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VOORWOORD

Aan dit onderzoek hebben meer dan duizend VMBO-leerlingen meegewerkt.
Soms hadden de jongeren zo hun twijfels over de zin van dit onderzoek: ‘Wie
is er geïnteresseerd in onze mening?’ vroegen zij dan, ‘Denkt U nou echt dat het
iets uitmaakt hoe wij over misdaad en straf denken?’ ‘Naar ons wordt toch nooit
geluisterd, dus het is moeite voor niks’. Ondanks deze twijfels hebben zij zich
over het algemeen voor 100% ingezet tijdens het onderzoek. Met veel geduld,
openheid en ernst hebben de meisjes en jongens, die aan de gesprekken mee-
deden, hun opvattingen over misdaad en straf uiteengezet. De jongeren bleken
zeer serieus nagedacht te hebben over straffen, en droegen soms oplossingen aan
om de jeugdcriminaliteit in Nederland terug te dringen. Wat me daarbij vaak
opviel, is hoe wijs veel van deze jongeren zijn. Ik kan hen stuk voor stuk niet
genoeg bedanken voor de enthousiaste medewerking. En ik hoop van harte dat
deze studie zal bijdragen tot een beter luisteren naar de waardevolle inzichten
van jongeren in Nederland, vooral door de beleidsmakers.

Ook aan de leiding en leerkrachten van de tien scholen die dit onderzoek
mogelijk maakten, ben ik veel dank verschuldigd. Zij hebben de deuren van hun
klaslokalen voor me opengezet, talloze lessen laten ‘verstoren’ door het onder-
zoek en in de pauzes over hun ervaringen met diefstal en geweld door jongeren
op school verteld. 

De politie in Utrecht wil ik eveneens hartelijk bedanken voor haar medewer-
king. Op diverse wijkbureaus hebben agenten gesprekken met me gevoerd en
dienstdoende wijkagenten hebben me meegenomen op hun avondrondes door
de wijk. Daarbij heeft Wilfred Janmaat, van het bureau EXPA, me bijzonder
geholpen door tijd vrij te maken voor een aantal lange gesprekken.

Lange gesprekken heb ik ook mogen voeren met diverse deskundigen. Onder
hen zijn Drs. Carlos Erselina, Dr. José Verouden, Mr. Mohammed Meliani, Mr.
Sadik Harchaoui, Dhr. Jamal Arhlam en Prof. dr. Carel Jansen mij zeer van
dienst geweest.

Een aantal van mijn allochtone vrienden heeft als ‘ervaringsdeskundige’
bijgedragen tot een beter begrip van verschillende manieren van denken over
wangedrag (misdaad) en straf. In het bijzonder wil ik Kenneth, Hamid Amaador,
Kamil Unal, Nurai en Phillis hiervoor bedanken.

Bovendien gaat mijn dank uit naar mijn promotor Prof. dr. Frank Bovenkerk,
de instigator van dit project Dr.Yücel Yeşilgöz (tevens eerste co-promotor) en
alle collega’s op het WPI.
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VOORWOORDviii

Dr. Wim Jansen, mijn tweede co-promotor, wil ik extra bedanken voor zijn
hulp bij het statistische deel van deze studie. Zonder zijn steun en inzichten had
ik dit proefschrift niet tot stand kunnen brengen.

Ten slotte, maar niet op de laatste plaats, ben ik het ‘thuisfront’ heel veel dank
verschuldigd, niet alleen voor het creëren van ruimte voor dit dikwijls allesover-
heersende werk, maar vooral voor het meedenken over deze thema’s. 

Daarbij wil ik een speciaal woord van dank richten aan mijn vader. Altijd
kon ik bij hem aankloppen als ik een plek zocht om, in afzondering, stukken te
schrijven. Hij was uiterst geboeid door het onderwerp van deze studie en dacht
voortdurend met me mee. Ik weet nog dat we op een avond tot diep in de nacht
spraken over de opvattingen van Nederlanders over misdaad en straf, en dat ik
hem vertelde hoe opvallend ik de juridische benadering van veel Nederlandse
jongeren vond: alsof zij een amateur politieopleiding hadden gevolgd. De
volgende ochtend werd mijn vader wakker met de volgende zin in zijn hoofd:
‘Mijnheer de Boer, U moet niet vergeten: Nederlanders zijn een juridisch
denkend volk’. Dit had een oud-gouverneurgeneraal van Indonesië in 1955
tegen mijn vader gezegd, tijdens een diner in Den Haag. De essentie en implica-
ties van de boodschap in deze herinnering, of ‘ingeving’, zoals mijn vader dat
noemde, vond hij van groot belang voor het begrijpen van de Nederlandse
opvattingen over misdaad en straf. 

Mijn vader was de naam van de desbetreffende man vergeten; misschien was
het gouverneur-generaal De Graeff, of de Jonge, waarover Geert Mak schrijft
in zijn boek ‘De eeuw van mijn vader’.

Deze discussie met mijn vader was tevens de laatste, want niet zo lang
daarna overleed hij. Ik weet dat hij ontzettend graag de promotie had bijge-
woond. Aangezien dat nu niet meer kan, draag ik dit proefschrift aan hem op.
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Hoofdstuk 1

OPVATTINGEN OVER MISDAAD EN STRAF: 
CULTUREEL SPECIFIEK?

‘The more one analyses people, the more all reasons for analysis
disappear. Sooner or later one comes to that dreadful universal thing
called human nature.’ (Oscar Wilde)

In deze studie wordt verslag gedaan van empirisch onderzoek, uitgevoerd tussen
2000 en 2004, onder vijf groepen jongeren in Nederland: autochtone Nederland-
se jongeren en allochtone jongeren met een Antilliaanse, Surinaamse, Marok-
kaanse of Turkse achtergrond. Een deel van deze allochtone jongeren heeft de
Nederlandse nationaliteit. Teneinde omslachtige formuleringen te vermijden,
worden de groepen in deze studie achtereenvolgens aangeduid als Nederlandse,
Antilliaanse, Surinaamse, Marokkaanse en Turkse jongeren. In alle gevallen
gaat het om jongeren die op een VMBO-school onderwijs volgen.

De vraag, waarop door middel van dit onderzoek een antwoord gezocht is,
luidt: hebben deze vijf groepen jongeren eensluidende opvattingen over crimi-
naliteit (diefstal en geweld) en straf; of is het veeleer zo dat zij van elkaar ver-
schillen?

In dit hoofdstuk vindt eerst een problematisering plaats van het overkoepelende
thema van de studie: de oververtegenwoordiging van allochtone jongeren in de
criminaliteitscijfers, gepaard met etnisch specifieke criminaliteitsprofielen en de
verschillende interpretaties van deze feiten (paragraaf 1.1). Daarna worden in
paragraaf 1.2 de doelstellingen toegelicht van dit onderzoek. Hierbij wordt ook
aandacht besteed aan het grotere onderzoekprogramma waarvan de studie deel
uitmaakt. Met het onderzoek wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de
discussie over de vraag of opvattingen over misdaad en straf al dan niet cultureel
specifiek zijn of in welke mate dit mogelijk het geval is. In paragraaf 1.3 staat
deze kernvraag centraal: het al dan niet etnisch of cultureel specifiek zijn van
opvattingen over misdaad en straf. Op basis van wetenschappelijke literatuur
komen hier zowel argumenten aan de orde van onderzoekers die een universalis-
tisch standpunt aanhangen wat opvattingen over misdaad en straf aangaat, als
argumenten die pleiten voor het tegengestelde standpunt: dat dergelijke opvat-
tingen verschillen bij verschillende etnische of culturele groepen. In aanvulling
hierop komen sociaal-wetenschappelijke studies ter sprake die onder afzonderlij-
ke etnische groepen in Nederland zijn verricht: onder Turken, Surinamers,
Marokkanen, Antillianen en Nederlanders. Bieden dergelijke studies aankno-
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HOOFDSTUK 12

1 De percentages zijn gerelateerd aan de omvang van de betreffende bevolkingsgroep. Van de
autochtone Nederlanders (12 tot 65 jaar) was in hetzelfde jaar 1.3% door de politie als verdachte
geregistreerd. 

pingspunten voor verwachtingen over etnisch specifieke opvattingen over
misdaad en straf? In paragraaf 1.4, tenslotte, wordt de opzet van de studie kort
toegelicht.

1.1 CRIMINALITEIT: OVERVERTEGENWOORDIGING EN ETNISCH 
SPECIFIEKE PATRONEN

1.1.1 Cijfers

Er bestaan tal van studies die wijzen op een oververtegenwoordiging van
bepaalde groepen allochtone jongeren in criminaliteit in het algemeen en in
bepaalde typen van crimineel gedrag in het bijzonder. In 1998 verscheen de
interministeriële studie ‘Vier Jaar Van Montfrans’ (Ministerie van Justitie e.a.
1998), waarin de getalsmatige oververtegenwoordiging van allochtonen (vooral
jongeren) en etnisch specifieke delictprofielen werden geconstateerd. Wat deze
delictprofielen betreft, zetten Bovenkerk en Yeşilgöz in 1999 de bevindingen op
een rij uit eerdere onderzoeken: ‘Turkse daders zijn oververtegenwoordigd bij
agressieve delicten gepleegd binnen de eigen kring; Surinaamse delinquenten
zijn naar verhouding vaak te vinden in de sfeer van de kleinschalige handel in
drugs en straatroof; Antilliaanse jongemannen komen opvallend vaak met politie
en justitie in aanraking vanwege diefstal met geweld en vooral het ‘steken’ met
messen; Marokkaanse delinquenten maken zich relatief vaak schuldig aan
diefstal en straatroof’ (Bovenkerk & Yeşilgöz 1999, 232-233).

Driessen e.a. (2002) hebben vijftien jaar criminaliteitsstatistiek waarbij naar
etnische afkomst was onderscheiden, teruggaand tot het midden van de jaren
tachtig, op een rij gezet. Turkse jongens bleken het minst oververtegenwoordigd
(1.5 maal), Surinaamse jongens wat meer (2.6 maal), Antilliaanse en Marok-
kaanse jongens het meest met respectievelijk 3.4 en 4.0 maal (allemaal ten
opzichte van het gemiddelde indexcijfer 1.0). Tal van latere onderzoeken
bevestigen dit beeld. Bijl e.a. (2005) constateerden in de ‘Integratiekaart 2005’
bijvoorbeeld dat bij de leeftijdsgroepen van 12-17 jarigen en 18-24 jarigen de
Marokkanen en Antillianen er ongunstig uitspringen wat betreft crimineel
gedrag. Zij meldden onder meer ook dat uit de leeftijdsgroep van 18-24 jarigen
van de Marokkaanse herkomstgroep een op de vijf personen bij de politie als
verdachte was geregistreerd. In het hoofdstuk over criminaliteit in de ‘Integratie-
kaart 2006’ kwam Blom (2006) tot vergelijkbare conclusies. De gegevens
hebben hier betrekking op registratiejaar 2004. ‘Van de vier grote ‘klassieke’
herkomstgroepen werden Antillianen van 12 tot 18 jaar het vaakst als verdachte
geregistreerd (7.2%) en Turken het minst vaak (4.0%)’ (Blom 2006, 75).1
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2 In het HKS (herkenningssysteem) legt de politie gegevens vast van processen-verbaal van aangiften
en van processen-verbaal die zijn opgemaakt tegen verdachten van een misdrijf. 

Jennissen en Blom hebben in een recent WODC/CBS-Cahier gegevens op
een rij gezet die betrekking hebben op registratiejaar 2003 (Jennissen & Blom
2007). Met vele slagen om de arm – het merendeel van alle gepleegde delicten
is niet geregistreerd en de etnische achtergrond van de verdachten of daders is
lang niet altijd bekend – wijzen zij op de (sterke) oververtegenwoordiging van
(jongere) allochtonen in de criminaliteit. Voor vermogensdelicten met geweld
geldt dat 39% hiervan wordt gepleegd door autochtonen en westerse allochtonen
samen, terwijl deze groep ruim 88% van de bevolking uitmaakt. Niet-westerse
allochtonen plegen 61% van deze delicten, terwijl zij nog geen 12% van de
bevolking vormen. Van alle in het HKS geregistreerde delicten in 2003 was in
ongeveer een derde van de gevallen waarin de etnische afkomst van de dader
bekend was, een niet-westerse allochtoon de vermoedelijke dader.2 Jennissen en
Blom wijzen ook op etnisch specifieke criminaliteitsprofielen. Binnen de
Antilliaanse bevolkingsgroep, die overigens over de hele linie de hoogste
criminaliteitscijfers vertoonde in 2003, hebben degenen die criminaliteit plegen
een apart profiel: zij waren vooral oververtegenwoordigd in drugs- en wapende-
licten en vermogensdelicten met geweld. Marokkaanse criminele jongens zijn
relatief sterk vertegenwoordigd in de categorieën vermogensdelicten (met en
zonder geweld), bedreiging en vernieling en verstoring van de openbare orde.
Het profiel van delinquente Surinamers slaat hoog uit bij verkeersmisdrijven en
drugs- en wapendelicten; dat van Turken (die van de vier groepen de laagste
criminaliteitscijfers kennen) bij verkeersmisdrijven en wapendelicten. Tenslotte
wordt hier gewezen op het recent gepubliceerde ‘Jaarrapport Integratie 2007’
van het Sociaal en Cultureel Planbureau (Dagevos & Gijsberts red. 2007),
waarin Jennissen, Oosterwaal en Blom (2007) opnieuw tot dezelfde conclusies
komen. Ook nadat zij de uit het HKS beschikbare cijfers hebben gecorrigeerd
voor sociaal-economische variabelen (meer hierover verderop in deze paragraaf)
komen zij tot de conclusie ‘dat het niet al te positief is gesteld met de criminali-
teit onder niet-westerse allochtonen als we deze vergelijken met die van de
autochtone bevolking’ (Jennissen, Oosterwaal & Blom 2007, 244).

De conclusie van al dit onderzoek naar geregistreerde criminaliteit is dan ook
dat het gegeven van oververtegenwoordiging van (vooral jongere) allochtone in
de criminaliteit consistent is. Bovendien is er sprake van etnisch specifieke
profielen.

Bij de cijfers die in de genoemde rapporten en studies zijn gebruikt, moeten wel
veel vraagtekens worden gezet. Alle aangehaalde onderzoekers benaderen de
cijfers ook met de nodige omzichtigheid. Ten eerste zijn er definitieproblemen:
wie rekent men tot etnische minderheden en welke soort criminaliteit wordt in
beschouwing genomen? Korf (2001) heeft aangetoond dat beschikbare crimina-
liteitscijfers vertekenend zijn vanwege onder meer definitieproblemen rond
etniciteit en onduidelijkheden over de registratiepraktijk. Bovenkerk stelde in
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1990 al dat men bij een cijfermatige benadering van criminaliteit onder allochto-
nen eigenlijk ook hun ondervertegenwoordiging zou moeten betrekken. Men
denke bijvoorbeeld aan witteboordencriminaliteit; daar scoren deze groepen
waarschijnlijk niet hoog (Bovenkerk 1990, 14). Daarnaast is het voor een
correcte beeldvorming goed om naast het daderschap ook het slachtofferschap
van criminaliteit onder etnische minderheden te benadrukken (Korf & Boven-
kerk red. 2007).

