat het vanzelf overgaat of dat men het

nog een tijd wil aanzien. Maar ik vind dat die artsen zo professioneel

zouden moeten zijn dat ze onderscheid kunnen maken tussen agressivi-

teit die bij de leeftijd hoort en gedrag dat heel wat verder gaat. Het zal

nooit mogelijk zijn om echte voorspellingen te doen, maar je kunt wel

vaststellen of een kind het risico loopt om later delinquent gedrag te

ontwikkelen. Als een kind op de crèche tien keer per ochtend een ander

kind omduwt, is er wellicht niets aan de hand. Dan kun je dat kind om de

drie maanden laten terugkomen en nagaan of er een bepaalde ontwik-

keling zichtbaar wordt. Als hij eerst zeven keer per ochtend een ander

kind omduwt en drie maanden later is het negen keer, kun je daar nog

niets uit afleiden. Maar als het weer drie maanden later elf keer gebeurt,

dan wordt er een trend zichtbaar. En als je dat kind vervolgens twee jaar

lang op eenzelfde wijze volgt, kun je toch met vrij grote zekerheid een

zekere prognose opstellen. Maar een dergelijke benadering kennen wij

niet in Nederland. Hier moet het eerst vreselijk uit de hand lopen

voordat ouders en professionals bereid zijn om iets te doen.’

Overigens acht Doreleyers het zeker niet nodig om álle kinderen op die
manier te volgen. Hij pleit voor een bereidheid onder professionals om te
screenen zodra de eerste tekenen van een gestoorde ontwikkeling zich
hebben geopenbaard. Naar schatting omvat deze groep niet meer dan 
2 tot 4% van alle kinderen.

Het verwijt dat ouders en professionals een al te afwachtende houding
aannemen, wordt ook verwoord door Paul Goudena. In het voorgaande
hebben we gezien dat de eerste moeilijkheden als gevolg van agressief
gedrag zich vaak aandienen op het moment dat een kind naar de basis-
school gaat. In de jaren daarvoor is er vaak onvoldoende aan gedaan en in
bepaalde gezinnen is het gedrag niet eens opgevallen, doordat andere
gezinsleden zich even luidruchtig of ruziemakend opstellen. Maar in het
basisonderwijs valt dat gedrag natuurlijk wél op. Zo’n kind heeft voortdu-
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rend onenigheid met anderen, kan zich moeilijk concentreren op een taak
of verstoort het lesgeven. Hoewel veel leerkrachten uit eigen ervaring
weten hoe belastend dat kan zijn, wordt er vaak weinig mee gedaan.

‘Zelf vind ik dat de instanties die in Nederland de veiligheid en ontwikke-

ling van kinderen in de gaten houden, zich veel te afwachtend opstellen.

Ze durven zich niet met zo’n gezin te bemoeien en lopen achter alle

feiten aan. Als je de signalen uit het onderwijs hoort, dan neemt de

onderlinge agressie van kinderen de laatste jaren sterk toe. Toch

schrikken veel leerkrachten of schoolleiders ervoor terug om ouders en

kinderen op dergelijk gedrag aan te spreken. Tegen deze achtergrond

zijn de voorstellen van Junger-Tas begrijpelijk. Zij wil dat gedrag vroeg-

tijdig aanpakken door de ouders een opvoedingscursus te laten volgen.

Maar volgens mij kun je beter in de omgekeerde volgorde werken. Je

moet eerst op school een absoluut veilige omgeving voor de kinderen tot

stand brengen. Dat houdt bijvoorbeeld in dat er expliciete gedragsregels

worden opgesteld waaraan alle kinderen moeten voldoen. Dan vallen de

kinderen die er grote moeite mee hebben automatisch op en dát is een

prima ingang om naar de ouders toe te gaan. Want dan kun je zeggen:

“Dit zijn de schoolregels. Uw kind loopt voortdurend te meppen op het

plein. Dat accepteren we niet. Wat gaan we eraan doen?”’

Natuurlijk zullen er in dit opzicht altijd grote verschillen blijven bestaan
tussen scholen in Nederland. Maar dat doet niets af van de verplichting
van elke school om zich garant te stellen voor de veiligheid van alle
kinderen. Daarom is Goudena ervoor om duidelijke gedragsregels op te
stellen, om het sociaal toezicht strak te organiseren en om sancties te
hanteren als regels worden overschreden. Hij kan zich goed vinden in het
voorstel van een wethouder uit Rotterdam die een nieuwe soort ‘stads -
etiquette’ wil invoeren.

‘Op analoge wijze zou men in het onderwijs kunnen denken over school-

etiquette. Verschillende scholen doen daar al het een en ander aan. Ze

formuleren regels met betrekking tot veiligheid, sociaal gedrag en

respect voor anderen. Ik denk zelfs dat degenen die in het onderwijs

werken, het vrij snel over de inhoud van die regels eens zouden worden.

Dat geldt veel minder voor degenen die op een theoretisch niveau met

pedagogiek bezig zijn. Die worden het nooit eens over de centrale

normen. De mensen uit de praktijk van het onderwijs en de hulpverle-

ning worden het veel sneller eens. Die weten uit eigen ervaring meestal
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wel wanneer de grens van het betamelijke overschreden wordt. Dus die

moeten ook in staat gesteld worden om daar iets aan te doen. Alleen zo

kun je bepaalde normen overeind houden.’

Maja Deković is een andere gesprekspartner die zich in deze zin uitlaat.
Zij brengt echter wel een accentverschuiving aan, omdat het takenpakket
van de school steeds zwaarder wordt.

‘Kinderen die zich onderscheiden door asociaal of agressief gedrag,

vragen extra aandacht van het onderwijzend personeel. Op veel scholen

komt men daar nauwelijks aan toe. De klassen zijn vaak erg groot, er

worden voortdurend veranderingen doorgevoerd en er moet ook nog

iets geleerd worden. Bovendien zien we de laatste jaren de neiging om

scholen een taak te geven bij het oplossen van problemen die een heel

andere achtergrond hebben. Bijvoorbeeld als er conflicten met de hulp-

verlening zijn of moeilijkheden in de buurt. Op zich is het begrijpelijk

dat de school een steeds bredere taak krijgt bij de ontwikkeling van

kinderen. Daar zitten ze immers tot hun 16de bij elkaar en daar moeten

ze ook aan duidelijke verwachtingen voldoen. Dat is een goed uitgangs-

punt om ook aan andersoortige problemen te werken. Maar ik denk niet

dat de huidige leerkrachten daartoe voldoende zijn opgeleid. Ze hebben

te weinig tijd, te weinig geld en ook te weinig expertise. Het is inder-

daad nodig om veel meer te investeren in het onderwijs – zeker wanneer

het gaat om kinderen met een achterstand – maar ik vraag me af of dat

een taak van de onderwijskrachten is. Eigenlijk vind ik dat elke school

een eigen ontwikkelingspsycholoog of pedagoog zou moeten hebben.

Het is heel vreemd dat zo’n rijk land als Nederland dat nog steeds niet

heeft. Ik kom oorspronkelijk uit Kroatië en daar is van alles mis, zoals

iedereen weet. Maar toch had elke school in mijn jeugd een eigen

pedagoog of psycholoog in dienst. Ik zou dat een zinvolle investering

vinden, al was het maar dat je daardoor in een veel vroeger stadium kunt

zien welke kinderen een verhoogd risico lopen om later probleemgedrag

te ontwikkelen. Dat spaart echt een heleboel geld uit. Wanneer de

problemen pas op 12-jarige leeftijd worden onderkend, is er vaak niet

veel meer aan te doen.’

Over dit laatste punt hebben onze deskundigen dezelfde mening. Zij
willen mogelijk probleemgedrag actiever aanpakken, in een vroeger
stadium tot een diagnose komen en het kind waar nodig professionele
begeleiding meegeven. Daarmee is de cirkel rond. Ik begon deel iii
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immers met de wijze waarop kinderen tijdens de eerste levensjaren
worden gevolgd vanuit het consultatiebureau. Bij al te grote afwijkingen
van de normale of gemiddelde ontwikkeling volgt nader onderzoek en zo
nodig ingrijpen. De roep om een dergelijke procedure ook te gebruiken
voor andere fasen in de ontwikkeling van jongeren, zal waarschijnlijk
toenemen. Het is in elk geval niet goed te verdedigen om de medische en
sociale ontwikkeling de eerste vier levensjaren intensief te volgen en om
daarna pas weer op te treden als het kind als 12-jarige voor de kinder-
rechter komt. Tussen die twee tijdstippen doen zich tal van omstandig-
heden voor waarin professionals iets kunnen doen.

Verschillende tekenen wijzen erop dat deze actievere houding niet
beperkt blijft tot de professionals. Naar mijn indruk krijgen ouders en
andere volwassenen steeds meer aandacht voor afwijkende gedragingen.
Dat geldt zeker voor agressiviteit. De geleidelijke toename van de norma-
tieve druk – waarvan ik in deel i heb laten zien dat die al langer gaande 
is – zal niet vanzelf ophouden. Integendeel. De stijgende verontrusting
over asociaal gedrag wijst erop dat volwassenen niet bereid zijn om dat
gedrag als onvermijdelijk te zien. Er tekent zich een streven af om de
bewegingsvrijheid van jongeren weer in te perken. Een paar jaar terug heb
ik dat aangeduid als een nieuw beschavingsoffensief.13 Uit die ontwikkeling
kan worden afgeleid dat we op weg zijn naar een hoognormatieve maar
ook tamelijk harde maatschappij.14 De tijd van gedogen is voorbij. De
geschiedenis zal echter uitwijzen of deze nieuwe hardheid inderdaad leidt
tot een vermindering van agressief gedrag bij jongeren.

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat jongeren in zeer verschillende
omgevingen terechtkomen. Zoals gezegd is het effect van omgevingen op
het gedrag nog niet systematisch onderzocht. Niettemin kan er een zekere
rangorde worden vastgesteld, toegespitst op de mate waarin omgevingen
de zelfbeheersing van jongeren ondermijnen of bevorderen. Ik zet daartoe
alle besproken vormen van agressief gedrag op een rij en relateer deze aan
een specifiek milieu. Daarna kom ik terug op de relevantie van deze
milieus voor de levensloop in zijn geheel.

Om te beginnen is er een milieu waarin jongeren worden geconfron-
teerd met hoge normen. Dat geldt bij uitstek voor de werkkring en het
onderwijs. Om in aanmerking te komen voor een betaalde baan moeten
zij niet alleen een bepaalde opleiding hebben gevolgd maar ook op sociaal
en normatief gebied aan de nodige verwachtingen voldoen. Als zij veel-
vuldig in contact komen met andere mensen – wat in de sector dienstver-
lening gangbaar is – moeten ze veel zelfbeheersing hebben. Vriendelijk
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blijven tegenover een assertieve klant is niet altijd gemakkelijk, zeker niet
als je daar als jongere nog niet veel ervaring mee hebt. Behalve aan
normen die uit het werk als zodanig voortvloeien, zijn werknemers ook
onderworpen aan een sterke sociale controle. Bijna alles wat zij doen en
laten, wordt door anderen gezien. Zo zorgen deze omstandigheden ervoor
dat de kans op agressief gedrag zeer bescheiden is. Voor de situatie in het
onderwijs geldt grosso modo hetzelfde, hoewel de kans op ontsporingen
iets groter is. Ook op school worden hoge eisen aan jongeren gesteld. Zij
moeten zowel cognitief als normatief beantwoorden aan uitgesproken
verwachtingen. Verder oefenen de leerkrachten en medeleerlingen relatief
veel sociale controle uit. Toch komt asociaal gedrag hier regelmatig voor.
Medeleerlingen pesten is weliswaar niet ernstig, maar het komt onmis-
kenbaar neer op een vorm van agressie. Voor middelbare scholen geldt dat
veel leerlingen brutaler zijn dan in het basisonderwijs. Hoewel de school
dus zeker tot een hoognormatief milieu behoort, komt zij qua zelfbeheer-
sing op de tweede plaats.

Vervolgens is er een milieu dat wordt gekenmerkt door variabele
normen. Dat geldt in elk geval voor de situatie bij de ouders thuis. Het
Nederlandse gezinsleven kent een informeel en kindvriendelijk klimaat
waarbij slechts zelden strenge eisen aan jongeren worden gesteld. Natuur-
lijk oefenen de meeste ouders wel een zekere controle uit en vinden zij
lang niet alles goed. Toch zijn er drie redenen waarom het in Nederlandse
gezinnen eerder tot agressie kan komen dan in de werkkring en het
onderwijs. Ten eerste ontbreekt het in het gezinsleven vaak aan voldoende
ouderlijke discipline en controle. Ten tweede zijn de relaties in dit opzicht
ambivalent: juist doordat de affectieve band met hun kinderen zo belang-
rijk is, vinden ouders het vaak moeilijk om streng of consequent te zijn.
En ten derde hangt de mate waarin ouders het gedrag van hun kinderen
kunnen beïnvloeden sterk af van de leeftijd van hun kinderen. Zolang zij
op de basisschool zitten gaat het nog wel, maar eenmaal in het voortgezet
onderwijs gaan jongeren meer en meer hun eigen weg. Op het gebied van
de zelfbeheersing geeft het gezinsleven dan ook een wisselend beeld te
zien. Een vergelijkbare variatie geldt voor gewelddadige films of compu-
terspelletjes. De vraag is in hoeverre het gebruik van deze spelletjes kan
worden opgevat als een vorm van agressief gedrag. In feite zitten jongeren
bij het spelen van zo’n spel keurig op een stoel en doen zij niemand
kwaad. Er zijn weliswaar kinderen die onder invloed van deze virtuele
omgeving agressief worden, maar het effect is in hoge mate afhankelijk
van het kind en is meestal tijdelijk. Verder doen zich verschillen tussen
ouders voor in die zin dat sommige streng optreden en dat andere alles
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goed vinden. Ten slotte is er een opmerkelijk contrast tussen de gewelds-
beelden van een computerspel en de zelfbeheersing die nodig is om de
spelregels te volgen. Ook op dit punt is er dus sprake van een variabel
beeld.15

De situatie in het openbare domein wordt niet gekenmerkt door wisse-
lende maar door zwakke normen. Bij het maatschappelijk verkeer in de
stad of langs de weg gelden weliswaar gedragsregels, maar die zijn door de
geringe mate van sociale controle niet erg effectief. Daardoor wordt het
voor jongeren aantrekkelijk om zich niet te storen aan de gedragscode.
Dat leidt in eerste instantie tot tamelijk onschuldige maar veelvoorko-
mende vormen van wangedrag, zoals zwartrijden, rondhangen, vanda-
lisme en mensen lastigvallen. In tweede instantie leidt het tot de activi-
teiten die Politie Haaglanden kenmerkend acht voor problematische
jeugdgroepen. Daartoe behoren vormen van hinderlijk gedrag (zoals inti-
midatie van voorbijgangers, openlijke geweldpleging, handel in softdrugs
en eenvoudige mishandeling) en gedragingen die zorgen voor overlast
(zoals aanranding, verkrachting en zware mishandeling). Het is duidelijk
dat deze jongeren bij het overtreden van de openbare normen veel verder
gaan dan jongeren die zich beperken tot kickgedrag. Toch zijn er – ten
derde – in het openbare domein ook jongeren die nóg wat verder gaan.
Een criminele jeugdgroep maakt zich schuldig aan zowel hinderlijk gedrag
als overlast, maar dan op grote schaal. In dit verband neemt de echte
jeugdbende een bijzondere positie in. Jeugdbendeleden maken zich verge-
leken met criminele jeugdgroepen minder vaak schuldig aan zaken als
mishandeling en openlijke geweldpleging. Zij zijn eigenlijk al flink op weg
naar de beroepscriminaliteit, waarbij het gebruik van geweld een instru-
menteel en dus beheerster karakter heeft. Zouden deze gedragingen
moeten worden geordend naar de mate van zelfbeheersing, dan ontstaat
er een continuüm dat zich van kickgedrag via hinderlijk gedrag en over-
last tot echte criminaliteit uitstrekt. De jeugdbende zou qua zelfbeheer-
sing ergens tussen de tweede en de derde groep een plaats krijgen.

Ten slotte zijn er de volkomen onbeheerste vormen van agressie die als
‘zinloos geweld’ berucht zijn geworden. Kenmerkend is de plotselinge
uitbarsting van geweld die zich tegen onbekenden richt en die gezien de
aanleiding volslagen overdreven is. Persoonlijke kenmerken zijn hierbij
ontegenzeggelijk van invloed, maar de sociale omgeving speelt ook een
rol. Dit gedrag doet zich met name voor in laagnormatieve situaties. Dat
geldt om te beginnen voor de automobilisten die, getergd door het gedrag
van een andere verkeersdeelnemer, hun wagen aan de kant zetten en een
ander op zijn gezicht timmeren. Het gaat ook op voor de horeca en het
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uitgaansleven. Zodra het vermogen tot zelfbeheersing door alcohol is
aangetast, al dan niet in combinatie met verdovende middelen, kan zelfs
de futielste aanleiding een heftige confrontatie tot gevolg hebben. Het
groepsverband maakt de zaak alleen maar erger. Uitgedaagd en opgejut
door de eigen vriendenkring, gaan veel jongeren over grenzen heen die zij
als eenling (en in nuchtere toestand) zouden aanhouden. Juist omdat zij
op zoek zijn naar een kick, loopt de zaak snel uit de hand. Dit geldt nog
sterker voor voetbalsupporters die geweld plegen. Zij zoeken bewust een
gelegenheid om volslagen uit hun bol te gaan. Daarbij is niet van belang
of er tegen de politie of tegen andere supporters wordt gevochten – zolang
er maar wordt gevochten. Die vechtpartijen duren langer en zijn massaler
dan vormen van zinloos geweld die langs de openbare weg of in het
uitgaansleven worden aangetroffen. Daarom kunnen ze aan de uiterste
rechterzijde van het spectrum worden geplaatst.

Diagram 1 Rangorde van gedragingen waarbij de zelfbeheersing wordt losgelaten

In situaties als op het werk en op school brengen jongeren relatief veel zelfbeheersing op; in het verkeer of

uitgaansleven doen zij dat juist niet.
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Zo kunnen we tussen de verschillende omgevingen een bepaalde rang-
orde vaststellen, afhankelijk van de vraag of zij een hoge of lage mate van
zelfbeheersing met zich meebrengen (zie diagram 1). De lijst wordt aange-
voerd door de werkkring en het onderwijs, omdat jongeren zich daar het
sterkst in de hand (moeten) hebben. Onder aan de lijst staan de agressieve
gedragingen die worden gekenmerkt door hun heftige en onbeheerste
karakter. De overige gedragingen staan daartussenin. Het zou mooi zijn
als we – analoog aan de afsluiting van het tweede deel – een hypothetische
curve konden tekenen waaruit blijkt hoe Nederlandse jongeren over deze
omgevingen zijn verdeeld. Maar dat is niet goed mogelijk, omdat er
vandaag de dag een grote mobiliteit bestaat en jongeren terechtkomen in
vrijwel alle hier besproken omgevingen. Alle kinderen hebben te maken
met een gezinsleven of onderwijs en bijna alle kinderen komen vroeg of
laat terecht in het uitgaansleven of de binnenstad. Dus komen zij ook alle-
maal in aanraking met de vormen van asociaal gedrag die eigen zijn aan
deze situaties. Het is dus zinvoller om die situaties zelf te rangschikken, en
wel aan de hand van de vraag of ze beheerst gedrag van jongeren onder-
mijnen of bevorderen. Dat levert geen normaalverdeling op maar eerder
de curve van een exponentiële toename, waarbij het ene uiterste corres -
pondeert met relatief onschuldige vormen van agressief gedrag en het
andere uiterste met de meest extreme vormen. Deze nadruk op de invloed
van uiteenlopende omgevingen – dus los van de persoonlijkheid of indi-
viduele ontwikkeling – doet enigszins kunstmatig aan. Ik kom in hoofd-
stuk 16 dan ook terug op de samenhang tussen psychologische en sociolo-
gische factoren. Toch mag het gewicht van diverse sociale omgevingen in
de levensloop niet worden onderschat.

Neem de lotgevallen van een kind dat met zijn geboorte een of meer
risicofactoren heeft meegekregen. Bij kinderen die uit zichzelf impulsief
of lastig zijn, is het van groot belang in welke omgeving zij terechtkomen.
Maar juist op dat punt doet zich in gezinnen de nodige variatie voor. Er
zijn ouders die veel discipline of controle uitoefenen, maar er zijn ook
ouders die de zaak op zijn beloop laten of door hun eigen impulsieve aard
niet merken dat het kind een afwijkende ontwikkeling vertoont. Dat
levert problemen op als het kind naar een andere omgeving gaat, zoals
een crèche of basisschool. Daar worden meestal hoge normen aangelegd,
zeker in de omgang met andere kinderen. Het staat niet bij voorbaat vast
hoe dit conflict tussen verschillende omgevingen afloopt. Als het kind
volhardt in zijn asociale neigingen, loopt het grote kans om voortdurend
te botsen met leerkrachten en medeleerlingen. Spijbelen en slechte
schoolprestaties liggen op de loer. Hoe moeizamer de inpassing van het
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kind in het schoolmilieu verloopt, hoe aantrekkelijker het wordt om naar
een andere omgeving uit te zien. Deze migratie kan gedwongen zijn,
bijvoorbeeld als de leerling wegens slecht gedrag van school wordt verwij-
derd of wegens onvoldoende prestaties naar een lager schooltype moet.
Maar die migratie kan ook vrijwillig zijn, bijvoorbeeld doordat de leerling
de school verlaat zonder diploma. Of doordat de leerling weliswaar de
school afmaakt maar de meeste tijd en aandacht besteedt aan vrienden-
kring en vrije tijd. Ligt het zwaartepunt eenmaal in dat milieu, dan zal de
jongere zich moeten bewijzen volgens de daar geldende normen. Veel
jongeren zullen dan overgaan tot kleine delicten – en later tot grotere
delicten. Heeft iemand eenmaal een delict gepleegd, dan heeft hij nog
maar weinig kans op een normale werkkring.

Op die manier kunnen jongeren in een vicieuze cirkel terechtkomen,
waarbij een probleem in het ene stadium de kans op problemen in het
volgende stadium alleen maar groter maakt. Verschillende auteurs hebben
gewezen op een dergelijke neerwaartse spiraal bij delinquente jongeren.
Bol e.a. bijvoorbeeld zeggen hierover: ‘Wanneer eenmaal een negatieve
spiraal in gang is gezet, wordt het steeds moeilijker die nog te doorbreken.
(...) De ouders kunnen geen vat meer krijgen op het kind en kunnen (of
willen) het niet meer helpen; de cognitieve ontwikkeling gaat stagneren;
het gaat slecht of school; het kind voelt zich tekortschieten en wordt
hierin bevestigd door leeftijdsgenoten en leerkrachten; om toch een
gevoel van macht te krijgen en zijn angst te overwinnen, gaat het kind
zich identificeren met rolmodellen die agressie en geweld gebruiken.’16

Hoewel de auteurs een psychologisch idioom gebruiken, laten zij in feite
het enorme gewicht van de sociale omstandigheden zien. Soms zijn de
psychologische vermogens van ouders en kinderen niet van dien aard dat
zij opgewassen zijn tegen de zuigkracht van een bepaald milieu. Daarom
bestaat de levensloop van delinquente jongeren vaak uit een migratie van
kwaad tot erger. Zij zakken – om in de termen te blijven van diagram 1 –
vanuit de thuissituatie langzaam maar zeker af naar de onderste regionen,
waarbij de weg naar boven – dat wil zeggen naar werk en onderwijs – op
een noodlottige wijze is afgesloten. Hoewel persoonlijke factoren daarbij
een rol spelen, oefent de sociale situatie zelf een niet te onderschatten
invloed uit.17 In dat opzicht zijn jongeren die van huis uit tot asociaal
gedrag neigen juist niet geholpen door de verbreiding van onbeheerst
gedrag in zwak- en laagnormatieve omgevingen. Door die verbreiding
pakt het spel van kiezen en gekozen worden voor hen meestal ongunstig
uit.
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N o t e n
1. Concreet ging het om de volgende gedragingen: (1) ongehoorzaamheid tegenover

ouderen; (2) asociaal gedrag tegenover elkaar (ruziemaken, pesten, schreeuwen en

bedreigen met woorden); (3) overlast voor anderen (rondhangen, graffiti aanbrengen,

vandalisme en overlast geven); (4) alcoholgebruik; (5) aan vermogensdelicten

 gerelateerde gedragingen (winkeldiefstal, inbraak, straatroof en handelen in drugs);

(6) aan geweldsdelicten gerelateerde gedragingen (fysieke mishandeling en

 bedreiging met een wapen).

2. Schreuders e.a. 1999, p. 168.

3. Bijlage 4, tabel 2.

4. Schreuders e.a. 1999, p. 153.

5. Bijlage 4, tabel 4.

6. Bijlage 4, tabel 3.

7. Zie de inleiding van bijlage 4.

8. Drie weinig specifieke vormen van wangedrag zijn buiten beschouwing gelaten: discri-

minatie, seksuele intimidatie en hinderen van het verkeer.

9. Bijlage 4, tabel 6.

10. Zie hoofdstuk 12.

11. Zie hoofdstuk 11.

12. Vergelijk de aandelen in tabel 21 van hoofdstuk 10 (NB: het gaat hier om een vrij

grove schatting).

13. Van den Brink 1997, p. 240 e.v.

14. Dit strookt met de toekomstverwachting van vooraanstaande ondernemers zoals die

zijn gedocumenteerd in Van den Brand en Schwartz 1999.

15. Op analoge wijze is er een opmerkelijk contrast tussen het feit dat de samenleving zich

bij het oplossen van problemen sterk richt op overleg en onderhandeling en het feit

dat de media een omgekeerde wereld oproepen. In de media is geweld de meest

effectieve wijze waarop problemen worden ‘opgelost’ (Raad voor Maatschappelijke

Ontwikkeling 1998, p. 33-34).

16. Bol e.a. 1998, p. 64.

17. Kees Schuyt spreekt dan ook van ‘maatschappelijke kwetsbaarheid’ en wijst erop dat

deze kwetsbaarheid snel een cumulatief karakter krijgt: ‘Maatschappelijke kwetsbaar-

heid uit zich bijvoorbeeld in het zichzelf versterkende proces van mislukking en achter-

stelling: als er iets op één terrein misgaat, bijvoorbeeld in de thuissituatie, gaat het

meestal ook op andere terreinen mis (op school, in de opvang). Als het misgaat gaat

het niet een klein beetje mis, maar juist heel erg: uitval op school leidt dan niet tot

niets doen maar tot kleinere en later zelfs grotere vormen van criminaliteit’ (Schuyt

1995, p. 15).
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I n t r o d u c t i e

De grote vraag is uiteraard wat de samenhang der dingen is. Er zijn tal van
tabellen de revue gepasseerd waaruit blijkt dat agressief gedrag met veel
factoren samenhangt. Er is gesproken met diverse deskundigen die elk een
bepaald facet van de problematiek hebben belicht. De nadruk lag welis-
waar op frequent voorkomende vormen van wangedrag, maar er zijn ook
inzichten met betrekking tot zwaar delinquente jongeren gepresenteerd.
Ik ben niet alleen ingegaan op specifieke sociale situaties maar ook op
algemene verschijnselen die zich uitstrekken over meerdere decennia.
Welke ordening verbindt deze bonte verzameling van inzichten en opvat-
tingen? Maakt het toegenomen jongerengeweld al deze omwegen en
uitweidingen echt noodzakelijk? Zou een even simpele als kordate aanpak
niet volstaan?

