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Vervelende feiten
Criminaliteit onder allochtone jongens

P. Schnabel'

Daders van elders

De criminaliteit in Nederland staat er gekleurd op. Het aandeel van de
allochtonen onder verdachten en veroordeelden is aanzienlijk hoger dan
hun aandeel in de bevolking als geheel. In de meeste gevallen komt bet
overigens niet tot de opsporing van een verdachte, maar wanneer het
slachtoffer de dader tenminste nog wel gezien heeft, is de kans groot dat
de omschrijving'gekleurd' is door bet zuidelijke land van herkomst. Ook
in een programma als Opsporing verzocht is bet duidelijk dat bet in wel
erg veel gevallen niet kan zonder verwijzingen naar een min of meer exo-
tische herkomst.

Het is buiten de informele kring van huis-en borreltafel lang taboe ge-
weest de dingen bij hun naam to noemen en nog is bet moeilijk. longens
waar iedereen last van heeft en die zich weinig aan de belangen en ei-
gendommen van anderen gelegen laten liggen, vallen in de beleids-
retoriek nog altijd onder de categorie 'kwetsbare jongeren. De omschrij-
ving van hun uiterlijke kenmerken en de aanduiding van hun afkomst is
in officiele registraties tang vermeden. Het moet voor alle betrokkenen
bij politie, justitie en reclassering bizar zijn geweest vaag to moeten blij-
ven over wie bij hen met naam en toenaam bekend was. Nog moeilijker
werd bet wanneer bet om crimineel gedrag in groepsverband ging. Het
Nederlandse strafrecht individualiseert dat gedrag en maakt bet daar-
door vaak zo ongrijpbaar. Dat wordt alleen maar erger, naarmate de
tegenpartij beter weet aan welke beperkingen toezicht en controle in
Nederland onderworpen zijn. .

De 'kieine Criminaliteit' is de criminaliteit waar de burger bet meest
last van heeft. Auto-inbraken, berovingen, zakkenrollerij, drugs-
koeriersdiensten, bedreigingen, insluipingen, winkeldiefstallen en wat er
verder allemaal nog aan kleine hinder is, veranderen met en bij elkaar
bet sociale klimaat. Het words vergiftigd door angst, wantrouwen en
haat. Machteloos meestal, zeker ten opzichte van de daders, maar uiterst
werkzaam als ondermijning van bet vertrouwen in de kwaliteit van bet
openbaar bestuur. Natuurlijk weet iedereen dat een groot deel van de
criminaliteit nog steeds een zaak van 'eigen' mensen is, maar juist in de
grote steden en in de openbare ruimte wordt bet beeld bepaald door wie
hier op eigen kracht of op initiatief van de ouders naar toe gekomen is
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om een betere toekomst to krijgen. Dat is niet zo gemakkelijk en de
moeilijke weg is tang niet altijd lonend. Waarom dan wachten op belo-
ning, als de kans op bestraffing zo klein is.

Van alles meer

Het percentage opgehelderde misdrijven neemt nog steeds af, terwijl
tegelijkertijd justitie steeds meer zaken ter afhandeling voorgelegd krijgt,
de straffen zwaarder worden en de gevangenissen voller en groter. Vier
kabinetten hebben voor een verviervoudiging van het aantal cellen ge-
zorgd tot nu bijna 16.000 en het is nog niet genoeg. Wie naar de bezetting
van at die cellen kijkt, kan niet anders dan constateren dat zonder de al-
lochtone veroordeelden de uitbreiding van het cellenbestand in de
Nederlandse gevangenissen zich tot minder dan de helft zou hebben
kunnen beperken. De sterke groei in de laatste twee decennia van de cri-
minaliteit als geheel komt voor het grootste deel op rekening van alloch-
tonen. Het gaat dan vooral om jongens en jonge mannen van
Marokkaanse en Antilliaanse afkomst.