Een volgende beperking luidt dat het hier voornamelijk om een probleem van
de tweede generatie immigranten gaat en veel minder van de eerste (een uitzon-
dering hierop vormen Antilliaanse en Arubaanse jongeren van de eerste genera-
tie, een groep met een specifiek migratieprofiel, zie bijvoorbeeld Bovenkerk
2001). Dit komt overeen met de internationale ervaring. De risicofactoren
waaraan tweede generatie jongeren bloot staan, zijn goed gedocumenteerd. Zo
constateert bijvoorbeeld Waters (1999) in zijn studie over misdaad en immigran-
tenkinderen in de Verenigde Staten – bezien over honderd jaar immigratiege-
schiedenis en zeer uiteenlopende immigrantengroepen – dat jongens van de
tweede generatie veelal dezelfde problemen hebben: ernstige relatieproblemen
met hun ouders en de verleiding tot deelname in subculturele jeugdgroepen die
deviant gedrag vertonen. Bovenkerk en Yeşilgöz (1999) vatten de bevindingen
van Waters als volgt samen: ‘De tweede generatie (...) staat bloot aan een
onevenwichtige en niet-consistente mengeling van opvoedingsinvloeden van
tenminste het gezin, de straat, de school en de massamedia’ (Bovenkerk &
Yeşilgöz 1999, 237).

Voorts is de oververtegenwoordiging vooral van toepassing op de jongeren
(vooral jongens) van 12 tot 18 jaar. Ook hier zijn de Antillianen en Arubanen de
uitzondering: bij hen zet de oververtegenwoordiging zich het meest voort bij
oudere leeftijdsgroepen en bovendien zijn hier de vrouwen relatief meer betrok-
ken bij de oververtegenwoordiging (zie bijvoorbeeld Jennissen, Oosterwaal &
Blom 2007). Ondanks zulke slagen om de arm is zoveel toch wel duidelijk: er
bestaan tussen groepen in de Nederlandse samenleving met een verschillend
herkomstland (of met een verschillend herkomstland van de ouders) feitelijke
verschillen in de mate en de aard van crimineel gedrag.

1.1.2 Culturele verklaring

De vraag is nu hoe de gegevens over oververtegenwoordiging van bepaalde
allochtone groepen in de misdaad moeten worden geïnterpreteerd. In onderzoek
naar oververtegenwoordiging van immigrantengroepen in de criminaliteit in
westerse samenlevingen zijn vooral sociaal-economische kenmerken en ‘achter-
stand’ naar voren geschoven als verklaringsfactoren. In zijn bekende internatio-
naal vergelijkende studie over etniciteit, misdaad en immigratie komt Tonry
(1996) tot de conclusie dat immigrantengroepen met hoge crime rates vrijwel
altijd sociaal en economisch achtergesteld zijn. Het verband lijkt voor de hand
te liggen. Ook Bovenkerk en Yeşilgöz constateren dat in de criminologie al-
gemeen wordt aangenomen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen crimi-
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naliteit onder minderheden enerzijds en hun sociaal-economische positie ander-
zijds (Bovenkerk & Yeşilgöz 1999, 232).

Zij relativeren een dergelijke sociaal-economische verklaring vervolgens,
omdat deze ontoereikend is bij het verklaren van de verschillende mate van
crimineel gedrag bij groepen met een vergelijkbare sociaal-economische positie
en van etnisch specifieke criminaliteitsprofielen. Culturele factoren moeten, naar
hun mening, in de analyse en verklaring van crimineel gedrag ten minste serieus
worden onderzocht. Zij volgen hiermee een redenering die in Nederland werd
ingezet door Junger in haar proefschrift over delinquentie en etniciteit (Junger
1990; zie ook Junger 1991). Junger constateerde opvallende verschillen in het
niveau van commune criminaliteit tussen Nederlandse jongens van Marokkaan-
se, Turkse en Surinaamse afkomst en allochtone jongens, allen behorend tot de
laagste sociaal-economische klasse. Voor de verklaring hiervan maakte zij
gebruik van de sociale controle theorie. Ook al zegt zij het niet zo, toch verwij-
zen de verschillen in de aard en mate van sociale controle bij de onderscheiden
etnische groepen – een factor die zij van groot belang achtte voor het verklaren
van de verschillen in jeugddelinquentie – in feite naar etnische of culturele
verschillen.

Ook een ambtelijke werkgroep van de Rijksoverheid wijst al in 1997 in de
nota ‘Criminaliteit in relatie tot de integratie van etnische minderheden’ op
culturele factoren bij het verklaren van crimineel gedrag (Ministerie van Binnen-
landse Zaken e.a. 1997). De auteurs gaan eerst in op de klassieke verklaringsfac-
toren, die in hun ogen nog steeds in zekere mate geldig zijn: ‘... de slechte
maatschappelijke positie waarin deze groepen verkeren, hun van de autochtone
bevolking sterk afwijkende leeftijdsopbouw en hun concentratie in de veelal
oudere wijken van de grote steden’ (p. 10). Maar zij voegen daaraan toe dat zo’n
beeld steeds minder algemeen geldig is en bovendien verschillen tussen immi-
grantengroepen niet kan verklaren: ‘Zo verklaren in de Nederlandse samenle-
ving de meer algemene factoren van leeftijd, sociaal-economische positie en
woonomgeving met name bij de Marokkanen en Antillianen onvoldoende hun
hogere aandeel in de criminaliteit. Ook gecorrigeerd voor die factoren vertonen
zij significant meer crimineel gedrag dan andere groepen. De verklaring van die
verschillen tussen op het oog in vergelijkbare positie verkerende groepen dient
veeleer gezocht te worden in de immigratiegeschiedenis van deze groepen, maar
dan vooral in sociaal-cultureel opzicht’ (Ministerie van Binnenlandse Zaken e.a.
1997, 10).

Deze lijn van redeneren vinden we doorgetrokken in het meest recente
Jaarrapport Integratie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (Dagevos &
Gijsberts red. 2007). Om de verschillen in criminaliteitsniveau tussen etnische
groepen te corrigeren naar voor de hand liggende (sociaal-economische) risico-
factoren, hanteren Jennissen, Oosterwaal en Blom in dit rapport factoren (voor
jongeren) als al dan niet bij de ouders wonen, al dan niet deel uitmaken van een
‘gebroken gezin’, uitkeringsafhankelijkheid van de ouders en huishoudinkomen
van het gezin. Toch verklaart het model slechts 17% van de variantie. Nog
steeds blijkt de kans om verdacht te worden aanzienlijk groter bij de vier grote
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‘klassieke’ niet-westerse allochtone herkomstgroepen, vooral tweede generatie
Marokkanen en eerste generatie Antillianen. Er moeten dus wel andere factoren
in het spel zijn die de verschillen verklaren: sociaal-economische variabelen die
niet zijn gemeten (zoals opleidingsniveau) of – door de auteurs niet nader
aangeduide – factoren die te maken hebben met specifieke assimilatie- en
acculturatieproblemen van de onderscheiden groepen. De auteurs hebben per
delicttype wel statistische correcties uitgevoerd voor sommige sociaal-economi-
sche kenmerken. Zij concluderen: ‘Toch blijkt ook dan de oververtegenwoordi-
ging van bepaalde herkomstgroepen bij bepaalde soorten criminaliteit behoorlijk
groot te zijn. Dit geldt met name voor vermogensdelicten met geweld onder
Marokkanen, Antillianen en Surinamers en voor drugsdelicten onder eerste
generatie Antillianen. Turken zijn van de grote vier ‘klassieke’ herkomstgroepen
bij vrijwel alle delicttypen, ook als we corrigeren voor een aantal relevante
demografische en sociaaleconomische achtergrondkenmerken, het minst over-
vertegenwoordigd in de verdachtencijfers’ (Jennissen, Oosterwaal & Blom 2007,
238-239).

Als algemene risicofactoren de verschillen in omvang en aard van criminaliteit
tussen groepen met uiteenlopende etnische achtergronden onvoldoende kunnen
verklaren, zoals in de hiervoor aangehaalde literatuur is betoogd, dan roept dit
de vraag op naar de betekenis van ‘specifieke etnische factoren’. De vraag is dan
uiteraard wat dergelijke ‘specifieke etnische factoren’ zouden kunnen zijn. Een
voor de hand liggende gedachte is dat selectiviteit in de migratie een rol zou
kunnen spelen: misschien zijn vanuit de herkomstlanden relatief veel migranten
gekomen die al een criminele achtergrond hadden. Dit is zeker het geval voor
Albanese migranten in België (zie bijvoorbeeld Kaizen & Nonneman 2007) of
voor recente migratiestromen naar Nederland van probleemjongeren van Cu-
raçao (zie bijvoorbeeld: Van San et al. 2007 en Faber et al. 2007), maar voor het
overige komen we niet ver met deze mogelijke verklaring. De meeste Marok-
kaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse jongeren waar het in deze studie om
gaat, zijn in Nederland geboren en hun ouders hebben zich in overgrote meer-
derheid nooit met criminaliteit ingelaten.

Als ook selectieve migratie onvoldoende verklaringswaarde heeft, kan men zich
afvragen of ‘culturele factoren’ – in het bijzonder verschillen in morele opvat-
tingen over zaken als misdaad en straf – wellicht een rol spelen bij de etnisch
specifieke verschillen in criminaliteit. Alleen al het stellen van een dergelijke
vraag is in veel landen om ons heen een taboe, aldus Bovenkerk (2007) in een
recent essay over de ethische implicaties van deze kwestie. Het is volgens hem
desondanks sinds de jaren negentig al opvallend ‘dat wij in Nederland relatief
ontspannen met deze kwestie omgaan’ (Bovenkerk 2007, 11). Volgens hem zijn
hier drie redenen voor: een ‘principiële weerzin tegen ieder taboe in de weten-
schap’; het besef dat zwijgen uit politieke correctheid een politiek risico met
zich meebrengt van ‘onbeheersbaarheid van een sociaal probleem’; en het feit
dat politie en justitie op eigen houtje sowieso gegevens verzamelen, hetgeen
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3 ‘De Nederlandse Multiculturele en Pluriforme Samenleving’ (MPS) is als deelprogramma onderge-
bracht bij het NWO-stimuleringsprogramma ‘Sociale Cohesie’. Het door Bovenkerk en anderen
geïnitieerde project ‘Multiculturaliteit in misdaad en strafrecht’ maakt deel uit van een van de clusters
van MPS, genaamd ‘Rechtshandhaving en Normontwikkeling’. Zie ook: NWO, 2000. 

4 Ontleend aan: Subsidieaanvraag (ronde 1998/99) Multiculturaliteit in misdaad en strafrecht. NWO.
Dossiernummer 05.2/016. 

– bij het ontbreken van wetenschappelijke analyse en reflectie – het risico
oplevert van ‘onoordeelkundig gebruik van gevoelige gegevens’ (Bovenkerk
2007, 14).

Het is precies deze gevoelige kwestie waar in deze studie nader op ingegaan
wordt: zijn er verschillen in opvattingen over diefstal, geweld en straf tussen
groepen met een verschillende etnische achtergrond? In de paragraaf 1.3 wordt
deze vraag uitvoerig besproken aan de hand van wetenschappelijke literatuur en
geoperationaliseerd in een aantal te toetsen hypothesen. Maar eerst komen in
paragraaf 1.2 de doelstelling en de context van het onderzoek ter sprake.

1.2 DOEL EN CONTEXT VAN HET ONDERZOEK

In de voorgaande paragraaf werd verschillende keren het artikel ‘Multiculturali-
teit in de strafrechtpleging?’ van Bovenkerk & Yeşilgöz (1999) aangehaald. Dit
artikel biedt een onderbouwing van de probleemstelling van het door NWO
gefinancierde onderzoeksproject ‘Multiculturaliteit in misdaad en strafrecht’ dat
paste binnen het NWO-programma ‘De Nederlandse Multiculturele en Plurifor-
me Samenleving’.3 Het onderhavige proefschrift maakt deel uit van de output
van dit project ‘Multiculturaliteit in misdaad en strafrecht’. In de subsidieaan-
vraag (ronde 1998/99) werd de probleem- en doelstelling van het project als
geheel als volgt samengevat:

‘In hoeverre moet het ontstaan van een multiculturele samenleving met een
gedifferentieerd criminaliteitspatroon tot uitdrukking komen in pluriformiteit
van het recht en in het bijzonder in het strafrecht? Dit wordt beantwoord aan
de hand van een drieledige probleemstelling:
a – In hoeverre is er in Nederland sprake van etnische specificiteit in de
opvattingen over misdaad en straf?
b – In hoeverre staan de uitvoerders van het strafrecht bloot aan druk om
delinquenten uit etnische minderheden apart te behandelen en welke oplos-
singen hebben zij daarvoor gevonden?
c – In hoeverre kunnen bijzondere afhandelingmodaliteiten worden ge-
rechtvaardigd en is het mogelijk om een normatieve theorie over mogelijk-
heden en grenzen van etnisch pluralisme in het strafrecht te ontwikkelen?’4

Het is duidelijk dat het project verschillende dimensies in zich verenigt: zowel
wat betreft de soorten van vraagstellingen (analytische vragen en normatieve
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5 Overigens is recentelijk een doctoraalscriptie geschreven waarin de opvattingen van jongens met
verschillende etnische achtergronden  over misdaad en straf wel centraal staan (Porte 2007). Het gaat
hierbij echter uitsluitend om jongeren die met politie en justitie in aanraking zijn geweest (en niet om
een doorsnee van de betreffende etnische groep) en bovendien waren de aantallen geïnterviewde
jongens gering (vier per groep). Gwendolyn Porte concludeert dat de overeenkomsten in normatieve
opvattingen tussen autochtone en allochtone jongens groter zijn dan de verschillen. Verschillen in
specifieke opvattingen over diefstal en geweld en daaraan gerelateerde straffen doen zich slechts op
detailpunten voor: ‘Die verschillen zijn [...] te klein om van een patroon te kunnen spreken’ (Porte
2007, 59). 

vragen) als in het palet van disciplinaire perspectieven (sociale wetenschappen,
strafrecht, rechtstheorie en rechtsfilosofie). Het overkoepelende thema hierbij
is het gegeven dat het multicultureler worden van de Nederlandse samenleving
de strafrechtspleging voor nieuwe uitdagingen stelt. Een aantal allochtone
groepen in Nederland is in de misdaad oververtegenwoordigd en hierbij is ook
sprake van etnisch specifieke criminaliteitsprofielen. Mogelijk is er sprake van
etnisch specifieke verschillen in de opvattingen over misdaad en straf bij onder-
scheiden allochtone groepen. De mate waarin dit het geval is, is niet bekend.
Actoren en organen in de strafrechtspleging houden soms feitelijk rekening met
etnische achtergronden van verdachten of daders en met hun (al dan niet ver-
meende) opvattingen. Ook hier is niet bekend in welke mate dit het geval is.
Wanneer er meer feiten op tafel liggen over de genoemde opvattingen en
strafrechtspraktijken, kunnen ook meer fundamentele vragen beter worden
beantwoord: is het rekening houden met culturele verschillen juridisch toelaat-
baar en is het maatschappelijk en rechtstheoretisch wenselijk? (Bovenkerk &
Yeşilgöz 1999)

Het onderzoeksproject als geheel heeft ten eerste geresulteerd in een overzichts-
bundel (Bovenkerk, Komen & Yeşilgöz, red. 2003); daarnaast is een aantal
dissertaties afgerond, met name rond praktijken van en ervaringen met het
meewegen van culturele achtergronden van verdachten en daders in verschillen-
de delen van de strafrechtsketen (Post 2005, over het gevangeniswezen; Oude
Breuil 2005, over de Raad voor de Kinderbescherming; Siesling 2006, over de
advocatuur). Rechtstheoretische en rechtsfilosofische vragen rond cultureel
verweer staan centraal in het proefschrift van Ten Voorde (2007).