Met betrekking tot de samenhang verwijs ik nogmaals naar de theorie
van Baumeister. Die theorie heeft het heuristische model geleverd
waarmee we het brede veld van agressieve gedragingen in drie richtingen
hebben verkend. In deel i heb ik een aantal macrosociologische verschui-
vingen beschreven die erop neerkomen dat het gevoel van eigenwaarde bij
de Nederlandse burger de afgelopen dertig jaar is versterkt. Deze ontwik-
keling heeft – behalve veel voordelen – het nadeel dat de kans op kren-
kingen is gestegen. In deel ii heb ik uiteengezet dat zo’n krenking met
name tot agressie leidt als iemand niet of slechts in geringe mate bij
anderen betrokken is. Als gevolg daarvan lopen jongeren die in affectief,
sociaal of cultureel opzicht onvoldoende kapitaal hebben meegekregen
een groter risico. Ten slotte heb ik in deel iii betoogd dat er verschillende
domeinen zijn waarin jongeren gemakkelijk overgaan tot agressie. Situ-
aties die zich kenmerken door onheldere gedragsregels en/of weinig
toezicht door volwassenen zijn niet bevorderlijk voor de zelfbeheersing.
Deze dimensies, die omwille van de helderheid afzonderlijk zijn behan-
deld, hangen met elkaar samen. In feite kan de betekenis van agressief
gedrag uitsluitend worden vastgesteld als deze dimensies op elkaar
worden betrokken. De normatieve, de pedagogische en de politionele
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dimensie zijn bij elke vorm van agressief gedrag in het geding. En wie
geen acht slaat op de wisselwerking daartussen, kan de kwestie van het
jongerengeweld nooit integraal benaderen. In hoofdstuk 16 probeer ik om
de hoofdlijnen van zo’n integrale benadering te laten zien.

Integratie is echter geen doel op zich. Integratie heeft vooral betrekking
op de manier waarop verschillende instrumenten worden ingezet bij de
ontwikkeling van een jongerenbeleid maar zegt weinig over de richting
van dat beleid of de doelen die ermee kunnen worden nagestreefd. Op dat
punt zou het historiserende aspect van mijn onderzoek – dat veel beleids-
makers, professionals en menswetenschappers wellicht als overbodig 
zien – juist van waarde kunnen zijn. Het agressieve gedrag van jongeren
kan immers niet worden losgemaakt van de verschuivingen die zich de
afgelopen decennia hebben afgetekend op normatief, pedagogisch en
politioneel gebied. Op elk van deze drie gebieden heeft Nederland een
proces van modernisering ondergaan dat niet zomaar ongedaan te maken
is. Het is om twee redenen bijzonder waardevol om ons daarin te
verdiepen. Ten eerste krijgen we beter inzicht in de oorzaken van het
verontrustende verschijnsel van jongerengeweld in de jaren negentig. Ten
tweede krijgen we een idee van mogelijke oplossingen. Dit laatste komt in
hoofdstuk 17 aan de orde. Daarbij stel ik mij overigens niet ten doel
concrete voorstellen of precieze beleidsadviezen uit te werken: dat is mijn
competentie niet en wordt in voldoende mate door anderen gedaan. In
plaats daarvan wil ik wel iets zeggen over het globale perspectief waarmee
zulke voorstellen kunnen worden beoordeeld en over het politieke debat
dat ermee samenhangt.
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1 6

E e n  i n t e g r a l e  b e n a d e r i n g

Wat zijn de consequenties van mijn onderzoek voor een modern jeugd -
beleid? In hoeverre draagt het bij aan een integrale benadering? En wat
moeten we eigenlijk onder een ‘integrale’ benadering verstaan? Afgaande
op de vele rapporten die de sector jeugdzorg produceert, lijkt die laatste
vraag niet zo moeilijk te beantwoorden. Het leerstuk van de integrale
benadering wordt de laatste jaren te pas en te onpas opgevoerd, maar het
heeft veel weg van een rituele bezwering waarbij de eindeloze herhaling
van hetzelfde toverwoord een gebrek aan inzicht camoufleert. Men komt
zelden verder dan een warm pleidooi voor meer samenwerking tussen de
verschillende instanties en professionals. Daar is natuurlijk niets op tegen,
maar het blijft wel erg aan de buitenkant. Om werkelijk te weten waar het
bij een integrale benadering om gaat, zullen we ons moeten verdiepen in
de complexiteit van de betrokken verschijnselen. Vandaar dat ik nog
eenmaal terugkom op de voornaamste dimensies die kunnen worden
onderscheiden bij een verschijnsel als jongerengeweld. Eerst ontwerp ik
een typologie van agressieve gedragingen, waarna wordt bekeken hoe de
verschillende componenten in de praktijk op elkaar inwerken. Daarbij
wordt duidelijk dat wij aan agressief gedrag – juist omdat het een complex
verschijnsel is – in de toekomst meer kunnen doen dan je op het eerste
gezicht zou vermoeden.

E e n  t y p o l o g i s c h  o v e r z i c h t
In het voorgaande zijn zeer diverse vormen van agressief gedrag aan bod
gekomen. Sommige van die vormen komen regelmatig voor, andere zijn
vrij zeldzaam. Het ene geval betreft zware geweldpleging, het andere
onschuldig kattenkwaad. Sommige delicten worden door één persoon
gepleegd, andere vinden altijd in groepsverband plaats. De ene keer gaat
het om een plotselinge uitbarsting van woede, de andere keer om een zorg-
vuldig voorbereide actie waarbij geweld een instrumentele rol vervult.
Soms is agressie tegen een persoon gericht, soms moet een telefooncel het
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ontgelden. De ene keer speelt geweld zich in een relatie af, dan weer gaat
het om een confrontatie met onbekenden. Met andere woorden: er is een
ware baaierd van agressieve handelingen die op uiteenlopende manieren
kunnen worden gerangschikt, afhankelijk van de vraag welke aspecten
men belangrijk vindt. Vandaar dat elke indeling iets willekeurigs heeft.

Niettemin kunnen de voornaamste vormen van agressief gedrag van
jongeren met een typologie in kaart worden gebracht. Deze typologie is
gebaseerd op twee dimensies die uitgebreid aan bod zijn gekomen: de
sociale situatie waarin het tot agressie komt (met als belangrijkste crite-
rium of die situatie veel of weinig zelfbeheersing vraagt) en de persoon-
lijkheid van de dader (met als belangrijkste criterium of die veel of weinig
sociale betrokkenheid vertoont). Daarbij hangt de indeling van beide
assen van meerdere factoren af. In het voorgaande is bijvoorbeeld duide-
lijk geworden dat de mate waarin jongeren zichzelf in de hand houden,
sterk wordt bepaald door de actuele situatie. In omgevingen met weinig
anonimiteit en met intensief toezicht geven de meeste jongeren zich niet
graag over aan geweld of wangedrag. Daarnaast spelen bepaalde normen
een rol. Er is relatief weinig agressie in omgevingen waarin iedereen zich
keurig aan de regels houdt, maar er is relatief veel agressie in omstandig-
heden waarin het normaal is om jezelf te laten gaan. Al met al is in hoofd-
stuk 15 een volgorde vastgesteld waarbij vier soorten agressief gedrag
worden onderscheiden:
1. Gedragingen die zijn gebonden aan werk of school en die slechts

zelden uit de hand lopen.
2. Gedragingen in de huiselijke sfeer, waarvan de ernst enorm kan

wisselen.
3. Vormen van kickgedrag en overlast die zich vooral afspelen in de

publieke sfeer. Deze kunnen een ernstige vorm aannemen,
afhankelijk van de mate waarin de daders zich laten gaan.

4. De meest onbezonnen vormen van geweld, die vaak gepaard gaan
met alcoholgebruik en die vooral verband houden met het
uitgaansleven of de vrije tijd.1

De realiteit wordt uiteraard tekortgedaan als we al deze gedragingen
volgens een continuüm rangschikken. Het voordeel van deze ordening is
evenwel dat zij aansluit op eventueel te nemen maatregelen. Aan situatio-
nele zaken als gedragsregels, toezicht en sociale controle kan op korte
termijn al iets worden gedaan, en zulke maatregelen zijn vaak erg
effectief.2 Op pragmatische gronden is het gebruik van deze dimensie dus
zeker te verdedigen.

De tweede dimensie – de sociale betrokkenheid van de dader – sluit aan
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bij mijn conclusies in deel ii, waarin met name de sociale betrokkenheid
van jongeren en de invloed ervan op hun gedrag zijn behandeld. Die
betrokkenheid valt in diverse vormen uiteen. Er zijn jongeren die weinig
belangstelling tonen voor het schoolleven maar wel een sterke band
hebben met hun ouders en andere gezinsleden. Sommige jongeren
hechten grote waarde aan een betaalde baan of vaste partner maar kunnen
niet goed met hun ouders opschieten. En er zijn ook kinderen uit een
hoger sociaal milieu die door hun aangeboren neiging tot spanning of
riskant gedrag al op jonge leeftijd voor problemen zorgen. Zo kunnen zich
in de eerste twintig levensjaren allerlei risicofactoren aandienen, waarbij
de ernst en het aantal van die factoren uiteindelijk bepaalt aan welke vorm
van agressie de jongere zich overgeeft. In hoofdstuk 10 heb ik een volgorde
opgesteld waarbij daders in vier categorieën worden verdeeld:
1. Jongeren die zich nooit aan asociaal gedrag schuldig maken maar die

wel belangstelling hebben voor gewelddadige films of
computerspelletjes.

2. Jongeren die relatief onschuldige vormen van wangedrag begaan,
zoals ruziemaken, vechten, vandalisme, zwartrijden en
winkeldiefstallen plegen. Zulk wangedrag komt vooral voor in een
bepaalde leeftijdsfase en gaat vanzelf weer over.

3. Jongeren die met de politie in aanraking komen wegens een delict.
Meestal gaat het om een of meer ernstige vormen van agressief
gedrag, zoals bedreiging, mishandeling en openlijke geweldpleging.

4. Jongeren die de harde kern van de jeugdcriminaliteit vormen. Zij
maken vaak deel uit van een echte jeugdbende en staan het verst af
van de gewone maatschappij.

Deze jongeren kunnen worden gerangschikt op een continuüm dat zich
uitstrekt van veel tot zeer weinig maatschappelijke betrokkenheid.3

Het lijkt mij van groot belang om deze twee dimensies – de sociale situatie
waarin het tot agressie komt (vereiste zelfbeheersing) en de persoonlijk-
heid van de dader (sociale betrokkenheid) – uit elkaar te houden. Alleen
op die manier wordt voorkomen dat agressief gedrag van jongeren wordt
gereduceerd tot psychologische of biografische factoren. Per slot van
rekening komt het regelmatig voor dat heel gewone jongeren zich
misdragen. Daarbij moet niet worden gezocht naar motieven in de sfeer
van hun persoonlijkheid of levensloop. Wellicht is de gelegenheid veel
belangrijker dan het motief. Tegelijkertijd is duidelijk dat agressief gedrag
zelden puur en alleen kan worden verklaard uit de gelegenheid. Er zijn
talloze jongeren die uitgaan of de stad ingaan maar niet eens op de
gedachte van een delict komen. Zoals er ook jongeren zijn die ongeacht de
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sociale omgeving neigen tot geweld of zelfs bewust gewelddadige omge-
vingen opzoeken. In dat geval moet er juist wel naar een motief worden
gezocht. Vandaar mijn voorstel om agressieve gedragingen langs twee
assen te ordenen, waarbij elke vorm van gedrag bestaat uit een specifieke
combinatie van (grote of minder grote) zelfbeheersing en een (grote of
minder grote) betrokkenheid. De mate van zelfbeheersing moet daarbij
vooral met eigenschappen van de sociale omgeving in verband worden
gebracht en de mate van betrokkenheid met de persoonlijke eigen-
schappen van jongeren. Op grond daarvan kom ik tot diagram 2. Daarbij
worden twaalf vormen van agressief gedrag onderscheiden, die elk hun
specifieke positie hebben op de twee assen.

Diagram 2 Typologie van agressieve gedragingen, naar zelfbeheersing en

 betrokkenheid

De x-as correspondeert met een overgang van een hoge naar een geringe mate van betrokkenheid. De y-as

 correspondeert met een overgang van een hoge naar een geringe mate van zelfbeheersing. De ernst van het

delictgedrag correspondeert met de zwarting van de cirkels.
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Behalve de positie op de horizontale as en de positie op de verticale as
is er nog een derde dimensie die agressieve gedragingen typeert: de ernst
ervan en de frequentie waarmee deze gedragingen voorkomen. De
frequentie is in het diagram aangeduid met de grootte van de cirkel: hoe
groter de cirkel, hoe vaker die vorm van agressie voorkomt. De ernst van
het gedrag is aangeduid met arcering: hoe zwarter de arcering, hoe
ernstiger het geweld. Hier past echter een waarschuwing. Omdat er geen
systematische vergelijkingen zijn uitgevoerd van de frequentie en de ernst
van agressie in de diverse domeinen, berusten de omvang van de cirkels
en de ‘zwarting’ van de arceringen op een benadering. Slechts op een paar
punten kunnen de onderlinge verhoudingen worden vastgesteld. Zo is uit
onderzoek naar de verdeling van geweldsdelicten in de stad Groningen
gebleken dat deze delicten zich zelden voordoen in de werkkring of het
onderwijs en relatief vaak in het stedelijk domein. Dat rechtvaardigt een
stijgende omvang in de reeks cirkels die zich van 1 naar 4 uitstrekt.4 Een
vergelijkbare aanwijzing kan worden ontleend aan onderzoek van de
politie in Den Haag naar diverse jeugdgroepen.5 Het aantal betrokken
jongeren neemt af naarmate het om ernstigere daden gaat.6 Dezelfde
conclusie volgt uit het onderzoek van Ferwerda e.a. naar jeugdcriminali-
teit in de regio Zaanstreek-Waterland.7 Dat rechtvaardigt een dalende
omvang in de reeks cirkels die van 9 naar 12 gaat. Verder weten we dat
kickgedrag veruit het vaakst voorkomt en dat een relatief gering aantal
jongeren zich bezighoudt met publiek geweld en voetbalvandalisme. Aan
de cirkels en arceringen mag dus slechts relatieve waarde worden toege-
kend. Niettemin heeft deze derde dimensie in onze typologie wel enige
betekenis. Voor een integrale benadering moeten niet alleen de mate van
zelfbeheersing en de mate van betrokkenheid in ogenschouw worden
genomen maar ook de frequentie en ernst van de agressie.

D r i e  c o m p o n e n t e n
Op grond van de voorgaande driedeling kunnen de twaalf vormen van
agressief gedrag van jongeren als volgt worden getypeerd. In hun eigen
werkkring (1) gaan jongeren slechts zelden over tot geweldpleging. Dat
komt vooral door de strikte sociale code die er heerst en het feit dat je met
een delict je baan riskeert. Over het algemeen leggen jongeren hier dus
veel zelfbeheersing aan de dag. Doen zich desondanks vormen van
agressie voor, dan moet de oorzaak daarvan vermoedelijk worden gezocht
in een gebrek aan sociale betrokkenheid. Voor agressief gedrag op school
(2) geldt grotendeels hetzelfde, zij het dat de druk om je te beheersen hier
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geringer is en door leeftijdspecifieke oorzaken vaker geen effect heeft.
Daarom is de frequentie van dergelijke agressie groter dan in de werk-
kring. Het is om verschillende redenen begrijpelijk dat het in de huiselijke
kring (3) nóg vaker tot agressie komt. Door de informele sfeer van het
gezinsleven houden kinderen zich minder in, en niet in alle gezinnen is
evenveel huiselijke discipline en ouderlijk toezicht, waardoor kinderen
zich thuis relatief vaak overgeven aan ruzies en andere vormen van
asociaal gedrag. Maar dit wijst zeker niet altijd op een gebrek aan betrok-
kenheid, en het geweld is zelden ernstig. Naar geweldfilms kijken en agres-
sieve computerspelletjes spelen (4) neemt een onduidelijke positie in. Qua
sociale controle speelt het gezinsleven hier een voorname rol. De mate
waarin ouders die films of spelletjes toelaten én het effect ervan op
kinderen lopen behoorlijk sterk uiteen. Op het terrein van zelfbeheersing
zijn deze films en spelletjes ambivalent: al kijkend of spelend neemt het
kind weliswaar deel aan een gewelddadige verbeelding, maar daarmee
brengt het anderen geen schade toe. In elk geval is het niet zo dat al deze
kinderen qua betrokkenheid tekortschieten. Veel meer dan een slag in de
lucht is een dergelijke typering niet, temeer omdat er ook geen inzicht is
in de omvang van dit gedrag.

Deze eerste vier vormen van agressie zijn nog tamelijk onschuldig,
maar dat geldt niet voor de acht overige. Zo kan men zich de vraag stellen
waar het kickgedrag (5) van jongeren voor staat. Op zich is het in een
bepaalde leeftijdsfase heel gewoon en komt het veelvuldig voor. Om die
reden is het in diagram 2 van een grote cirkel voorzien. Maar kwalitatief is
er reden tot bezorgdheid, want dit gedrag speelt zich vaak af in de
publieke ruimte of in elk geval in omgevingen waarin de sociale controle
vrij bescheiden is. Veel jongeren tonen in deze omgevingen minder zelf-
beheersing. Daar komt bij dat de daders zich kenmerken door een minder
sterke betrokkenheid. Als deze beide minpunten nog sterker aanwezig
zijn, komen jongeren van het kickgedrag terecht in de vormen van zinloos
geweld (6) die zich vooral voordoen in het verkeer of langs de openbare
weg. Dat soort delicten onderscheidt zich door een gebrek aan zelfbeheer-
sing en door een geringe mate van betrokkenheid bij de daders. Daarom is
deze vorm van geweld in diagram 2 rechts onder het kickgedrag geposi-
tioneerd. Als deze lijn nog verder wordt doorgetrokken, dan komen we
terecht bij de vormen van zinloos geweld die zich afspelen in het uitgaans-
leven (7). Van zelfbeheersing is hier geen sprake meer als gevolg van over-
matig drankgebruik en over de betrokkenheid mogen we geen illusies
koesteren. De uiterste vorm van deze ontwikkeling is het gedrag van voet-
balhooligans (8). Zij creëren bewust een oorlogssituatie waarin zowel de
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zelfbeheersing als de maatschappelijke betrokkenheid verdwenen zijn. Dit
impliceert dat er een geleidelijke overgang is van kickgedrag via zinloos
geweld naar voetbalvandalisme. Weliswaar neemt de frequentie van dit
soort geweldsdelicten in deze richting af, maar daar staat tegenover dat de
ernst van het geweld evenredig stijgt. Daarom alleen al is het naïef om
kickgedrag van jongeren te zien als iets onschuldigs of onvermijdelijks.
Dat geldt temeer omdat er ook een samenhang is tussen kickgedrag en het
gedrag van meer of minder criminele jeugdgroepen.

Tot deze groepen, die vooral actief zijn in het publieke domein en die
qua zelfbeheersing aan elkaar verwant zijn, behoren onder meer jongeren
die de politie in Den Haag aanduidt als hinderlijke groepen (9). Zij maken
zich schuldig aan verschillende vormen van agressief gedrag maar vallen
– in tegenstelling tot de daders van zinloos geweld – niet snel ten prooi
aan onbeheerste razernij. Hetzelfde gaat op voor groepen die overlast
bezorgen (10) en voor criminele jeugdgroepen (11). Het is evident dat deze
jongeren zich niet houden aan de code van het maatschappelijk verkeer,
maar tegelijkertijd heeft hun gedrag een calculerend element. Zij moeten
zichzelf een zekere beperking opleggen, al was het maar om hun criminele
verdiensten enigszins te beschermen. Dit betekent niet dat hun optreden
minder ernstig zou zijn. Met name criminele groepen maken zich veel-
vuldig schuldig aan zaken als bedreiging, mishandeling, aanranding en
openlijke geweldpleging. Het gaat hier dus om delinquente jongeren die
veel minder sociale betrokkenheid aan de dag leggen dan jongeren die
zich tot kickgedrag beperken. Zij bevinden zich niet voor niets aan de
rechterzijde van diagram 2. Ten slotte zijn er de jeugdbendes (12), die qua
gedrag sterk lijken op criminele jeugdgroepen. Het is opmerkelijk dat zij
op het gebied van geweld professioneler te werk gaan. Zij maken zich
minder vaak schuldig aan zaken als openlijke geweldpleging en mishan-
deling maar handelen wél vaker in harddrugs. Wat dat betreft lijken zij
enigszins op de volwassen beroepscrimineel, die vaak op rationele wijze
met geweld omgaat.8 Maar deze ‘verdienste’ op het vlak van de zelfbeheer-
sing valt weg tegen het gegeven dat jeugdbendeleden qua betrokkenheid
aan de rechterzijde van het spectrum staan.

Gezien de kwalitatieve strekking van deze typologie ken ik haar geen
strikt wetenschappelijk karakter toe. Het zou nuttig zijn om de typologie
te toetsen met systematisch en empirisch onderzoek – al was het maar om
na te gaan of bepaalde vormen van agressief gedrag wellicht worden
onderbelicht in de huidige literatuur. Daarbij zou bijvoorbeeld kunnen
blijken dat in de werkkring bepaalde vormen van geweld vaker voor-
komen dan uit mijn schatting blijkt. Of dat de omvang of ernst van het
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kickgedrag overdreven is. Maar dat ligt ver buiten het bestek van het
onderhavige onderzoek. In mijn ogen heeft deze typologie vooral prakti-
sche betekenis. Zij biedt een zeker overzicht van de voornaamste onder-
scheidingen die in de praktijk een rol spelen en expliciteert bovendien
drie componenten die telkens terugkeren bij de omgang met agressieve
jongeren:
1. De politionele component betreft al die factoren die van invloed zijn

op de zelfbeheersing van jongeren, zoals sociale controle, pakkans,
anonimiteit en mobiliteit maar ook het toezicht dat bijvoorbeeld
ouders of leerkracht uitoefenen.

2. Bij de pedagogische component gaat het om de factoren die van
invloed zijn op de betrokkenheid van jongeren. Dat heeft weliswaar
veel te maken met vroege jeugdervaringen, maar toch ook met
omstandigheden in het hier en nu. In de praktijk hangt het contact
ook af van de vraag of volwassenen zich veel of weinig bij jongeren
betrokken voelen en welke moeite zij doen als jongeren minder
aangename types zijn.

3. Iedereen die als burger of professional met jongeren te maken heeft,
stuit op een normatieve component. We kunnen het gedrag van
jongeren weliswaar een tijdje met distantie gadeslaan, onze normen
opzijzetten en ons verplaatsen in de jeugd, maar uiteindelijk
hanteren we toch onze eigen normen en waarden. Dan spreken we
een waardeoordeel uit, voelen we afkeuring of instemming, of
beseffen we dat onze eigen grenzen zijn overschreden. Met andere
woorden: in het dagelijks leven is een zekere taxatie van de ernst of
omvang van het gedrag onvermijdelijk.

Vo o r b e e l d i g e  p r o j e c t e n
Dat brengt ons op de vraag wat een integrale benadering moet inhouden.
Onder een integrale benadering versta ik een zienswijze en handelwijze
met een politionele, een pedagogische en een normatieve component.
Voor een nadere adstructie van deze opvatting ga ik hier kort in op enkele
recente projecten voor problematische jongeren. Qua doelgroep, werk-
wijze en institutionele inbedding zijn er duidelijke verschillen tussen deze
projecten, maar ze maken gebruik van dezelfde ‘werkzame bestanddelen’
of componenten – namelijk de politionele component, pedagogische
component en normatieve component.

In de eerste plaats hebben al deze projecten de politionele component.
Die is waarschijnlijk het duidelijkst aanwezig in het Jeugd Preventie Project
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(JPP), dat vanaf 1991 in Eindhoven is ontwikkeld.9 Dit project berust op
intensieve samenwerking tussen jeugdhulpverlening en politie, waarbij de
politie vooral een signalerende en taxerende rol vervult. Zodra wijk-
agenten merken dat bepaalde jongeren de fout ingaan, treden zij in
contact met de ouders. Dat leidt meestal tot een gesprek waarin gezamen-
lijk de aard van het probleem wordt bepaald en waarin de ouders een
aanbod tot hulpverlening krijgen. Een belangrijk kenmerk van deze werk-
wijze is dat het initiatief bij de politie ligt. Om diverse redenen roepen
veel gezinnen waarvan de kinderen een (licht) delict plegen of probleem-
gedrag ontwikkelen zelden hulp in. Dat kan komen door schaamte of
onzekerheid maar ook doordat ouders het idee hebben dat er helemaal
geen problemen zijn. In die omstandigheden kan de politie als breekijzer
optreden of althans een zekere aandrang uitoefenen. In elk geval blijken
de meeste ouders in te gaan op het aanbod tot hulpverlening. Die hulp
zelf is van relatief korte duur en intensief. Er worden enkele concrete
doelen opgesteld die binnen drie maanden (moeten) worden bereikt. De
nadruk ligt op vergroting van de zelfredzaamheid en het voorkómen van
probleemgedrag. Van de ouders wordt een actieve bijdrage verwacht. Zij
moeten thuis bijvoorbeeld bepaalde opdrachten uitvoeren of oefeningen
doen. Tegelijkertijd hebben zij een duidelijke stem bij het bepalen van de
doelstelling. De ervaring leert namelijk dat ouders zich actiever inzetten
als het om hun eigen doelen gaat en als zij merken dat er daadwerkelijk
iets kan veranderen door invloed uit te oefenen op hun omgeving en zich-
zelf.