Deze ontwikkeling is niet tijdig voorzien en heeft men ook to tang niet
willen zien. Dat is inmiddels wel veranderd, maar een overblijfsel van die
houding is nog terug to vinden in het in de registraties ontbreken van een
aanduiding van de etnische achtergrond bij allochtone verdachten, die
wel de Nederlandse nationaliteit hebben of in Nederland geboren zijn.
Het gevolg is een statistische overschatting van het aandeel van de au-
tochtone verdachten van misdrijven. Dat zal in de komende jaren alleen
nog maar toenemen, omdat steeds meer jongeren van allochtone af-
komst formeel en administratief niet meer als zodanig onderscheiden
zullen kunnen worden.

Uiteraard zou er geen noodzaak zijn allochtone jongens als zodanig
herkenbaar to houden, als ze zich ook in andere relevante opzichten niet
van autochtoon Nederlandse jongeren zouden onderscheiden. Dat doen
ze wel. De werkloosheid onder hen is aanzienlijk hoger en de school-
prestaties blijven behoorlijk achter. Twee sterke indicatoren voor de kans
op een gemakkelijkere entree tot een criminele loopbaan, die bovendien
vaak een patroon en een stijl aanneemt die nogal afwijkend is van wat we
in Nederland gewend zijn.

Een traditioneel maatschappijkritisch argument om het beeld van de
ongunstige oververtegenwoordiging to corrigeren is to wijzen op de se-
lectieve waarneming en ook neiging tot stigmatisering van gewone bur-
gers, politieambtenaren en rechters. Wie er niet'Hollands' uitziet, is niet
alleen sneller verdacht, maar wordt ook gemakkelijker veroordeeld. Een
zekere mate van vooringenomenheid kan nooit worden uitgesloten - at
betekent een houding van vooringenomenheid nog helemaal niet dat
het feitelijke gedrag van een politieman of rechter daar ook door zal wor-
den bepaald -, maar de opmerkelijke verschillen in de criminaliteits-
cijfers tussen de verschillende etnische groepen kunnen hier niet door
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worden verklaard. Bovendien treden die verschillen niet alleen in Neder-
land op. Ze hebben dus een structureel en een cultureel karakter. Opvoe-
ding en achtergrond in combinatie met een verblijf in een daar niet goed
bij passende omgeving kunnen dus heel slecht uitpakken.

Vervelende feiten

Harde woorden, maar worden die gestaafd door harde feiten?
Laten we maar eens kijken. Criminaliteit is uiteraard nog altijd een zaak
van vooral jonge mannen en jongens. De hoogste criminaliteitscijfers
worden gevonden in de leeftijdsgroep van 14 - 24 jaar, met een geleide-
lijk kleiner wordende uitloop tot ongeveer 34 jaar. De voor crimineel ge-
drag gevoelige groep in de Nederlandse bevolking telt ongeveer twee mil-
joen mannen. Per jaar worden voor deze groep ongeveer 140.000
processen-verbaal (op een totaal van ruim 180.000) als verdachte van
een misdrijf opgesteld. Dat is in relatie tot bet totaal aantal delicten waar
de Nederlandse bevolking zich slachtoffer van voelt (4,8 miljoen) maar
een klein aantal. Het blijft ook nog bescheiden, als we uitgaan van de 1,2
miljoen delicten die de politie gemiddeld per jaar registreert.