In het voorliggende proefschrift staat de eerste deelvraag van het project ‘Multi-
culturaliteit in misdaad en strafrecht’ centraal: In hoeverre is er in Nederland
sprake van etnische specificiteit in de opvattingen over misdaad en straf?
Systematisch vergelijkend onderzoek op dit terrein was volgens de aanvragers
van het project destijds niet voorhanden.5 Het is daarom dat Bovenkerk en
Yeşilgöz in 1999 constateerden: ‘Er zit niets anders op dan het te onderzoeken’
(Bovenkerk & Yeşilgöz 1999, 239). In de subsidieaanvraag werd al aangegeven
dat het hierbij niet zou gaan om opvattingen rond evident van de Nederlandse
norm afwijkende praktijken, zoals lijkverbranding, verstoting of besnijdenis.
Juist de opvattingen over commune criminaliteit, zoals diefstal en geweldple-
ging, staan in dit onderzoek centraal. Ook de opvattingen van de verschillende
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etnische groepen over straf worden systematisch vergeleken: enerzijds om
eventuele verschillen te achterhalen in de opvattingen over functies en vormen
van straf, anderzijds om via de mate van ‘strengheid’ die respondenten tonen een
dieper inzicht te krijgen in hun opvattingen over (bepaalde vormen van) mis-
daad.

Al vroeg werd besloten om het onderzoek toe te spitsen op de opvattingen over
diefstal, geweld en straf van jongeren in de leeftijd van veertien tot achttien jaar
(jongens en meisjes) op VMBO-scholen in Nederlandse steden. Deze keuze
wordt in hoofdstuk 2 verder toegelicht. Het gaat hierbij om vijf groepen: Antilli-
aanse, Marokkaanse, Nederlandse, Surinaamse en Turkse jongeren. De vraag-
stelling van het onderzoek luidt dan ook:

In hoeverre is er in Nederland sprake van etnische specificiteit in de opvattingen
van Antilliaanse, Marokkaanse, Nederlandse, Surinaamse en Turkse jongeren
over diefstal, geweld en straf?

Het onderzoek is verkennend van aard, maar dat neemt niet weg dat er enkele
concrete verwachtingen zijn over de uitkomsten. Deze verwachtingen komen
voort uit theoretische debatten en empirisch onderzoek over universaliteit versus
cultuurgebondenheid van opvattingen over misdaad en straf en uit eerder
verricht (vooral etnografisch) onderzoek onder groepen allochtonen in Neder-
land. Mag men op basis van literatuur etnisch specifieke opvattingen over
misdaad en straf verwachten onder jongeren van de ‘tweede generatie’? Dit is
het onderwerp van de volgende paragraaf. Daarbij zullen ook de verwachtingen
– of zo men wil: hypothesen – van dit onderzoek worden toegelicht.

1.3 DE KERNVRAAG: UNIVERSEEL OF CULTUREEL SPECIFIEK?

In deze paragraaf worden twee redeneringen naast elkaar gezet die op het eerste
gezicht onverenigbaar lijken: zijn opvattingen over misdaad en straf in hoge
mate overal op de wereld dezelfde of zijn opvattingen over misdaad en straf
cultureel specifiek? De universaliteit van opvattingen over misdaad en straf is
in internationaal vergelijkend onderzoek overtuigend aangetoond, zoals verder-
op duidelijk zal worden. Daar komt bij dat processen van mondialisering – op
lange termijn bezien – een zekere homogenisering van rechtspraktijken en cul-
turele oriëntaties in de hand kunnen werken. De these van universaliteit, die in
paragraaf 1.3.1 besproken wordt, heeft betrekking op algemene normen, in vrij
abstracte termen geformuleerd, zoals de algemene norm dat het stelen van
iemands persoonlijke eigendommen of het plegen van (ongereglementeerde)
moord moreel niet acceptabel is. Tegelijkertijd is het een gegeven dat culturele
factoren mede bepalen dat men onder omstandigheden van dergelijke algemene
(universele) normen kan afwijken. Een goed gedocumenteerd voorbeeld is het
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gebruik van geweld en zelfs het plegen van moorden wanneer de familie-eer in
het spel is.

Op specifieke punten kunnen de opvattingen over misdaad en straf dan ook
verschillen voor mensen die in een verschillende culturele setting zijn opge-
groeid. Bij het verkennen van deze these, wat in paragraaf 1.3.2 aan de orde is,
kan men twee verschillende benaderingen kiezen: een essentialistische invals-
hoek en een constructivistische invalshoek. Vanuit essentialistisch perspectief
zouden er in een ‘cultuur’ betrekkelijk duurzame elementen zijn – uiteraard ook
wat betreft opvattingen over ‘goed en kwaad’ – die via opvoeding worden over-
gedragen op de jongere generatie. Aldus vindt enculturatie plaats binnen de
(sub)culturele groep; ook opvattingen over misdaad en straf zouden kinderen zo
van hun ouders leren. Het constructivistische perspectief heeft er meer oog voor
hoe mensen vanuit een verscheidenheid aan invloeden – waaronder de opvoe-
ding, maar bijvoorbeeld ook onderwijs, media en vriendengroepen – betekenis
construeren en persoonlijke opvattingen ontwikkelen (Ferraro 1998, 18-32).

Hierna wordt in paragraaf 1.3.3 ingegaan op etnografische studies over de
afzonderlijke groepen die in deze studie centraal staan: Turkse, Antilliaanse,
Marokkaanse, Surinaamse, en Nederlandse jongeren. Tot slot is in paragraaf
1.3.4 een laatste hypothese geformuleerd in het licht van het overkoepelende
thema van dit onderzoek: het debat over de culturele verklaring van criminali-
teit. Alle (tien) hypothesen, die op basis van de besproken literatuur in de
bovengenoemde paragrafen geformuleerd zijn, staan nog eens bij elkaar in para-
graaf 1.3.5.

1.3.1 Het universele aspect

In welke mate zijn opvattingen van mensen over misdaad en straf universeel,
dus onafhankelijk van cultuur en context? Als startpunt voor de discussie wordt
hier het vergelijkende onderzoek genomen dat Graeme Newman heeft uitge-
voerd naar percepties van de ernst en wenselijk geachte bestraffing van verschil-
lende ‘gedragingen’ in zes gebieden van de wereld die zowel cultureel als naar
economie en staatsvorm van elkaar verschillen (Newman 1976). Met zorg zijn
in het onderzoek rurale en urbane locaties uitgekozen om opinies te ‘meten’ van
mensen in de volgende landen: India, Iran, de Verenigde Staten, Indonesië, Italië
en (voormalig) Joegoslavië. Newman stelt zich onder andere de vraag in welke
mate dwars door de zes ‘culturen’ heen consensus bestaat over deviantie. In het
onderzoek zijn negen ‘gedragingen’ (acts) van deviantie betrokken. Deze zijn
geordend op een veronderstelde schaal van wat universeel als deviant zou
worden beschouwd naar ‘deviante’ gedragingen waarover in verschillende
culturele en structurele contexten waarschijnlijk verschillend wordt geoordeeld.
Figuur 1.1 geeft een overzicht van Newmans vragenlijst (wat betreft de acts) en
de achterliggende classificatie.
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Figuur 1.1 – ‘Deviante gedragingen’ in de vragenlijst van Newman (1976) en
de achterliggende classificatie

Deviantie Casus Gedraging (vragenlijst)

Mala 
in se

- Incest A person has sexual relations with his adult
daughter.

Mala 
antiqua

- Robbery A person forcefully takes $50 from another
person who, as a result, is injured and has to be
hospitalized. 

Mala 
prohibita

Quasi-crime:
- Appropriation

Victimless crimes:
- Abortion

- Homosexuality

- Taking drugs

A person puts government funds to his own use.

A woman who is two months pregnant seeks
and obtains an abortion.
A person has homosexual relations in private
with the consent of the partner.
A person takes drugs (NB – verschillende
specificaties in de verschillende landen). 

Mala 
nova

- Factory pollution A factory director continues to permit his fac-
tory to release poisonous gases into the air. 

Mala 
ambigua

- Not helping

- Protest

A person sees someone in a dangerous situation
and does nothing.
A person participates in a protest meeting
against government policy in a public place. No
violence occurs. 

Bron: Newman 1976, 17-18 en 317.

De verwachting van Newman is dat deviant gedrag dat te maken heeft met een
min of meer universeel taboe (i.c. incest) of met wat hij noemt traditional crimes
(i.c. diefstal met geweld) in alle culturen sterk wordt afgewezen. Hij verwacht,
met andere woorden, dat afkeuring van diefstal en geweld (robbery) en ook van
incest universeel is. Uit zijn onderzoek blijkt dit inderdaad het geval te zijn: de
respondenten wijzen dergelijk deviant gedrag in overgrote meerderheid af en er
is, zoals Newman zegt, ‘unanimous agreement across all cultures that robbery
and incest should be prohibited by the law’ (Newman 1976, 287). De onder-
vraagde groepen in de zes ‘culturen’ zijn het er ook over eens dat dergelijk
gedrag bestraft moet worden, maar de opvattingen over de hoogte van de straf
variëren sterk tussen de landen. In Italië, bijvoorbeeld, vinden de respondenten
gemiddeld ruim acht jaar gevangenisstraf gerechtvaardigd voor robbery zoals
in de vragenlijst omschreven, in India wil men niet meer dan gemiddeld ruim
een jaar gevangenisstraf opleggen (Newman 1976, 145).
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Uit het onderzoek komt overigens naar voren dat de meer ambigue, non-
traditional crimes veel gevarieerder worden beoordeeld in de zes landen (met
uitzondering van milieuvervuiling door fabrieken: dit vindt men eensluidend
zeer ernstig), maar deze categorieën zijn voor het onderhavige onderzoek minder
van belang.

Newmans onderzoek bevestigt wat volgens hem de algemene mening is van veel
onderzoekers: ‘most writers have concluded that there is some invariance of
values across cultures. But at the same time that there is also a great diversity of
values across cultures’ (Newman 1976, 277). Op basis van zijn onderzoek maakt
Newman hierbij de belangrijke methodologische opmerking dat onderzoekers
tot op zekere hoogte universaliteit of verschil in opvattingen kunnen creëren:
‘We have seen that, depending on the questions asked, or the level of measure-
ment involved, we can almost engineer the degree of consensus we want’
(p. 287). Universaliteit van opvattingen kan dus worden aangetoond als ‘mis-
daad’ wordt geoperationaliseerd naar de beperkte groep van traditional crimes
en dan ook nog in vrij algemene termen.

Op zichzelf is dit niet verrassend. Hoewel het in de moderne antropologie uit
de mode is geraakt om door culturen heen te zoeken naar zogeheten universalia,
zoals Griffioen & Tennekes (2002) hebben geconstateerd, kent het vak een lange
traditie van onderzoek naar wat culturen met elkaar gemeenschappelijk hebben.
Daarbij ging de aandacht ook uit naar wat men door culturen heen als misdaad
beschouwt. Montagu (1957), bijvoorbeeld, was van mening dat moord univer-
seel als een misdaad wordt beschouwd en het niet respecteren van persoonlijk
bezit (diefstal) eveneens. In dezelfde tijd wees ook Kluckhohn op ‘constanten’
als het niet accepteren van incest, zinloos geweld, diefstal of liegen (Kluckhohn
1953).

Griffioen en Tennekes maken overtuigend duidelijk waarom het zoeken naar
dergelijke universals of content in de moderne antropologie nauwelijks nog
plaatsvindt, hoewel de discussie over menselijke universalia niet is verstomd
(zie bijvoorbeeld: Brown 2004). Culturen worden in het algemeen niet langer
als naast elkaar staande ‘eenheden’ bestudeerd, de nadruk ligt veel meer op
culturele dynamiek en op de complexe netwerken van invloeden die inwerken
op de zingeving van mensen. Toch vinden Griffioen en Tennekes onderzoek
naar culturele universalia bepaald niet zinloos: ‘Ook al valt er nooit afdoend
bewijs voor een universalistische stellingname te vinden, onloochenbare indi-
caties van een gedeelde menselijke natuur zijn er wel degelijk: zo is ten aanzien
van een bepaalde zaak (...) de feitelijke culturele verscheidenheid altijd kleiner
dan bij spreiding volgens de wetten van toeval het geval zou zijn’ (Griffioen &
Tennekes 2002, 110).

Maar absolute uitspraken in het debat over universalisme versus relativisme
vinden zij per definitie verdacht. Immers, zoals Newman eigenlijk ook al aangaf:
waar leg je de grens tussen algemeen geldend en variabel? Zij zeggen hierover:
‘Waar ligt de overgang tussen variabele vormgevingen en invariante grondbe-
ginselen? Deze vraag bewijst dat eenduidige conclusies ten aanzien van culture-
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le universalia wantrouwen verdienen. Even ongegrond is de tegenovergestelde
conclusie dat de vraag naar universalia zinloos is’ (Griffioen & Tennekes 2002,
111).

Alles wat tot nu toe is gezegd, lijkt in dezelfde richting te wijzen: het is niet
onredelijk om in opvattingen over misdaad en straf een zekere mate van univer-
saliteit te verwachten. Die verwachting mag niet worden overdreven, want
voorbij een onduidelijke grens worden opvattingen gekleurd door structurele en
culturele factoren die tijdruimte- specifiek zijn. Veel onderzoekers die zich met
deviantie, misdaad of straf bezighouden, laten zich in deze zin uit. In hun boek
Moral Panics over de sociale constructie van deviantie hebben Goode en Ben-
Yehuda oog voor de relativiteit van deviantie en moraliteit, maar zij wijzen
radicale relativiteit van de hand: niet alles is relatief (Goode & Ben-Yehuda
1994, 69). Zij komen met bekende voorbeelden zoals het opzettelijk doden of
beroven van iemand van de eigen groep, wat nergens ter wereld wordt geaccep-
teerd (althans wanneer dat ongereglementeerd gebeurt – het opzettelijk doden
kan als doodstraf in de wet zijn verankerd, denk aan de VS); voor straf geldt
hetzelfde. ‘Punishment is the universal response to crime and deviance in all
societies. As such, it takes various forms’, zo stellen Miethe & Lu in hun
comparatieve historische onderzoek over straf (Miethe & Lu 2005, 1). Zij willen
met hun studie zowel de universele als de contextafhankelijke aard van straf
aantonen en verhelderen.