Het JPP is niet het enige project waarbij wordt geprobeerd om een
problematische situatie te verhelpen met een korte maar intensieve
aanpak. Veel pogingen om overlast van jongeren in de woonomgeving te
verminderen, gaan uit van een wijkgerichte aanpak. Daarbij ligt de
nadruk op een politiek van constante waakzaamheid en snelle interventie
en wordt geprobeerd te voorkomen dat kleine problemen uit de hand
lopen. De beste manier om onaanvaardbaar gedrag te verhinderen, is
onmiddellijk reageren zodra het ergens de kop opsteekt.10 Daarnaast is
van belang dat de maatregelen worden afgestemd op de problemen van
een specifieke doelgroep. Keesom e.a. hebben hierover opgemerkt: ‘Wat
opvalt aan de factoren die het succes van deze projecten bepalen is dat ze
allemaal te maken hebben met een goede afstemming van de aanpak en
de behoeften van de doelgroep.’11 Zoals gezegd lopen die behoeften per
project nogal uiteen. Het ene project is gericht op jongeren met een
ernstig crimineel verleden, het andere op kinderen die alleen maar over-
last veroorzaken. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de werkwijze. Het is

333

Geweld als uitdaging  3e dr 2011.QXD:Geweld als uitdaging  3e dr BW.QXD  13-05-2011  15:20  Pagina 333



echter voor alle projecten essentieel dat het hulpaanbod afhangt van de
vraag wat de jongere in kwestie nodig heeft en niet van wat de regionale
instellingen in huis hebben. Met andere woorden: het aanbod tot hulpver-
lening moet de jongeren zelf volgen en niet andersom.12

Tot de werkzame bestanddelen van deze projecten behoort ten tweede
een pedagogisch element. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de Glen
Mils-school voor delinquente jongeren.13 Het bijzondere van de aanpak
op deze school is dat jongens in het groepsproces een aantal sociale vaar-
digheden verwerven. De werkwijze, die in 1975 voor het eerst in de VS is
beproefd en sinds enkele jaren ook in Nederland bestaat, is bedoeld voor
10- tot 18-jarigen. Zij brengen in groepsverband anderhalf jaar op een
internaat door en werken daar een druk programma af. De groepen
stellen zelf bepaalde regels vast voor de omgang met elkaar, elkaars
spullen en de gebouwen. Wie een regel overtreedt, komt op een lagere
positie in de groepshiërarchie terecht; wie positief gedrag vertoont, kan
bepaalde privileges en een hogere positie in de hiërarchie verwerven. De
achterliggende gedachte is dat de meeste delinquente jongens niet aan een
emotionele stoornis lijden. Zij gedragen zich crimineel om geaccepteerd
te worden door leeftijdsgenoten. Door ze uit hun oude omgeving te
verwijderen en te laten deelnemen aan een groep die sociaal gedrag juist
beloont, vermindert ook hun criminaliteit. Het gaat er dus om de groeps-
dynamica te benutten om sociale vaardigheden en gedragsregels aan te
leren. Aan de problemen uit het verleden wordt nadrukkelijk voorbijge-
gaan en er wordt niet gepraat over gevoelens of bedoelingen. Het enige
wat telt, is of de jongere zich weet te houden aan de regels van zijn groep.
Die aanpak slaat aan, want de meeste jeugddelinquenten houden er een
no-nonsensementaliteit op na. Zij hopen op een nieuwe start en willen
zich oefenen in de daartoe vereiste sociale vaardigheden.

Dit laatste speelt in alle veelbelovende projecten een centrale rol.
Hoewel niet alle projecten gebruikmaken van dezelfde methodiek, is
bevordering van de sociale competentie een belangrijk oogmerk. In het
ene geval wordt geprobeerd om via individuele begeleiding te bereiken
dat de jongere overgaat tot een zinvolle dagbesteding, legale inkomsten en
het opbouwen van een sociaal netwerk. De trainer probeert hem te laten
zien dat hij meer kan dan hij zelf dacht.14 In het andere geval volgt de
jongere een korte maar intensieve training die bestaat uit een combinatie
van sportieve activiteiten, samenwerking en therapeutische bijeenkom-
sten. Deze training is bedoeld om een doorbraak in het denken te bewerk-
stelligen, zodat de jongere gemotiveerd raakt om zijn gedrag te veran-
deren.15 En in weer een ander geval wordt geprobeerd om de sociale
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omgeving te verbeteren, bijvoorbeeld door sociale steun in de recht -
streekse omgeving van het kind te mobiliseren of door positieve krachten
in de plaatselijke gemeenschap te versterken.16 Al deze werkwijzen zijn
erop gericht om de betrokkenheid te stimuleren en om het kind meer
sociale vaardigheden te laten ontwikkelen. In die zin passen de onderha-
vige projecten bij een pleidooi voor meer investeringen en sociaal onder-
houd.17 Het doel ervan is immers ervoor te zorgen dat ook kwetsbare
jongeren kunnen voldoen aan de hoge eisen die de moderne samenleving
stelt.

Ten derde is er in deze projecten een normatieve of reflectieve compo-
nent werkzaam. Dit wordt bij uitstek geïllustreerd door een project als
Norma.18 De werkwijze die hierin wordt gebruikt – en die overigens nog
volop in ontwikkeling verkeert – moet uitmonden in een nieuwe rol van
het jongerenwerk bij de beteugeling van publiek geweld. In de loop der
jaren is onzekerheid ontstaan over de mogelijke bijdrage van jongeren-
werkers op dit gebied. Hun eigen doelgroep is niet duidelijk, hun agogi-
sche bagage schiet tekort en hun positie in het plaatselijke netwerk is
zwak. Het is dus noodzakelijk om de eigen deskundigheid te verbeteren
en om meer samen te werken met andere professionals. Als het jongeren-
werk aan deze voorwaarden voldoet, kan het zeker bijdragen aan vermin-
dering van de overlast. Dat komt vooral neer op het duiden en taxeren van
probleemsituaties. Welke problemen kunnen zich in deze wijk ontwik-
kelen? Hoe ernstig is de situatie eigenlijk? Wie zou die problemen kunnen
voorkomen of oplossen? Welke prioriteiten moeten er worden gesteld?
Welke effecten roept een eventuele interventie op? Daarbij is van belang
dat de jongerenwerker niet in zijn eentje opereert: het stellen en beant-
woorden van deze vragen is een collectief proces waaraan ook bewoners,
politie, onderwijskrachten en woningbouwcorporaties moeten deel-
nemen. Het staat niet bij voorbaat vast dat al deze partijen dezelfde opvat-
ting hebben over risicogedrag van jongeren of dezelfde maatregelen voor-
staan. Wezenlijk is daarom dat de verschillende deelnemers over hun
eigen grenzen of normen nadenken en een gezamenlijke aanpak
uitwerken. Met het oog daarop wordt onder meer een ‘taxatiekubus’
ingezet, die bedoeld is om probleemgedrag van jongeren vanuit verschil-
lende invalshoeken te bezien en om een gemeenschappelijke visie te
ontwikkelen.

Mogelijk wijzen sommige lezers deze aanpak als te idyllisch van de
hand. Een dergelijk ideaal, waarbij vertegenwoordigers van diverse
groepen in goed overleg een oplossing voor de problemen in hun wijk
zoeken, wordt in de praktijk zelden gerealiseerd. Als er al een vergadering
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wordt gehouden, is dat meestal het gevolg van een ergerniswekkend inci-
dent en verloopt de bijeenkomst tumultueus. Toch is een dergelijke reflec-
tieve werkwijze steeds gebruikelijker bij de samenwerking tussen profes-
sionals van diverse snit. Dat geldt met name voor de deelname aan
netwerken. Omdat daar een formeel of institutioneel verband ontbreekt,
is het vaak noodzakelijk om duidelijk te stellen wat de eigen invalshoek of
competentie is, welke normen of grenzen worden gehanteerd, welke
concrete resultaten worden beoogd en hoe een gezamenlijk project wordt
geëvalueerd. Het kan bijzonder nuttig zijn als professionals uit het onder-
wijs, de jeugdhulpverlening, kinderbescherming, politie, sociale dienst of
het buurthuis met elkaar samenwerken om iets aan de overlast door
agressieve jongeren te doen, maar dan moet wel duidelijk worden
gemaakt wat men elkaar te bieden heeft. Vroeg of laat dringt zich het
vraagstuk van de gehanteerde normen op. Bij delinquent gedrag is de zaak
vaak duidelijk, omdat de wettelijke regels zijn overtreden. Bij gedragingen
die strikt genomen geen delict vormen terwijl ze toch zorgen voor over-
last, moet de grens tussen toelaatbaar en ontoelaatbaar echter min of
meer collectief worden bepaald.19

A a n d a c h t  v o o r  c o m p l e x i t e i t
De praktijk wijst dus uit dat een aanpak waarbij politionele, pedagogische
en normatieve elementen met elkaar worden gecombineerd, de meeste
kans van slagen heeft. Dat correspondeert met de eerder voorgestelde
typologie waarbij het optreden van agressieve jongeren aan de hand van
drie criteria is beoordeeld:
1. Hoeveel zelfbeheersing brengen jongeren op?
2. Hoe staat het met hun maatschappelijke betrokkenheid?
3. Gaat het om veelvoorkomend en/of ernstig delictgedrag?
Deze overeenkomst ligt voor de hand als de complexiteit van agressief
gedrag serieus wordt genomen. Dat betekent immers dat de verschillende
dimensies van het verschijnsel tot hun recht komen en dat de zaak niet
wordt gereduceerd tot ofwel een normatief probleem ofwel een opvoed-
kundig vraagstuk ofwel een zaak van openbare orde. Toch ligt een derge-
lijke reductie zowel in de wetenschap als de politiek voortdurend op de
loer. Het verlangen naar helderheid of ordening is vaak zo groot dat men
zich opsluit in één theoretische benadering of in het beleidsparadigma
van één departement.

In de wetenschap is het gebruikelijk om ingewikkelde verschijnselen te
bezien vanuit één discipline. Dat geldt ook voor agressief gedrag van
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jongeren. Weliswaar wordt er telkens op het aambeeld van de interdisci -
plinaire benadering getamboereerd, maar in de praktijk van het empi-
risch onderzoek beperkt men zich graag tot één specifieke methodiek. Als
gevolg daarvan is er veel literatuur waarin agressieve gedragingen vooral
worden gerelateerd aan psychologische en persoonlijke kenmerken. Dit
type onderzoek is weliswaar onmisbaar maar gaat zelden in op de
concrete omstandigheden die jongeren al dan niet tot een delict brengen.
Met de historische veranderingen op sociaal en cultureel gebied houdt
men zich evenmin bezig. Om dezelfde redenen verdiepen historici zich
zelden in psychologisch onderzoek en doen veel sociologen en crimino-
logen net alsof er geen historische verandering bestaat. Met andere
woorden: er is veel zinvol onderzoek, maar slechts zelden wordt onder-
zocht hoe de processen van uiteenlopende niveaus op elkaar inwerken en
gedrag veroorzaken dat op één niveau niet echt te begrijpen is. Zelf houd
ik in elk geval vast aan de combinatie van meerdere onderzoeksme-
thoden, want alleen op die manier voorkom je dat complexe ontwikke-
lingen worden gereduceerd.

Dat geldt evengoed voor het praktisch handelen. We kunnen wel een
analytisch onderscheid maken tussen de politionele, pedagogische en
normatieve component, maar ondertussen staan politiemensen, ouders,
onderwijzers en overige professionals wel voor de vraag hoe die compo-
nenten op elkaar inwerken. Juist degenen die in de praktijk werken,
ondervinden dat er drie dimensies door elkaar lopen. Zo heeft de politie
onderkend hoe waardevol het is om naar de ouders toe te gaan. De politie
kan wel toezicht houden in een buurt, maar waar leidt dat toe als de
opvoeding of het gezinsleven problematisch blijft? Of als bepaalde
normen op een naïeve manier worden gehanteerd? De successen van het
Eindhovense Jeugd Preventie Project lijken mij in elk geval een sterk argu-
ment om de oude scheidslijnen te doorbreken. Het omgekeerde geldt ook.
Uit de interviews die ik heb gehouden met leerkrachten, blijkt dat er in
het onderwijs terdege wordt nagedacht over waarden en normen en dat
tegelijkertijd het belang van toezicht en controle wordt onderkend. Men
kan de leerlingen wel kennis bijbrengen maar waar leidt dat toe als zij zich
hier en nu bezondigen aan asociaal gedrag? Ook hier worden diverse
componenten ingezet. Het onderwijs stapt – gedwongen door de proble-
matiek wellicht – over de bekende verkavelingen heen en zoekt naar
werkende bestanddelen, ongeacht de vraag in welk domein die bestand-
delen zijn ontwikkeld.

Hoewel dat vaak niet zichtbaar is, spelen ook normatieve verschui-
vingen een rol in de omgang met jongeren. Volwassenen ontkomen er niet
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aan om het gedrag van de hedendaagse jeugd te vergelijken met de tijd dat
zij zelf jong waren. Tussen die twee momenten bestaat in de regel een
normatief verschil. Wat dertig jaar terug normaal werd gevonden, is
tenslotte inmiddels niet meer maatgevend. Zuiver wetenschappelijk
bezien heeft het geen zin om een bepaalde tijd te beoordelen met de
normen van enkele decennia terug. Maar in de sociale werkelijkheid
gebeurt het elke dag! En het móet zelfs gebeuren. Volwassenen die hun
eigen normen of grenzen prijsgeven, hebben voor jongeren immers geen
enkele betekenis. Daaruit volgt natuurlijk niet dat volwassenen alleen
maar de taak hebben om de oude normen te ‘handhaven’ en dat het dan
de taak van jongeren is om die normen te ‘verwerpen’. In feite wordt er in
domeinen als het onderwijs, de stedelijke ruimte, de werkkring en het
gezinsleven voortdurend gedebatteerd over bepaalde normen. De inzet
van dat debat is niet zozeer de vraag of men voor of tegen moderne
ontwikkelingen is als wel of er een leefbaar evenwicht wordt gevonden
tussen de kosten en baten van modernisering. Het is bepaald geen acade-
misch tijdverdrijf om dit soort ‘historische compromissen’ te formuleren.
Het is de kern van het gesprek waartoe jong en oud in de sociale realiteit
zijn veroordeeld.

Ook beleidsmakers neigen tot een integralere benadering. Het lijkt
erop dat de oude ambtelijke werkwijze bij dit soort vraagstukken steeds
vaker op haar grenzen stuit. Gedurende vele jaren konden beleidsmakers
zich beperken tot een bepaalde doelgroep en de bijbehorende problema-
tiek. Zij hadden zich over een bepaald stuk van de realiteit ontfermd en
duldden geen bemoeienis van anderen. Zo was alles wat met preventief
beleid te maken had in de eerste plaats een zaak van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het ministerie van Justitie
was de baas als het om de kinderbescherming of jeugdgevangenissen
ging. En het ministerie van Onderwijs achtte zich uitsluitend verantwoor-
delijk voor zaken als vakkenpakketten en klasgroottes. Als we de eigen
werkvelden van deze drie departementen als cirkels voorstellen, hebben
die cirkels maar weinig raakvlakken. Op het niveau van de plaatselijke
overheid is deze opdeling vaak gekopieerd. Daardoor kwam het regel-
matig voor dat wethouders op het gebied van openbare orde, sociale
zaken of onderwijs een eigen beleid ontwikkelden zonder te weten wat de
combinatie van dat alles voor jongeren betekende. Die situatie lijkt lang-
zaam maar zeker te veranderen. We zien – om even bij het beeld van de
drie cirkels te blijven – steeds vaker een zekere overlap ontstaan. Bij een
departement als VWS stellen de beleidsmakers zich robuuster op als het
gaat om agressieve jongeren, het ministerie van Justitie gaat juist meer
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waarde aan preventief beleid hechten en bij het ministerie van Onderwijs
wordt gewerkt aan de sociale taken van de school.20 Deze groeiende
overlap komt ook tot uitdrukking in de steun voor enkele breed opgezette
projecten. Het is in dat opzicht niet zonder betekenis dat Families first en
Communities that care door meerdere departementen zijn gesubsidieerd.
Hopelijk wordt deze integratietendens in de nabije toekomst sterker.
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1 7

E e n  n i e u w  b e s c h a v i n g s o f f e n s i e f

Aan het begin van dit boek heb ik voorgesteld om agressief gedrag van
jongeren te zien als een onbedoeld gevolg van de modernisering in Neder-
land.1 Het moment is gekomen om dit voorstel uit te werken. Maar eerst
wil ik iets opmerken over het proces van modernisering als zodanig. Dit is
namelijk geen proces dat je zomaar kunt beëindigen of waarvan je de
gevolgen door een wilsbesluit kunt opheffen. Het gaat om een ontwikke-
ling van lange duur die uiteenlopende sectoren van het sociale leven raakt
en waarvan de gevolgen in onszelf doorwerken. De volgende kantteke-
ningen lijken mij daarom op hun plaats.

Ten eerste: modernisering brengt weliswaar vernieuwing maar kan niet
eenduidig worden opgevat als vooruitgang. Elke vernieuwing brengt
onvoorziene en niet zelden ongewenste gevolgen met zich mee die soms
moeilijk te herstellen zijn. Daardoor is modernisering wezenlijk ambiva-
lent en moet de balans tussen kosten en baten telkens opnieuw worden
bepaald. Ten tweede gaat het niet om een proces dat vanuit één machts-
centrum wordt geregisseerd. Modernisering berust veeleer op een organi-
sche ontwikkeling die wordt gestuurd door de besluiten van vele
duizenden kleine machthebbers en waarvan het verloop zelden te voor-
spellen is. Dat neemt niet weg dat het proces op langere termijn wel dege-
lijk een specifieke richting heeft. Ten derde gaat het om een geleidelijke
verandering op basis van evolutionistische beginselen. Daarbij doen zich
wel momenten van versnelling of vertraging voor, maar geen radicale
wijzigingen. De ontwikkeling laat zich evenmin terugdraaien. Tegelijker-
tijd ligt de afloop niet volledig vast en kan het proces in een bepaalde rich-
ting worden bijgesteld. Dat vergt evenwel een politieke taxatie waarin
behalve de belangen van allerlei betrokkenen ook bepaalde idealen,
normen of doeleinden zijn verwerkt. Dit alles heeft uiteraard gevolgen
voor de wijze waarop de moderne samenleving wordt onderzocht, voor
de probleemdefinitie én voor het soort oplossingen dat wordt bepleit.

Daarom volg ik hier een specifieke argumentatie. Om te beginnen
inventariseer ik enkele minder wenselijke gevolgen van de manier waarop
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het proces van modernisering zich in Nederland heeft voltrokken.
Daartoe behoren de verschillende vormen van asociaal en agressief
gedrag van jongeren, die in voorgaande hoofdstukken zijn onderzocht.
Vervolgens wil ik laten zien dat deze gevolgen niet toevallig zijn of uit
subjectieve gebreken van jongeren voortkomen. Ze vloeien voort uit de
meer algemene richting van de modernisering en zijn wat dat betreft
noodzakelijk, of althans begrijpelijk. Ten slotte doe ik enkele voorstellen
voor het bijsturen van deze ontwikkeling, maar zonder te bezwijken voor
de verleiding van conservatieve of moraliserende kritiek. Een dergelijke
kritiek ligt voor de hand – juist omdat modernisering tot permanente
veranderingen leidt – maar haalt om dezelfde reden weinig uit. In plaats
daarvan wil ik bepaalde verzwegen beginselen van de moderne tijd
serieus nemen en op basis daarvan iets doen aan het agressieve gedrag van
jongeren.

Om dingen overzichtelijk te houden, ontwikkel ik deze argumentatie
voor elk van de drie niveaus die in het voorgaande zijn besproken. Dat
sluit aan bij de drie onderdelen van mijn boek, zij het in omgekeerde volg-
orde. Ik begin dus met vormen van agressief gedrag die verband houden
met het moderne verkeer (deel iii). Daarna volgen de verschijnselen die
samenhangen met de modernisering van de opvoeding en het gezinsleven
(deel ii) en we eindigen met de modernisering van de samenleving als
geheel (deel i). Aan het slot van dit hoofdstuk schets ik vier scenario’s
voor de problematiek van het jongerengeweld. Daarbij geef ik ook aan
welke uitkomst volgens mij het waarschijnlijkst is.

E x p l i c i t e r e n  v a n  g e d r a g s r e g e l s
Het openbare domein is een van de gebieden waarin agressief gedrag
duidelijk is toegenomen. Dat blijkt uit de vormen van zinloos geweld die
de afgelopen jaren zo veel verontrusting teweeg hebben gebracht. De
daders zijn bijna altijd (jonge) mannen die zonder noemenswaardige
aanleiding een hen onbekende medeburger in elkaar meppen. De hoge
mate van anonimiteit en de geringe pakkans maken dat sommigen zich
gemakkelijk overgeven aan dit soort impulsief gedrag. Dat geldt onder
meer voor vormen van mishandeling langs de openbare weg. Daar zijn
het met name autobestuurders die elkaar dwarszitten. Anderen snijden,
geen voorrang verlenen, obscene gebaren maken of iemand een paar rake
klappen verkopen, zijn verschijnselen die in Nederland veelvuldig voor-
komen. Verder zien we een toename van agressief gedrag in het uitgaans-
leven en bij de vrijetijdsbesteding. Door het toegenomen gebruik van
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alcohol kunnen kleine botsingen enorm uit de hand lopen. Bepaalde
jongeren verliezen hun grenzen uit het oog en laten zich verleiden tot
daden waarvoor zij in nuchtere toestand zouden terugschrikken. Dat
geldt vooral als zij uitgaan als groep. Zij drinken dan nóg meer dan
normaal, geven zich over aan stoer mannelijk gedrag en gaan gemakkelijk
de strijd aan met andere jonge mannen. Daar komt nog bij dat het
uitgaansleven een grote aantrekkingskracht heeft op criminele jongeren.
Op die manier doen zich in het maatschappelijk verkeer steeds meer inci-
denten voor die kunnen worden verklaard uit een gebrek aan zelfbeheer-
sing.

De wens om dit soort agressie hard aan te pakken, is begrijpelijk.
Iedereen die ooit met bedreiging of geweld te maken heeft gehad, kent de
behoefte om de jongere in kwestie eens flink de les te lezen of te straffen.
Toch zou een louter repressieve of moraliserende reactie weinig zin
hebben. Zo’n reactie houdt namelijk onvoldoende rekening met het feit
dat deze agressie samenhangt met de modernisering van het sociale leven
zelf. Laat ik daarom enkele tendensen aangeven die zich over een langere
termijn uitstrekken en die het asociale gedrag van jongeren bevorderen.
Daartoe behoort in de eerste plaats de opwaardering van lichamelijke
ervaringen. Door de voortschrijding van de secularisering verliest de
oude tegenstelling tussen lichaam en geest haar geloofwaardigheid. Voor
steeds meer mensen gaan geestelijk en lichamelijk welbevinden in elkaar
over. Het laatste kwart van de twintigste eeuw heeft zich een vitalistische
cultuur verbreid, die niet alleen tot uiting komt in de grote waarde die aan
de eigen gezondheid wordt gehecht maar ook in het streven naar wisse-
lende en intense zintuiglijke gewaarwordingen, een warme belangstelling
voor seks en grootschalig gebruik van genotmiddelen. De deelname aan
deze cultuur concentreert zich in de vrije tijd en in de weekeinden. Uiter-
aard doen jongeren hier met volle teugen aan mee. Wat dat betreft mag
hun gedrag niet worden opgevat als een geïsoleerd verschijnsel. Het is
slechts een uitvergrote versie van het recreatieve gedrag dat in de hele
maatschappij normaal is geworden. Dat geldt ook voor de agressieve
gedragingen. Per slot van rekening roept geweldpleging bijzonder sterke
sensaties op.

Tegelijkertijd doen zich buiten de sfeer van het uitgaansleven andere
ontwikkelingen voor. Zo hebben Jos van der Lans en Arjan Dieleman erop
gewezen dat het beginsel van de zelfsturing steeds belangrijker wordt.2

Dat zou vooral komen doordat het oude beginsel van externe dwang zijn
effectiviteit heeft verloren in het huidige bedrijfsleven. Om aan de
moderne concurrentie te voldoen, zijn creativiteit en initiatief van
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onderaf noodzakelijk. Daartoe moeten meer verantwoordelijkheden
worden doorgeschoven naar lagere niveaus en wordt er een groter beroep
gedaan op het zelfsturend vermogen van werknemers. Sturing en zorg van
bovenaf maken plaats voor eigen verantwoordelijkheid. Als gevolg
daarvan komt het meer aan op zelfsturing. Dit ambivalente begrip doet
enerzijds recht aan de eigen inbreng van jongeren en anderzijds aan de
noodzaak om rekening te houden met de eisen die een omgeving stelt.
Dieleman en Van der Lans: ‘Zelfsturing is richting geven aan een persoon-
lijke ontwikkeling en daarbij voortdurend rekening houden met verande-
rende mogelijkheden en beperkingen.’3 Het ideaal van de zichzelf
sturende jongere verschilt hemelsbreed van het oude model van de
jongere die gehoorzaamde aan volwassenen, zich neerlegde bij de externe
verplichtingen van een vaste baan en zich bond aan een levenslange
partner. Het is duidelijk dat het nieuwe ideaal lang niet altijd wordt waar-
gemaakt, maar dat neemt niet weg dat zelfsturing als pedagogische norm
inmiddels dominant is geworden en dat steeds meer jongeren hun
bestaan volgens die norm (moeten) inrichten.4

Aldus blijkt het gedrag van jongeren door en door verbonden te zijn
met de assertieve levensstijl. Zij voeren die levensstijl op een radicale wijze
door, en juist dat brengt een aantal onbedoelde gevolgen met zich mee.
Een grotere nadruk op zelfsturing, meer bewegingsvrijheid voor burgers
en een positieve houding tegenover lichamelijke ervaringen zijn
elementen uit het moderne bestaan die alom worden toegejuicht. Maar de
extreme vormen ervan – zoals geweldpleging en asociaal gedrag – worden
van de hand gewezen. Het is kennelijk een zaak van juiste maatvoering.
Met bewegingsvrijheid is niets mis, maar die mag niet ten koste gaan van
anderen. Lichamelijke ervaringen zijn mooi, maar ze mogen de omgeving
geen overlast bezorgen. Zelfsturing is akkoord, maar je moet wel bepaalde
onuitgesproken regels in acht nemen.

Dit laatste is in mijn ogen de kern van het probleem. De modernisering
brengt weliswaar grotere vrijheid met zich mee maar legt de burger ook
een aantal subtiele codes op. Het sociale verkeer in Nederland kent tal van
‘ongeschreven wetten’ over wat behoorlijk is. Gasten uit het buitenland
hebben die regels niet altijd in het oog en menen dat hier een onbe-
grensde vrijheid heerst. Pas als zij langer in ons land blijven en een poging
doen om hier te werken of relaties te ontwikkelen, merken zij dat er vrij
strikte voorwaarden worden gesteld aan hun deelname en dat zij pas
volledig meetellen als zij op het vlak van omgangsvormen meedoen aan
een even specifieke als dominante cultuur. Dan ervaren zij ook dat de
sfeer van vrijheid-blijheid voor een deel op schijn berust, aangezien de
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Nederlandse maatschappij – net als elke andere – bepaalde gedragsregels
vooronderstelt.5 Deze ervaring geldt ook voor jongeren. De eerste jaren
dat jongeren deelnemen aan het maatschappelijk verkeer, benutten zij
vooral de ruime vrijheidsmarges die hun in Nederland worden geboden.
Wat dat betreft lijkt hun positie op die van een vreemdeling.6 Pas gaan-
deweg krijgen jongeren in de gaten welke spelregels in welke situatie
worden gevolgd en welke grenzen er impliciet worden gesteld aan hun
gedrag.