Op basis van bet Herkenningsdienstsysteem van de politie is onlangs
gepoogd to komen tot een beschrijving van de verdachtenpopulatie voor
bet jaar 1998 (Van Tilburg en Grapendaal, 2000). Hoewel dat expliciet de
bedoeling was, blijkt bet nauwelijks mogelijk tot een adequate beschrij-
ving van de allochtone verdachtenpopulatie to komen, althans niet op
grond van de algemeen geaccepteerde definitie die bet CBS daarvoor
aanhoudt. Als allochtoon van de eerste generatie wordt dan beschouwd
wie zelf in bet buitenland is geboren, als allochtoon van de tweede gene-
ratie wie zelf in Nederland is geboren, terwijl tenminste een van de
ouders in bet buitenland is geboren. Deze omschrijving is al niet slui-
tend, maar de gegevens van bet Herkenningsdienstsysteem blijven daar-
bij nog ver achter. Het HKS registreert immers alleen geboorteland en
nationaliteit van de verdachte zelf. Dat betekent in de registratie een
forse onderschatting van bet adndeel allochtonen onder de verdachten.
Van de jonge Turken en Marokkanen is bet grootste deel in Nederland
geboren en heeft ook de Nederlandse nationaliteit. Ongeveer 40% be-
hoort tot de tweede generatie en daarvan is de overgrote meerderheid
nog geen twintig jaar oud. Voor de jonge generaties Surinamers geldt
hetzelfde - de immigratie eindigde in 1975 -, maar voor de jonge Antillia-
nen weer minder, omdat zij vaak pas in hun tienertijd en in de jaren ne-
gentig naar Nederland zijn gekomen. Molukkers moeten al behoorlijk
oud zijn (geboren voor 1951) om nog als allochtoon herkend to worden.
Dit is de enige groep waar voor een deel ook al gesproken kan worden
van een volwassen derde generatie, wier ouders ook al in Nederland ge-
boren en getogen zijn. Mensen met een Nederlands-Indische achter-
grond worden niet als allochtoon beschouwd en bevinden zich zowel in
de eerste als tweede generatie al geheel in levensfasen die in de
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criminaliteitscijfers nauwelijks meer een rot spelen. Te oud voor bet
slechte pad, als ze zich daar at ooit op hebben begeven.

Van Tilburg en Grapendaal (2000) komen met alle beperkingen die het
materiaal hun oplegt tot een schatting van de mate van over (of onder)
vertegenwoordiging van de verschillende bevolkingsgroepen in bet aan-
tal verdachten van een misdrijf in relatie tot de bevolking als geheel. Als
we de landelijke indicator voor de bevolking boven de twaalf jaar op 1
stellen, dan blijkt de kans voor een Antilliaan om met de politie in aanra-
king to komen op jaarbasis ongeveer 6,5 to zijn, voor een Afrikaan 4,8,
voor een Marokkaan 4,1, voor een Joegoslaaf bijna 4, voor een Surinamer
ongeveer 3,5, voor een Turk iets meer dan 2 en voor een Nederlander 0,8.
De afwijkingsindicator is voor sommige groepen nog behoorlijk wat gro-
ter - en voor de Nederlandse groep als geheel wat kleiner -, wanneer we
ook de tweede generatie goed zouden kunnen toedelen. Het'Neder-
landse' aandeel in de totale populatie, nu ongeveer 74%, zou dan daeen
tot zeker ruim onder de 70%. Bij de jongeren alleen is dat zelfs aanzien-
lijk veel minder dan de helft.

Dat klopt ook wat beter met de cijfers, die wat verder naar beneden in
het stroomschema van delictmelding tot veroordeling kunnen worden
aangetroffen (Wittebrood 2001, p. 173, figuur 8.2). Voegen we daar de
etnische achtergrond als variabele in, dan wordt het percentage oor-
spronkelijke Nederlanders steeds kleiner. In 1999 was van de gedetineer-
den 46% in Nederland geboren, van de strafrechtelijke jongeren was 38%
van Nederlandse afkomst, 19% Marokkaans, 15% Surinaams, 8% Antilli-
aans en 4% Turks (Jaarboek 2000, figuur 18.11 en tabel 18.11; tabel
18.14). Rekening houdend met de omvang van de verschillende groepen
in Nederland zijn de Antillianen sterk oververtegenwoordigd en de Tur-
ken (in aantal met 300.000 de grootste etnische groep) juist sterk onder-
vertegenwoordigd. In relatie tot de totale omvang van de groep jongeren
is de Nederlandse groep verreweg de kleinste en de Antilliaanse groep
weer de grootste. Het verschil is ongeveer een factor 10.