Een bijkomend argument voor de universalistische these is de invloed van
globalisering. Een eerste voorbeeld in dit verband is de mondiale verstedelij-
king. In een internationaal vergelijkend onderzoek over misdaad en misdaadbe-
heersing bleek – enigszins tot de verrassing van de onderzoekers – dat in zeer
uiteenlopende geografische en culturele contexten de moderne ‘stedelijke’
criminaliteit op gelijke wijze wordt benoemd, beleefd en afgewezen (Van Dijk
& Zvekic 1993). ‘Urban dwellers across the world may nowadays suffer from
quite similar social problems and may perceive them similarly too. The concepts
of vehicle theft, robbery, burglary and assault may indeed be shared by those in
all urban centres of the world. (…) Perhaps, then, there is even globally much
more universality in the public’s key moral concepts than in the legal definitions
of governments’ (Van Dijk & Zvekic 1993, 368). Stedelijke condities en stede-
lijke problematiek lijken overal dezelfde normatieve reacties op te roepen.
Globalisering heeft echter meer aspecten. Robertson (1992) heeft de stelling
verdedigd dat de toegenomen interactie en interdependentie in de wereld op
lange termijn een versterking van global culture met zich meebrengt, dus een
geleidelijke toename van gedeelde ervaringen en opvattingen. Dit zou zich ook
kunnen uiten in meer universele opvattingen over misdaad en straf, hoewel dit
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6 Bovendien zijn er opvattingen die juist de nadruk leggen op een toenemend belang van verschillende
culturen als identificatiekaders, mede als reactie op processen van globalisering; zie bijvoorbeeld
Huntington (1996). 

vooralsnog speculatief is.6 Ook de internationale aandacht voor universele
mensenrechten is een aspect van (politieke) globalisering. Het mensenrechten
discours, veelal in combinatie met internationale politieke en economische druk,
heeft in een aantal landen bijgedragen aan een zekere uniformering in het
strafrecht; tegelijkertijd moet worden erkend dat de relaties tussen mensenrech-
ten en globalisering complex en omstreden zijn (zie bijvoorbeeld Brysk ed.
2002). Globalisering is een complex van processen met uiteenlopende en
schijnbaar tegenstrijdige culturele effecten (Tomlinson 1999; Waters 2001).
Niettemin kunnen processen van globalisering ertoe bijdragen dat morele
opvattingen in verschillende delen van de wereld convergeren, zeker op lange
termijn.

Als de ‘universalisten’ gelijk hebben, dan zou dit ook moeten blijken in het
empirische onderzoek dat in deze studie centraal staat. Daarom wordt hier de
volgende verwachting geformuleerd over de misdaad- en strafopvattingen van
etnisch verschillende jongerengroepen in Nederland, hypothese i: De algemene
opvatting van Antilliaanse, Marokkaanse, Nederlandse, Surinaamse en Turkse
jongeren in Nederland over diefstal, geweld en straf is gelijk.

Met ‘algemene opvatting’ wordt dan gedoeld op een principiële afwijzing
van diefstal en geweld in algemene zin, dus zonder verwijzing naar specifieke
gevallen en contexten waarop jongeren met een verschillende culturele achter-
grond verschillend zouden kunnen reageren. Ook wordt gedoeld op de algemene
opvatting dat diefstal en geweld dienen te worden bestraft.

De verwachte universaliteit in opvattingen over diefstal, geweld en straf is dus
beperkt tot het niveau van het algemene oordeel. Dat roept de vraag op in
hoeverre bij de vijf groepen jongeren ook verschillen in opvattingen kunnen
worden verwacht. In hoeverre en op basis waarvan zou men mogen verwachten
dat de opvattingen van jongeren met uiteenlopende culturele achtergronden
etnisch specifiek zijn? In theorie kan men hierbij twee startpunten kiezen:
a) Men kan uitgaan van algemene inzichten over (vermeende) verschillen

tussen culturen en over processen van acculturatie van migrantengroepen.
Vanuit dergelijke culturele kenmerken en processen zou men de opvattingen,
waardenoriëntaties en gedragsnormen van allochtonen in Nederland beter
kunnen begrijpen. De rijke literatuur op dit vlak heeft echter in het algemeen
niet specifiek betrekking op misdaad- en strafopvattingen. Maar op basis van
dergelijke inzichten zijn etnisch specifieke misdaad- en strafopvattingen
mogelijk wel te beredeneren.

b) Men kan ook uitgaan van concreet etnografisch onderzoek onder groepen
allochtone jongeren in Nederland en daarin naar verwijzingen zoeken naar
culturele factoren in relatie tot gedeelde opvattingen over misdaad en straf.
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Een probleem is wel dat het overgrote deel van dergelijk onderzoek onder
‘randgroepjongeren’ is uitgevoerd en daarom geen beeld geeft van opvattin-
gen (over misdaad en straf) van de betreffende groep allochtonen als geheel.

Ondanks de beperkingen die voor elk van de invalshoeken gelden, zal nu een
poging worden gedaan deze perspectieven meer systematisch uit te werken. In
beide gevallen zal zowel de essentialistische als de constructivistische visie aan
de orde komen. De eerste invalshoek, die van algemene inzichten omtrent
vermeende verschillen tussen ‘culturen’ en processen van acculturatie, wordt in
paragraaf 1.3.2 behandeld, als tegenstelling tot de universalistische positie. Aan
de tweede invalshoek, die van de etnografische studies, is paragraaf 1.3.3 ge-
wijd.

1.3.2 Verschillen tussen ‘culturen’?

De Britse criminologe Karstedt heeft gepoogd te systematiseren op welke
manieren ‘cultuur’ kan worden benaderd in internationaal comparatief crimino-
logisch onderzoek (Karstedt 2001). Zij maakt daarbij onderscheid tussen een
dimensionaal-vergelijkende benadering van culturen en een benadering waarbij
op de specifieke kenmerken van een bepaalde cultuur wordt ingegaan (Karstedt
2001, 290). Bij de eerste benadering gaat het om dimensies waarop verschillen-
de ‘culturen’ elk hun eigen positie kennen. Men denke bijvoorbeeld aan de
dimensie individualisme – collectivisme. Bij de tweede benadering gaat de
aandacht uit naar een kenmerk of complex van kenmerken (cultural trait of
cultural complex) dat een bepaalde cultuur typeert en dat mogelijk van belang
is bij vergelijkend onderzoek naar misdaadpatronen. Voorbeelden die Karstedt
hier noemt, zijn onder meer de culture of honour in het zuiden van de Verenigde
Staten en het machismo in Latijns-Amerika. Het moge duidelijk zijn dat beide
benaderingen uitgaan van het bestaan van duurzame, betrekkelijk statische
‘kenmerken’ binnen culturen; het cultuurbegrip is in beide gevallen nogal
essentialistisch.

Karstedt (2001) geeft toe dat het gebruik van culturele dimensies – zoals indivi-
dualisme versus collectivisme – al gauw kan leiden tot beelden van ‘culturen’
die overmatig gesimplificeerd en veel te statisch zijn. Zij haalt in dit verband het
beeld aan van de vermeende collectivistische oriëntatie van Oost Aziatische
culturen, om te laten zien dat dergelijke beelden beladen zijn met stereotypen
en cultureel vooroordeel. Zowel in het Westen als binnen Oost-Azië zelf hebben
onderzoekers volgens haar aan de orde gesteld dat de collectivistische oriëntatie
in Aziatische family values en in ‘Confucianistische tradities’ de relatief lage
misdaadcijfers in Oost-Azië zou kunnen verklaren, dat verwestersing deze
oriëntatie bedreigt en daarmee verantwoordelijk zou zijn voor de stijging van de
misdaadcijfers onder jongeren in Oost-Azië (Karstedt 2001, 287). Deze wijze
van denken negeert de ontwrichtende sociaal-economische effecten van moder-
nisering in Azië, gaat voorbij aan de culturele dynamiek en diversiteit in de
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regio en onderschat de mate van criminaliteit die er in Oost-Azië al was voor de
tijd van culturele verwestersing. Kortom: het ligt niet zo simpel.

Bij samengestelde culturele complexen, zoals de culture of honour en het
machismo die Karstedt noemt, ligt het meer voor de hand dat deze kunnen
doorwerken in opvattingen over misdaad en straf, ook onder migrantengroepen
in een westerse samenleving.

Ook Shadid (1990; 1994) heeft gewaarschuwd voor het gevaar dat veronderstel-
de enkelvoudige kenmerken van ‘culturen’ uit hun verband worden gehaald, als
dichotomieën worden gepresenteerd (zoals individualistisch tegenover collecti-
vistisch) , als etiketten worden gebruikt om complete samenlevingen of ‘cultu-
ren’ te typeren en daarmee karikaturale verwijzingen worden. Deze gevaren
liggen op de loer in de vele schema’s van ‘kenmerken van verschillende cultu-
ren’ die kunnen worden aangetroffen in literatuur over interculturele communi-
catie. Zo heeft Hall (1976) schematisch onderscheid gemaakt tussen zogeheten
high context cultures en low context cultures. Hall doelt met dit onderscheid op
de mate waarin betekenissen en gedragingen in ‘culturen’ bepaald worden door
vastliggende codes, gedragspatronen en verhoudingen tussen mensen (zie ook:
Berenst 1994, 311 en volgende). Mede op basis van dit onderscheid kwamen in
het werkveld van de interculturele communicatie onderscheidingen in zwang
zoals tussen ‘ik-culturen’ en ‘wij-culturen’ (Eppink 1981a; 1981b) en tussen
zogeheten fijnmazige structuren (F-structuur) en grofmazige structuren (G-struc-
tuur) (Pinto 1990; 2000; 2007). De suggestie die uitgaat van dergelijke tweede-
lingen, is die van twee tegenover elkaar staande complexen met een reeks van
(contrasterende) kenmerken. Zo geeft Pinto in zijn oratie bij de F-structuur maar
liefst 22 voorbeeldkenmerken, die staan tegenover 22 contrasterende kenmerken
van de G-structuur. Zo staat bijvoorbeeld ‘groep centraal’ tegenover ‘individu
centraal’, ‘schaamte’ tegenover ‘schuld’, ‘nadruk op hiërarchie’ tegenover
‘nadruk op gelijkheid’, ‘eer en aanzien’ tegenover ‘zelfontplooiing’, enzovoorts
(Pinto 2000, 31). Pinto benadrukt dat zijn schema niet over ‘culturen’ gaat, maar
over structuren van omgangsregels en communicatiecodes (p. 19). Echt overtui-
gend is dit echter niet, want zulke regels en codes zijn cultureel ingebed en veel
van de indicatoren verwijzen direct naar culturele variabelen.

Voor het doel van dit onderzoek is het kernprobleem dat alle genoemde dimen-
sies en begrippenparen weinig relevantie lijken te hebben voor het beredeneren
van te verwachten verschillen in opvattingen over misdaad en straf tussen
groepen jongeren in Nederland met een verschillende culturele achtergrond. De
dichotome schema’s van verschillende ’typen’ culturele oriëntatie doen kunst-
matig aan en zijn met recht door veel onderzoekers bekritiseerd. Los daarvan:
de aanname dat ‘culturen’ die op allerlei punten verschillen van elkaar, ook wel
zullen verschillen in misdaad- en strafopvattingen is speculatief en weinig
concreet.

Het bekende meerdimensionale schema over cultuurverschillen (tussen
landen) van Hofstede (1980; 1991) biedt evenmin aanknopingspunten. Het
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onderzoek van Hofstede, in eerste instantie opgezet om de interculturele (inter-
nationale) samenwerking door en binnen grote bedrijven te verbeteren, heeft
internationaal veel bekendheid gekregen. Hij gebruikt vijf dimensies: machtsaf-
stand, individualisme (versus collectivisme), masculiniteit (versus femininiteit),
onzekerheidsmijding en langetermijndenken (versus kortetermijndenken). De
dominante culturele oriëntatie in een land is volgens Hofstede een unieke mix
van posities op de vijf dimensies. Hofstede is vooral geïnteresseerd in toepas-
singen in de zakelijke communicatie en noemt nergens implicaties van zijn werk
voor (cultureel bepaalde) opvattingen over misdaad en straf. Dat zou ook niet
eenvoudig zijn, want bij de meeste dimensies is op basis van bestaand onder-
zoek niet in te zien hoe normatieve opvattingen over misdaad en straf hiermee
zouden samenhangen. Hoogstens bij de dimensie individualisme – collectivisme
zijn bepaalde samenhangen met misdaad- en strafopvattingen te bedenken, maar
in het voorgaande werd al aangegeven dat zulke verbanden speculatief en
weinig concreet zijn.

Tenslotte wordt ook Kohlberg wel aangehaald om grofmazige verschillen in
morele opvattingen tussen verschillende ‘culturen’ te typeren. Bovenkerk en
Yeşilgöz hebben hier bijvoorbeeld op gewezen (1999, 238). Als ‘culturen’ of
landen gemiddeld anders zouden scoren op moreel normbesef, dan zou dit
inderdaad een veelzeggend gegeven kunnen zijn voor opvattingen van verschil-
lende etnische groepen in Nederland over misdaad en straf. Kohlberg is er echter
nooit op uit geweest verschillen in normbesef te onderzoeken of aan te tonen.
Als psycholoog was hij geïnteresseerd in de formele stadia die mensen doorlo-
pen in hun morele oordeelsvorming, in de gang van kindertijd naar volwassen-
heid. Op basis van onderzoek bij schoolkinderen in Chicago kwam hij tot zijn
bekende model van zes stadia in de ontwikkeling van het morele oordeelsvermo-
gen (Kohlberg 1969). Onderzoek dat hij later in andere landen uitvoerde, onder
meer in Turkije (Nisan & Kohlberg 1982), was er juist op gericht de universali-
teit van zijn fasenmodel aan te tonen. Het onderzoek in Turkije bevestigde zijn
aannamen, al bleken Turkse kinderen en jonge volwassenen bij de inhoud van
hun morele oordeel minder individualistisch te redeneren dan bijvoorbeeld
Amerikaanse jongeren. Maar de inhoud van het morele oordeel was niet het
object van Kohlberg’s onderzoek; het ging hem om formele fasen in het psycho-
logische ontwikkelingsproces.

Al met al biedt het ‘indelen van culturen’ en het construeren van culturele
complexen geen aanknopingspunten voor onderzoekshypothesen over etnisch
specifieke verschillen in opvattingen over misdaad en straf onder jongeren in
Nederland. Er zijn in dit opzicht geen harde ‘werelden van verschil’ die eendui-
dig zouden kunnen doorwerken in de opvattingen van jongeren die in Nederland
wonen.