Daar ligt naar mijn overtuiging tevens een bruikbaar uitgangspunt
voor pogingen om ongewenst gedrag bij te stellen. Repressieve maatre-
gelen halen weinig uit, omdat ze haaks staan op de beginselen die het
moderne verkeer vooronderstelt. Maar het zou wel een goede zaak zijn
om die beginselen duidelijker te maken én nadrukkelijker te handhaven.
Ik pleit er daarom voor om sociale normen en gedragsregels sterker te
expliciteren. Aan jongeren zou – juist als zij overgaan tot deelname aan
het maatschappelijk verkeer – uitdrukkelijk moeten worden voorge-
houden welke regels en grenzen daar gelden. Denk aan regels voor het
uitgaansleven en de horeca, aan de huisregels van publieke ruimten (zoals
winkelcentra of openbaar vervoer)7 en aan strikte normen voor de bezoe-
kers van een sportwedstrijd of binnenstad. Het gaat niet zozeer om maat-
regelen van repressieve aard als wel om het expliciet maken van de
normen die door een meerderheid van burgers worden aanvaard maar die
voor jongeren en andere nieuwkomers onvoldoende zichtbaar zijn. Deze
regels moeten niet alleen zichtbaar worden gemaakt maar ook conse-
quenter worden gehandhaafd.8 Het is voor jongeren toch al niet gemakke-
lijk om de nodige zelfbeheersing op te brengen. Het wordt alleen maar
moeilijker als er in de ene situatie wel wordt gehandhaafd en in de andere
niet. Vandaar dat ik ook pleit voor zichtbaardere aanwezigheid van de
politie in de gebieden waarin de regels worden overtreden. Het preven-
tieve effect van deze aanwezigheid wordt onderschat.9 Verder kan een
striktere taakopvatting van de politie helpen. We hoeven ons geen illusies
te maken over de wenselijkheid of haalbaarheid van zero-tolerance in
Nederland. Het is evenwel ook moeilijk uit te leggen dat het beledigen van
een agent of het negeren van zijn bevel zonder repercussies blijft.

We zouden echter tekortschieten als deze handhaving uitsluitend zou
worden overgelaten aan de politie en andere professionals. In feite ligt
hier een taak voor elke volwassen burger. Wat dat betreft sluit ik me graag
aan bij het pleidooi van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling
(RMO). Deze raad meent dat er met betrekking tot agressief gedrag in het
openbare domein te zeer een cultuur van afzijdigheid heerst. Burgers
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gaan elkaar bij voorkeur uit de weg. Zij bemoeien zich zo weinig mogelijk
met elkaar en kijken het liefst de andere kant uit als er ergens onenigheid
ontstaat. Dat kan voortkomen uit onverschilligheid maar ook uit de angst
voor een gewelddadige reactie zodra iemand op zijn gedrag wordt aange-
sproken. Het gevolg is in elk geval dat veel burgers zich bij geweldpleging
snel uit de voeten maken.10 Deze reactie is begrijpelijk maar ook funest,
en wel in twee opzichten. Ten eerste krijgen geweldplegers het idee dat
hun ternauwernood iets in de weg wordt gelegd en dat zij hun intimide-
rende gedrag nog best wat verder kunnen opvoeren. Ten tweede onder-
mijnt zo’n reactie de bereidheid om slachtoffers van een geweldsdelict te
helpen. Het uiteindelijke resultaat is een vorm van terreur waarbij een
kleine minderheid van agressieve jongeren een dictaat oplegt aan de over-
grote meerderheid van oppassende burgers. Dat is méér dan ergerlijk, en
daarmee wordt het geweldsmonopolie van de overheid op het spel gezet.
De RMO pleit er dan ook voor om deze afzijdigheid te doorbreken.11

In Nederland wordt vaak schamper gereageerd op zulke voorstellen.
Cynische commentatoren komen steevast met de vraag of men soms wil
terugkeren naar de benauwenis van de jaren vijftig. Een dergelijke reactie
lijkt mij echter volstrekt misplaatst. Nog afgezien van de vraag of de jaren
vijftig wel zo ‘benauwd’ waren én hoe men in de geschiedenis ooit zou
kunnen ‘terugkeren’, veronderstellen deze commentatoren dat de
toename van agressie in het openbare domein berust op een onomkeer-
bare ontwikkeling. Dat idee mist elke grond.12 In de praktijk is diverse
keren aangetoond dat overlast en agressie met een verstandige combinatie
van maatregelen wel degelijk kunnen worden teruggedrongen. Ter illu -
stratie daarvan haal ik het voorbeeld van de gemeente Noordwijk aan.
Daar had men jarenlang te kampen met allerlei vormen van overlast van
jongeren. Met name in de zomermaanden hadden bewoners tot ver in de
nacht last van zaken als vandalisme, geluidsoverlast, baldadig gedrag,
wildplassen en openbare dronkenschap. Begin jaren negentig heeft de
gemeente zich gewend tot Bureau Beke met het verzoek om onderzoek te
doen. Dat resulteerde in nauwe samenwerking tussen de gemeente
Noordwijk, de bewoners, de politie en de plaatselijke horeca, die gedu-
rende een lange reeks van jaren werd volgehouden. Daarbij is een groot
aantal maatregelen getroffen, variërend van intensiever surveilleren, beter
toezicht door portiers en een drankverbod op straat tot het instellen van
een nachtelijke pendeldienst na sluitingstijd en het plaatsen van urinoirs.
Deze aanpak genoot niet alleen de instemming van vrijwel alle inwoners
maar had ook duidelijk succes.13 Uit metingen is in elk geval gebleken dat
de overlast tussen 1991 en 1998 fors is gereduceerd.
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Dit illustreert dat overlast en agressief gedrag van jongeren weliswaar
verband houden met moderne verschijnselen maar geen noodzakelijk
kwaad zijn. Integendeel. Het is een even onwenselijk als onbedoeld effect
van de modernisering die Nederland heeft ondergaan en kan met geëi-
gende maatregelen worden bijgesteld. De kern van die maatregelen is
volgens mij dat jongeren veel uitdrukkelijker voor ogen moet worden
gehouden welke normen en regels het moderne maatschappelijke verkeer
eigenlijk veronderstelt. De sociale codes op grond waarvan zeer diverse
burgers zonder al te veel problemen kunnen deelnemen aan een en
hetzelfde domein, moeten explicieter worden geformuleerd. Er is ook
meer toezicht nodig op het naleven van die regels, niet alleen door de
politie en andere professionals maar door alle deelnemers aan het maat-
schappelijk verkeer.14 Dat veronderstelt eigenlijk een nieuwe mentaliteit
en zelfs een nieuwe filosofie. Maar het vereist ook dat men voldoende geld
en moeite over heeft voor het naleven van op zichzelf vrij simpele
gedragsregels. Per slot van rekening is de tramconducteur na een afwezig-
heid van twintig jaar ook weer teruggekeerd.15

I n v e s t e r e n  i n  j o n g e r e n
In deel ii zijn we tot de conclusie gekomen dat de kans op agressief of
asociaal gedrag bij jongeren mede wordt bepaald door hun betrokken-
heid. Zo hebben jongeren die gemakkelijk agressief worden een minder
goede relatie met hun ouders en andere opvoeders. Zij ervaren thuis
weinig betrokkenheid en voelen zich miskend of achtergesteld bij
anderen. Een van de voornaamste risico’s is een opvoeding waarbij ouders
hun kinderen onvoldoende warmte en affectie meegeven, weinig
aandacht hebben voor hun persoonlijke ervaringen, op een rigide wijze
macht uitoefenen en onvoldoende rekening houden met de behoeften
van hun kinderen. Daarnaast spelen aanleg en persoonlijkheid een rol.
Sommige kinderen zijn nu eenmaal veel lastiger dan andere en trekken
zich weinig van hun ouders aan. Verder onderscheiden agressieve
jongeren zich doordat zij minder betrokken zijn bij het schoolleven. Het
gaat met name om de vraag of zij zich op school thuis voelen, bereid zijn
om hun best te doen, vaak ruziemaken met medeleerlingen en gemakke-
lijk van school wegblijven door te spijbelen. Asociale jongeren stellen zich
confronterender op, vertonen eerder vormen van wangedrag en brengen
minder motivatie op. Deze geringe interesse voor het onderwijs is vaak
omgekeerd evenredig aan de omgang met leeftijdsgenoten buiten school-
verband. Daarnaast voelen deze jongeren zich nauwelijks betrokken bij de
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maatschappij in haar geheel. Zij komen relatief vaak uit arme stads-
wijken, waar de sociale problemen talrijk en de sociale voorzieningen
beperkt zijn. Dat geldt ook voor bepaalde groepen allochtone jongeren.
Enerzijds worden zij het slachtoffer van discriminatie op de arbeids-
markt, anderzijds nemen zij een ambivalente houding aan tegenover de
Nederlandse cultuur. Daarmee is niet gezegd dat het deze jongeren aan
elke betrokkenheid ontbreekt. Die betrokkenheid richt zich echter vaker
op de eigen groep dan op de Nederlandse maatschappij, en dat versterkt
de kans dat er een delict wordt gepleegd.

Dat alles zou misschien niet zo’n probleem vormen, ware het niet dat
betrokkenheid in het moderne bestaan een belangrijk punt is geworden.
We zijn in de loop der jaren hogere normen gaan aanleggen voor de
manier waarop we elkaar als burger bejegenen. Daarbij worden begin-
selen gepropageerd als gelijkwaardigheid, respect voor iemands voor-
keuren en de noodzaak om je te verplaatsen in anderen. In de werkkring
moeten werknemers aan hoge verwachtingen beantwoorden, waarbij het
onder meer aankomt op arbeidsdiscipline, sociale competentie, commu-
nicatieve vaardigheden en zelfstandigheid. Deze ontwikkeling wordt
versterkt door het ontstaan van een economie waarin de dienstensector
een centrale rol vervult. Dezelfde tendens zien we in het onderwijs, waar
leerlingen moeten leren om zelfstandiger te werken en waar men ze meer
sociale vaardigheden en morele normen wil bijbrengen. Met andere
woorden: de modernisering van het sociale leven kenmerkt zich door een
geleidelijke ophoging van de normen en verwachtingen en dat strekt zich
ook uit tot jongeren. Het is echter duidelijk dat lang niet iedereen over de
middelen beschikt om aan die eisen te voldoen. Nederland kent – nog
afgezien van ongelijkheden op economisch vlak – grote verschillen als het
gaat om de affectieve, sociale en culturele reserves die ouders bij de
opvoeding van hun kinderen (kunnen) inzetten.16 Daarbij hangt veel af
van de pedagogische kwaliteiten en omstandigheden in het gezinsleven. 

Nu heeft de modernisering in de afgelopen decennia juist op dat punt
dubbelzinnige gevolgen gehad. Enerzijds hebben affectieve bindingen en
persoonlijke betrokkenheid steeds meer betekenis gekregen, terwijl de
autoritaire omgang met kinderen heeft plaatsgemaakt voor egalitaire
betrekkingen. Als gevolg daarvan hebben de idealen van de  upper-
middleclass zich verbreid over grote delen van de maatschappij. Ander-
zijds blijken de voorwaarden voor het nastreven van die idealen niet
overal hetzelfde te zijn. Weliswaar wordt in de middenklasse sterk gehecht
aan affectie en gelijkwaardigheid, maar tegelijkertijd wordt uitgegaan van
een zekere discipline. Behoeftebevrediging uitstellen, je best doen op
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school, investeren in je toekomst en die van je kinderen, moeite doen en
maat houden, actieve bemoeienis met maatschappij en politiek – zulke
vaardigheden hebben veel kinderen in de geschoolde middenklasse van
huis uit meegekregen. Het is zeer de vraag of die vaardigheden zich over
de gehele maatschappij hebben verbreid. Er is een asymmetrie tussen de
brede aanvaarding van een assertieve levensstijl en de ongelijke verdeling
van het sociale en culturele kapitaal dat nodig is om die assertiviteit van
een beschaafde vorm te voorzien. In elk geval zijn er in Nederland heel
wat gezinnen die wel delen in de toegenomen assertiviteit maar zonder de
investeringen te (kunnen) doen die daar eigenlijk voor nodig zijn.
Kinderen (en ouders) uit die gezinnen eisen weliswaar respect maar
beseffen niet dat men zijn waardigheid moet verdienen.17

Het is deze discrepantie die tot uiting komt in asociaal en agressief
gedrag en die een zekere bijstelling nodig maakt. Het lijkt mij niet terecht
om deze gezinnen af te rekenen op het feit dat ze niet (genoeg) voldoen
aan de middenklassenormen. Een dergelijke selectieve benadering is in
moreel opzicht niet terecht en zou de problemen alleen maar verergeren.
Veel adequater lijkt me de omgekeerde benadering, namelijk verhoging
van de investeringen die voor en door deze gezinnen worden gedaan. Dat
impliceert een dubbele strategie: deze gezinnen moet duidelijk worden
gemaakt dat er op bepaalde punten voor de toekomst van hun kinderen
meer investeringen nodig zijn, en de betrokkenheid van de samenleving
als geheel bij de opvoeding van deze kinderen zou beter kunnen. Wat het
eerste punt betreft, gaat het vooral om de moeite op het vlak van ouderlijk
toezicht en huiselijke discipline. Het is onvermijdelijk dat de emotionali-
sering van het gezinsleven een grotere betrokkenheid van ouders en meer
bewegingsvrijheid van de kinderen tot gevolg heeft. Maar liefde alleen is
niet genoeg. De eigen kinderen een zekere discipline bijbrengen, ze leren
om rekening te houden met anderen, ze oefenen in het uitstellen van
bevrediging, ze duidelijk maken dat ze voor bepaalde aantrekkelijke
dingen zélf moeite moeten doen – dat alles maakt evengoed deel uit van
het opvoeden. Nochtans is dat deel in Nederland niet erg populair.
Ouders vinden het vaak moeilijk om streng of consequent te zijn, juist
omdát ze veel van hun kinderen houden. Op dit gebied doet zich de
nodige variatie voor, waarbij de kans op ontsporingen toeneemt bij
onvoldoende huiselijke discipline en ouderlijk toezicht. Een extra investe-
ring op deze punten lijkt dan ook wenselijk, juist bij kinderen die van huis
uit neigen tot agressief of impulsief gedrag.

Van de andere kant is het weinig realistisch te verwachten dat zulke
gezinnen dit geheel op eigen kracht kunnen. Wat dat betreft is er ook
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meer betrokkenheid van overheid en maatschappij bij de opvoeding
noodzakelijk. Momenteel worden deze gezinnen te lang aan hun lot over-
gelaten. De kinderen komen vaak pas met professionele hulp in aanraking
als hun wangedrag na jaren uit de hand is gelopen. Een vroege en op het
individuele kind afgestemde professionele betrokkenheid is wenselijk. De
voornaamste risicofactoren zijn inmiddels wel duidelijk, zeker als het de
zware vormen van criminaliteit betreft: kinderen die al op jonge leeftijd
neigen tot impulsief, overmoedig of agressief gedrag. Ouders beseffen
niet altijd het risico van dit gedrag en accepteren soms pas hulp als de
ontwikkeling van het kind evident de verkeerde kant opgaat. Meer
aandacht voor de psychosociale ontwikkeling zou daarbij kunnen helpen.
Het is niet duidelijk waarom men wél de medisch-lichamelijke ontwikke-
ling van schoolkinderen in de gaten houdt (consultatiebureaus en jeugd -
artsen) maar niet de psychosociale ontwikkeling. We hoeven uiteraard
niet te verwachten dat alle leerlingen zich als modelkinderen ontwik-
kelen. Maar momenteel doet zich in Nederland de omgekeerde situatie
voor en worden jongeren die sterk afwijken jarenlang ongemoeid gelaten,
tot op het moment dat ze als 12-jarige door de politie worden opgepakt.
Wat dat betreft is het basisonderwijs een betere springplank om ouders te
benaderen over het asociale gedrag van hun kind dan de politie, wier
deskundigheid bij het handhaven van de openbare orde ligt. Desnoods
krijgt elke school een eigen psycholoog of pedagoog.

Mijn pleidooi voor meer investeringen is niet beperkt tot gezinnen die
een probleem hebben. Het streven naar meer participatie en betrokken-
heid is bij alle gezinnen op zijn plaats. Ik verwijs in dit verband graag naar
Micha de Winters rede Beter maatschappelijk opvoeden. De Winter stelt
dat de opvoeding van kinderen zich vaak beperkt tot de school en het
gezin, terwijl het omringende sociale weefsel aan erosie onderhevig is.
Daardoor ontstaat er een sociaal niemandsland waarin jongeren alleen
serieus worden genomen als zij overlast veroorzaken. Dat staat haaks op
het klassieke inzicht dat er voor de opvoeding van kinderen een heel dorp
nodig is. Het zou beter zijn om jongeren een actievere rol te geven bij
zowel de inrichting van hun eigen leefmilieu als de vormgeving van het
jeugdbeleid. Nu doet zich de ongezonde situatie voor dat kinderen welis-
waar heel mondig zijn maar dat hun stem verloren gaat omdat er nauwe-
lijks naar hen wordt geluisterd. De Winter pleit dan ook voor een pedago-
giek die is gebaseerd op de participatie van jongeren. Volwassenen moeten
hun uiteraard de kans geven om jong te zijn, maar ze moeten jongeren
ook serieus nemen als medeburgers die hun eigen leven vormgeven (en
dus dat van anderen).18 Meer wederzijdse betrokkenheid tussen volwas-
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senen en jongeren is voor beide partijen van belang. Voor volwassenen
omdat zij minder last hebben van kinderen die verantwoordelijk zijn voor
hun eigen leefomgeving. En voor jongeren omdat hun welbevinden wordt
bevorderd door een grotere verbondenheid met de wereld der volwas-
senen.19

Daarmee is duidelijk in welke richting de onbedoelde gevolgen van het
moderne opvoeden kunnen worden bijgesteld. Als het gevaar dreigt dat
kinderen een (te) grote achterstand oplopen bij de ontwikkeling van hun
affectieve en sociale kapitaal zijn extra investeringen noodzakelijk. Die
moeten zowel individueel (door ouders) als collectief (door overheden en
professionals) worden gedaan. Eigenlijk zou er een nieuw sociaal contract
tussen ouders en overheden moeten komen waarbij het opvoeden van
kinderen als maatschappelijk project serieuzer wordt genomen. De strek-
king van dat contract zou moeten zijn dat ouders bij het opvoeden
voldoende rekening moeten houden met de belangen van hun medebur-
gers en dat de overheid namens die medeburgers voldoende professionele
begeleiding moet bieden aan de ouders.

R e l a t i v e r e n  v a n  z e l f s t a n d i g h e i d
De gedachtegang die ik in deel iii en ii heb ontwikkeld, geldt in beginsel
ook voor deel i. Het is echter duidelijk dat dit een vrij abstracte exercitie
wordt, omdat de daar besproken verschijnselen betrekking hebben op de
samenleving als geheel en haar ontwikkeling sinds de Tweede Wereld-
oorlog. Ik beperk me daarom tot een typering van de assertieve levens-
stijl. Als de modernisering één onbedoeld gevolg heeft gehad, dan is het
wel de groei van een agressiever maatschappelijk klimaat. Verder voorzie
ik deze ontwikkeling van een paar filosofische kanttekeningen, waaruit de
richting van een bijstelling kan worden afgeleid.

In dit verband lijkt om te beginnen de secularisering van belang. Er is
waarschijnlijk geen domein waarin de modernisering van Nederland zich
zo snel heeft voltrokken als het geloofsleven. Menselijke zwakheden
vormen een goede voedingsbodem voor de bloei van godsdiensten, die
floreren in omstandigheden waarin de mensen slechts beperkte mogelijk-
heden hebben om hun eigen lot te beïnvloeden.20 Wat dat betreft is er de
afgelopen vijftig jaar iets wezenlijks gebeurd. Het feit dat we meer invloed
hebben gekregen op de natuurlijke omgeving en ons lichamelijk bestaan,
heeft een eeuwenoud axioma van het geloofsleven ondermijnd. Dat werd
nog eens onderstreept door de massale deelname aan voortgezet en hoger
onderwijs, die ertoe heeft geleid dat het opleidingspeil onder de bevolking
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duidelijk is toegenomen. Verder heeft de welvaart een indrukwekkende
stijging doorgemaakt. Als gevolg daarvan beschikken wij nu over een
consumptiepeil waarvan voorgaande generaties slechts konden dromen.
Ook hebben zich politieke wijzigingen voorgedaan die de invloed van
burgers op de inrichting van hun collectieve en individuele leven hebben
vergroot. Met andere woorden: dankzij de collectieve investeringen die na
de Tweede Wereldoorlog zijn gedaan, kunnen we ons bestaan meer dan
ooit naar eigen inzicht inrichten. Daarnaast zijn ook de individuele inves-
teringen gestegen. Bewuste keuze voor het ouderschap, daling van het
kindertal, vermindering van de zuigelingensterfte en andere demografi-
sche veranderingen hebben met zich meegebracht dat de emotionele
betekenis van kinderen voor de ouders groter is geworden. Bovendien
heeft het opvoeden een intensivering ondergaan. Ouders bemoeien zich
nadrukkelijker met het doen en laten van hun kinderen, hebben meer
aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en neigen over het geheel
genomen tot een kindvriendelijke behandeling.

Deze individuele én collectieve investeringen hebben geresulteerd in
een assertievere levensstijl. Hoewel de meeste burgers dat als een vooruit-
gang zien, gaat het om een dubbelzinnige ontwikkeling die de kans op
botsingen én de gevoeligheid voor krenkingen verhoogt. Naarmate het ego
van burgers groter wordt, eisen zij meer ruimte voor zichzelf op en krijgt
het sociale verkeer een agressievere toonzetting. Dat geldt met name voor
de publieke sfeer, waarin ongelijksoortige mensen met ongelijksoortige
ambities op voet van gelijkheid met elkaar moeten verkeren. Daar doen
zich steeds vaker situaties voor waarin assertiviteit en agressiviteit elkaar
spiegelen. Weliswaar brengen de meeste burgers genoeg zelfbeheersing op,
maar een feit blijft dat de neiging tot agressie bij veel burgers sterker is
geworden. Het toegenomen gevoel van eigenwaarde heeft ook een keer-
zijde. Naarmate het eigen domein belangrijker is, de verwachtingen hoger
zijn en het ego meer ontwikkeld is, wordt men gevoeliger voor het gedrag
van anderen. De eigen kwetsbaarheid neemt toe en de tolerantie voor
afwijkende of onvoorspelbare gedragingen neemt af. Als gevolg daarvan
vereist het intermenselijk verkeer een grotere omzichtigheid. Bejegeningen
of opmerkingen die twee generaties terug normaal waren, ervaren wij nu
als een aantasting van onze integriteit. Een treffend voorbeeld is roken in
het openbaar. In de jaren zestig was roken voor de meeste volwassenen
gewoon en waren niet-rokers een machteloze minderheid. Nu is dat
volledig omgekeerd en moeten rokers zich in een hoekje terugtrekken.

Dit illustreert hoezeer de problematiek van gewelddadig gedrag
verbonden is met het moderne bestaan. Door de welvaartsgroei, demo-
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cratisering, secularisering en andere processen in de afgelopen decennia is
er een assertieve burger ontstaan, die echter – in bepaalde gevallen uiter-
aard – vrij gemakkelijk tot agressie overgaat. Dezelfde processen hebben
geleid tot hogere verwachtingen, meer wederzijds respect en veel
aandacht voor lichamelijke integriteit, maar daarmee – onder bepaalde
omstandigheden – ook tot gevoelens van onveiligheid. Deze dubbelzin-
nigheid geldt eveneens voor de toegenomen geweldscriminaliteit bij
jongeren. Ik heb laten zien dat deze toename twee kanten heeft: ten dele
gaat het om een werkelijke toename, ten dele om actievere registratie en
aanhouding.21 Nu begrijpen we dat beide kanten verband houden met de
modernisering van het bestaan. Het optreden van agressieve jongeren kan
immers niet los worden gezien van de assertieve burger, zoals de actievere
registratie niet kan los kan worden gezien van de onveiligheidsgevoelens
onder de bevolking. Daarmee is het agressieve gedrag van jongeren aller-
minst geëxcuseerd, maar wel is duidelijk dat de betekenis van dat gedrag
verwijst naar sociaal-culturele processen op grote schaal en langere
termijn. Het is dan ook niet eenvoudig om aan te geven hoe dat proces
kan worden bijgesteld. Zoals gezegd kan de toename van het narcisme
niet worden behandeld als een subjectieve aberratie of een moreel tekort.
Het ontstaan van assertieve burgers vloeit voort uit individuele en collec-
tieve investeringen en is van groot belang voor de democratische vitali-
teit. Een conservatieve loochening van de moderniteit lost naar mijn
overtuiging weinig op, en een omarming van de postmoderne chaos stoot
mij af. In plaats daarvan wil ik een paar kanttekeningen plaatsen bij het
zelfbeeld van de assertieve burger en bij het filosofisch mensbeeld waarin
die assertiviteit tot uiting komt.

Ten eerste wordt de duistere zijde van het moderne humanisme onvol-
doende overdacht. We weten inmiddels dat elke religieuze of levensbe-
schouwelijke traditie bepaalde schaduwzijden heeft. Katholieken moeten
zich verantwoorden voor de inquisitie en kruistochten, en communisten
voor de Goelag Archipel. Het hindoeïsme bleek een rechtvaardiging te
zijn voor armoede, en uit naam van de islam zijn tal van bomaanslagen
gepleegd. Er is eigenlijk geen geloof voorstelbaar dat niet op een of andere
wijze kan worden misbruikt. De enige uitzondering is misschien het
westerse humanisme, met zijn erkenning van de menselijke autonomie.
Dat is immers het beste tegengif voor alle vormen van machtsuitoefening
die worden gelegitimeerd met een beroep op God, Allah of andere trans-
cendente grootheden. Maar is dat zo? Is het inderdaad waar dat mense-
lijke autonomie nooit wordt gebruikt om geweld of macht te rechtvaar-
digen? Hoe moeten wij dan aan kijken tegen actie- en geweldfilms waarin
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de held van het verhaal in zijn omgeving dood en verderf zaait?
Sommigen zullen dat een verkeerde vraag vinden, omdat het bij films,
video’s en computerspelletjes slechts om verbeelding gaat. Maar juist om
die reden vind ik die beelden van belang. Het succes ervan zegt immers
iets over wat kijkers fascineert. Wat zien zij eigenlijk in een held die zich
voor niets en niemand wil verantwoorden, die zijn woede op een onaf-
zienbare reeks tegenstanders koelt en altijd als overwinnaar uit de strijd
tevoorschijn komt? Niet de meetbare effecten op het gedrag maar deze
herkenning van een narcistische woede stemt tot nadenken.22

Los van de schaduwzijden kunnen er – ten tweede – kanttekeningen
worden geplaatst bij de beperkingen van het moderne zelfbeeld. Neem
onze afhankelijkheid van de natuur. De ontwikkelingen die zich in de
hedendaagse biologie voordoen, hebben nogal wat gevolgen voor de
manier waarop wij onszelf zien. Helaas wordt over deze kwestie in Neder-
land zelden op een algemeen niveau gediscussieerd. Een recente publi-
catie als Van wijsheid tot schoonheid van A. Comte-Sponville en L. Ferry
laat zien dat het ook anders kan.23 In dat boek verkennen twee filosofen
de ontologische, spirituele en morele consequenties van onze dubbele
afhankelijkheid van de natuur. Enerzijds ondermijnen de neuroweten-
schappen het oude dualisme van lichaam en geest. Anderzijds demon-
streert de evolutietheorie dat de mens in de natuur weliswaar een aparte
plaats inneemt maar ook dat hij ten diepste verbonden is met al wat leeft.
De discussie spitst zich toe op de vraag of het specifieke van de mens
aanleiding moet zijn voor een moraal die is gebaseerd op menselijke auto-
nomie in de zin van Kant of voor een moraal die is gebaseerd op mede-
dogen, zoals het boeddhisme leert. Beide opvattingen hebben sociale en
politieke gevolgen, bijvoorbeeld voor de houding die men aanneemt
tegenover biotechnologie of de slachtoffers van oorlogen en hongers-
nood. Over dit debat is het laatste woord nog niet gesproken. Het zal de
komende tijd voortdurend opduiken, waarbij tal van wetenschappelijke
en politieke, filosofische en persoonlijke overwegingen een rol spelen.
Maar nu al is duidelijk dat een ondoordachte verheerlijking van de
menselijke autonomie neerkomt op ideologische zelfingenomenheid.