Het HKS laat ook verschillen zien in de betrokkenheid bij verschillende
typen misdrijven. Nederlanders, inclusief de tweede generatie alloch-
tonen, zijn duidelijk oververtegenwoordigd in misdrijven op het gebied
van openbare orde, vernieling en verkeer. Bij Marokkanen valt een over-
vertegenwoordiging op bet gebied van de opiumdelicten, vermogen, ge-
weld en openbare orde op. De Antillianen ook weer veel drugs, en daar-
naast gewelds-en vermogensdelicten. De Surinamers wijken daar niet
erg vanaf. De Turken vallen op, omdat bet bij hen ook om verkeersdelic-
ten (naast drugs en geweld) en weinig om vermogensdelicten gaat (de
algemene indruk is dat Turken juist weer wat sterker vertegenwoordigd
zijn in de grote criminaliteit). Dit alles moet ook weer gezien worden
tegen de achtergrond van een dalend opsporingspercentage bij een stij-
gend aantal delicten en een sterk stijgend aantal gedetineerden: tussen
1991 en 1999 een stijging van bijna 40% tot 47.000 (over het hele jaar ge-
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rekend). Per 100.000 inwoners overigens nog altijd meer dan een factor
tien lager dan in de Verenigde Staten bet geval is.

Een allochtoon effect

Ondanks alle ongelukkige beperkingen waar de verschillende registraties
onder gebukt gaan en ondanks alle voorbehouden die gemaakt moeten
worden, is bet algemene beeld toch heel duidelijk, zij bet niet op voor-
hand gemakkelijk to interpreteren. Er is een groot verschil tussen au-
tochtonen en allochtonen in de kans verdacht to worden van een delict
en dat verschil is nog groter waar het de kans op een veroordeling en de-
tentie betreft. Doordat er zoveel meer autochtonen als allochtonen zijn,
weerspiegelen de absolute getallen de relatieve verhoudingen niet goed.
Niettemin, van de gedetineerden en ook van de strafrechtelijke jongeren
is nu nog slechts een minderheid van oorspronkelijk Nederlandse af-
komst. Alle cijfers wijzen erop dat de criminaliteit op zich groeit en
daarin weer het aandeel van de allochtonen. De uitbreiding van de capa-
citeit van de Nederlandse gevangenissen is voor zeker de helft een 'al-
lochtoon' effect geweest. De andere bepalende factor is bet - deels daar-
mee samenvallende - groeiende aandeel van de opiumdelicten in bet
Nederlandse gedetineerdenprofiel geweest. Zwaardere criminaliteit en
langere straffen zijn een bijkomend effect.

De verschillen tussen allochtonen zijn overigens minstens zo uitge-
sproken als de verschillen tussen autochtonen en allochtonen. Deze ver-
schillen kunnen maar zeer ten dele verklaard worden uit verschillen in
duur van aanwezigheid, generatie of sociaal-economische positie. Ook
de delictprofielen blijken per groep eigen trekken to vertonen. Dat vraagt
om nadere bestudering en analyse om aanknopingspunten to vinden
voor een meer effectieve repressieve en preventieve aanpak per groep.

Dat klinkt simpel, maar dat is het niet. De analyse blijft met een aantal
onopgeloste vragen zitten, bijvoorbeeld waarom Marokkaanse jongens
bet zoveel slechter doen dan Turkse jongens. De schoolresultaten zijn
van beide groepen niet bijzonder goed to noemen, men woont in verge-
lijkbare wijken en leeft in zeer vergelijkbare omstandigheden. In beide
gevallen beschouwt vrijwel iedereen zich als moslim en geeft men ook
vrijwel zonder uitzondering aan grote betekenis aan bet geloof to hech-
ten. Bij jonge Antillianen is de analyse vrij dwingend, maar er vloeit geen
oplossing uit voort. De meeste van hen stonden er op Curacao of Bonaire
al niet goed voor - geen opleiding, geen werk, geen stabiele gezins-
relaties - en dat is in Nederland alleen nog maar erger geworden. Wie als
jonge Antilliaan alleen en zonder diploma's en bovendien met een ge-
brekkige taalbeheersing naar Nederland komt, moet al heel sterk in zijn
schoenen staan om niet in de criminaliteit terecht to komen. Die kans
wordt nog vergroot door de grote waarde die in de eigen kring wordt toe-
gekend aan een flitsende presentatie. Mooie kleren, gouden sieraden,
snelle scooters en auto's zijn juist voor jonge Antilliaanse mannen heel
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belangrijk om erbij to kunnen horen. Vakken vullen bij Albert Heijn is
dan niet voldoende.