In vergelijking met deze essentialistisch getinte benadering van cultuur en
culturele ‘kenmerken’, geeft de constructivistische benadering een totaal ander
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7 In dit verband heeft Gowricharn (1995, 206) er in een eerder stadium op gewezen dat: ‘[…] allochto-
nen én autochtonen eigen zeden, gewoonten, normen en waarden hebben, waarvan zij zich niet – als
een kledingstuk – kunnen en willen ontdoen’.

beeld van processen van culturele identificatie bij allochtone jongeren in Neder-
land. ‘De werkelijkheid van jonge mensen is dat zij hun culturele achtergronden
naar bevind van zaken construeren en in sommige opzichten zelfs manipuleren’,
zo meent FORUM-voorzitter Harchaoui (Harchaoui 2004, 224). Naar zijn
mening is de constructie van culturele identiteiten in een multiculturele samenle-
ving een complexe aangelegenheid. In ieder geval is in deze visie ‘cultuur’ geen
voorspeller van individueel gedrag. ‘Culture is not a giant photocopy machine
that turns out clones’, zoals Baumann treffend heeft opgemerkt (Baumann 1999,
137-138).

In een multiculturele samenleving zijn binnen elke etnische groep vele
processen gelijktijdig aan het werk. Gowricharn (2002) heeft erop gewezen dat
zich tegelijkertijd processen van differentiëring voordoen en processen die juist
de groepsvorming versterken. Differentiëring vindt plaats door verschillen
binnen een groep in sociale mobiliteit en in (individuele) keuzen voor bepaalde
leefstijlen en activiteitenpatronen.7 Groepsvorming kan versterkt worden via de
ontwikkeling van transnationale gemeenschappen of via processen van etnise-
ring, bijvoorbeeld door identificatie met godsdienst of door al dan niet vermeen-
de stereotypering en uitsluiting door andere groepen. Vanuit het perspectief van
deelname in de Nederlandse samenleving kent elke etnische groep mensen die
het goed doen en mensen die marginaliseren. Wat dit laatste betreft, kan worden
gewezen op het indringende beeld dat Kleijwegt (2005) heeft geschetst van het
isolement van een aantal Marokkaanse gezinnen in Amsterdam-West. Daar staat
bijvoorbeeld tegenover dat tussen 1995 en 2005 het percentage Marokkaanse
jongeren dat kiest voor een HBO-opleiding meer dan verdubbeld is (Sociaal en
Cultureel Planbureau 2006). Het ligt voor de hand dat de culturele identificaties
van gemarginaliseerde en maatschappelijk succesvolle leden van een bepaalde
etnische groep sterk verschillen. Culturele identiteit is in een multiculturele
samenleving een fluïde procesbegrip, zoals Baumann (1999) heeft aangetoond.
Elementen van nationale, etnische en religieuze identiteit spelen allemaal een
rol in culturele identificatieprocessen, die van persoon tot persoon zeer verschil-
lend kunnen verlopen. Het lijntje tussen crimineel gedrag van jonge allochtonen
enerzijds en opvattingen, waarden en overtuigingen die hun (groot)ouders uit het
herkomstland hebben meegebracht anderzijds is in veel gevallen dun en moeilijk
te traceren.

Dit roept te meer de vraag op wat ‘cultuur’ precies is wanneer we over tweede-
of derde-generatie jongeren spreken. In een essay over de oorzaken van alloch-
tone misdaad onderscheidde Bovenkerk zes bronnen waaraan allochtone jon-
geren elementen kunnen ontlenen voor hun waardenoriëntatie, hun gedragsnor-
men en hun opvattingen (ten aanzien van misdaad en straf):
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8 Interessant in dit verband is de verwijzing van Foblets naar het belang dat allochtone jongeren in
België hechten aan ‘een evenwaardige positie’ in de maatschappij. Behalve beïnvloed worden door
de dominante samenleving, willen deze jongeren ook invloed uit kunnen oefenen op de dominante
cultuur (Foblets 2004, 28). 

9 In de bijlage bij het hoofdstuk van Dagevos & Schellingerhout zijn de subdimensies van modernise-
ring, zoals zij die in hun onderzoek hebben gehanteerd, uitvoerig toegelicht. Zie: Dagevos &
Schellingerhout 2003, 356-358. 

• Opvattingen die zijn ‘meegenomen’ (door de ouders) uit het herkomstgebied;
• Actuele ontwikkelingen in het gebied van herkomst, waarmee jongeren

tijdens vakanties, via nieuwe migranten of door schoteltelevisie worden
geconfronteerd;

• Opvattingen zoals die in Nederland gelden en die bijvoorbeeld via school,
contacten in de leefomgeving en Nederlandse media worden aangereikt;

• Identificatie via transnationale of mondiale etnisch-culturele netwerken,
zoals black awareness of Euro-Islam;

• Socialisatie via de peer group, in het clubhuis of op straat;
• De invloed van stereotypen en stigmatisering door ‘anderen’ (waaronder de

dominante etnische groep) in het land waar men woont (Bovenkerk 2002,
239).

Aan deze lijst van invloeden zouden nog structurele factoren kunnen worden
toegevoegd: de beleving van de feitelijke sociaal-economische positie in de
Nederlandse samenleving en de invloed daarvan op opvattingen en gedragsnor-
men.8 Allochtone jongeren van de tweede generatie zullen doorgaans hybride
culturele oriëntaties ontwikkelen en daarom zal bijvoorbeeld de relatie tussen
‘de’ Marokkaanse cultuur (zo die al bestaat) en concrete opvattingen (bijvoor-
beeld over misdaad en straf) en gedragingen van Marokkaanse jongeren in
Nederland complex en indirect zijn.

Vanuit het constructivistische perspectief lijken assimilatie, integratie, culturele
oriëntatie en normontwikkeling complexe processen waar tal van invloeden op
inwerken en die zich van persoon tot persoon op zeer verschillende manieren
voltrekken. Het zou echter te ver gaan te stellen dat hierin per etnische groep
geen enkele lijn te ontdekken is. In de Rapportage Minderheden 2003 van het
Sociaal en Cultureel Planbureau hebben Dagevos en Schellingerhout significan-
te verschillen aangetoond tussen etnische groepen in Nederland in hun mate van
sociaal-culturele integratie (Dagevos & Schellingerhout 2003). Op een aantal
punten blijken Surinamers en Antillianen veel dichter bij de Nederlanders te
staan dan Turken en Marokkanen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het hebben
van ‘moderne opvattingen’, een samengestelde variabele waarin 25 indicatoren
zijn meegenomen die betrekking hebben op familiezin, autonomie van de
kinderen, man-vrouwrollen en religieus liberalisme.9 De auteurs zeggen hierover
het volgende: ‘Marokkanen hebben gemiddeld genomen het vaakst traditionele
opvattingen. De Turken zijn iets moderner, maar het verschil met Marokkanen
is klein. Surinamers en Antillianen onderscheiden zich duidelijk door modernere
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opvattingen’ (Dagevos & Schellingerhout 2003, 329). Ook voor sociaal-culture-
le integratie hebben de onderzoekers een algemene maat gebruikt, gebaseerd op
indicatoren voor de subdimensies sociale afstand, culturele oriëntatie, taalvaar-
digheid en -gebruik en identificatie met de eigen groep. ‘De tweedeling tussen
Turken en Marokkanen aan de ene kant en Surinamers en Antillianen aan de
andere kant is ook hier zichtbaar’, zo concluderen de auteurs (Dagevos &
Schellingerhout 2003, 333). Overigens is de tweedeling het sterkst voor huwe-
lijksmigranten, iets minder sterk voor de tussengeneratie en het zwakst voor de
tweede generatie; maar de tweedeling is in alle gevallen significant. Een voor-
beeld in dit verband, voor de subdimensie sociale afstand, is de vraag hoeveel
hoofden van huishoudens nooit autochtone Nederlanders op bezoek krijgen:
voor Turken en Marokkanen ligt tussen 35% en 40%, voor Surinamers en
Antillianen rond de 18% (Dagevos & Schellingerhout 2003, 336).

Een dergelijk verschil in sociaal-culturele integratie rechtvaardigt de verwach-
ting dat Surinamers en Antillianen gemiddeld genomen in hun opvattingen
dichter bij de Nederlanders staan dan Marokkanen en Turken. Dit zou ook
kunnen gelden voor opvattingen over misdaad en straf. Om na te gaan of dit
inderdaad zo is, wordt in het onderzoek de volgende verwachting (hypothese ii)
gehanteerd: Surinaamse en Antilliaanse jongeren staan in hun opvattingen over
diefstal, geweld en straf dichterbij Nederlandse jongeren dan Turkse en Marok-
kaanse jongeren.

Het lijkt misschien zo dat deze hypothese in tegenspraak is met de eerder
geformuleerde hypothese dat er geen verschillen tussen de groepen bestaan in
algemene opvattingen over diefstal, geweld en straf. Als kader voor het verken-
nende empirische onderzoek zijn echter twee benaderingen tegenover elkaar
gezet: die van universalisme en die van culturele specificiteit. Elk van de twee
benaderingen leidt tot eigen verwachtingen. Het onderzoek zal uitwijzen welke
verwachtingen of hypothesen in overeenstemming zijn met de empirische
resultaten.

De hypothese zou ook in omgekeerde zin kunnen worden geformuleerd:
naarmate de persistentie van sociaal-culturele oriëntaties die zijn verbonden met
het herkomstland sterker zijn, zijn de verschillen (in opvattingen, ook over
misdaad en straf) met de Nederlanders groter. Dat sociaal-culturele oriëntaties
van migranten een hoge mate van persistentie kunnen hebben, is een bekend
gegeven. Renate van der Zee geeft hier in haar boek over eerwraak in Nederland
enkele voorbeelden van (Van der Zee 2006, 76-77 en 132-133). Dit gegeven is
ook aangetoond voor Nederlandse immigranten in Australië (zie bijvoorbeeld:
Elich 1987). In feite geeft de genoemde studie van Dagevos en Schellingerhout
aan dat deze persistentie bij Marokkanen en Turken in Nederland vrij sterk is.

Hiermee zijn twee hypothesen geformuleerd. Maar aan studies die zijn verricht
onder specifieke groepen jongeren in Nederland, is tot nu toe geen aandacht
besteed. Dit is het onderwerp van de volgende paragraaf. Veel etnografische
studies onder jongerengroepen in Nederland leggen het composiete complex van
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factoren bloot dat van invloed is op de ontwikkeling van hun normen en opvat-
tingen. Daarbij kan het in principe zowel gaan om dominante invloeden in de
opvoeding (meer essentialistisch) als om culturele achtergronden die op minder
directe wijze ‘meespelen’ (meer constructivistisch) in de persoonlijke ontwikke-
ling. Uit de literatuur over specifieke migrantengroepen in Nederland zullen
enkele aanvullende hypothesen worden afgeleid.

1.3.3 Studies onder allochtone groepen in Nederland

Er is zeer veel sociaal-wetenschappelijk onderzoek gedaan onder allochtonen in
Nederland. Het meest interessant voor ons doel is onderzoek dat aandacht
besteedt aan de opvattingen van groepen allochtonen over diefstal, geweld en
straf. Zoals ook al in paragraaf 1.2 werd vermeld, bestaat er echter geen onder-
zoek dat precies hierover gaat: opvattingen van allochtone jongerengroepen als
geheel (dus niet alleen onder die minderheid van jongeren die zich met crimineel
gedrag inlaat) over diefstal, geweld en straf. Maar er is wel onderzoek dat
aanknopingspunten biedt. Door antropologen, maar ook door anderen, zijn
studies verricht over zogeheten randgroepjongeren en over allochtonen (ook
volwassenen) die met Justitie in aanraking zijn gekomen. In die studies wordt
veelal gepoogd om een inkijk te krijgen in wat de betreffende individuen en
groepen tot hun gedrag motiveert, waarbij ook verbanden worden gelegd met
culturele achtergronden. Uit dergelijke studies komen zeker opvattingen en
oriëntaties bij de betreffende groepen naar voren, die wellicht bij de bredere
allochtone groep ook leven, hoewel ze bij de meerderheid geen aanleiding geven
tot crimineel gedrag.

In deze paragraaf komen per groep dergelijke studies in het kort aan de orde.
Daarbij wordt geprobeerd patronen in culturele achtergronden te identificeren,
die mogelijk bij de betreffende groep als geheel kleuring geven aan hun opvat-
tingen over diefstal, geweld en straf. Dit leidt bij enkele groepen tot verwach-
tingen, die in het empirische onderzoek worden getoetst.

De Turkse groep
Het proefschrift van Yeşilgöz (1995) is een goed startpunt voor de verkenning
van cultuurbepaalde opvattingen onder Turken in Nederland over diefstal en
geweld. Zijn studie heeft betrekking op communicatieproblemen tussen Turkse
justitiabelen en Nederlandse strafrechtsfunctionarissen. Hij kijkt daarbij naar de
relatie tussen cultuur, aard van het misdrijf, en het gedrag van de verdachten
tijdens de confrontatie met politie, officieren van justitie en hun gedrag tijdens
de rechtszitting. Niet alleen verdachten zijn onderwerp van studie; Yeşilgöz
heeft namelijk ook een enquête afgenomen bij 150 volwassen respondenten
(56% mannen en 44% vrouwen) waarbij het geen voorwaarde was dat zij in
contact met de politie of justitie waren geweest. Yeşilgöz besteedt vrij uitgebreid
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10 Yeşilgöz bespreekt meer dimensies dan alleen opvattingen over diefstal en eergerelateerde geweld.
In zijn proefschrift komen onder meer ook bloedwraak en wapenbezit aan de orde. Deze aspecten
blijven hier buiten beschouwing. 

aandacht aan cultuurgerelateerde opvattingen over diefstal en geweld.10 Het
meest opmerkelijk daarbij is de doorwerking onder Turkse Nederlanders van het
onderscheid tussen ‘gezichtsverliezende delicten’ en ‘niet-gezichtsverliezende
delicten’ (p. 62), dat tot voor kort ook verankerd was in het Turkse rechtssys-
teem (zie verderop). Gezichtsverliezende delicten worden als ernstig be-
schouwd.

Diefstal valt onder de gezichtsverliezende delicten en brengt een grote schande
over de familie als het ontdekt wordt: de goede naam van de familie loopt in dat
geval gevaar. In het boek van Yeşilgöz (1995) zijn de respondenten hier duide-
lijk over: de sterk afkeurende houding tegenover diefstal; de angst voor eerver-
lies als iemand uit de familie inderdaad gestolen blijkt te hebben; en de angst
voor valse roddels hierover, die eveneens de eer kunnen aantasten. Als iemand
echt een dief blijkt te zijn, dan is het de taak van de familie om dit gezinslid ‘her
op te voeden tot een waardevol lid van de maatschappij’ (Yeşilgöz 1995, 104).
Görts heeft er in dit verband op gewezen dat Turken verwachten dat ‘nabije
relaties’, vooral familie, zich verantwoordelijk voelen voor de daden van ieder
familielid; een kernpunt in haar onderzoek is de sterke oriëntatie onder Turken
op het collectief (gezin, familie). Een Turkse familie zal zichzelf negatief
evalueren als een van de gezinsleden zich schuldig maakt aan ‘immoreel gedrag
(zoals liegen, bedriegen of stelen)’ (Görts 2000, 114).