De derde kanttekening gaat over de relatie tot het Andere. Dat is een
moeilijk grijpbaar maar wezenlijk aspect in het optreden van agressieve
jongeren. Men zegt wel eens dat de moderne mens zelf de zin van het
bestaan bepaalt, maar volgens mij is dat onmogelijk. Iets wat louter naar
zichzelf verwijst, heeft géén betekenis. De betekenis der dingen ligt in het
feit dat ze verwijzen naar of deel hebben aan een omvattender geheel.
Vroeger werd dat geheel aangeduid als God, en daarmee lag de zin van het
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leven in de deelname aan een goddelijke of sacrale sfeer. Het goddelijke
kan ook ergens anders worden gelokaliseerd. Existentieel bezien doet het
er weinig toe of men God, de Mensheid of de Natuur als de bron van bete-
kenis ervaart. Het eigen bestaan krijgt pas betekenis doordat het
betrokken wordt op iets wat zich aan de eigen horizon onttrekt. Filoso-
fisch kan worden gezegd dat de zin van het bestaan pas wordt onthuld in
de relatie met het Andere. Dat klinkt abstract, maar in werkelijkheid doet
elk oplettend mens in de loop van zijn leven die ervaring op. Daarbij kan
het Andere ook de vorm aannemen van de zaak waarvoor je leeft, het kind
waarvoor je zorgt, de geliefde die je bemint of de voetbalclub waarvan je
lid bent. In een democratie ligt de keuze van deze grootheden niet vast.
Iedereen kan de grootheid kiezen die hem het liefste is. Maar de existen-
tiële structuur blijft daarmee dezelfde. De zin van het bestaan kan alleen
worden ontleend aan datgene wat ons bestaan te buiten gaat.24 Dat kan
men opvatten als de meest wezenlijke tekortkoming van het hedendaagse
narcisme.

Hoewel dit slechts losse kanttekeningen zijn, geven ze enigszins de
richting aan waarin het moderne zelfbeeld kan worden bijgesteld. Als
moderne mensen moeten we een antwoord vinden op de geestelijke leegte
die met de secularisering is ontstaan. Dat leidt gemakkelijk tot een
verheerlijking van de individuele autonomie. Zo’n reactie is niet helemaal
ten onrechte, omdat onze vrijheid en zelfstandigheid in de loop van de
voorbije halve eeuw inderdaad zijn toegenomen. Vormen van narcisme of
eigenliefde zijn echter niet terecht. Ik zou dit zelfbeeld dan ook willen
relativeren, en wel in de dubbele betekenis van deze term. Enerzijds
moeten we beseffen dat het moderne streven naar zelfstandigheid zekere
beperkingen en schaduwzijden kent. Anderzijds kan de betekenis van het
bestaan alleen worden geopenbaard in de relatie tot een grootheid die
zich onttrekt aan de individuele horizon. Voor jongeren is de eigenlijke
keuze: verveling of nieuwsgierigheid. Een nieuwsgierig mens geeft zijn
bestaan betekenis zolang hij bepaalde zaken nog niet weet. Maar een
verveeld bestaan blijft zonder zin, omdat men slechts zichzelf heeft. Als
geweld en kickgedrag inderdaad uit verveling voortkomen, is het een
aantrekkelijk alternatief om de nieuwsgierigheid te bevorderen.

V i e r  s c e n a r i o ’s
Op grond van dat alles denk ik dat het onjuist zou zijn om het vraagstuk
van de modernisering met al haar wenselijke en minder wenselijke
gevolgen over te laten aan wetenschappers, beleidsmakers en andere
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professionals. Het is een vraagstuk dat alle burgers raakt en waarbij zij in
meerderheid partij kiezen. Het is eigenlijk een politiek vraagstuk in de
meest klassieke zin. Het confronteert ons met de vraag welke richting 
wij opgaan. Is die richting gewenst? En zo niet, wat zijn dan de mogelijk-
heden tot bijstelling? Daarover zou het gesprek over agressieve jongeren
moeten gaan. Om dat gesprek te bevorderen, geef ik vier toekomstige
scenario’s aan die zich met een beetje goede wil uit het voorgaande laten
afleiden.

Het uitgangspunt bij deze scenario’s is de gedachte dat Nederland
tussen 1960 en 1990 twee ogenschijnlijk tegenstrijdige ontwikkelingen
kent. Ten eerste is het aantal agressieve gedragingen van jongeren geleide-
lijk gestegen. En ten tweede zijn er hogere normen en verwachtingen
ontstaan, met als gevolg dat de tolerantie voor asociaal gedrag bij de
bevolking is gedaald. De dynamiek van deze dubbele beweging is in het
voorgaande al diverse keren uiteengezet. Ter illustratie van de eerste
ontwikkeling noem ik slechts de geleidelijke groei van het aantal gewelds-
delicten per 100.000 jongeren sinds het begin van de jaren zeventig. Ter
illustratie van de tweede ontwikkeling herinner ik aan de dalende tole -
rantie onder burgers voor agressie, bedreiging en onveiligheid. In grafiek
26 zijn beide veranderingen schematisch weergegeven, waarbij curve A
betrekking heeft op de stijgende agressiviteit en curve T op de afnemende
tolerantie. De grote vraag is uiteraard: hoe gaan die processen verder? Wat
zal bijvoorbeeld in 2020 de verhouding tussen deze ontwikkelingen zijn?
Omdat het hier slechts om een theoretische exercitie gaat, hoeven we ons
niet te bekommeren om de precieze vorm van de curve. We vragen ons niet
af in welk tempo de toename en daling zich voltrekken en gaan evenmin in
op tussentijdse schommelingen. Laten we ons slechts twee mogelijkheden
voorstellen: een curve is gedaald óf heeft zich gehandhaafd op het niveau
van 1990. Die mogelijkheden gelden uiteraard voor beide curven, met als
gevolg dat zich in het jaar 2020 vier situaties kunnen aandienen.

De eerste situatie houdt in dat er tussen 1990 en 2020 nauwelijks veran-
dering is opgetreden in het agressiviteitsniveau en evenmin in het tole -
rantieniveau. Dit betekent dat de spanning tussen de hoge eisen op sociaal
of normatief gebied en het groot aantal geweldsdelicten is gehandhaafd.
We kunnen ons eventueel voorstellen dat beide nog verder uit elkaar
lopen, maar dat behelst geen wezenlijke verandering. De geschetste
ontwikkeling kan worden betiteld als een verhardingsscenario. Deze situ-
atie zal immers met zich meebrengen dat de relatie tussen volwassenen en
jongeren (of tussen een meerderheid van normale jongeren en een
minderheid van agressieve jongeren) in de loop der tijd verhardt. Terwijl
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de ene partij zich aan asociaal gedrag te buiten gaat, blijft de andere zich
daaraan ergeren.

Bij de tweede situatie is dat laatste niet het geval: weliswaar staat het
agressieve gedrag nog altijd op een hoog niveau, maar de tolerantie is
tussen 1990 en 2020 sterk toegenomen. Dat kan bijvoorbeeld het gevolg
zijn geweest van minder hooggespannen verwachtingen over de jeugd,
minder stringente eisen in het maatschappelijk verkeer of relativering van
de ergernis bij de volwassenen. De burgers leggen zich bij de feiten neer,
beseffen dat alle jongeren een periode moeten doormaken waarin zij
asociaal en gewelddadig zijn, of accepteren het hoge geweldsniveau als 
iets wat nu eenmaal bij een moderne samenleving hoort. Om die redenen
kan deze ontwikkeling het best worden aangeduid als een gewennings -
scenario. Het betekent niet per se dat de burger onverschillig wordt, maar
dat hij de strijd tegen agressief gedrag van jongeren in feite heeft op -
gegeven.

De derde situatie wijkt hier wezenlijk van af. De bevolking houdt vast
aan hoge normen en verwachtingen, met als gevolg dat burgers maar
weinig begrip opbrengen voor jongeren die geweld plegen. In de samenle-
ving wordt behoorlijk wat normatieve druk uitgeoefend. Tegelijkertijd is
het agressiviteitsniveau aanmerkelijk gedaald. Dat is wellicht een gevolg
geweest van de volgehouden normatieve druk. Het feit dat ouders,
leraren, buurtbewoners, politieagenten, commentatoren, beleidsmakers
en andere professionals zich blijvend hebben ingespannen om jongeren te
wijzen op het onbehoorlijke van hun gedrag en om ze te helpen in een
moeilijke fase van hun ontwikkeling, zou best eens kunnen hebben gere-
sulteerd in een vermindering van de agressiviteit. Maar er kunnen ook
andere factoren hebben gespeeld. Het kan ook dat het hoge niveau van
curve A rond 1990 werd veroorzaakt door het feit dat de jongeren van
toen rond 1970 zijn geboren en de nadelen van een anti-autoritaire opvoe-
ding met zich meedroegen. Misschien hebben de kinderen die rond 1990

zijn geboren meer huiselijke discipline aangeleerd – bijvoorbeeld doordat
beide ouders werkten en doordat het gezinsleven strak geregeld was –
waardoor zij vanzelf minder moeite hadden met zelfbeheersing. Deze
uitkomst kan worden getypeerd als een beschavingsscenario. Dit scenario
beantwoordt namelijk aan Elias’ civilisatietheorie, die stelt dat burgers
zichzelf in toenemende mate in bedwang houden. Een vermindering van
de gewelddadigheid in combinatie met hooggespannen verwachtingen
komt daarmee overeen.25

In de vierde situatie tot slot is het agressieve gedrag van jongeren 
in  vergelijking met 1990 verminderd en is de samenleving juist heel
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Grafiek 26 Vier scenario’s met betrekking tot jongerengeweld
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tolerant geworden. Deze ontwikkeling kan worden omschreven als een
versoepelingsscenario. Het scenario impliceert immers een vrij
ontspannen maatschappij waarin minder jongeren geweld plegen dan
vroeger (dat wil zeggen: nu) terwijl de volwassenen meer souplesse aan de
dag leggen.

Hoewel je natuurlijk nooit met zekerheid kunt zeggen volgens welk
scenario de situatie in Nederland zich gaat ontwikkelen, lijken de kansen
niet gelijk te zijn verdeeld. Zelf denk ik dat zich een beschavingsoffensief
doorzet, wat uiteindelijk op het derde scenario neerkomt. Daar kunnen
positieve en negatieve argumenten voor worden aangevoerd. Om aan de
negatieve kant te beginnen: ik denk dat een versoepelingsscenario het
onwaarschijnlijkst is. Het veronderstelt immers dat de verontrusting en
de ergernis over asociaal gedrag van jongeren afneemt, dat grote delen
van de burgerij van minder hoge verwachtingen uitgaan en dat de tole -
rantie tegenover criminaliteit van jongeren weer stijgt. Dat lijkt mij 
– gezien de expansie van onze assertieve levensstijl – een hoogst onwaar-
schijnlijke ontwikkeling. In het gezinsleven, bedrijfsleven, openbare leven
en onderwijs nemen de verwachtingen juist toe, en het zou wel heel
vreemd zijn als dit proces in de nabije toekomst een kentering laat zien. Er
is dan ook weinig te bekennen van toenemende souplesse tegenover
jongeren. In het vierde scenario wordt ook verondersteld dat het agres-
sieve gedrag van jongeren geleidelijk afneemt. Die kans lijkt mij niet erg
groot als we uitgaan van normatieve versoepeling. In het voorgaande is
immers meer dan eens betoogd dat jongeren met name agressief worden
in situaties waarin het ontbreekt aan duidelijke normen of waarin er
onvoldoende op wordt gelet dat die normen worden nageleefd. Om die
reden is het vierde scenario al bij voorbaat onwaarschijnlijk, want het gaat
uit van de utopische gedachte dat jonge mensen spontaan het goede
zullen doen als de wereld minder eisen aan hen stelt. Mogelijk hebben
sommige idealisten uit de jaren zestig en zeventig in een dergelijke utopie
geloofd, maar inmiddels weten we dat het zo niet gaat.

Toch lijkt de tegenovergestelde ontwikkeling evenmin aannemelijk. De
eerste aanname van het verhardingsscenario wil ik wel verdedigen. Ik
geloof niet dat Nederland op het gebied van sociaal-culturele normen aan
erosie onderhevig is. Wij blijven hoge eisen stellen aan onszelf, aan onze
medeburgers en aan het leven in het algemeen, en wellicht gaan die eisen
de komende decennia nog een stuk omhoog. In elk geval zal de afkeuring
van crimineel of agressief gedrag onder jongeren zich handhaven, en
zullen veel volwassenen zich dus inspannen om iets aan dat gedrag te
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doen. We mogen niet uitsluiten dat dit in eerste instantie averechtse
gevolgen heeft. Misschien reageren jongeren wel op die druk door zich
nog nadrukkelijker af te zetten tegen de wereld van de volwassenen. Dan
zou hun neiging tot asociaal en agressief gedrag dus niet afnemen. Dat is
ook wat het verhardingsscenario vooronderstelt. Op den duur levert dat
echter geen houdbare situatie op. Het zou betekenen dat jongeren en
volwassenen vijandig tegenover elkaar komen te staan. Een dergelijke
confrontatie kan zich wel eens in deze of gene wijk voordoen, maar voor
de samenleving in haar geheel lijkt mij dat geen plausibele ontwikke-
ling.26 Tenslotte is het beruchte generatieconflict uit de jaren zestig ook als
een nachtkaars uitgegaan. Vroeg of laat komt er toch een zeker evenwicht
tussen wat van jongeren wordt verwacht en de wijze waarop de jeugd zich
feitelijk gedraagt.

In de twee resterende scenario’s wordt zo’n evenwicht voorondersteld.
Het zal dus gaan om een strijd tussen gewenning en beschaving, waarbij
ik zelf zoals gezegd een beschavingsscenario het waarschijnlijkst acht. In
beginsel kan blijken dat de toename van agressief gedrag onder jongeren
een onstuitbare ontwikkeling is. In dat geval rest volwassenen niets anders
dan hun verwachtingen tegenover jongeren te temperen. Dat zou op
termijn leiden tot een gewenningsscenario. Dat is echter niet aannemelijk.
De groei van agressief gedrag is namelijk (mede) het product van de
manier waarop volwassenen jongeren tegemoet treden. Door vast te
stellen aan welke regels jongeren zich in het maatschappelijk verkeer
hebben te houden, door jongeren vanaf hun vroegste jeugd in gezin en
onderwijs te trainen in het volgen van die regels, door in de openbare
ruimte nadrukkelijker toezicht uit te oefenen en door in de openbare
meningsvorming het beeld van de absolute zelfbepaling te relativeren,
kan er wel degelijk iets worden gedaan aan het asociale gedrag. Zo onom-
keerbaar is dat gedrag dus niet, en daarmee vervalt de eerste aanname van
het gewenningsscenario. Bovendien heb ik al betoogd dat de tweede
aanname – normatieve versoepeling – evenmin waarschijnlijk is en dat
moderniseringsprocessen juist een geleidelijke ophoging van de normen
met zich meebrengen. Al met al blijft er één scenario over waarvan de
aannames overeenkomen met het moderniseringsproces, en dat is het
beschavingsscenario. Er zijn zoals gezegd ook positieve argumenten voor
het beschavingsscenario. Zo passen de voorstellen die ik in de drie eerste
paragrafen van dit hoofdstuk heb geformuleerd het best bij dit scenario.
Zij impliceren een beschavingsoffensief dat te vergelijken is met het
proces van sociaal-culturele verandering dat tegen het einde van de
negentiende eeuw gestalte kreeg.27 In elk geval sluiten de oplossingen die
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ik heb voorgesteld aan op (elementen van) het moderniseringsproces dat
zich momenteel voltrekt.

Neem mijn pleidooi voor nadrukkelijkere handhaving en explicitering
van gedragsregels. Dat correspondeert met een al bestaande ontwikkeling
bij jongeren. Deskundigen hebben erop gewezen dat kinderen in Neder-
land zowel biologisch als sociaal vroeger rijp worden. Zij doen op een
jongere leeftijd hun eerste seksuele ervaringen op, komen bewust op voor
hun eigen denkbeelden of voorkeuren, zijn in elk opzicht zeer mobiel en
beschikken over relatief veel geld. Met andere woorden: kinderen
genieten vele vrijheden terwijl de verantwoordelijkheid voor gezin of
baan nog lang niet aan de orde zijn. Zij hechten sterk aan hun zelfstandig-
heid, maar houden soms onvoldoende rekening met anderen. De laatste
jaren wordt dan ook de vraag gesteld of de rechten en plichten wel
voldoende in balans zijn.28 Moeten jongeren die vroeger zelfstandig zijn
niet eerder op hun gedrag worden aangesproken? Brengt een verdere
differentiatie van leefstijlen niet vanzelf met zich mee dat de gevoelens
van anderen worden ontzien? Moet een assertievere habitus niet samen-
gaan met grotere aansprakelijkheid in strafrechtelijke zin? Waarschijnlijk
ondergaat de machtsbalans tussen volwassenen en jongeren in de nabije
toekomst een verschuiving waarbij jongeren – meer dan momenteel
gebeurt – worden gewezen op de gevolgen van hun gedrag voor anderen.
Deze tendens zal alleen maar worden versterkt doordat het aandeel van de
jeugd op de totale bevolking de komende decennia kleiner wordt. Hoe
sterker Nederland vergrijst, hoe meer waarde er wordt gehecht aan zaken
als comfort en veiligheid en hoe minder tolerantie er wordt opgebracht
voor alles wat de bestaande orde ondermijnt.29

Ook mijn pleidooi voor meer professionele investeringen sluit aan bij
een bestaande ontwikkeling. Het tijdvak van de zelfontplooiing is inmid-
dels wel voorbij. De meeste professionals gaan ervan uit dat agressieve
jongeren vooral gebaat zijn met vrij strakke vormen van gedragstraining.
Het gaat erom hun de sociale vaardigheden bij te brengen die in de
samenleving gangbaar zijn. Dat vergt een consequente opstelling van
ouders en andere opvoeders. Zij moeten niet te snel toegeven als een kind
de zaak laat escaleren. Juist bij kinderen die snel agressief worden, is het
zaak om vast te houden aan gemaakte afspraken en duidelijke normen.
Daarnaast wordt gepleit voor een betere inzet van professionals, met
bijvoorbeeld de tandheelkundige verzorging als uitgangspunt. Door een
combinatie van periodieke controle, onderhoud en behandeling van
specifieke problemen is de gebitskwaliteit van de bevolking sterk opge-
voerd. Op dezelfde manier zou je de psychosociale ontwikkeling van alle

361

Geweld als uitdaging  3e dr 2011.QXD:Geweld als uitdaging  3e dr BW.QXD  13-05-2011  15:20  Pagina 361



kinderen kunnen volgen, waarbij tot behandeling wordt overgegaan
zodra bepaalde stoornissen worden gesignaleerd.30 Maar ook een inten-
sieve strategie is mogelijk waarbij de aandacht van professionals zich richt
op het sociale leven van bepaalde wijken. Daarbij speelt handhaving van
sociale normen een voorname rol, maar niet op een moralistische manier.
De moderne professional zet vooral sociale technologieën in en beoor-
deelt die niet op hun morele betekenis maar maatschappelijke doelmatig-
heid.31 De kosten, kwaliteit en effectiviteit van professionele interventies
zullen de komende jaren nog onderwerp van discussie zijn,32 maar ik acht
het hoogst onaannemelijk dat het resultaat in de richting van deprofessio-
nalisering gaat. Modernisering geeft in het algemeen de inzet van méér en
niet van minder professionals te zien. Ook dat maakt een ontwikkeling
langs de lijnen van het beschavingsscenario aannemelijk.

Ten slotte mijn pleidooi voor het relativeren van zelfstandigheid. Ik heb
dat weliswaar met filosofische vragen in verband gebracht, maar het is
duidelijk dat een en ander gevolgen heeft voor het debat over de publieke
zaak. Het gaat erom of men gevoelig wordt voor de nadelige gevolgen van
een dominante filosofie. Uit de brede verontrusting die de afgelopen jaren
is opgeroepen door een verschijnsel als zinloos geweld, blijkt dat die
gevoeligheid aan het groeien is. Wat dat betreft kan er een parallel worden
getrokken met de geschiedenis van het milieuprobleem. Gedurende ruim
een eeuw hebben Nederland en andere westerse landen een systeem van
industriële productie ontwikkeld dat weliswaar een belasting vormde van
het natuurlijke milieu maar geen noemenswaardige verontwaardiging
opriep. Pas in de jaren zeventig van de vorige eeuw, toen de problemen
een bepaalde schaal bereikten en toen er bovendien een nieuwe collectieve
gevoeligheid met betrekking tot de natuur ontstond, nam de bezorgdheid
een politieke vorm aan. Op dezelfde wijze ontwikkelt zich de verontrus-
ting over agressief gedrag van jongeren. We worden gevoeliger voor het
feit dat de moderne levenswijze en opvoeding een aantal minder wense-
lijke gevolgen hebben. De dood van Meindert Tjoelker en anderen bewijst
voor menigeen dat bepaalde grenzen zijn overschreden. Hoewel de stille
tochten niet mogen worden opgevat als een politiek protest, geven zij wel
aan dat veel burgers zeer bezorgd zijn. De vraag waardoor het agressieve
gedrag van jongeren wordt veroorzaakt, wat eraan kan worden gedaan en
welke personen of instanties er verantwoordelijk voor zijn, zal – net als de
milieuproblematiek – de komende decennia van invloed zijn op het debat
over de publieke zaak.33 Daarbij is het collectief besef dat we een
probleem hebben belangrijker dan de onvermijdelijke meningsver-
schillen over de oplossing ervan. Zo gaat het altijd met een beschavings-
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offensief en zo zal het in Nederland de komende decennia ook gaan. In
die zin is agressief gedrag van jongeren niet alleen een uitdaging voor
wetenschappers, beleidsmakers en professionals maar ook voor de
samenleving als geheel.

N o t e n
1. Moffit heeft ook betoogd dat het toegenomen asociale gedrag tijdens de adolescentie

een bijproduct van de modernisering is. Zij benadrukt het feit dat jongeren vergeleken

met een halve eeuw terug op een vroeger tijdstip biologisch rijp worden en pas op een

later tijdstip in hun ontwikkeling worden belast met sociale verantwoordelijkheden.

Als gevolg daarvan is de curve van asociaal gedrag onder jongeren tussen 1938 en

1983 scherp gestegen (Moffit 1993, p. 691-692).

2. Dieleman en Van der Lans 1999, p. 21-23, 88. Zie ook Raad voor Maatschappelijke

Ontwikkeling 1998, p. 31; Beker e.a. 1998, p. 116-117.

3. Dieleman en Van der Lans 1999, p. 24.

4. Dieleman en Van der Lans 1999, p. 93.

5. Recente boeken van Eric de Kuyper (Met gemengde gevoelens) en Sophie Perrier (De

mannen van Nederland) zijn hier een ontnuchterende illustratie van.

6. Schuyt 1995, p. 11.

7. Wat dit betreft is de NS een interessant geval. Zoals bekend zijn treinen en stations een

geliefd doelwit van agressieve jongeren. Een van de maatregelen om die overlast te

beperken, is het opstellen van huisregels. Dus tref je bij de NS tal van blauwe bordjes

aan waarop staat wat wel en niet mag. Maar het zwakke punt is – zoals steeds – de

inzet van voldoende personeel voor handhaving. Naar verluidt wil de NS vaker came-

ra’s en andere vormen van elektronisch toezicht toepassen. Ik geloof niet dat deze

aanpak helpt. Het zal baldadige jongeren weinig moeite kosten om die apparatuur te

slopen, terwijl oudere reizigers zich door het ontbreken van toezichthouders alleen

maar nog onveiliger voelen. Alles staat of valt met de fysieke aanwezigheid van perso-

neel. Dat lijkt mij een weliswaar dure maar ook duurzame oplossing van het probleem

te zijn.

8. Op dit punt lijkt een nieuwe consensus te bestaan. Zelfs een doorgaans milde onder-

zoeker als Kees Schuyt schreef het volgende: ‘Bij de opsporing en afdoening van crimi-

naliteit gepleegd door probleemjongeren is het van belang dat er op consistente wijze

gestraft wordt voor gedragingen die in strijd zijn met de wet. Dit hoeven niet per se

zware en strenge straffen te zijn. Van veel meer belang is dát er in elk geval een reactie

op het gewraakte gedrag komt. Het is beter om vaker en consequenter te reageren

met kleine en gerichte straffen dan eerst heel lang niets doen of zeer lankmoedig te

blijven om dan later met zware straffen te dreigen. Juist omdat bij veel probleemjon-

geren een law-and-order-mentaliteit kan worden vastgesteld (...) heeft het welzijns-
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model van wegzending en seponering zoals dat in Nederland lange tijd gebruikelijk

was mogelijkerwijs een averechtse werking. Een klein-maar-fijn strafbeleid is op zijn

plaats.’ (Schuyt 1995, p. 65)

9. Misschien is het klimaat onder pedagogen eveneens aan het kantelen. Meeuws en

Kroneman beschouwen controle, toezicht en andere op de situatie gerichte maatre-

gelen als ‘een relatief eenvoudige en goedkope manier om risicogedrag te vermin-

deren’. In elk geval hebben zulke maatregelen meer effect dan voorlichting of

pogingen tot mentaliteitsverandering (Meeuws en Kroneman 1999, p. 30).

10. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 1998, p. 31-32.

11. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 1998, p. 11, 45.

12. Toch mag één belangrijk verschil tussen de jaren vijftig en de jaren negentig hier niet

onvermeld blijven. Kort na de Tweede Wereldoorlog stond het maatschappelijk leven

sterk in het teken van aanpakken en opbouwen. Iedereen moest zich inspannen en de

meesten hadden het niet erg breed. In de jaren negentig deed zich de omgekeerde

situatie voor. In welvaart was de gehele bevolking er sterk op vooruitgegaan maar het

ontbrak aan een Groot Gemeenschappelijk Project dat ieders samenwerking en inzet

vroeg. Als gevolg daarvan vertoont de jongerencultuur een dubbelzinnige ontwikke-

ling. Terwijl het idealisme van de jeugd zich op popzangers en verre goden richt,

voltrekt zich een even schaamteloze als commerciële exploitatie van alles wat met

jongeren te maken heeft. In zo’n klimaat is het niet vreemd dat het gedrag van

jongeren gemakkelijk ontspoort (mondelinge opmerking van Kees Schuyt).

13. Ferwerda en Wunderink 1999, p. 15, 23, 29.

14. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 1998, p. 129; Schuyt 1995, p. 64.

15. Hoewel het naleven van gedragsregels voor burgers van alle leeftijden belangrijk is,

moet er toch onderscheid worden gemaakt tussen volwassenen en jongeren. Bij

volwassenen kan de naleving van regels desnoods worden afgedwongen. Naarmate

de pakkans groter en de sanctie zwaarder is, zullen zij vaker van bepaalde overtre-

dingen afzien. Maar in de pedagogische verhouding kun je niet volstaan met een

dergelijke kansberekening. Kinderen eigenen zich bepaalde regels niet snel toe als die

alleen maar van buitenaf aan hen worden opgelegd. Het is dan ook een oude wijsheid

dat ouders, leerkrachten en andere opvoeders die echt bij kinderen betrokken zijn,

veel meer van hen gedaan krijgen dan degenen die zich op een liefdeloze wijze aan de

regels houden. Dat geldt zeker voor hedendaagse jongeren die van huis uit veel

aandacht en argumentatie meekrijgen. Zij zullen niet bereid zijn om zich te houden

aan gedragsregels als die op een onpersoonlijke manier en zonder opgaaf van

redenen aan hen worden opgelegd (mondelinge opmerking Micha de Winter).

16. ‘Naarmate jongeren over minder menselijk, sociaal en cultureel kapitaal beschikken,

zullen zij zich eerder afreageren in de vorm van crimineel en/of gewelddadig gedrag.

Beperkte communicatieve vermogens, een neiging tot impulsief en/of agressief

gedrag en gebrek aan steun van familie, vrienden of kennissen vertegenwoordigen
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een gering sociaal kapitaal. Wanneer jongeren ook nog weinig te verliezen hebben en

zij aan weinig sociale controle zijn blootgesteld, wordt het risico op delinquent en/of

gewelddadig gedrag nog hoger.’ (De Haan en De Bie 1999, p. 75)

17. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling 1998, p. 22, 24.

18. De Winter 2000, p. 15, 17-20.

19. In dit verband zou er ook meer aandacht moeten zijn voor wat Micha de Winter

omschrijft als de ‘pedagogische infrastructuur’. Daarmee doelt hij op het geheel van

voorzieningen dat nodig is voor het opvoeden van kinderen. In het verleden zijn veel

voorzieningen gereorganiseerd zonder acht te slaan op de pedagogische gevolgen

daarvan. Een klassiek voorbeeld is de schaalvergroting van het onderwijs. Dit streven

werd aldoor verdedigd met argumenten als kostenbeheersing of grotere doelmatig-

heid. Weliswaar besefte men na een tijd dat de anonimiteit van grote scholen ook

nadelige effecten heeft – juist voor kinderen met agressieve neigingen – maar toen

was het te laat. Een ander voorbeeld is het club- en buurthuiswerk in achterstands-

wijken. Op korte termijn lijken die maatregelen misschien voordelig, maar na verloop

van tijd dringen de nadelen zich op. Het zou beter zijn om in het voorzieningenbeleid

van meet af aan rekening te houden met de pedagogische gevolgen. Het feit dat

agressief gedrag mede wordt veroorzaakt door een gebrek aan betrokkenheid, bete-

kent immers dat het ten dele maakbaar is. Daar zouden gemeentebesturen, schoolbe-

sturen en dergelijke op moeten worden aangesproken. Vergelijk ook het pleidooi van

Schuyt voor de verlengde schooldag en verbetering van de informele sociale controle

in de wijk (Schuyt 1995, p. 63-64).

20. Dat geldt evenzeer voor de geestelijke bestaansvoorwaarden. De mens heeft zichzelf

eeuwenlang als onderdeel van de kosmos opgevat, onderworpen aan de eindigheid

van zijn bestaan, meer een lijdend voorwerp dan een leidend onderwerp, meer een

subject in de zin van onderdaan dan een subject in de zin van een vrij persoon. Daar-

door was er weinig aanleiding voor een groot ego en werd het culturele klimaat lange

tijd gekleurd door deemoedigheid en schuldgevoel.

21. Zie hoofdstuk 1.

22. Het thema van de narcistische woede wordt ook behandeld in de hedendaagse litera-

tuur. Als indringend voorbeeld noem ik slechts American psycho van Bret Easton Ellis

uit het begin van de jaren negentig. Dit boek gaat over een jongeman die bij een bank

op Wall Street werkt en daar een enorm kapitaal verdient. Hoe dat in zijn werk gaat,

verneemt de lezer niet. In plaats daarvan is de ene helft van het boek gewijd aan de

beschrijving van exclusieve restaurants, dure merkartikelen en de vraag welk over-

hemd het beste past bij een pak met discrete krijtstreep. De andere helft van het boek

vertelt over gruwelijke misdrijven die de hoofdpersoon ‘s nachts in zijn appartement

begaat door tal van vrouwen te misbruiken, te martelen en uiteindelijk te laten

sterven. Zelden zijn de narcistische zorg om het eigen uiterlijk en een innerlijke razernij

zo treffend naast elkaar geplaatst. Overigens staat dit boek niet op zichzelf. In het
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werk van Donna Tart en Philip Roth wordt dezelfde thematiek geformuleerd, terwijl

ook Salman Rushie zich recent heeft uitgelaten over ‘woede’ in de Amerikaanse

samenleving.

23. Comte-Sponville en Ferry 2000.

24. Vergelijk het bekende gezegde van Lacan: ‘Le signifiant représente le sujet pour un

autre signifiant.’ Men kan ook zeggen: de betekenis van het subject ligt in de wijze

waarop het ene teken naar het andere verwijst.

25. In dat opzicht is het opmerkelijk dat het aantal geweldsdelicten van jongeren in de VS

al een aantal jaren aan het dalen is. Wellicht heeft het toegenomen verzet bij volwas-

senen tegen agressief gedrag van jongeren op termijn enig succes. Gezien de weer-

stand die zich momenteel ook in Nederland lijkt te ontwikkelen, is het niet ondenk-

baar dat de hausse van jeugdgeweld ook bij ons wordt gevolgd door een afname.

26. Vergelijk het verschijnsel in de VS dat huizen in de betere buurten zijn omgeven met

hoge muren of traliewerk. Een dergelijke toekomst wijzen de meeste Nederlanders

van de hand.

27. Bij deze vergelijking moet worden bedacht dat het burgerlijke beschavingsoffensief

aan het einde van de negentiende eeuw betrekking had op de overgang van een agra-

rische naar een industriële maatschappij (Van den Brink 1996, p. 490-500, 513-523;

De Regt 1984, p. 240-248). De huidige overgang heeft te maken met het feit dat we

de industriële maatschappij aan het verlaten zijn en overschakelen naar een bestaan

waarin dienstverlening en kennisverwerking op de voorgrond staan. Dat heeft uiter-

aard verstrekkende gevolgen voor de waarden en vaardigheden die momenteel

worden gepropageerd.

28. Met dank aan Micha de Winter, die op deze ontwikkeling heeft gewezen.

29. Mondelinge opmerking van Kees Schuyt.

30. Dit zogenaamde dental care-model ontleen ik aan T. Dishion (lezing op 1 november

2000 in Amsterdam). Het model komt overeen met de opmerkingen van enkele

professionals die in hoofdstuk 15 aan het woord zijn gelaten.

31. Mondelinge opmerking van Hans Boutellier.

32. Aldus Peter van der Laan in een lezing op 1 november 2000 in Amsterdam.

33. Met dank aan Peter van Lieshout, die als eerste op deze parallel heeft gewezen.
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B I J L A G E  1 G E W E L D  I N  B E E L D  1 9 5 0 - 1 9 9 5

De tabellen 1 tot en met 4 betreffen de feitelijke ontwikkeling van crimi-
naliteit tussen 1950 en 1995. De cijfers berusten op die van het CBS,
bewerkt door Karin Wittebrood. De tabellen 5 tot en met 11 schetsen de
manier waarop twee landelijke dagbladen van 1970 tot 1995 over crimina-
liteit hebben bericht. De cijfers berusten op een onderzoek van Moniek
Bruinsma. 

Tabel 1 Aantal geweldsmisdrijven per 100.000 inwoners (1950-1995)

GEW LEV MIS VAN SEK

1950 215 2,6 81 35 65

1955 181 2,4 75 30 66

1960 185 2,6 76 40 74

1965 176 3,2 65 58 72

1970 138 4,2 67 81 64

1975 131 7,4 72 189 51

1980 188 10,8 97 501 58

1985 257 12,6 122 693 65

1990 338 14,8 148 832 64

1995 419 22,9 181 840 48

1. De cijfers verwijzen naar het aantal geweldsdelicten per 100.000 inwoners dat ter kennis van de politie kwam.

Er is onderscheid gemaakt naar geweldsdelicten algemeen (= GEW), misdrijven tegen het leven (= LEV),

mishandeling (= MIS), vandalisme (= VAN) en seksuele misdrijven (= SEK).

2. De gegevens zijn berekend op basis van Wittebrood 1998, p. 105, 106 en 137.
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Tabel 2 Specifieke misdrijven per 100.000 inwoners (1978-1995)

BED DIE AFP OVE

1978 12 21 3 2

1980 16 30 4 4

1985 27 54 7 8

1990 44 80 9 12

1995 66 102 14 13

1. De cijfers verwijzen naar enkele bij de politie bekend geworden specifieke misdrijven per 100.000 inwoners. Er

is onderscheid gemaakt tussen bedreigingen (= BED), diefstal met geweld (= DIE), afpersing (= AFP) en over-

vallen (= OVE). Bij de laatste categorie verwijst het cijfer voor 1978 naar 1975.

2. De gegevens zijn berekend op basis van Wittebrood 1998, p. 107, 110 en 137.

Tabel 3 Aantal geweldsmisdrijven per 100.000 minderjarigen (1952-1995)

LEV MIS VAN SEK

1952 0,6 43 89 98

1955 0,4 38 69 80

1960 0,6 57 76 75

1965 1,6 49 105 60

1970 2,1 55 129 46

1975 3,6 59 195 33

1980 6,2 98 388 39

1985 6,7 114 417 40

1990 8,9 133 412 33

1995 26,3 256 456 58

1. De cijfers verwijzen naar het aantal door de politie gehoorde minderjarige verdachten per 100.000 minderja-

rigen (= 12-17 jaar). Er is onderscheid gemaakt tussen misdrijven tegen het leven (= LEV), mishandeling 

(= MIS), vandalisme (= VAN) en seksuele misdrijven (= SEK).

2. De gegevens zijn berekend op basis van Wittebrood 1998, p. 126-127 en 138.
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Tabel 4 Specifieke misdrijven per 100.000 minderjarigen (1978-1995)

BED DIE AFP

1978 11 27 7

1980 11 31 6

1985 17 39 8

1990 27 81 15

1995 65 157 31

1. De cijfers verwijzen naar enige bij de politie bekend geworden specifieke misdrijven per 100.000 minderjarigen

(= 12-17 jaar). Er is onderscheid gemaakt tussen bedreigingen (= BED), diefstal met geweld (= DIE) en afpersing 

(= AFP).

2. De gegevens zijn berekend op basis van Wittebrood 1998, p. 128 en 138.
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Tabel 5 Aandeel (%) van artikelen in de Volkskrant en De Telegraaf naar type

geweldsdelict (1970-1995)

LEV MIS BED DIE SEK N =

Volkskrant

1970 42 21 - 33 4 79

1975 52 16 2 30 - 61

1980 43 29 - 28 - 14

1985 47 17 7 14 14 72

1990 46 19 3 3 29 59

1995 58 15 - 8 19 62

gemiddeld 48 20 2 19 11 58

Telegraaf

1970 51 17 4 25 3 69

1975 47 18 3 24 8 106

1980 50 19 3 18 10 109

1985 45 11 4 30 10 108

1990 45 13 2 21 19 155

1995 47 17 3 17 17 205

gemiddeld 48 16 3 22 11 125

totaal

1970 46 20 2 29 3 148

1975 49 17 2 26 6 167

1980 49 20 2 20 9 123

1985 46 13 5 24 12 179

1990 45 15 2 16 22 214

1995 49 16 2 15 18 267

gemiddeld 47 17 2 22 12 183

1. De gegevens zijn ontleend aan Moniek Bruinsma’s onderzoek Berichtgeving over geweld (in 1999 uitgevoerd

voor haar afstuderen aan de Universiteit van Maastricht). Zij heeft voor zes peiljaren (1970, 1975, 1980, 1985,

1990 en 1995) alle edities van de Volkskrant en De Telegraaf geanalyseerd die in de maanden september en

oktober zijn verschenen.

2. Er is onderscheid gemaakt tussen levensdelicten (= LEV), mishandeling (= MIS), bedreiging (= BED), diefstal met

geweld of afpersing (= DIE) en seksuele delicten (= SEK).
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Tabel 6 Aandeel (%) van artikelen in de Volkskrant en De Telegraaf naar leeftijd

van de verdachte (1970-1995)

12-17 18-24 >24 N =

Volkskrant

1970 9 54 37 57

1975 - 33 67 47

1980 14 29 57 7

1985 - 36 64 45

1990 - 14 86 36

1995 - 44 56 27

gemiddeld 4 35 61 36

Telegraaf

1970 10 46 44 48

1975 6 41 53 71

1980 9 33 58 69

1985 7 23 70 70

1990 7 36 57 105

1995 12 26 62 106

gemiddeld 9 34 57 78

totaal

1970 10 50 40 105

1975 3 38 59 117

1980 9 33 58 76

1985 4 28 68 115

1990 5 30 65 141

1995 10 29 61 133

gemiddeld 7 35 58 115

1. De gegevens zijn ontleend aan onderzoek van Moniek Bruinsma. Er is onderscheid gemaakt tussen verdachten

van 12-17 jaar, 18-24 jaar en ouder dan 24 jaar.

2. Krantenberichten waarin geen leeftijd van de verdachte wordt genoemd, zijn buiten beschouwing gebleven.
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Tabel 7 Aandeel (%) van artikelen in de Volkskrant en De Telegraaf naar zwaarte

van het letsel (1970-1995)

dood zwaar licht N =

Volkskrant

1970 51 37 12 57

1975 57 29 14 44

1980 55 45 - 11

1985 72 25 3 40

1990 82 14 4 28

1995 76 17 7 41

gemiddeld 66 28 6 37

Telegraaf

1970 58 38 4 50

1975 55 31 14 75

1980 59 30 11 81

1985 74 17 9 58

1990 68 15 17 101

1995 64 22 14 134

gemiddeld 63 25 12 83

totaal

1970 54 37 9 107

1975 56 30 14 119

1980 59 31 10 92

1985 74 20 6 98

1990 71 15 14 129

1995 67 21 12 175

gemiddeld 63 26 11 120

1. De gegevens zijn ontleend aan onderzoek van Moniek Bruinsma. Er is onderscheid gemaakt tussen lichte

verwondingen, zware verwondingen en dodelijk letsel.

2. Krantenberichten waarin geen letsel wordt vermeld, zijn buiten beschouwing gebleven.
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Tabel 8 Aandeel (%) van artikelen in de Volkskrant en De Telegraaf naar type

wapen (1970-1995)

vuurwapen mes anders geen N =

Volkskrant

1970 33 16 17 33 129

1975 37 9 12 42 67

1980 20 5 20 55 44

1985 28 10 20 42 97

1990 19 5 9 67 101

1995 21 8 17 54 89

gemiddeld 26 9 16 49 88

Telegraaf

1970 40 12 14 34 152

1975 31 18 14 37 117

1980 18 16 16 50 158

1985 27 12 26 35 141

1990 22 15 15 48 211

1995 23 12 19 46 247

gemiddeld 27 14 17 42 171

totaal

1970 37 14 16 33 281

1975 33 15 13 39 184

1980 18 14 17 51 202

1985 27 12 23 38 238

1990 21 12 13 54 312

1995 23 11 18 48 336

gemiddeld 26 13 17 44 259

De gegevens zijn ontleend aan onderzoek van Moniek Bruinsma. Er is onderscheid gemaakt tussen delicten

waarbij gebruik is gemaakt van een vuurwapen, een mes, een ander wapen of geen wapen.
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Tabel 9 Aandeel (%) van artikelen in de Volkskrant en De Telegraaf naar plaatsing

(1970-1995)

vooraan midden achteraan N =

Volkskrant

1970 11 36 53 79

1975 5 26 69 61

1980 - 57 43 14

1985 6 50 44 72

1990 8 37 55 62

1995 8 59 33 66

gemiddeld 6 44 50 59

Telegraaf

1970 13 59 28 70

1975 18 40 42 111

1980 22 48 30 112

1985 13 54 33 110

1990 6 41 53 158

1995 10 47 43 207

gemiddeld 14 48 38 128

totaal

1970 12 46 42 149

1975 13 35 52 172

1980 19 49 32 126

1985 10 52 38 182

1990 7 40 53 220

1995 9 50 41 273

gemiddeld 12 45 43 187

De gegevens zijn ontleend aan onderzoek van Moniek Bruinsma. Er is onderscheid gemaakt tussen artikelen op

pagina 1 (= vooraan), op pagina 3, 5 of 7 (= midden) en op pagina 8 en verder (= achteraan).
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Tabel 10 Aandeel (%) van artikelen in de Volkskrant en De Telegraaf naar

 vormgeving (1970-1995)

zeer opvallend normaal N =

opvallend

Volkskrant

1970 11 27 62 79

1975 5 2 93 61

1980 - - 100 14

1985 10 18 72 72

1990 18 18 64 62

1995 21 33 46 66

gemiddeld 11 16 73 59

Telegraaf

1970 28 33 39 70

1975 20 27 53 111

1980 21 36 43 112

1985 19 41 40 110

1990 17 29 54 158

1995 22 38 40 207

gemiddeld 21 34 45 128

totaal

1970 19 30 51 149

1975 15 18 67 172

1980 19 32 49 126

1985 15 32 53 182

1990 17 26 57 220

1995 21 37 42 273

gemiddeld 18 29 53 187

De gegevens zijn ontleend aan onderzoek van Moniek Bruinsma. Er is onderscheid gemaakt tussen artikelen met

een normale, een opvallende en een zeer opvallende vormgeving.
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Tabel 11 Aandeel (%) van artikelen in de Volkskrant en De Telegraaf naar stijl 

(1970-1995)

sensationeel droog N =

Volkskrant

1970 13 87 79

1975 3 97 61

1980 7 93 14

1985 8 92 72

1990 13 87 62

1995 5 95 66

gemiddeld 8 92 59

Telegraaf

1970 49 51 70

1975 38 62 111

1980 40 60 112

1985 49 51 110

1990 18 82 158

1995 22 78 207

gemiddeld 36 64 128

totaal

1970 30 70 149

1975 26 74 172

1980 37 63 126

1985 33 67 182

1990 17 83 220

1995 18 82 273

gemiddeld 27 73 187

De gegevens zijn ontleend aan onderzoek van Moniek Bruinsma. Er is onderscheid gemaakt tussen artikelen die op

een (zeer) sensationele manier zijn geschreven en artikelen waarvan de stijl eerder saai of droog is.
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Tabel 12 Meningen (%) over het optreden tegen misdadigers (1951-1993)

1951 1993

te streng 3 1

zoals het hoort 39 9

te slap 29 83

geen mening 29 7

N = 358 377

De gegevens zijn ontleend aan Schuyt e.a. 2001. De cijfers geven aan hoe de inwoners van Sassenheim denken

over het optreden van de overheid tegen misdadigers.

Tabel 13 Opinies (%) over strafrechtelijk optreden (1970-1994)

eens geen mening oneens

misdadigers algemeen

1970 72 10 18

1975 57 14 28

1980 51 15 34

1985 53 13 34

1990 49 14 38

1995 47 17 36

seksuele misdadigers

1970 68 11 21

1975 55 16 29

1980 52 17 32

1985 38 15 47

1990 36 13 50

1995 33 13 55

1. De gegevens zijn ontleend aan SCP 1998, p. 637. De cijfers voor 1985, 1990 en 1995 hebben betrekking op de

jaren 1987, 1991 en 1996.

2. Het eerste deel geeft aan hoeveel procent van de ondervraagden het (sterk) eens was met de volgende stelling:

‘Men moet misdadigers niet in de eerste plaats straffen, maar men moet vooral proberen ze te veranderen.’

3. Het tweede deel geeft aan hoeveel procent van de ondervraagden het (sterk) eens was met de volgende stel-

ling: ‘Seksuele misdadigers moet men niet in de eerste plaats straffen, maar proberen te genezen.’
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B I J L A G E  2 A S S E R T I E V E  L E V E N S S T I J L

In deze bijlage staan diverse indicatoren voor het ontstaan van een asser-
tievere habitus onder de Nederlandse bevolking. Aan de orde komen
ontwikkelingen in het gezinsleven (tabel 1-4), het onderwijs (tabel 5), de
politiek (tabel 6 en 7), de bewegingsvrijheid (tabel 8) en het bedrijfsleven
(tabel 9-11).

Tabel 1 Gezinsleven (1950-1995)

OUR KIN ZUI ZGE

1950 0,38 3,1 2,7 -

1955 - 3,0 2,2 -

1960 0,39 3,1 1,8 33

1965 0,49 3,0 1,4 -

1970 0,56 2,6 1,3 -

1975 0,67 1,7 1,1 43

1980 0,74 1,6 0,9 -

1985 0,87 1,5 0,8 45

1990 - 1,6 0,7 -

1995 0,91 1,5 0,6 62

1. Kolom 1 verwijst naar het gemiddeld aantal ouders dat per kind beschikbaar is (= OUR). De gegevens zijn

ontleend aan Schuyt e.a. 2001. Cijfers voor 1965, 1975 en 1985 berusten op 1964, 1976 en 1986.

2. Kolom 2 geeft het totale leeftijdspecifieke vruchtbaarheidscijfer, ofwel het gemiddelde kindertal per vrouw 

(= KIN). Kolom 3 geeft de zuigelingensterfte per 100 levendgeborenen (= ZUI). De gegevens zijn ontleend aan

Statline (CBS).

3. Kolom 4 geeft aan hoeveel procent van de ondervraagden (21- tot 64-jarigen) zich zorgen maakt over het

gezin (= ZGE). De gegevens zijn ontleend aan SCP 1996, p. 469. De cijfers voor 1960 en 1985 zijn gebaseerd

op 1958 en 1986.
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Tabel 2 Relatievorming (1950-1995)

BUW OKI KOE ALL

1950 - - - 10

1955 - - - 11

1960 - - 7,8 12

1965 84 - 8,1 15

1970 44 77 12,2 17

1975 42 66 19,3 19

1980 36 54 23,9 22

1985 29 46 32,2 28

1990 20 36 28,1 30

1995 16 32 33,5 31

1. Kolom 1 geeft aan hoeveel procent van de ondervraagden (17- tot 70-jarigen) het bezwaarlijk vindt dat een

gehuwde vrouw met schoolgaaande kinderen buitenshuis gaat werken (= BUW). De gegevens zijn ontleend

aan SCP 1998, p. 141, tabel 5.9. Het cijfer voor 1990 is ontleend aan 1991.

2. Kolom 2 geeft aan hoeveel procent van de ondervraagden (17- tot 70-jarigen) vindt dat vrouwen geschikter

zijn voor het opvoeden van kleine kinderen dan mannen (= OKI). De gegevens zijn ontleend aan SCP 1998, p.

142, tabel 5.10. De cijfers voor 1990 en 1995 berusten op 1991 en 1996.

3. Kolom 3 geeft de uiteindelijke kans op echtscheiding (= KOE). De gegevens zijn ontleend aan SCP 1998, p. 80,

tabel 3.6. Het cijfer voor 1995 berust op 1994.

4. Kolom 4 verwijst naar het aantal alleenstaanden (= ALL) als percentage van het totale aantal huishoudens. De

gegevens zijn ontleend aan Statline (CBS).

Tabel 3 Beloning (%) van kinderen in Sassenheim (1950-1993)

niemand vader moeder beiden

1950 42 4 18 36

1960 34 12 16 38

1964 28 6 14 52

1970 23 5 14 58

1976 19 2 15 64

1980 16 1 15 68

1986 12 3 12 73

1995 14 - 6 80

De gegevens zijn ontleend aan Schuyt e.a. 2001. Er is onderscheid gemaakt tussen kinderen die door hun vader,

hun moeder, beide ouders of helemaal niet worden beloond. Het cijfer voor 1995 berust op 1993.
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Tabel 4 Bestraffing (%) van kinderen in Sassenheim (1950-1993)

niemand vader moeder beiden

1950 25 23 20 32

1960 22 20 19 39

1964 20 13 19 48

1970 23 12 16 49

1976 23 11 16 50

1980 18 10 14 58

1986 12 4 11 73

1995 10 2 6 82

De gegevens zijn ontleend aan Schuyt e.a. 2001. De indeling is hetzelfde als bij tabel 3. Het cijfer voor 1995 berust

op 1993.

Tabel 5 Ontwikkelingen in het onderwijs (1950-1995)

ONK MON WON SPE

1950 17 19,1 2,3 1,5

1955 - 23,7 2,3 1,7

1960 24 29,6 3,1 2,0

1965 37 31,1 4,0 2,3

1970 39 37,4 5,6 2,6

1975 42 45,3 6,7 2,9

1980 50 47,4 7,8 3,5

1985 52 48,5 8,4 4,3

1990 55 50,5 9,3 5,0

1995 62 51,3 10,4 5,6

1. Kolom 1 geeft het percentage van de bevolking dat bij geen enkel kerkgenootschap is aangesloten (= ONK). De

gegevens zijn ontleend aan SCP 1998, p. 139. Het cijfer voor 1950 is ontleend aan CBS 1994b, p. 33, kolom

186 voor het jaar 1947.