In Nederland is men eraan gewend dat crimineel gedrag van jonge
mannen meestal vanzelf minder wordt als ze vaste verkering krijgen en
een eigen gezin gaan stichten. Het is allerminst zeker dat dit voor al-
lochtone jongens ook opgaat. Zeker jonge Antillianen kijken anders aan
tegen een partner en een gezin dan in Nederland zelfs in de meest crimi-
nele milieus gebruikelijk is. Bij moslims is de sociale scheiding tussen
mannen en vrouwen zo groot, dat bet in principe niet moeilijk is zowel
een oppassende echtgenoot als een succesvolle boef to zijn. Regelmatig
zijn er ook berichten over oudere jongens die als opdrachtgevers optre-
den en ook volwassen mannen, ook autochtone, die als helers fungeren.
De jonge jongens doen dan bet werk en zij regelen de handel. Naarmate
dat ook beter georganiseerd wordt, komt ook bet spookbeeld van een
maffia dichterbij.

De blik vooruit

Ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking is nu als allochtoon to be-
schouwen. De Surinamers, Turken en Marokkanen maken elk op zich
bijna 2% van de bevolking uit, de Antillianen groeien naar de 1% toe. Dat
is niet veel, al woont van de Surinaamse en Antilliaanse bevolking nu
ongeveer 35 tot 40% in Nederland, maar bet landelijke cijfer suggereert
een spreiding en vermenging die er in werkelijkheid nauwelijks is. De
allochtonen wonen vooral in de grote steden en daar vormen ze inmid-
dels ook 35 tot 40% van de bevolking. Van de jongeren.onder de twaalf
jaar is zelfs de meerderheid van allochtone herkomst, wat in een stad als
Rotterdam kan betekenen dat men tot een van de ruim 160 verschillende
nationaliteiten daar vertegenwoordigd behoort. In alle grote steden wo-
nen de allochtonen ook voor een belangrijk deel dicht bij elkaar in
meestal weinig aantrekkelijke wijken. De nadelen van wat er op bet eer-
ste gezicht als segregatie uitziet worden voor hen in eerste instantie in
belangrijke mate opgeheven door de voordelen van 'congregatie': eigen
winkels, godshuizen, verenigingen en ontmoetingsplaatsen. Uiteindelijk
ook eigen scholen, wel niet formeel meestal, maar als onvermijdelijk ge-
volg van een vrijwel geheel allochtoon samengestelde leerlingen-
populatie.

Wie bet goed doet - dat wil meestal zeggen dat men in de Nederlandse
samenleving economisch succesvol is -, trekt meestal weg naar betere en
nog vooral 'witte' wijken of voorsteden. Die ontwikkeling is vooral bij
Surinamers goed to zien, ook bij Aziaten overigens en een deel van de
Oost-Europeanen en West-Afrikanen. Bij Turken en vooral bij Marokka-
nen gaat bet langzamer en zijn de aantallen naar verhouding ook zeker
kleiner. Wat precies de oorzaken van hun moeizaam verlopende integra-
tie zijn, is niet helder, al zijn er veel verschillende interpretaties: bet anal-
fabetisme van de eerste generatie, de voorkeur voor een huwelijkspart-
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ner uit bet land van herkomst, de trouw aan bet traditionele geloof, de
verbondenheid met familie en dorp, bet onvermogen to profiteren van
moderne opvoedingsinzichten, de afkeer van de profane westerse cul-
tuur, de teleurstelling over de eigen ]age sociaal-economische positje in
een land van grote welvaart. Voor at deze hypothesen is wet ondersteu-
ning to vinden, maar de raadsels blijven. Waarom toch zoveel verschillen
tussen Turken en Marokkanen, tussen de schoolprestaties van jongens
en meisjes, tussen succesvollen en achterblijvers?