In deze context is het goed voorstelbaar dat er een zware verantwoordelijk-
heid rust op de schouders van Turkse jongeren in Nederland: een keertje mee-
doen met pikken, zoals pubers wel eens doen, is een beladen zaak. Het komt
natuurlijk voor dat ook Turkse jongeren zich inlaten met diefstal, zoals in
Deventer waar Kemper (1999) onderzoek heeft gedaan, maar ook daar vinden
de Turkse jongeren diefstal een zwaar vergrijp, ernstiger dan het gebruik van
geweld (Kemper 1999, 21). Akinbingöl (1998) heeft er in dit verband op gewe-
zen dat zijn Turkse respondenten onderscheid maken tussen ‘echte diefstal’ en
andere vergrijpen zoals fraude (belastingfraude en uitkeringsfraude), heling, of
het bestelen van ‘misdadigers’ (het zogeheten rippen). Met name ‘echte diefstal’
leidt tot gezichtsverlies: het stelen van ‘niet-misdadige’ particulieren, op straat,
uit hun huis of uit hun winkel.

De Turkse opvattingen over geweld, zoals Yeşilgöz (1995) deze beschrijft, zijn
complex. Allereerst is er de basisveronderstelling dat geweld in bepaalde
situaties problemen kan oplossen: geweld gebruiken helpt dan gewoon. Daarte-
genover staat de opvatting dat het willekeurig gebruik van geweld verkeerd is:
zinloos geweld is slecht. De notie over geweld hangt sterk samen met gevoelens
van eer. Yeşilgöz onderscheidt twee vormen van eer: şeref en daaraan gerela-
teerd: namus. Over het eerstgenoemde begrip zegt hij het volgende: ‘Şeref  heeft
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11 De verstrekkende invloed van roddel over Turkse meisjes en jonge vrouwen in de Turkse gemeen-
schap in Nederland is uitgebreid beschreven door De Vries (1987; 1993).

betrekking op de reputatie van een man als participant in een gemeenschap. Het
verwijst naar zijn vermogen om ‘mannelijk’ adequaat, vaak met fysiek geweld,
te reageren op beledigingen en aantasting van zijn bezit, op al die zaken die in
die gemeenschap opgevat worden als krenking van zijn eer’ (Yeşilgöz 1995, 84).

Het begrip racon – het geheel van gedragsregels die gelden voor mannen –
lijkt hier direct mee in verband te staan. De jonge mannen uit het onderzoek van
Akinbingöl (1998) verwijzen herhaaldelijk naar dergelijke mannelijke gedrags-
codes. Ook Kemper (1999) concludeert dat het gebruik van geweld vaak respect
afdwingt in de Turkse gemeenschap. Zij brengt dit in verband met de Turkse
cultuur waarin het collectieve belang – vooral het belang en de eer van de
familie – zou prevaleren boven het belang van het individu. Yeşilgöz legt uit dat
een dader in Turkije die excessief geweld gebruikt als reactie op een provocatie,
zoals een belediging van zijn moeder, vrouw, of zus, op clementie kan reken van
justitie: men krijgt dan slechts drievierde van de gebruikelijke straf (1995, 73).

Namus heeft te maken met de ‘reputatie over de eerbaarheid van vrouwelijke
familieleden’. Yeşilgöz omschrijft namus als volgt: ‘Deze term staat in verband
met de seksuele gedragingen van vrouwen die onder de verantwoordelijkheid
van een man vallen: zijn echtgenote en ongehuwde dochters, zusters, moeders.
Als zij zich niet ‘ingehouden’ en ‘kuis’ gedragen of als er over hen in dit ver-
band in negatieve zin gepraat wordt, is de namus van de man als autoriteit van
de familie in het geding en dus de reputatie van de hele familie. Als belangrijk-
ste taak van een man wordt van hem verwacht dat hij zijn namus tegen de
buitenwereld beschermt. Namus is een goed bewaarde schat in de familie. (…)
Door het verliezen van de namus wordt de familie min of meer dood verklaard.
Zij kunnen geen beroep meer doen op de steun van de gemeenschap. Ze hebben
een ‘zwart gezicht’ (yüzü kara in het Turks, rû reş in het Koerdisch) in de
samenleving’ (Yeşilgöz 1995, 84).

Vrouwen moeten dus erg oppassen hoe zij zich gedragen: als een meisje of
vrouw flirt dan kan dat aanleiding geven tot roddels.11 Een gehuwde vrouw die
overspel pleegt tart de eer van haar man en de familie. Als een dochter haar
maagdelijkheid voor het huwelijk verliest is Leiden in last: ook als zij er niets
aan kan doen doordat zij bijvoorbeeld geschaakt en/of verkracht is. Losbandig
gedrag of het verlies van de maagdelijkheid – namus sous – kan leiden tot
gewelddadige represailles. In sommige gevallen kan dit zelfs de moord op een
meisje of vrouw tot gevolg hebben. Dergelijke eerwraak komt, zoals bekend,
ook binnen de Turkse gemeenschap in Nederland voor. Een bekende studie is
die van Van Eck (2000), waarin zij dertig zaken van eerwraak binnen de Turkse
gemeenschap, in Nederland en ook in Turkije zelf, uitvoerig heeft geanalyseerd.
Zij heeft hierbij de verschillende reacties van Turkse mannen op dit soort
eerverlies en de rituele aspecten van eerwraak gedetailleerd in kaart gebracht.
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12 Zie Yeşilgöz (1995 p. 85) voor de relevante passages uit het Turkse Wetboek van Strafrecht. Sinds
eind 2002 is dit officieel veranderd in verband met de wens van Turkije om tot de EU toe te treden.

13 In deze paragraaf worden tot ‘de Antilliaanse groep’ zowel Arubanen en Antillianen gerekend. In
feite behoort Aruba met zijn status aparte niet langer tot de Antillen. Tot de Antilliaanse groep in
Nederland in strikte zin behoren personen afkomstig van de eilanden Curaçao, Bonaire en de
Bovenwindse eilanden (Sint-Maarten, Sint-Eustachius en Saba). 

Geweldpleging tegen vrouwen in deze gevallen heeft tot doel dat een man kan
laten zien dat hij dit gedrag niet tolereert van zijn vrouwelijke verwanten; en in
het extreme geval van eerwraak wordt de naam van de familie tevens helemaal
gezuiverd aangezien de ‘slechte’ vrouw voorgoed uit het leven verwijderd is. Dit
soort eerherstellend geweld was traditioneel een geaccepteerd gegeven in
Turkije. In het Turkse wetboek van strafrecht was eerwraak tot voor kort een
delict dat voor een fikse strafvermindering in aanmerking kwam.12

Huiselijk geweld komt in Turkse gezinnen met name voor als meisjes of vrou-
wen zich ‘lichtzinnig’ gedragen. Mishandelen is taboe, maar een paar klappen
of een ‘welverdiende tik’ worden niet als geweld gezien door de respondenten
van Yeşilgöz (1995, 66-67). Dit geldt ook voor de opvoeding van kinderen.

Hoe zouden dergelijke culturele achtergronden, waarbij familie-eer een grote rol
speelt, kunnen doorwerken in de opvattingen van Turkse jongeren in Nederland
over diefstal, geweld en straf? De volgende drie verwachtingen lijken gerecht-
vaardigd.
Hypothese iii: Turkse jongeren zijn streng in hun afkeuring van diefstal.
Hypothese iv: Turkse jongeren hebben milde opvattingen over de toelaatbaar-
heid van geweld in het algemeen en in het bijzonder wanneer bij dit geweld
familie-eer in het geding is.
Hypothese v: Turkse jongeren hebben milde opvattingen over de bestraffing van
gewelddaden wanneer de familie-eer in het geding is.

De Antilliaanse groep
In 2003 wonen in Nederland zo’n 130.000 geregistreerde Arubanen en Antillia-
nen (Besjes & Oudhof 2007).13 Daarnaast verblijft in Nederland een flinke groep
van – vooral jonge – Antillianen, al dan niet tijdelijk, die zich niet bij overheid
en instanties heeft kenbaar gemaakt. Sedert het begin van de jaren tachtig heeft
zich een kentering voorgedaan in de migratie van de Antillen naar Nederland.
Voor die tijd kwamen vooral migranten naar Nederland die de Nederlandse taal
goed spraken en die hier kwamen studeren of werken. Het ging in het algemeen
om mensen uit de hogere klasse of de middenklasse. Een aantal van hen keerde
na verloop van tijd naar hun herkomstgebied terug, een aantal besloot hier te
blijven. Bovenkerk (2001) heeft eraan herinnerd dat in de jaren zestig Neder-
landse bedrijven op georganiseerde wijze werknemers rekruteerden op de
Antillen, bijvoorbeeld voor de scheepsbouw en de verpleging en hij stelt dat
deze migranten in Nederland een goede naam hadden. Daarnaast kwam, zoals
gezegd, de elite in Nederland studeren. Vanwege het hoge aandeel studiemigran-
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ten en vakmensen was tot in de jaren zestig het gemiddelde opleidingspeil van
Antillianen in Nederland zelfs hoger dan van de Nederlandse bevolking als
geheel (Bovenkerk 2001, 167).

Sedert de jaren tachtig gaat het echter structureel slecht met de economie,
met name op Curaçao. Er is sprake van zeer hoge (jeugd)werkloosheid. In een
recente studie geven Van San e.a. (2007) de nodige cijfers. Op Curaçao verlaat
45% van de groep van 15-24 jarigen de school zonder diploma (cijfers 2001);
de werkloosheid op het eiland bedraagt 16% en de jeugdwerkloosheid 37%
(cijfers 2004); in toenemende mate nemen illegale goedkopere arbeidskrachten
van omringende eilanden zoals Haïti en de Dominicaanse Republiek onge-
schoold werk over, bijvoorbeeld in de bouw of het toerisme, wat de (jeugd)
werkloosheid verder opdrijft (Van San et al. 2007, 10). Van de 160 wijken
waarin het eiland is verdeeld, kunnen er vijftien worden aangemerkt als pro-
bleemwijken: hier overheersen armoede en uitzichtloosheid, probleemgezinnen
en afgebroken schoolcarrières, jongeren die vluchten in de criminaliteit. Vanuit
deze wijken – uiteraard niet uitsluitend vanuit deze wijken – is een migratie-
stroom naar Nederland ontstaan. ‘De groep waar zich in Nederland problemen
mee voordoen is vooral afkomstig uit deze buurten’, zo menen Van San c.s.
(2007, 10).

Eerste-generatie migranten afkomstig van Curaçao (dus geboren op het eiland)
maakten in 2003 ongeveer de helft uit van alle geregistreerde Arubaanse en
Antilliaanse migranten in Nederland (Besjes & Oudhof 2007, 36). Het gaat hier
uiteraard niet alleen om kansarme alleenstaande moeders met hun kinderen en
alleenstaande jongeren die op Curaçao al crimineel gedrag vertoonden, allemaal
afkomstig uit de probleembuurten van het eiland. Maar deze groepen domineren
wel in Nederlandse discussies over het ‘Antillianenprobleem’. In feite is de
(Arubaanse en) Antilliaanse groep in Nederland divers, zoals onder meer blijkt
uit analyses van het CBS. Harmsen & Arts (2006) constateren bijvoorbeeld dat
Arubaanse eerste-generatie migranten in Nederland er sociaal-economisch veel
beter voorstaan dan eerste-generatie migranten van Curaçao. De oververtegen-
woordiging van migranten uit de regio in de criminaliteit in Nederland komt
vooral voor rekening van de eerste-generatie groep (dus betrekkelijk recent
gemigreerd) van Curaçao (Besjes & Oudhof 2006, 38). De gehele populatie van
migranten vanuit Aruba en de Antillen is al met al zeer gedifferentieerd, zowel
wat betreft sociaal-economisch succes in Nederland als wat betreft de mate van
deviant gedrag. De differentiatie hangt niet alleen samen met het eiland van
herkomst, maar ook met moment van migratie (voor of na het begin van de
economische crisis) en met de sociaal-economische status en het opleidingsni-
veau. Ten opzichte van de andere migrantengroepen die in voorgaande paragra-
fen ter sprake komen, doet zich bij de Antillianen het duidelijkst een scheiding
voor tussen mensen met wie het goed gaat en mensen (vaak jongeren) met wie
het slecht gaat. Dit maakt het moeilijk om verwachtingen te formuleren voor
opvattingen over diefstal, geweld en straf onder de Antilliaanse (en Arubaanse)
jongeren in Nederland.
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Zoals al eerder in dit hoofdstuk werd aangegeven, zijn Antilliaanse jongeren in
Nederland op dit moment het sterkst oververtegenwoordigd in criminaliteit. De
Antilliaanse probleemgroep, in overgrote meerderheid afkomstig van Curaçao,
is dan ook onderwerp geweest van tal van sociaal-wetenschappelijke en crimino-
logische studies. Bovenkerk (2001) ziet de Antilliaanse jeugdcriminaliteit in
Nederland in belangrijke mate als een voortzetting van een gedragspatroon en
levenswijze die de betreffende jongeren al hadden voor hun migratie, op Cura-
çao (zie ook Bovenkerk & Tielemans 2000). Migranten uit wat wel genoemd
wordt de ‘Antilliaanse volksklasse’, veelal alleenstaande moeders en kansarme
risicojongeren, komen uit een situatie die gekenmerkt wordt door ‘(jeugd)werk-
loosheid, armoede, veel spijbelaars, eenoudergezinnen (een ‘vaderloze gezins-
structuur’) en tienermoeders’ (Van der Hijden et al. 2005, 29). In navolging van
Bovenkerk merken Van der Hijden c.s. (2005) op dat de buurten waar deze
migranten vandaan komen worden gekenmerkt door ‘een ‘Caribische zwarte
gettocultuur’ waarin gemarginaliseerde jongeren zoeken naar erkenning door
middel van geweld’ (p. 30). Dit beeld wordt bevestigd door Huijser (2004) die
enige tijd een onderzoeksstage liep bij het openbaar ministerie op Curaçao: zij
wijst op de toename van geweldsdelicten door jongeren, op de lage drempel
voor geweldgebruik onder jongeren uit deze buurten, op de mix van sociaal-
economische en culturele oorzaken van deze problemen en op tekortschietend
justitieel beleid. Het probleem is geleidelijk aan verhevigd; al vroeg in de jaren
negentig constateerden Nelen & Essers (1993) dat de gevoelens van onveilig-
heid onder de bevolking van Curaçao fors waren toegenomen ten opzichte van
het begin van de jaren tachtig (zie ook Faber et al. 2007).