2. Kolom 2 geeft de deelname aan middelbaar onderwijs (mavo, havo, vwo) als percentage van de bevolking van

12-18 jaar (= MON). Kolom 3 geeft de deelname aan wetenschappelijk onderwijs (= WON) als percentage van

de 18- tot 25-jarigen. De cijfers zijn ontleend aan CBS 1994b, p. 242, kolom 6 en 8.

3. Kolom 4 geeft de deelname aan speciaal onderwijs (= SPE) als percentage van de bevolking van 4-15 jaar. De

cijfers zijn ontleend aan CBS 1994b (p. 242, kolom 4) en SCP 1998 (p. 564).
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Tabel 6 Tweede-Kamerverkiezingen en traditionele politiek (1950-1995)

POP VAK OPK

1950 - - 100

1955 - - 100

1960 - - 100

1965 9,7 38 100

1970 4,1 39 80

1975 4,5 39 88

1980 4,5 38 87

1985 3,6 29 86

1990 3,2 24 80

1995 2,5 28 76

1. Kolom 1 en 2 geven de organisatiegraad van politieke partijen (= POP) en vakbonden (= VAK). Bij kolom 1 gaat

het om het aantal partijleden als percentage van het electoraat, bij kolom 2 om vakbondsleden als percentage

van de afhankelijke beroepsbevolking. De gegevens zijn ontleend aan SCP 1998, p. 761, tabel 17.13. De cijfers

voor 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 en 1990 zijn gebaseerd op respectievelijk 1963, 1971, 1977, 1981, 1986

en 1989.

2. Kolom 3 geeft de opkomst bij Tweede-Kamerverkiezingen (vóór 1971 gold een opkomstplicht). De gegevens

zijn gebaseerd op SCP 1998, p. 745, figuur 17.3.
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Tabel 7 Democratisering en alternatieve politiek (1965-1995)

DEV POB ACT OST

1950 - - - -

1955 - - - -

1960 - - - -

1965 52 - - -

1970 65 35 32 -

1975 61 32 30 14

1980 69 39 34 19

1985 71 43 39 33

1990 75 41 52 26

1995 78 49 54 31

1. Kolom 1 geeft de instemming met een aantal democratische vrijheden (= DEV). Het gaat om ondervraagden

(17- tot 70-jarigen) die het eens waren met de stelling dat men in ons land vrij moet zijn om (a) te demon-

streren, (b) kritiek te uiten op het koningshuis, (c) te staken voor loonsverhoging, (d) militaire dienst te

weigeren en (e) te publiceren wat men wil. Van deze vijf scores is het gemiddelde bepaald. De gegevens zijn

ontleend aan SCP 1996, p. 491, tabel 10.23. De cijfers voor 1965 en 1990 berusten op 1966 en 1991.

2. Kolom 2 laat zien hoeveel procent van de ondervraagden (17- tot 70-jarigen) gewone of sterke belangstelling

heeft voor politiek (= POB). De gegevens zijn ontleend aan SCP 1996, p. 491, tabel 10.22. Het cijfer voor 1990

berust op 1991.

3. Kolom 3 geeft de instemming van de ondervraagden (21- tot 74-jarigen) met enkele alternatieve acties 

(= ACT), zoals (a) zitdemonstraties tegen een onrechtvaardige wet, (b) een schoolbezetting door ouders uit

protest tegen grotere klassen en (c) een wilde staking tegen massaontslag. Van deze drie scores is het gemid-

delde bepaald. De gegevens zijn ontleend aan SCP 1996, p. 494, tabel 10.25. Het cijfer voor 1970, 1980 en

1990 is gebaseerd op 1971, 1981 en 1991.

4. Kolom 4 geeft aan hoeveel procent van de ondervraagden (18- tot 70-jarigen) wel eens in het openbaar stel-

ling heeft genomen door te spreken op een bijeenkomst of te schrijven naar een krant (= OST). De gegevens

zijn ontleend aan SCP 1998, p. 747, tabel 17.6. Het cijfer voor 1990 is ontleend aan 1992.
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Tabel 8 Bewegingsvrijheid (1950-1995)

BWO UPW AUT BIE

1950 4,33 - 1,4 10,9

1955 4,07 48,0 2,5 16,7

1960 3,90 48,0 4,6 23,9

1965 3,73 45,0 10,6 37,2

1970 3,43 43,0 19,0 57,4

1975 3,11 40,0 25,0 78,9

1980 2,92 40,0 32,0 86,4

1985 2,70 38,8 33,9 85,0

1990 2,54 38,6 37,0 91,0

1993 - 38,5 37,8 95,0

1. Kolom 1 geeft het gemiddeld aantal bewoners per woning (= BWO). De gegevens zijn ontleend aan CBS

1994b, p. 89, kolom 19. De cijfers voor 1950 en 1955 zijn gebaseerd op 1947 en 1956.

2. Kolom 2 geeft de overeengekomen arbeidsduur in uren per week (= UPW). De gegevens zijn ontleend aan CBS

1994b, p. 49, kolom 48. De cijfers voor 1955 zijn gebaseerd op die van 1957.

3. Kolom 3 verwijst naar het aantal personenauto’s per 100 inwoners (= AUT). De gegevens zijn berekend op

basis van CBS 1994b, p. 107, kolom 77.

4. Kolom 4 geeft aan hoeveel liter bier (= BIE) per hoofd van de bevolking ter beschikking kwam. De gegevens zijn

ontleend aan CBS 1994b, p. 163, kolom 34. Het cijfer voor 1993 is gebaseerd op 1992.

Tabel 9 Aandeel (%) van de personeelsadvertenties waarin wordt gevraagd om

werknemers met ervaring, naar beroepsniveau (1955-1990)

laag midden hoog totaal

1955 15 28 49 20

1965 24 49 58 37

1976 40 51 58 51

1982 55 61 66 62

1987 57 68 76 67

1990 56 66 74 67

De gegevens zijn ontleend aan Moelker 1992, p. 68-69, tabel 3.7 en 3.9.
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Tabel 10 Aandeel (%) van de personeelsadvertenties waarin sociaal-normatieve

eisen worden gesteld aan werknemers, naar beroepsniveau (1955-1990)

laag midden hoog totaal

1955 14 24 30 17

1965 28 37 41 33

1976 33 43 48 42

1982 48 58 63 58

1987 48 60 69 59

1990 47 67 81 68

De gegevens zijn ontleend aan Moelker 1992, p. 80-81, tabel 3.14 en 3.16.

Tabel 11 Aandeel (%) van de personeelsadvertenties waarin specifieke eisen worden

gesteld op sociaal-normatief gebied (1955-1990)

SON IND COL FLE

1955 17 13 4 -

1965 33 25 14 -

1976 42 29 27 1

1982 58 41 39 1

1987 59 47 35 4

1990 68 52 40 7

1. Er is onderscheid gemaakt tussen sociaal-normatieve eisen in algemene zin (= SON), sociaal-normatieve eisen

van individuele aard (= IND), sociaal-normatieve eisen van collectieve aard (= COL) en de eis van flexibiliteit 

(= FLE). De cijfers geven aan bij hoeveel procent van de personeelsadvertenties deze eisen minstens eenmaal

worden genoemd. Omdat elke advertentie meerdere eisen kan vermelden, is de som van kolom 2 tot en met 4

– met uitzondering van 1955 – hoger dan het percentage van de eerste kolom.

2. De gegevens zijn ontleend aan Moelker 1992, p. 80, tabel 3.14.
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B I J L A G E  3 A S O C I A L E  G E D R A G I N G E N

De gegevens in deze bijlage berusten voor het merendeel op een herana-
lyse van het Scholierenonderzoek 1996 (Nederlands Instituut voor Weten-
schappelijke Informatiediensten, Steinmetz-archief nr. P1450). Daarbij is
mijn aandacht vooral uitgegaan naar vormen van asociaal gedrag en de
achtergronden die daarbij een rol spelen. Een belangrijk punt is dat ik me
heb beperkt tot de antwoorden van mannelijke respondenten. Op die
manier krijgen we hopelijk een scherper beeld van de problemen en
gedragingen die het onderwerp van deze studie zijn. Als gevolg daarvan is
de omvang van het oorspronkelijke bestand (bijna) gehalveerd. Niettemin
is het met een totaal van 4112 respondenten in de leeftijd van 11 tot 23 jaar
nog groot genoeg.

Een belangrijk punt is uiteraard wat we onder asociaal gedrag verstaan.
Omdat het hier voor het overgrote deel om ‘gewone’ jongens gaat, heb ik
besloten om uit te gaan van een vrij strenge norm. Onder ‘asociaal gedrag’
versta ik een van de volgende voorvallen: ruzie met een leraar of lerares
maken, ruziemaken met medeleerlingen, meedoen aan een serieuze
vechtpartij op school of buiten school, iemand anders zodanig
verwonden dat die moet worden verbonden of naar de dokter moet, een
fiets jatten, iets stelen, opzettelijk schooleigendommen vernielen en
opzettelijk iets op straat vernielen. In feite gaat het hier om de items die
onder vraag 110.4 t/m 110.14 in het Scholierenonderzoek 1996 zijn opge-
nomen. De respondenten konden opgeven hoe vaak dat soort gedrag in
de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek was voorgevallen. Ik
heb de scores voor deze gedragingen bij elkaar opgeteld en als een maat
voor asociaal gedrag beschouwd.

Vervolgens is de gehele steekproef opgedeeld in drie groepen van
ongeveer dezelfde omvang. De eerste groep omvat de respondenten die
het voorgaande jaar geen enkele vorm van asociaal gedrag hebben
vertoond. Dit is de meest sociale groep (N = 1631). Daarnaast zijn er
respondenten die één tot drie keer in de fout zijn gegaan (N = 1144). Ten
slotte zijn er degenen die zich meer dan drie keer per jaar aan asociaal
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gedrag hebben bezondigd. Dit is de meest asociale groep (N = 1337). Ik
besef dat de term ‘asociaal’ wat overdreven is. Een jongen die op school
twee keer ruziemaakt, één keer iets vernielt en één keer iets uit een winkel
steelt, komt al meteen in deze groep terecht. Die omschrijving is niet-
temin goed bruikbaar, omdat ik niet zozeer het aantal (ernstige) delicten
wil vaststellen als wel de relatie van asociale gedragingen met andere
kenmerken. Kortheidshalve duid ik ze aan als jongeren die zich ‘nooit’,
‘soms’ en ‘vaak’ asociaal gedragen.

Ten slotte is voor alle variabelen uit het Scholierenonderzoek 1996

onderzocht of er een significante correlatie is met de mate van asociaal
gedrag. Dat blijkt voor een groot aantal variabelen geenszins het geval te
zijn. Zo zijn er – tot mijn verrassing – geen relevante samenhangen met
bijvoorbeeld de eigen nationaliteit, het gezinstype of opleidingsniveau
van de ouders. Met SPSS ben ik 258 mogelijke correlaties nagegaan en
daarvan waren er 120 significant. De meest overtuigende samenhangen
konden worden geselecteerd door de eis te stellen dat de waarde van
gamma als correlatiemaat groter dan 0,250 moest zijn. Uiteindelijk heeft
dat een verzameling van ruim zeventig correlaties opgeleverd, die voor
het grootste deel in de onderstaande tabellen staan. Volledigheidshalve
wordt bij elke variabele verwezen naar de betreffende vraag in het Scho-
lierenonderzoek 1996. Aan het einde van deze bijlage zijn ook nog enkele
andere tabellen opgenomen.

Tabel 1 Denken aan zelfmoord (%) in relatie tot asociale gedragingen

nooit soms vaak totaal N =

niet 88 82 73 81 3258

enkele keer 11 17 24 17 667

(heel) vaak 1 1 3 2 75

1. De cijfers geven aan welk percentage jongens in het afgelopen jaar niet, een enkele keer of (heel) vaak aan

zelfmoord heeft gedacht (= vraag 113).

2. Er is duidelijk verband tussen de variabelen: hoe asocialer hun gedrag is, hoe vaker jongeren aan zelfmoord

denken (gamma = 0,334).
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Tabel 2 Persoonlijke eigenschappen (%) in relatie tot asociale gedragingen

nooit soms vaak totaal N =

driftig worden

ja 15 22 35 23 891

nee 85 78 65 77 2952

gevaar spannend

ja 46 56 73 58 2223

nee 54 44 27 42 1638

1. De voorgelegde uitspraken luidden: ik kan zo driftig worden dat ik alle controle over mezelf verlies (= vraag

111.27); ik vind het heel spannend om gevaarlijke dingen te doen (= vraag 111.8). De cijfers geven aan hoeveel

procent van de jongens deze uitspraken heeft onderschreven.

2. Er is een duidelijk verband tussen het aandeel van de jongens dat zichzelf driftig noemt en het asociale karakter

van hun gedragingen (gamma = 0,369 negatief).

3. Hetzelfde geldt voor de mate waarin zij het spannend vinden om gevaarlijke dingen te doen (gamma = 0,365

negatief). Hoe vaker jongens vormen van asociaal gedrag vertonen, hoe vaker hun belangstelling uitgaat naar

iets gevaarlijks.

Tabel 3 Aantal sportblessures (%) in relatie tot asociale gedragingen

nooit soms vaak totaal N =

0 keer 79 67 55 68 2786

1-2 keer 18 28 36 27 1104

3 keer of meer 3 5 9 5 204

1. De cijfers geven aan welk percentage jongens het afgelopen jaar een flinke blessure bij het sporten heeft

 opgelopen (= vraag 110.3).

2. Er is een duidelijk verband tussen de variabelen: hoe asocialer het gedrag van jongeren is, hoe vaker zij een

flinke sportblessure oplopen (gamma = 0,338).
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Tabel 4 Houding tegenover de ouders (%) in relatie tot asociale gedragingen

nooit soms vaak totaal N =

niet graag thuis

ja 9 12 23 15 563

nee 91 88 77 85 3312

problemen gehad

ja 10 18 33 20 784

nee 90 82 67 80 3176

1. De cijfers geven aan welk percentage jongens kon instemmen met de volgende uitspraken: ik ben niet graag

thuis (= vraag 111.1); ik heb in het afgelopen jaar serieuze problemen met mijn ouders gehad (= vraag 116.1).

2. Voor beide onderwerpen geldt een duidelijke samenhang met asociale gedragingen. Dat geldt het sterkst voor

jongens die serieuze moeilijkheden met hun ouders hebben gehad (gamma = 0,471 negatief), en iets minder

sterk voor de vraag of iemand graag thuis is (gamma = 0,362 negatief).
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Tabel 5 Zorgen over ouders (%) in relatie tot asociale gedragingen

nooit soms vaak totaal N =

slecht met vader

ja 9 12 20 14 519

nee 91 88 80 86 3326

slecht met moeder

ja 6 9 13 9 339

nee 94 91 87 91 3531

piekeren over ouders

niet 84 77 68 77 3054

enigszins 12 16 24 17 681

veel 4 7 8 6 243

1. De cijfers geven weer welk percentage jongens kon instemmen met de volgende uitspraken: ik kan niet zo

goed met mijn vader opschieten (= vraag 111.7); ik kan niet zo goed met mijn moeder opschieten (= vraag

111.13).

2. De cijfers in het derde deel geven aan in hoeverre de relatie tot hun ouders voor de jongens op het moment van

ondervraging aanleiding geeft tot verdriet of piekeren (= vraag 118.7).

3. Voor alle vragen bestaat een positief verband met de frequentie van asociale gedragingen. De vraag of jongens

goed met vader en moeder kunnen opschieten, oefent merkbare invloed uit (gamma = respectievelijk 0,297 en

0,290 negatief). Ook verdriet of piekeren over de eigen relatie tot ouders neemt in deze richting toe (gamma =

0,299).
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Tabel 6 Huiselijke onenigheid (%) in relatie tot asociale gedragingen

nooit soms vaak totaal N =

onderlinge ruzie ouders

niet 74 65 56 66 2604

enkele keer 24 32 40 31 1252

(heel) vaak 2 3 4 3 117

onenigheid met ouders

geen enkele 60 48 30 47 1845

af en toe 33 41 48 40 1575

regelmatig 7 11 22 13 509

1. Het eerst deel betreft de vraag in hoeverre de ouders het afgelopen jaar onderling ernstige ruzie gehad hebben

(= vraag 117).

2. Het tweede deel geeft aan in hoeverre ouders en kinderen het doorgaans eens zijn over een aantal gedra-

gingen. Daarbij ging het om de volgende onderwerpen: (a) gedrag op school, (b) prestaties op school, (c)

omgang met vrienden, (d) gedrag thuis en (e) plannen voor de toekomst (= vragen 119.2, 119.3, 119.6, 119.8

en 119. 9).

3. De cijfers voor het tweede deel zijn gebaseerd op de gemiddelde score voor vader en moeder. We spreken van

‘geen enkele’ onenigheid tussen ouders en kinderen als de score 1,0 is. Bij een score tussen 1,0 en 1,5 is er ‘af

en toe’ onenigheid. En bij een score tussen 1,5 en 2,0 komt het ‘regelmatig’ tot onenigheid tussen ouders en

kinderen.

4. Ruzie tussen ouders komt vaker voor naarmate de jongens zich vaker schuldig maken aan asociale gedragingen

(gamma = 0,265). Er is ook een samenhang tussen de mate van onenigheid tussen ouders en kinderen en het

vóórkomen van asociale gedragingen (gamma = 0,329).
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Tabel 7 Problemen met schoolgenoten (%) in relatie tot asociale gedragingen

nooit soms vaak totaal N =

met leerkrachten

ja 3 10 29 13 520

nee 97 90 71 87 3347

met klasgenoten

ja 3 8 16 8 322

nee 97 92 84 92 3524

1. De cijfers geven aan welk percentage jongens in het afgelopen jaar serieuze problemen heeft gehad met leer-

krachten (= vraag 116.2) en klasgenoten (= vraag 116.4).

2. Er is een zeer duidelijk verband tussen de frequentie van asociaal gedrag en botsingen met leerkrachten

(gamma = 0,694 negatief). Voor botsingen met klasgenoten gaat dit in iets mindere mate op (gamma = 0,553

negatief).

3. Deze relatie ligt voor de hand door de manier waarop asociaal gedrag hier is gemeten. Ruzies met leerkrachten

en medeleerlingen maken deel uit van de maatstaf (zie inleiding). Dat neemt niet weg dat er een sterke samen-

hang is tussen dit soort botsingen en andere vormen van asociaal gedrag.
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Tabel 8 Positieve schoolhouding (%) in relatie tot asociale gedragingen

nooit soms vaak totaal N =

eerste kwartiel 17 21 38 25 943

tweede kwartiel 25 28 29 27 1029

derde kwartiel 28 28 19 25 944

vierde kwartiel 30 23 14 23 865

1. Voor deze tabel is eerst de maat voor een positieve houding tegenover school geconstrueerd. Daartoe is het

gemiddelde bepaald van de scores op de volgende vraagpunten: ik voel mij thuis op deze school (= vraag 62.4);

ik heb goede hoop later na deze school leuk werk of een leuke studie te kunnen gaan doen (= vraag 62.7); er

wordt hier door de meeste leraren goed lesgegeven (= vraag 62.8); er is op deze school voldoende aandacht

voor leerlingen met persoonlijke problemen (= vraag 62.9); er is op deze school voldoende aandacht voor leer-

lingen met leerproblemen (= vraag 62.10); ik kan het goed vinden met de meeste leraren (= vraag 62.13); ik

kom op tijd op school (= vraag 62.14); ik kan goed mijn aandacht bij het huiswerk houden (= vraag 62.15); op

school houd ik mijn aandacht bij de les (= vraag 62.18); ik span me in voor mijn huiswerk (= vraag 62.19); ik

begin uit mezelf aan mijn huiswerk (= vraag 62.23); ik voel me op deze school veilig (= vraag 62.24); mijn

schriften zien er netjes uit (= vraag 62.25); ik vind het belangrijk om een goed rapport te halen (= vraag 62.26);

er wordt goed gebruikgemaakt van computers op deze school (= vraag 62.27).

2. De score varieert van 1 tot 5, afhankelijk van de vraag of de betrokken uitspraak helemaal niet of juist helemaal

wel bij de leerling past. Daarop zijn de gevallen in vier kwartielen opgedeeld, waarbij de volgende kwartiel-

grenzen van kracht waren: score van 1,0 tot 3,10 (= eerste kwartiel), van 3,10 tot 3,60 (= tweede kwartiel), van

3,60 tot 4,00 (= derde kwartiel) en van 4,00 tot 5,00 (= vierde kwartiel).

3. Er was een omgekeerd evenredig verband tussen het vóórkomen van asociaal gedrag en een positieve school-

houding (gamma = 0,290 negatief).
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Tabel 9 Negatieve schoolhouding (%) in relatie tot asociale gedragingen

nooit soms vaak totaal N =

eerste kwartiel 33 29 15 26 978

tweede kwartiel 26 24 21 24 903

derde kwartiel 25 26 29 26 1005

vierde kwartiel 16 21 35 24 904

1. Hier is dezelfde werkwijze toegepast als in tabel 8. Bij het construeren van de maat voor een negatieve school-

houding ben ik uitgegaan van de gemiddelde score op de volgende vraagpunten: ik denk dat ik later na deze

school weinig kans op werk zal hebben (= vraag 62.2); ik vind het schoolsysteem hier te strak (= vraag 62.3);

op deze school ben je niet meer dan een nummer (= vraag 62.5); mijn schoolopleiding heeft weinig waarde

voor werk later (= vraag 62.6); ik zou liever naar een andere school gaan (= vraag 62.12); het kost me moeite

om naar school te gaan (= vraag 62.16); ik doe zo weinig mogelijk aan mijn huiswerk (= vraag 62.17); binnen

zitten op school kost me moeite (= vraag 62.20); ik begin op het laatste nippertje aan mijn huiswerk (= vraag

62.21); ik ga met tegenzin naar school (= vraag 62.22); je wordt op deze school veel te snel gestraft (= vraag

62.28).

2. Als kwartielgrens gold een score van 1,00 tot 1,80 (= eerste kwartiel), van 1,80 tot 2,30 (= tweede kwartiel),

van 2,30 tot 2,70 (= derde kwartiel) en van 2,70 tot 5,00 (= vierde kwartiel).

3. Er is een verband tussen de frequentie van asociaal gedrag en een negatief oordeel over (diverse aspecten van)

het schoolleven bij de leerlingen (gamma = 0,270).

Tabel 10 Aantal keren spijbelen per maand (%) in relatie tot asociale gedragingen

nooit soms vaak totaal N =

0 keer 86 80 68 78 3085

1-2 keer 9 11 18 12 489

3-5 keer 3 4 7 5 188

6 keer of meer 2 5 7 5 175

1. Aan leerlingen is gevraagd hoe vaak zij hebben gespijbeld tijdens de laatste (school)maand (= vraag 71).

2. Er is een relatie tussen de frequentie van het spijbelen en de mate waarin leerlingen asociaal gedrag vertonen

(gamma = 0,329).
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Tabel 11 Vriendenkring (%) in relatie tot asociale gedragingen

nooit soms vaak totaal N =

ruzie met vrienden

ja 5 9 18 10 390

nee 95 91 82 90 3473

verkering

ja 16 21 31 22 883

nee 84 79 69 78 3085

1. De tabel geeft aan hoeveel procent van de jongens in het afgelopen jaar serieuze problemen heeft gehad met

vrienden of vriendinnen (= vraag 116.3). Het tweede deel geeft aan hoeveel procent verkering had (= vraag

61).

2. Asociaal gedrag gaat kennelijk gepaard met serieuze problemen in de vriendenkring (gamma = 0,491 nega-

tief). Tegelijkertijd houdt de frequentie van asociale gedragingen verband met of jongens wel of geen verkering

hebben (gamma = 0,291 negatief).
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Tabel 12 Riskante levensstijl (%) in relatie tot asociale gedragingen

nooit soms vaak totaal N =

gokken om geld

niet 82 73 60 72 2933

een enkele keer 16 24 33 24 967

regelmatig 2 3 7 4 159

gebruik van drugs

niet 90 82 57 77 3093

af en toe 8 14 28 16 647

regelmatig 2 4 15 7 279

1. De cijfers in het eerste deel betreffen de volgende vraag: heb je de afgelopen maand wel eens om geld gegokt

(zoals spelen op fruitmachines, spelen in een casino, weddenschappen, loterijen)? (= vraag 107).

2. De cijfers in het tweede deel betreffen de vraag of de afgelopen twaalf maanden wel eens de volgende

middelen zijn gebruikt: softdrugs als hasj en marihuana (= vraag 106.2); XTC (= vraag 106.3); bewustzijnsver-

ruimende middelen als LSD of paddo’s (= vraag 106.4); harddrugs als pepmiddelen, cocaïne of heroïne (= vraag

106.5).

3. Op grond van de antwoorden bepalen we het gemiddelde druggebruik per jaar. De waarde van dit gemiddelde

varieert 1,0 tot 3,0, waarbij een waarde van 1,0 verwijst naar jongens die helemaal geen drugs gebruikt

hebben (= niet), een waarde tussen 1,0 en 2,0 naar jongens die soms (een van) de genoemde drugs gebruikten

(= af en toe) en een waarde tussen 2,0 en 3,0 naar jongens die regelmatige gebruikers zijn (= regelmatig).

4. Het percentage jongeren dat wel eens om geld heeft gespeeld, neemt toe naarmate ook het aantal asociale

gedragingen toeneemt (gamma = 0,368). Er blijkt ook een sterke samenhang te zijn tussen asociale gedra-

gingen en de gemiddelde frequentie van het druggebruik (gamma = 0,559).
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Tabel 13 Uitgaansleven en alcohol (%) in relatie tot asociale gedragingen

nooit soms vaak totaal N =

uitgaan per week

0 keer 48 44 27 40 1491

1 keer 33 32 32 32 1211

2 keer 16 19 31 22 806

3 keer of meer 3 5 10 6 236

dronkenschap per maand

0 keer 65 56 40 53 1466

1-2 keer 25 29 30 28 777

3-5 keer 6 10 18 12 316

6 keer of meer 4 5 12 7 201

1. De cijfers in het eerste deel betreffen de volgende vraag: hoeveel dagen ga je tijdens een normale schoolweek

‘s avonds uit? (= vraag 59).

2. De cijfers in het tweede deel betreffen de volgende vraag: hoe vaak heb je je in de afgelopen maand aange-

schoten of dronken gevoeld doordat je alcohol had gedronken? (= vraag 105).

3. We zien dat veelvuldig uitgaan (= twee keer per week of meer) positief samenhangt met de mate van sociaal

gedrag (gamma = 0,283). Verder blijkt dat de frequentie van dronkenschap toeneemt naarmate jongens

asocialer zijn (gamma = 0,314).
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Tabel 14 Betrokkenheid bij enkele delicten (%) in relatie tot asociale gedragingen

nooit soms vaak totaal N =

gestolen fiets

0 keer 94 88 77 87 3565

1 keer 5 10 16 10 393

meer keer 1 2 7 3 146

diefstal op school

0 keer 90 79 66 79 3245

1 keer 7 15 19 13 538

meer keer 3 6 15 7 303

mishandeling

0 keer 99 98 91 96 3941

1 keer 1 2 7 3 118

meer keer - - 2 1 41

1. De cijfers verwijzen naar het aantal keer dat de eigen fiets is gestolen (= vraag 110.15), het aantal keer dat er

op school iets van de respondent is gestolen (= vraag 110.16) en het aantal keer dat men zelf slachtoffer van

een mishandeling is geweest. Bij het laatste is gevraagd (= vraag 110.17): ben je zelf zo geslagen of verwond

geraakt dat je naar de dokter moest of verbonden moest worden?