De vragen zijn wetenschappelijk interessant, maar vooral maatschap-
pelijk relevant. Er gaat niet onmiddellijk een generatie verloren, maar wet
blijven met name teveel jongens hangen in een situatie die op korte ter-
mijn we] veel spanning biedt en buitengewoon Ionend is, maar op de
langere termijn toch voor hen uitzichtloos en voor de samenleving ge-
vaarlijk. In de afgelopen jaren is er at heel veel tijd, geld en mankracht
ingezet om dit probleem beter in de greep to krijgen (Vasthoudend en
effectief, 2002). De resultaten zijn nog bescheiden en wat vooral veront-
rustend is, de leeftijd van bet begin van bet delinquente gedrag ver-
schuift steeds meer naar bet begin van de puberteit en de neiging tot ge-
weld lijkt toe to nemen.

Soms wordt wet erg gemakkelijk gedacht over de aanpak en dan is er
meestal ook sprake van een heilig geloof in 66n specifieke aanpak: re-
pressie of juist preventie, zinvol werk of survivaltochten. Ze hebben alle-
maal en elk hun waarde, maar bet is wet zeker dat er niet 66n remedie is.
De nieuwe nota ter versterking van de aanpak van jeugdcriminaliteit
Vasthoudend en effectieflevert een hele catalogus aan maatregelen. Veel
heil wordt verwacht van bet "sluitend maken van de zorg, de begeleiding
en de sanctionering van jongeren die crimineel gedrag vertonen". Zeker
bij de wat jongere jongens verwacht men ook heel wat van een verster-
king van de rot van de opvoedingsmogelijkheden van de ouders. In de
praktijk zal dat niet zo gemakkelijk zijn, omdat heel wat jongens in deze
groep nauwelijks of zelfs helemaal niet over een adequaat gezinsverband
beschikken.

Naarmate de jongens ouder worden, neemt uiteraard bet repressieve
element toe. Erg effectief is ook dat meestal niet, temeer niet omdat het
vaak niet of op een veel to laat moment tot maatregelen komt. Meer inzet
van politie heeft niet zoveel zin, als het daarna ook niet onmiddellijk tot
een justitiele aanpak komt of een sanctie bij gebrek aan capaciteit niet
ten uitvoer kan worden gebracht. Zo simpel ligt bet vaak en helaas is bet
zo moeilijk daar wat aan to doen. Te vaak ontbreekt bet aan een goede
"keten" van opsporing, zorg en straf. Ook als de afstand in de tijd tussen
bet delict en de veroordeling en tussen de veroordeling en de straf to lang
wordt, verliest bet hele idee van verantwoordelijk gesteld worden voor
wat je doet, bijna iedere betekenis. Snel politie-optreden, gecombineerd
met justitie in de wijk en een sanctie die ook inderdaad als een echte
straf beleefd wordt, zijn nu at de belangrijkste ingredienten voor een suc-
cesvol jeugdcriminaliteitsbeleid. Dat zal in de toekomst niet anders zijn.
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Integratie kost tijd en vraagt van beide kanten grate inzet: Criminaliteit
bij bepaalde groepen immigranten of hun kinderen is niet onmiddellijk
een bewijs dat de integratie niet lukt, maar kan het proces wel bedreigen.
De autochtone bevolking kan zich in wantrouwen en angst van de
nieuwkomers afkeren en de nieuwkomers kunnen zich gediscrimineerd
gaan voelen. Zozeer zelfs dat ook de vraag waarom in sommige gevallen
en in vergelijking met anderen de integratie zo moeizaam verloopt, niet
door de betrokkenen zelf, maar alleen door de anderen gesteld kan war-
den. Dat is gelukkig wel aan het veranderen. Inburgering kan ook een eis
aan jezelf zijn.
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