Jongeren en alleenstaande moeders met hun kinderen, die vanuit een dergelijke
situatie naar Nederland komen, krijgen hier te maken met tal van problemen en
hindernissen: gebrek aan adequate huisvesting, het ontbreken van een perspec-
tief op een reguliere baan, problematische toegang tot sociale voorzieningen,
taalproblemen en aansluitingsproblemen in het onderwijs (Bovenkerk 2001; Van
der Hijden et al. 2005; Hulst & Bos 1993). Bij de verklaring van criminaliteit
onder kansarme, meestal Curaçaose jongeren in Nederland wordt niet alleen op
hun achtergrond van sociaal-economische deprivatie gewezen, maar ook op
culturele factoren. Bekend in dit opzicht is het proefschrift van Van San (1998).
Zij heeft tijdens haar onderzoek intensief contact gehad met zestig jongeren uit
de Curaçaose volksklasse in Nederland, onder wie dertig met geregistreerde
politiecontacten, en met een dertigtal moeders van deze zestig jongens. Een van
haar bevindingen is dat de moeders instrumentele delicten (zoals diefstal) van
hun zonen niet steunen, hoewel ze er in een aantal gevallen wel begrip voor
kunnen opbrengen. Kleine vergrijpen zoals diefstal worden door sommige
moeders vergoelijkend afgedaan als ‘kwajongensstreken’. Bij de expressieve
delicten (steken met een mes om ‘eer’ van zichzelf of van hun moeder te be-
schermen) zijn de reacties opvallend: ‘Het is daarbij opmerkelijk dat de minste
of geringste aanleiding door de jongens wordt geïnterpreteerd als een belediging
of een bedreiging, die tot schande leidt. Dergelijke situaties waarin hun eer
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bedreigd wordt vragen om ‘genoegdoening’, waarbij enkel door het gebruik van
fysiek geweld – in dit geval steken met een mes – de geschonden eer hersteld
kan worden. Niet alleen gebruiken de moeders voor expressieve delicten een-
zelfde soort legitimeringen als de jongens, maar er zijn ook opvallende over-
eenkomsten in de inhoud van de legitimeringen tussen de moeders van jongens
met politiecontacten en jongens zonder politiecontacten, daders en niet-daders.
De moeders keuren het gedrag van hun zonen niet alleen goed, maar moedigen
het in sommige gevallen zelfs aan.’ (Van San 1998, 236) Als belangrijkste
opvoeders dragen de moeders zelf waarden van machismo, eer en mannelijkheid
over aan hun zonen. In een latere publicatie zet Van San de conclusies op dit
punt nog wat scherper aan: ‘Een jongen die zich niet hard opstelt, wordt gezien
als een ‘flikker’, en niet alleen door zijn vrienden. Ook de vrouwen uit het gezin
en zijn moeder zullen hem steeds aansporen om zich als een man te gedragen.
Het is opmerkelijk hoe de opvoeding binnen deze Curaçaose gezinnen gekleurd
is door noties van mannelijkheid.’ (Van San 2002, 88)

Machogedrag, status, eer en mannelijkheid, gevoegd bij slechte vooruitzichten
om ‘als man’ een gezin te kunnen onderhouden, dragen bij aan de verklaring van
criminaliteit onder Antilliaanse jongens in Nederland, uiteraard in samenhang
met hun achtergrond van deprivatie. Het is in dit verband interessant dat volgens
Klooster et al. (1999) bestraffing weinig invloed heeft op het gedrag van de
groep; vanwege het belang van status en mannelijkheid zullen veel Antilliaanse
jongens minstens de schijn ophouden dat straf hun niets doet. De lichte ontvlam-
baarheid van veel van deze jongens, waar ook Van San op duidt in het eerste
bovenstaande citaat, zal zeker ook te maken hebben met het fragiele gevoel van
eigenwaarde dat Van Hulst (1997) de meeste Antillianen toedicht. Het gaat dan
bepaald niet alleen om de groep jongeren die crimineel gedrag vertoont, maar
om gevoelens onder de meeste Antillianen in Nederland. Volgens Van Hulst is
waardigheid een centraal thema in het leven van Antilliaanse migranten. In de
beleving van Antillianen blijft respect, dat hen eeuwenlang in de Antillen is
onthouden, ook in Nederland vaak uit (Van Hulst 1997, 313). Conversatie met
Nederlanders ervaren Antillianen volgens Van Hulst veelal ‘als een scheermes’:
kil, onbetrokken en altijd met een impliciet oordeel. Het is opvallend dat gevoe-
lens van gekwetste waardigheid zo breed leven: ‘Er hoeft eigenlijk niet eens
expliciet naar gevraagd te worden. Meestal komt het thema in de een of andere
vorm vanzelf op’ (Van Hulst 1997, 313). Het is voor te stellen dat dergelijke,
wellicht uitvergrote, ‘gekwetste waardigheid’ bij kansarme jongeren een extra
factor is in de rationalisatie van hun gedrag.

De probleemgroep onder de Antillianen krijgt veel aandacht van onderzoekers
en beleidsmakers. Niet alleen de oorzaken van hun gedrag, maar ook de wense-
lijke aanpak van het probleem is object van veel studies (zie bijvoorbeeld: Van
Hulst 2003; Gerris 2002; De Jong et al. 1997; Adviescommissie Antilliaans
Medeburgerschap in Nederland 2001). Er worden in het onderzoek verbindingen
gelegd tussen het gedrag van de probleemjongeren en culturele factoren zoals
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de rol van de moeder en de cultuur van machismo. Zulke factoren zullen on-
getwijfeld de opvattingen van de betreffende jongeren over diefstal, geweld en
straf kleuren. Maar tegelijkertijd is er de parallelle waarheid van een gunstige
onderwijsparticipatie en deelname aan de Nederlandse samenleving onder de
meerderheid van de Antillianen in Nederland (Sociaal en Cultureel Planbureau
2006). Ook een vrij recente monografie over Antillianen en Arubanen in Am-
sterdam schetst dit beeld van een vrij succesvol participerende meerderheid en
een minderheid die problemen veroorzaakt (Crok et al. 2004). De culturele
factoren die mede het gedrag verklaren van de criminele Antilliaanse jongeren,
zijn bij de succesvolle meerderheid ofwel niet van toepassing ofwel geen
barrière voor deelname in de Nederlandse samenleving. Dit alles leidt tot de
vraag of hier in redelijkheid verwachtingen kunnen worden geformuleerd over
etnisch specifieke opvattingen van de Antilliaanse jongeren in Nederland over
diefstal, geweld en straf. Het is aannemelijk dat een aanzienlijk deel van de
Antilliaanse jongeren invloed ondervindt van de matrifocale cultuur en van de
nadruk op eer en machismo. Daarom zou het zo kunnen zijn dat de Antilliaanse
jongeren in het algemeen geweld minder afwijzen wanneer hierbij eer en status
in het geding zijn. Hypothese vi: Antilliaanse jongeren wijzen geweld minder
streng af wanneer het gaat om persoonlijke eer en status, zoals die in verband
gebracht kunnen worden met machismo en gevoelens van waardigheid.

Het onderzoek zal moeten uitwijzen of deze aanname voor de groep als
geheel stand houdt.

De Marokkaanse groep
Over jongeren van Marokkaanse afkomst in Nederland is veel geschreven,
vooral over de groep van Marokkaanse jongens die overlast veroorzaakt. Cul-
tureel-antropoloog Werdmölder, die in de jaren tachtig in Amsterdamse buurt-
huizen werkte als jongerenwerker en hulpverlener, verdiepte zich in het proces
van randgroepvorming onder Marokkaanse jongens, een onderwerp waarop hij
in 1990 promoveerde (Werdmölder 1986; 1990). Hij was toen van mening dat
de randgroepvorming in de loop der tijd zou verminderen dankzij voortschrij-
dende integratie in de Nederlandse samenleving. In zijn boek Marokkaanse
lieverdjes (2005) geeft Werdmölder toe dat dit optimisme – althans voor een
aanzienlijke minderheid van de Marokkaanse jongens – niet gerechtvaardigd is
gebleken. Hij wijt het hardnekkige criminele gedrag van Marokkaanse jon-
gensgroepen aan een mix van factoren: enerzijds sociaal-economische factoren
en anderzijds een reeks van factoren die eerder ‘cultureel’ te noemen zijn: een
vechtersmentaliteit, eergevoel en schaamte, groepsloyaliteit, morele superiori-
teitsgevoelens en zelfs anti-blank racisme. Werdmölder pleit voor een strakke
hand en desnoods onorthodoxe maatregelen (zoals terugsturen naar Marokko)
voor de probleemgroep, in combinatie met beleid gericht op kansenverbetering.

Ook Van Gemert (1998) wees in zijn proefschrift op culturele factoren die
volgens hem verklaren waarom juist Marokkaanse jongens vaker ontsporen dan
jongeren uit andere allochtone groepen. Tijdens zijn onderzoek in stadsdeel Oud
Zuid in Rotterdam had hij contact met veel Marokkaanse jongens, in buurthui-
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zen en op straat. Hij stuitte op wat hij noemt ‘een cultuur van wantrouwen’:
‘Aangetoond is dat een wantrouwende attitude kenmerkend is voor Marokkanen.
Deze houding is van grote invloed op relaties die zij onderhouden, met elkaar
en met anderen. Wantrouwen, maar ook enkele andere elementen van hun weet-
en waarderingsbezit vervulden niet alleen een functie in de Noord-Afrikaanse
plattelandssamenleving. Zij sluiten ook aan bij de ervaringen van opgroeiende
Marokkaanse jongens in Rotterdam-Zuid. Ze worden in deze Nederlandse
context gereproduceerd omdat ze daar een functie hebben. In dit opzicht bestaan
er heldere gelijkenissen tussen het gedrag van de Berbers in de Rif, dat van de
eerste generatie Marokkaanse gastarbeiders en het gedrag van hun zoons. De
aard en omvang van de criminaliteit van deze laatste categorie kan, gezien hun
kansen in de Nederlandse samenleving, slechts dan begrepen worden wanneer
ook deze culturele elementen in de beschouwing worden betrokken’ (Van
Gemert 1998, 201-202).

Van Gemert geeft aan dat ‘omgevingsfactoren’, zoals kansen op de arbeids-
markt, wel degelijk van belang zijn bij het verklaren van de criminaliteit onder
Marokkaanse jongeren, maar acht de ‘cultuur van wantrouwen’ een belangrijke
aanvullende verklaringsfactor. Deze uit zich volgens hem op allerlei fronten:
tussen generaties in de gezinnen, in de gebrekkige groepsvorming (verenigingen
en dergelijke) onder Marokkaanse Nederlanders, in de wantrouwende en veelal
negatieve attitude van huishoudens tegenover de Nederlandse gastsamenleving,
tussen jongeren onderling. Van Gemert schetst de Berberse samenleving als een
samenleving van extreme schaarste; als gevolg hiervan zouden competitie,
twisten, list en geweld, vetes, jaloezie en wantrouwen deze samenleving kleuren
(p. 205). Hij tracht aannemelijk te maken dat de wantrouwende basishouding in
combinatie met de positie van Marokkanen in de Nederlandse samenleving een
explosief mengsel vormt, dat criminaliteit onder jongeren mede verklaart.

Hoewel De Jong (2007) in zijn proefschrift een tegengeluid liet horen – er zou
niets ‘typisch Marokkaans’ zijn aan Marokkaanse jongerengroepen die overlast
bezorgen – lijkt het dominante discours toch te zijn dat alleen een complex van
sociaal-economische, culturele en psychologische (‘othering’ en stigmatisering)
factoren de oververtegenwoordiging van Marokkaanse jongens onder probleem-
jongeren afdoende kan verklaren. Niet alleen beoefenaren van de sociale weten-
schappen, maar ook criminologen neigen naar een dergelijke complexe verkla-
ring (Bovenkerk 2002; Van Gelder 1995; Coppes, De Groot & Sherazi 1997).
Ook onderzoeksjournaliste Kleijwegt (2005) komt tot die conclusie. Zij vond bij
de ouders van Marokkaanse probleemjongeren ‘in de buurt van Mohammed B.’
veel geïsoleerdheid, angst en onwetendheid, vaak ook een gebrek aan perspec-
tief en een sterke afkeer van de Nederlandse samenleving. De Jong (2007) ziet
in zijn proefschrift over Marokkaanse straatjeugd meer problemen van ‘de
straat’ dan van de ‘Marokkaanse cultuur’; zij zouden zich als ‘anders’ beschou-
wen en gedragen omdat zij ook als zodanig worden bestempeld. De Jong
verklaart hiermee echter niet waarom juist Marokkaanse jongens meer dan de
andere allochtone groepen kans lopen om in de wisselwerking van deviant
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14 Er bestaat wel het nodige onderzoek over de succesvolle participatie van Marokkaanse jongemannen
in Nederland, zie bijvoorbeeld Buijs (1993) en Crul (1994), maar hierbij gaat het niet om opvattingen
over misdaad en straf. 

gedrag en stigmatisering gevangen te raken. Zo heeft bijvoorbeeld Pels (2003)
erop gewezen dat Marokkaanse jongeren zich op straat ‘uitleven’ als reactie op
repressie thuis: ‘Bij de Marokkaanse jongens die wij middels groepsgesprekken
aan het woord lieten, bestond geen twijfel aan het verband tussen de harde
vaderhand en ontlading op straat. In hun ogen leidt kleinering in het gezin er toe
dat jongens zich buiten, eveneens soms met harde hand, gaan uitleven.’ (Pels
2003, 83). Daarmee zijn we weer terug bij culturele factoren: Pels wijst op het
wantrouwen bij veel Marokkaanse vaders tegenover de Nederlandse samenle-
ving, dat zich kan vertalen in ‘een gebrek aan vertrouwen in de kinderen en een
verharding in de opstelling jegens hen’ (p. 82).

Overigens brengt deze discussie over de vraag waarom relatief veel Marokkaan-
se jongens ontsporen ons nauwelijks verder bij de speurtocht naar hypothesen
of verwachtingen over opvattingen van de groep van Marokkaanse jongeren als
geheel over diefstal, geweld en straf. Het is evident dat er groepen Marokkaanse
jongeren zijn die hun hand niet omdraaien voor diefstal of geweldpleging, maar
het gaat hoe dan ook om een (weliswaar aanzienlijke) minderheid. In die zin
bieden etnografische en andere studies over de gedragsnormen en opvattingen
van ontspoorde jongeren geen handvat voor verwachtingen over opvattingen van
de Marokkaanse jongeren.