2. Er is een duidelijk verband tussen asociaal gedrag en slachtofferschap op dit gebied. Hoe vaker de eigen fiets is

gestolen, hoe groter de kans dat men zich ook asociaal gedraagt (gamma = 0,454). Ook zien we een verband

tussen de kans op asociale gedragingen en het feit dat men zelf slachtoffer van diefstal op school is geweest

(gamma = 0,429). En ten slotte: wie (meer dan) eens is mishandeld, loopt zelf meer kans op asociale gedra-

gingen (gamma = 0,578).
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Tabel 15 Contact met de politie (%) in relatie tot asociale gedragingen

nooit soms vaak totaal N =

0 keer 93 86 64 81 3350

1 keer 5 11 18 11 458

2 keer 1 2 8 4 143

meer keer 1 1 10 4 161

1. De cijfers verwijzen naar het aantal keer dat iemand in aanraking is geweest met de politie omdat hij iets heeft

uitgehaald (= vraag 110.18).

2. Zoals te verwachten is, bestaat er een duidelijk verband tussen de mate van asociaal gedrag en het aantal keren

dat iemand bij de politie komt (gamma = 0,603).

Tabel 16 Bezit van een wapen (%) in relatie tot asociale gedragingen

nooit soms vaak totaal N =

bij uitgaan

ja 6 10 29 15 571

nee 94 90 71 85 3302

naar school

ja 4 7 19 10 372

nee 96 93 81 90 3475

1. De cijfers verwijzen naar het aantal jongens dat instemt met de volgende uitspraken: als ik uitga, draag ik

regelmatig een wapen bij me (= vraag 111.14); als ik naar school ga, heb ik regelmatig een wapen bij me 

(= vraag 111. 25).

2. Er is een duidelijk verband tussen de neiging tot asociaal gedrag en het feit dat iemand regelmatig een wapen

bij zich draagt. Het verband is iets sterker bij het uitgaan (gamma = 0,583 negatief) dan bij het bezoek aan

school (gamma = 0,560 negatief).
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Tabel 17 Betekenis van geld (%) in relatie tot asociale gedragingen

nooit soms vaak totaal N =

geen betekenis 48 40 28 39 1602

enige betekenis 32 35 32 33 1345

veel betekenis 20 25 40 28 1144

1. De betekenis van geld voor jongeren is afgeleid uit hun instemming met de volgende uitspraken: volgens mij is

geld het enige wat je altijd kan helpen (= vraag 47.1); voor geld doe ik bijna alles, als het maar veel oplevert 

(= vraag 47.3); ik geloof dat geld al je problemen kan oplossen (= vraag 47.4); ik laat graag merken dat ik geld

heb (= vraag 47.5); als ik minder geld zou hebben, verlies ik mijn vrienden (= vraag 47.12); veel geld hebben

maakt je zelfstandiger (= vraag 47.13).

2. Eerst is de gemiddelde score vastgesteld. Deze varieert tussen 1,0 (= geheel eens met de voorgelegde

uitspraken) en 2,0 (= geheel oneens). Door deze waarde van 2 af te trekken, verkrijgen we een nieuwe varia-

bele (‘betekenis van geld’) waarvan de grootte tussen 0 en 1 ligt. Vervolgens zijn de gevallen in drie groepen

opgedeeld, afhankelijk van de vraag of men aan geld ‘geen betekenis’ (score van 0,00), ‘enige betekenis’

(score van 0,00 tot 0,20) of ‘veel betekenis’ (score van 0,20 tot 1,00) hecht.

3. Er is een positieve samenhang, in die zin dat jongeren meer betekenis aan geld toekennen naarmate zij vaker

tot asociaal gedrag neigen (gamma = 0,277).
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Tabel 18 Aandeel (%) van bevolkingsgroepen naar soort delict in Rotterdam 

(1990-1994)

Nederlanders Turken Marokkanen Overigen N =

geweldsdelict 59 7 10 24 1981

beroving 37 8 19 36 1385

vandalisme 73 3 8 16 1094

diefstal e.d. 49 6 16 29 11855

overige 54 6 12 28 2192

totaal 51 6 15 28 18507

bevolking 62 5 3 30 100

1. De cijfers zijn gebaseerd op Van Gemert 1998, p. 140. Ze geven het aandeel van de genoemde bevolkings-

groepen op alle personen jonger dan 20 jaar die in de periode 1990-1994 door de politie van Rotterdam

wegens een bepaald delict zijn gehoord. De onderste regel geeft het aandeel van de groepen op de totale

bevolking van Rotterdam.

2. Er is onderscheid gemaakt naar de volgende delicten: geweldsdelict (= geweldpleging, bedreiging, zeden -

delict), beroving (= beroving, overval), vandalisme (= vernieling aan gebouw, overige vernieling), diefstal 

(= inbraak gebouw, diefstal, overige vermogensdelicten) en overige (= overtreding opiumwet, wapenwet,

wegenverkeerswet, overige).
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Tabel 19 Voorspellende waarde per domein (odds-ratio’s) naar drie peilleeftijden

10 jaar 14 jaar 16 jaar gemiddeld

individueel 2,25 2,73 3,36 2,78

gezinsleven 1,54 1,80 2,18 1,84

schoolleven 1,63 1,87 2,27 1,92

leeftijdsgenoten 2,03 2,55 3,68 2,75

gemeenschap 1,64 1,90 2,47 2,00

gemiddeld 1,82 2,17 2,79 2,26

1. De cijfers zijn gebaseerd op Loeber and Farrington 1998, p. 144-145. Ze geven voor vijf domeinen aan wat de

voorspellende waarde is van de risicofactoren in het betreffende domein. Deze waarde is uitgedrukt in odds-

ratio’s.

2. Het gaat om de vraag in welke mate risicofactoren kunnen voorspellen dat een jongere op 18-jarige leeftijd

een geweldsdelict begaat. Deze factoren zijn vastgesteld voor jongeren die 10, 14 en 16 jaar oud zijn. In de

laatste kolom staat de gemiddelde waarde van deze odds-ratio’s. Een odds-ratio van 2,00 houdt in dat de kans

op een geweldsdelict op 18-jarige leeftijd door de aanwezigheid van de risicofactoren met een factor 2 wordt

vermeerderd.

3. In de onderste regel staat het gemiddelde voor de drie peilleeftijden. Daaruit blijkt dat de voorspellende

waarde toeneemt naarmate de tijdsafstand tot het 18de levensjaar geringer wordt.

4. Bij de verdeling naar domein gaan we uit van de volgende risicofactoren: geslacht, hyperactiviteit (volgens

leraar), hyperactiviteit (volgens ouders), riskant gedrag, drughandel, vroegtijdig geweld, waardering voor

geweld (= individueel); gewelddadige ouders, criminele ouders, chaotisch huishouden, gezinsconflicten,

ouders positief tegenover geweld, veelvuldig verhuizen (= gezinsleven); slechte schoolprestaties, weinig

commitment met school, weinig schoolambitie, antisociaal gedrag (volgens leraar), veelvuldig veranderen 

van school (= schoolleven); delinquentie van broers en/of zusters, delinquente vrienden, lid van jeugdbende 

(= leeftijdsgenoten); economische achterstand, erosie gemeenschapszin, weinig verbondenheid in buurt,

beschikbaarheid van drugs, criminele buurtgenoten, waardering voor geweld (= gemeenschap).

5. Op basis van de tabellen in het voorgaande kunnen we ook de gemiddelde correlatiewaarde per domein

 berekenen. Ik kom dan voor gamma op de volgende waarden uit: 0,355 voor ‘individueel’ (zie tabel 1 t/m 3);

0,330 voor ‘gezinsleven’ (zie tabel 4 t/m 6); 0,427 voor ‘schoolleven’ (zie tabel 7 t/m 10); 0,394 voor ‘leeftijds -

genoten’ (zie tabel 11 t/m 13) en 0,520 voor ‘samenleving’ in het algemeen (zie het onderste deel van tabel 14

en de tabellen 15 t/m 17).
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B I J L A G E  4 W A N G E D R A G  V O L G E N S  

P R O F E S S I O N A L S

De cijfers in deze bijlage berusten op een enquête die in maart 2000 is
gehouden onder de lezers van het blad 0/25. Doel van dit lezersonderzoek
was de ervaringen met agressieve jongeren onder professionals te inventa-
riseren. Er zijn ruim 4000 enquêteformulieren uitgezet, waarvan er 520

ingevuld zijn teruggezonden. Uit diverse aanwijzingen blijkt dat degenen
die reageerden sterk bij het onderwerp zijn betrokken. Het kwam regel-
matig voor dat de respondenten het enquêteformulier voorzagen van
persoonlijk commentaar. Verder waren er verschillende instellingen waar
medewerkers het enquêteformulier uit eigen beweging kopieerden en aan
collega’s uitdeelden. Ten slotte blijkt hun betrokkenheid uit het grote
aantal respondenten dat zich bedreigd heeft gevoeld door agressief gedrag
van jongeren (49%) of er daadwerkelijk slachtoffer van is geworden
(41%). Deze percentages liggen veel hoger dan de landelijke gemiddelden
(respectievelijk 30% en 5%).

Zowel vanwege deze betrokkenheid als vanwege de behoorlijk grote
non-respons mogen de respondenten niet worden opgevat als een repre-
sentatieve steekproef van alle lezers. Daar staat tegenover dat de respon-
denten zeer deskundig zijn. Verreweg de meesten komen beroepshalve
dagelijks in contact met jongeren en blijken goed te weten wat er speelt.
Het merendeel van de respondenten werkt in het welzijnswerk (43%). De
overige werkvelden zijn als volgt verdeeld: jeugdzorg (18%), middelbaar
onderwijs (10%), club- en buurthuiswerk (9%), politie en justitie (8%),
basisonderwijs (4%), hoger onderwijs (4%) en gemeentelijke overheid
(4%). 
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Tabel 1 Gevoel van bedreiging (%) per woonomgeving

nooit eenmaal meermaals N =

grote vier 41 15 44 86

> 100.000 inwoners 48 13 39 111

< 100.000 inwoners 50 16 34 106

platteland 62 15 23 78

totaal 50 15 35 381

1. De vraag luidde: ‘Voelt u zich wel eens bedreigd door agressief gedrag van jongeren?’ Mogelijke antwoorden

waren ‘nee’, ‘ja, eenmaal’ en ‘ja, meermaals’.

2. Bij de woonomgeving is onderscheid gemaakt tussen de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag

en Utrecht), steden met meer en minder dan 100.000 inwoners en het platteland.

3. Er is slechts een zwakke relatie tussen het gevoel van bedreiging en de woonomgeving (gamma = 0,192).

Degenen die zich meerdere malen door agressieve jongeren bedreigd hebben gevoeld, maken gemiddeld 35%

van alle respondenten uit. Dit aandeel is op het platteland lager (23%) en in de vier grote steden hoger (44%).

Het aandeel van degenen die zich nooit bedreigd hebben gevoeld, neemt juist toe in de richting van grote stad

naar platteland.

Tabel 2 Gevoel van bedreiging (%) en slachtofferschap

nooit eenmaal meermaals N =

slachtofferschap

nooit 62 16 22 218

eenmaal 47 20 33 66

meermaals 24 11 65 102

totaal 50 15 35 386

1. Deze tabel geeft aan hoe vaak respondenten zich door agressief gedrag van jongeren bedreigd hebben

gevoeld in relatie tot de vraag of zij zelf ooit slachtoffer van dat soort agressie zijn geweest.

2. Er is een duidelijke relatie tussen deze gegevens (gamma = 0,509). Het aandeel van degenen die zich nooit

bedreigd hebben gevoeld door agressieve jongeren neemt af naarmate men er vaker mee te maken heeft

gehad als slachtoffer. Omgekeerd neemt het aandeel van degenen die zich meer dan eens bedreigd hebben

gevoeld juist toe naarmate men zelf vaker slachtoffer is geweest.
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Tabel 3 Waarneming van agressief gedrag (%) en slachtofferschap

nooit eenmaal meermaals N =

slachtofferschap

nooit 24 12 64 216

eenmaal 5 13 82 67

meermaals 0 1 99 102

totaal 14 10 76 385

1. Deze tabel geeft aan hoe vaak men zelf getuige is geweest van agressief gedrag van jongeren in relatie tot de

vraag of men zelf ooit slachtoffer is geweest van dat soort agressie.

2. Er is een zeer sterke samenhang (gamma = 0,756). Dat ligt ook voor de hand, omdat iedereen die eens of

meermalen zelf door agressief gedrag is getroffen automatisch bij de getuigen hoort. Niettemin is het opmer-

kelijk dat ook bij degenen die zelf nooit slachtoffer zijn geweest 64% wel agressie bij jongeren heeft waarge-

nomen.

Tabel 4 Gevoel van bedreiging (%) en waarneming van agressie

nooit eenmaal meermaals N =

waarneming

nooit 91 2 7 53

eenmaal 59 30 11 37

meermaals 40 16 44 295

totaal 49 15 36 385

1. De tabel geeft aan hoe vaak respondenten zich door agressieve jongeren bedreigd hebben gevoeld, gerela-

teerd aan de mate waarin zij zelf getuige zijn geweest van dat soort gedrag.

2. Er is een sterke en positieve relatie (gamma = 0,667). Hoe vaker mensen zelf bij jongeren agressief gedrag

hebben waargenomen, hoe vaker zij zich bedreigd hebben gevoeld.
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Tabel 5 Ervaring met geweld (index) per werkveld

waarneming bedreiging slachtoffer gemiddeld N=

basisonderwijs 1,07 0,87 0,73 0,89 15

middelbaar onderwijs 1,41 0,69 0,44 0,85 39

hoger onderwijs 1,06 0,50 0,27 0,61 16

overheid 1,50 0,44 0,25 0,73 16

welzijnswerk 1,74 0,90 0,72 1,12 161

jeugdzorg 1,71 1,09 1,03 1,28 68

club- en buurthuisw. 1,81 0,91 0,84 1,19 32

politie en justitie 1,79 0,89 0,64 1,11 28

totaal 1,64 0,87 0,71 1,07 375

1. De gegevens in deze tabel (en volgende) hebben uitsluitend betrekking op respondenten die tijdens hun werk

vrijwel dagelijks in contact komen met jongeren (N = 375). Voor de indeling naar werkveld verwijs ik naar de

inleiding van deze bijlage. Duidelijk is dat het grootste deel van de respondenten (43%) uit het welzijnswerk

komt. 

2. Voor elk werkveld stellen we de score op drie indicatoren vast: de mate waarin respondenten getuige zijn

geweest van agressief gedrag van jongeren (kolom 1), de mate waarin zij zich door die jongeren bedreigd

hebben gevoeld (kolom 2) en de mate waarin men zelf slachtoffer van dat gedrag is geweest (kolom 3). Deze

score beweegt zich tussen 0 en 2, waarbij de eerste waarde aangeeft dat men ‘nooit’ en de tweede dat men

‘vaak’ op agressie stuit, terwijl een waarde van 1 inhoudt dat het ‘soms’ gebeurt. In de laatste kolom staat het

gemiddelde van deze drie indicatoren.
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Tabel 6 Wangedrag (index) per werkveld

ONG ASO OVE ALC VER GEW gemiddeld

basisonderwijs 1,27 1,07 0,49 0,31 0,13 0,20 0,58

middelbaar 

onderwijs 1,49 1,25 1,14 0,89 0,46 0,43 0,94

hoger onderwijs 0,93 0,64 0,64 0,57 0,27 0,21 0,54

overheid 1,00 1,07 1,00 0,93 0,34 0,14 0,75

welzijnswerk 1,47 1,31 1,24 1,25 0,67 0,58 1,09

jeugdzorg 1,59 1,45 1,12 1,00 0,62 0,57 1,06

club- en 

buurthuiswerk 1,41 1,30 1,41 1,45 0,78 0,56 1,15

politie en justitie 1,63 1,32 1,27 1,04 0,94 0,74 1,16

totaal 1,44 1,28 1,17 1,10 0,62 0,53 1,02

N = 365 379 377 363 373 373 372

1. Deze tabel geeft via een index weer in hoeverre men in de acht werkvelden te maken heeft met verschillende

vormen van wangedrag van jongeren. Er is onderscheid gemaakt tussen zes vormen: (1) ongehoorzaamheid 

(= ONG) ten opzichte van ouderen; (2) asociaal gedrag (= ASO) ten opzichte van elkaar (omvat ruziemaken,

pesten, schreeuwen en bedreigen met woorden); (3) overlast (= OVE) voor anderen (omvat rondhangen, graf-

fiti aanbrengen, vandalisme en overlast geven); (4) alcoholgebruik (= ALC); (5) aan vermogensdelicten (= VER)

gerelateerde gedragingen (winkeldiefstal, inbraak, straatroof en handelen in drugs); (6) aan geweldsdelicten 

(= GEW) gerelateerde gedragingen (fysieke mishandeling en bedreiging met een wapen).

2. Misdragingen die wel in de enquête worden genoemd maar weinig specifiek zijn voor een bepaald werkveld,

zijn buiten beschouwing gelaten. Dit geldt voor discriminatie, seksuele intimidatie en hinderen van het verkeer.

3. De index verwijst opnieuw naar de mate waarin de genoemde misdragingen voorkomen, waarbij het cijfer 0 naar

‘nooit’, 1 naar ‘soms’ en 2 naar ‘vaak’ verwijst. In de laatste kolom staat de gemiddelde waarde van deze vijf

indexen.

4. Voor ongehoorzaamheid kunnen we vaststellen dat men daar bij de jeugdzorg (index = 1,59) en de politie (index

= 1,63) het vaakst mee te maken heeft. In het hoger onderwijs komt dit probleem het minste voor (index = 0,93).

5. Bij de vermelding van asociaal gedrag zien we dat de sector jeugdzorg opnieuw de hoogste score haalt (index =

1,45) en het hoger onderwijs wederom de laagste score (index = 0,64).

6. Voor overlast treffen we de hoogste scores aan bij het club- en buurthuiswerk (index = 1,41) en bij de politie

(index = 1,27) en de laagste score bij de basisschool (index = 0,49).

7. Misbruik van alcohol vindt men eveneens het vaakst in het club- en buurthuiswerk (index = 1,45), terwijl dat bij

de basisschool uiteraard zeer zeldzaam is (index = 0,31).

8. De aan vermogensdelicten gerelateerde misdragingen scoren het hoogst bij de politie (index = 0,94) en het

club- en buurthuiswerk (index = 0,78). De basisschool scoort ook hier het laagst (index = 0,13).

9. De aan geweld gerelateerde misdragingen scoren het hoogst bij de politie (index = 0,74) en het laagst bij de

gemeentelijke overheid (index = 0,14).
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Tabel 7 Normatieve druk (index) per werkveld

REG DUI SAN HAR TOE ING gemiddeld

basisonderwijs 1,80 1,40 1,60 1,38 1,57 1,31 1,51

middelbaar 2,00 1,79 1,92 1,44 1,26 1,41 1,64

onderwijs

hoger onderwijs 1,88 1,13 0,75 0,82 0,87 1,07 1,09

overheid 1,81 1,27 1,40 1,00 1,33 1,23 1,34

welzijnswerk 1,92 1,44 1,64 1,13 1,18 1,27 1,43

jeugdzorg 1,97 1,59 1,69 1,37 1,39 1,40 1,57

club- en 1,94 1,31 1,94 1,13 0,88 1,17 1,40

buurthuiswerk

politie en justitie 1,96 1,61 1,75 1,35 1,00 1,19 1,48

totaal 1,93 1,48 1,66 1,22 1,20 1,28 1,46

N = 376 371 368 346 368 349 363

1. De werkwijze is gelijk aan die in tabel 6, alleen is de normatieve druk hier op een andere manier geoperationa-

liseerd. We zijn namelijk uitgegaan van de volgende vragen over de werkomgeving van de respondenten. Zijn

er bepaalde gedragsregels waaraan men zich te houden heeft (= REG)? Zijn die gedragsregels duidelijk voor

iedereen (= DUI)? Als er gedragsregels bestaan, zijn er dan ook sancties op overtredingen (= SAN)? Als er sanc-

ties op asociaal gedrag bestaan, zijn die dan hard genoeg (= HAR)? Is er voldoende toezichthoudend personeel

(= TOE)? Grijpen deze toezichthouders snel genoeg in bij asociaal gedrag (= ING)? 

2. De score per werkveld is aangegeven via een index waarvan de waarde tussen 0 en 2 ligt. Hoe hoger de waarde

van die index is, hoe vaker een positief antwoord volgens de respondenten van toepassing is. In de laatste

kolom staat de gemiddelde score, op te vatten als een maat voor de normatieve druk in het werkveld.
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Tabel 8 Verontrusting (index) per werkveld

WANG DRUK TOLE VERO

basisonderwijs 0,58 1,51 0,66 -0,08

middelbaar onderwijs 0,94 1,64 0,61 +0,33

hoger onderwijs 0,54 1,09 0,92 -0,38

overheid 0,75 1,34 0,75 -0,00

welzijnswerk 1,09 1,43 0,70 +0,39

jeugdzorg 1,06 1,57 0,64 +0,42

club- en buurthuiswerk 1,15 1,40 0,71 +0,44

politie en justitie 1,16 1,48 0,68 +0,48

totaal 1,02 1,46 0,68 +0,34

1. Het doel van deze tabel is aan te geven hoe de spanning tussen bestaande regels en normen en het asociale

gedrag van jongeren varieert in de verschillende werkvelden. Er blijkt echter geen significante samenhang te

zijn tussen de verschillende vormen van wangedrag (tabel 6) en de grootte van de normatieve druk (tabel 7).

Daarom bewandelen we voor de verhouding tussen die twee grootheden een theoretische omweg.

2. Op grond van onze hypothese over de samenhang tussen assertief gedrag en levensloop nemen we aan dat de

tolerantie van de omgeving tegenover asociaal gedrag omgekeerd evenredig is aan haar normen of verwach-

tingen ten opzichte van jongeren. Door uit te gaan van de in tabel 7 geschatte normatieve druk (= DRUK),

kunnen we per werkveld ook een maat voor tolerantie (= TOLE) afleiden.

3. Vervolgens kan voor elk werkveld worden vastgesteld in hoeverre het daar gesignaleerde wangedrag tot

verontrusting leidt. In werkvelden die behalve veel wangedrag ook een ruime mate van tolerantie belichamen,

zal de verontrusting meevallen. In werkvelden met een geringe tolerantie zullen op zichzelf kleine misstappen

al sterke verontrusting oproepen. Aldus kan de mate van verontrusting (= VERO) worden geschat door de

factor wangedrag (= WANG) te verminderen met de factor tolerantie (= TOLE).
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N I Z W ,  I N N O V A T I E P A R T N E R  I N  Z O R G  E N

W E L Z I J N

Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW is een onafhanke-
lijke organisatie die zich samen met instellingen, professionals, beleids-
makers en burgers inzet voor de kwaliteit en vernieuwing van de sector
zorg en welzijn. In deze sector werken ruim 750.000 beroepskrachten en
vele vrijwilligers op terreinen als kinderopvang, maatschappelijke dienst-
verlening, sociaal-cultureel werk, ouderendienstverlening, jeugdzorg,
maatschappelijke opvang, verzorgings- en verpleeghuizen, thuiszorg en
hulpverlening aan mensen met een handicap. Ook instellingen buiten de
sector die zorg- en welzijnsactiviteiten ondernemen, zoals opleidingen,
provincies, gemeenten en woningbouwcorporaties, doen regelmatig een
beroep op het NIZW.
Het NIZW informeert, innoveert en ondersteunt de sector en draagt zo
bij aan een zorgzame samenleving waarin de eigen verantwoordelijkheid
en keuzevrijheid van burgers vooropstaan. Het werk van het NIZW is een
combinatie van onderzoek, ontwikkeling en implementatie die het moge-
lijk maakt om vernieuwingen en verbetering van het begin tot het eind te
begeleiden. Dit resulteert onder meer in adviezen, veranderingstrajecten,
trainingen, congressen, boeken, brochures, almanakken, websites, cd-
rom’s, video’s en een informatielijn. De activiteiten van het NIZW zijn
ondergebracht in de centra NIZW Jeugd, NIZW Zorg, NIZW Sociaal
Beleid, NIZW Professionalisering, NIZW International Centre en 2ZW.
Meer informatie over het NIZW is te vinden op www.nizw.nl.
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Joes Kloppenburg en Meindert Tjoelker zijn de meest bekende
slachtoffers van zinloos geweld. Deze incidenten staan niet op
zichzelf. Regelmatig melden kranten gevallen van vandalisme,
verstoring van de openbare orde en mishandeling, soms zelfs
met dodelijke afloop. Massaal bezochte ‘stille tochten’ tegen
zinloos geweld getuigen van de grote maatschappelijke
verontrusting die dit teweegbrengt. Agressief gedrag is aan de
orde van de dag in het verkeer, op straat, in winkels en op
scholen. Jongeren spelen daarin een belangrijke rol.

In Geweld als uitdaging staat de vraag centraal of geweld onder
jongeren toeneemt, waardoor dat komt en wat we eraan
kunnen doen. Gabriël van den Brink kijkt hiernaar vanuit
historisch, sociologisch en pedagogisch perspectief. Empirisch
materiaal en theoretische perspectieven worden bij elkaar
gebracht, zodat een samenhangende visie op agressief gedrag
van jongeren ontstaat. De voorstellen die de auteur aandraagt
om dergelijk gedrag van jongeren te voorkomen, variëren van
langetermijnoplossingen tot direct te treffen maatregelen; van
het stimuleren van sociale betrokkenheid tot het spreiden van
de sluitingstijden van kroegen en discotheken.

Geweld als uitdaging is bestemd voor zowel professionals die in
de praktijk met jongeren werken, als voor beleidsmakers,
journalisten en politici. Het boek biedt een nieuw perspectief op
de problematiek van agressieve jongeren en vormt een aanzet
er anders mee om te gaan.

Gabriël van den Brink is werkzaam bij het NIZW en doet sociaal-
wetenschappelijk onderzoek naar de modernisering van het
bestaan in Nederland. Eerder schreef hij onder meer Hoge eisen,
ware liefde. De opkomst van een nieuw gezinsideaal in
Nederland en Een schaars goed. De betekenis van zorg in de
hedendaagse levensloop.

Geweld als uitdaging is samen met De veiligheidsutopie van
Hans Boutellier door de Stichting Maatschappij Veiligheid en
Politie (SMVP) bekroond met de Publicatieprijs SMVP 2003.
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