Onderzoek over de opvattingen die Marokkaanse jongeren in volle breedte,
dus met inbegrip van de meerderheid die het ‘goed doet’ in Nederland, hebben
over misdaad en straf is niet voorhanden.14 Onderzoek dat is verricht over
opvoeding in Marokkaanse gezinnen in Nederland geeft juist geen eenduidig
beeld van waardenoriëntaties, verwachtingen en gedragsnormen. De studie van
Pels (1998) over opvoeding in Marokkaanse gezinnen in Nederland laat zien dat
traditioneel Marokkaanse en sterk op integratie in Nederland gerichte oriëntaties
en denkbeelden – met allerlei overgangsvormen daar tussen in – naast elkaar
bestaan. ‘Maatschappelijk presteren’ van de kinderen scoort het hoogst als
opvoedingsdoel. Het proefschrift van Jonkers (2003) over moederschap van
Marokkaanse vrouwen in Nederland schetst een vergelijkbaar beeld. Veel jonge
Marokkaanse moeders vinden dat de traditionele Marokkaanse opvoeding
tekortschiet in de Nederlandse context; zij vergelijken zichzelf veelal in negatie-
ve zin met autochtone Nederlandse gezinnen en zijn leergierig naar Nederlandse
opvoedingspraktijken. Het is hier niet de plaats om dit vraagstuk van ‘negatieve
etnische zelfpresentatie’ (Jonkers 2003, 202) verder uit te werken; waar het om
gaat is het gegeven dat opvoedingsdoelen en opvoedingspraktijken bij Marok-
kaanse ouders divers en dynamisch zijn. Ook de studie van Hermans (2000) over
het opvoedingsgedrag van Marokkaanse vaders in Gouda toont grote onderlinge
verschillen. Zo blijken veel vaders zich actief bezig te houden met de ontwikke-
ling van hun zonen: zij praten met hen over hun vriendenkring, leggen grenzen
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op wat betreft ‘de straat op gaan’ en stellen zich eerder onderhandelend op dan
repressief. Het stereotiepe beeld van desinteresse, onderdrukking en wantrouwen
in de opvoeding gaat lang niet altijd op.

Wanneer dergelijke studies in beschouwing worden genomen, ontstaat een veel
gedifferentieerder beeld van opvattingen binnen de Marokkaanse gemeenschap
dan wanneer het zoeklicht wordt gezet op probleemjongeren en hun vaak geïso-
leerd levende en traditioneel ingestelde ouders. Veel meer dan bij de Turkse
groep in Nederland, zien we onder Marokkanen grote divergentie en dynamiek
in oriëntaties en levensstijlen.

Aangezien er al met al nauwelijks aanknopingspunten lijken te zijn in de
literatuur om etnisch specifieke opvattingen van de Marokkaanse jongeren (in
ons geval over diefstal, geweld en straf) te verwachten, is de hypothese (vii)
voor de Marokkaanse groep als volgt geformuleerd: Marokkaanse jongeren
hebben geen duidelijk eigen profiel in hun opvattingen over diefstal, geweld en
straf.

De Surinaamse groep
Studies die zijn verricht onder Surinaamse jongeren en Surinaamse gezinnen in
Nederland bieden weinig aanknopingspunten om verwachtingen te formuleren
over etnisch specifieke opvattingen onder de Nederlandse Surinamers over
diefstal, geweld en straf. Het overheersende beeld is dat van een groep die zich
in toenemende mate richt op participatie op alle fronten in de Nederlandse
samenleving. In haar proefschrift over het proces van statusverwerving van
Surinamers in Nederland concludeert Liem (2000) onder meer: ‘Surinamers zijn
hun maatschappelijke positie in Nederland langzaam maar zeker aan het
verbeteren. Stapje voor stapje komen ze hoger op de maatschappelijke ladder.
De opleiding blijkt daarvoor verreweg de belangrijkste factor te zijn, veel
belangrijker dan het herkomstmilieu’ (Liem 2000, 115).

Wat dit herkomstmilieu betreft, doelt Liem vooral op het onderscheid tussen
Creolen en Hindoestanen. Tussen beide groepen blijken wel verschillen te
bestaan in het verloop van het proces van statusverbetering – zo is bijvoorbeeld
onder Hindoestanen de prestatiedruk van ouders op schoolgaande kinderen
groter – maar netto is bij beide groepen statusverbetering (van de jongere
generatie ten opzichte van hun ouders) zichtbaar. Opvallend is ook dat jonge
Surinamers doorgaans ook Nederlanders in hun sociale netwerk hebben.

De studie van Distelbrink (1998) over de opvoeding in Surinaams-Creoolse
gezinnen in Nederland ondersteunt dit beeld. In veel Creoolse gezinnen zijn de
moeders de hoofdopvoeder en daarom heeft Distelbrink vooral met hen gespro-
ken. Naar haar mening volgen de Creoolse moeders ‘een eigen koers’, waarbij
zij enerzijds elementen van hun achtergrond behouden, maar anderzijds sterk
zijn gericht op de Nederlandse samenleving: ‘In hun denkbeelden, beleving en
praktijken groeien Creoolse moeders toe naar autochtoon-Nederlandse ouders’
(Distelbrink 1998, 169). De 75 moeders die in het tweede deel van Distelbrinks
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15 Een wakaman is iemand voor wie het ‘hosselen’ (zie verderop in de hoofdtekst) een dominant
kenmerk is van zijn levensstijl: hij is uit op het grote geld en omringt zich met statussymbolen die
zijn succes, mannelijkheid en autonomie uitdrukken (Buiks 1983, 106; zie ook Sansone 1992, 156-
158). 

onderzoek waren betrokken, wonen over het algemeen liever niet in een etnisch
specifieke woonomgeving en wat de partnerkeus van hun kinderen betreft geeft
slechts een enkeling de voorkeur aan iemand uit de ‘eigen groep’. Zelf vinden
zij dat zij in hun opvoeding meer belang hechten aan respect, gehoorzaamheid
en beleefdheid bij hun kinderen dan Nederlandse moeders gemiddeld doen. Zij
wijken af van Nederlandse moeders wat betreft het straffen van hun kinderen:
fysieke straf komt vaker voor, hoewel de Creoolse moeders volgens Distelbrink
ook op dit punt steeds meer convergeren naar de gemiddelde Nederlandse
praktijk (Distelbrink 1998, 172-173).

Natuurlijk is er een groep Surinaamse jongeren, met name onder Creolen, die
niet zo goed mee kan komen in de (conventionele) Nederlandse samenleving.
Het is deze groep die centraal staat in de studies van Buiks (1983) en Sansone
(1992). Buiks deed in het begin van de jaren tachtig onderzoek onder de Suri-
naamse bewoners van het Kruiskade gebied in Rotterdam. Zijn aandacht ging
vooral uit naar de overlevingsstrategieën van de wakamans, de heroïnegebrui-
kers en de rastas.15 Het ‘hosselen’ is bij deze groepen een belangrijke bron van
inkomsten: het hier en daar wat ‘scharrelen’ om aan de kost te komen. Dit
‘scharrelen’ kan in principe vrij onschuldig zijn, maar veelal gaat het om crimi-
nele praktijken. Sansone (1992) spreekt in dit verband van wit, grijs en zwart
hosselen.

De Surinaamse jongeren die dergelijke overlevingsstrategieën hanteren, zijn
in de regel afkomstig uit kansarme Surinaamse milieus. Het hosselen in Neder-
land was in de vroege jaren tachtig – dus kort na de grote emigratiegolf – veelal
een voortzetting van scharrelactiviteiten waarmee de jongeren al in Suriname
waren begonnen. Kenmerkend is het voorbeeld van Plet (pseudoniem) dat Buiks
in zijn boek aanhaalt: ‘Plet heeft met zijn moeder in Suriname gepinaard
(armoede geleden). Met een inkomen van honderd gulden per maand had ze de
zorg voor acht kinderen. Op zijn veertiende ging Plet van school: “Wegen
zoeken”, “het donkere straatje in”. “Je bent soldaatje van je moeder, een man
van je moeder, ze moet nu maar eens op haar kontje zitten”. (…) In Suriname
begin je dan met kruimeldiefstallen hè. Je begint te horen dat er ergens koper
verkocht kan worden. Nou dan loop je daar al die huizen af, alle priemeltjes haal
je d’r uit en je smelt dat ding bijeen, en je gaat ermee naar een of andere firma
die koper opslaat en daar verkoop je het, Lukt het op die manier niet dan kun je
nog altijd een crime forceren, dus ik bedoel eh…diefstal.’ (Buiks 1983, 201).

Buiks gaf echter in zijn studie al nadrukkelijk aan dat de opvattingen en gedra-
gingen van de Surinaamse randgroep rond de Kruiskade sterk verschilden van
die van de schoolgaande en werkende Surinaamse jongeren in Rotterdam. Onder
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16 Zie met name paragraaf  2.6.2. ‘De Surinaamse connectie’ van het eindrapport van de Commissie
Van Traa (1996). 

hen lag het accent op ‘diploma’s halen’ of ‘aanpassen en er tegenaan gaan’
(Buiks 1983, 74-79).

Onder de hosselaars is sprake van een zekere etnisering: de constructie van
de idee dat ‘wij Surinamers’ hechten aan vrijheid en dat ‘wij’ aan de inperkingen
en disciplinering van de Nederlandse samenleving niet willen meedoen (Buiks
1983, 231). De ostentatieve levensstijl van met name de wakamans leidt in de
samenleving tot afwijzing, zoals ook Sansone constateert: ‘Zo wordt het etaleren
van rijkdom (gouden sieraden, flitsende kleding, met geldbriefjes wapperen)
onder de naar eigen zeggen ‘meer Surinaamse’ straathosselaars, door de meeste
blanke voorbijgangers en door sommige Surinamers als teken van ‘onaangepast
gedrag’ beschouwd’ (Sansone 1992, 233).

Deze afwijzing kan weer de opsluiting in de eigen groep versterken en hiermee
ook de etnische constructie van de hosselcultuur verder bevorderen. In die
hosselcultuur is diefstal geaccepteerd, al schijnt volgens Buiks de ‘Robin-Hood
regel’ te gelden dat men niet van arme mensen of van ‘oudjes’ steelt (Buiks
1983, 121). Van dit etnisch geconstrueerde, subculturele complex kan op een
deel van de Surinaamse jongeren, vooral in de grote steden, een zekere wer-
vingskracht uitgaan. Zo kan de hosselcultuur zich voortzetten onder jongeren die
later, in Nederland, zijn geboren. En natuurlijk spelen ook Surinamers een rol
– zij het geen dominerende – in de georganiseerde criminaliteit in Nederland
(Commissie Van Traa 1996).16

Maar niettemin overheerst in de literatuur een beeld van de Surinamers in
Nederland als een integrerende groep, waarbij de culturele achtergronden en de
ontwikkeling van de groep als geheel binnen de Nederlandse samenleving geen
aanleiding geven om etnisch specifieke opvattingen over diefstal, geweld en
straf te verwachten. De literatuur geeft naar mijn mening geen duidelijk beeld
van de misdaad- en strafopvattingen van Surinaamse jongeren in Nederland. De
onderzoekshypothese is daarom gelijk aan die van de Marokkaanse groep.
Hypothese viii: Surinaamse jongeren hebben geen duidelijk eigen profiel in hun
opvattingen over diefstal, geweld en straf.

En de Nederlandse groep?
Het opinieklimaat ten aanzien van misdaad en straf in Nederland is in de laatste
decennia aanzienlijk verhard. Dekker (2001) heeft laten zien dat de langjarige
trends weliswaar niet eenduidig zijn maar niettemin in de richting van verhar-
ding wijzen. Uit de beschikbare cijferreeksen (1970-1996/98) die hij hanteert,
blijkt dat voor het brede publiek ‘bestraffen’ van misdadigers steeds belangrijker
wordt ten opzichte van pogingen om misdadigers te ‘veranderen’. Dit geldt
overigens in het bijzonder voor plegers van seksuele delicten. Egelkamp (2002)
heeft in haar proefschrift gepoogd aan te tonen dat het denken over geweld in
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de Nederlandse en Duitse samenleving sterk is veranderd sedert de jaren tachtig:
handelingen die in de jaren tachtig als lichte overtredingen werden gekwalifi-
ceerd, zouden tegenwoordig vaker als misdrijf worden gezien en aanleiding
geven tot aangifte. Volgens Egelkamp heeft dit te maken met toegenomen
gevoelens van onveiligheid die worden aangewakkerd door aandacht voor
allerlei incidenten in de media. Objectief toegenomen onveiligheid kan zij
namelijk op basis van gegevens niet aantonen. Beker (2003) heeft in dit verband
– in navolging van Boutelliers concept van de veiligheidsutopie (Boutellier
2002) – gewezen op de zogeheten veiligheidsparadox: ‘het gelijktijdig opeisen
van absolute vrijheid en absolute veiligheid’ (p. 53). Hij vindt het te gemakkelijk
om dit fenomeen uitsluitend aan een ‘verwende burgerij’ toe te schrijven;
sociaal-economische en sociaal-culturele veranderingen op de middellange
termijn hebben immers nieuwe vormen van ongelijkheid en onzekerheid ge-
creëerd, die voor grote groepen mensen tot in de directe levenssfeer zijn doorge-
drongen. Beker zegt hierover: ‘Deze “harde” veranderingen hebben geleid tot
een gevoel van vervreemding en onthechting, dat vervolgens geprojecteerd
wordt op criminaliteit en de aanwezigheid van migranten. Volgens velen is de
overheid voor het oplossen van deze problemen verantwoordelijk en hebben de
gevestigde politici daarin gefaald.’ (Beker 2003, 53)

Het hieruit voortkomende klimaat van verontwaardiging en versterkte
afkeuring van verschillende vormen van diefstal en geweld leidt er waarschijn-
lijk mede toe dat burgers over straf harder zijn gaan denken, zoals recentelijk
bleek uit het opinieonderzoek dat door De Keijser et al. (2006) is uitgevoerd.
Hieruit blijkt dat burgers niet alleen in hun primaire reactie aanzienlijk strenger
oordelen over een passende strafmaat voor verschillende delicten dan rechters
feitelijk doen, maar dat zij ook strenger blijven oordelen wanneer zij kennis
hebben genomen van de betreffende strafdossiers.

Dergelijke generalisaties gaan uiteraard voorbij aan segmentering binnen de
Nederlandse bevolking. Rood-Pijpers (1988) onderzocht in haar proefschrift de
meningen van de Nederlandse bevolking over misdaad, straf en het strafrecht-
systeem en kwam tot de conclusie dat de meningen van verschillende bevol-
kingsgroepen hieromtrent sterk uiteenlopen. Haar segmentering van de Neder-
landse bevolking was geconstrueerd langs drie dimensies: conformisme / non-
conformisme, pessimisme / optimisme ten aanzien van de aard van de mens en
tevredenheid/ontevredenheid met de huidige samenleving. Een van de zes
resulterende representatie-typen is de groep van zogeheten moralistisch ingestel-
de conformisten (pessimistisch en ontevreden), die zo’n 45% van de bevolking
zou representeren. Dit is de groep die voorstander bleek van ‘hard straffen’.
Maar daarnaast onderscheidde zij vijf andere – weliswaar aanzienlijk kleinere
– groepen die over misdaad, straf en het functioneren van het strafrechtsysteem
andere meningen waren toegedaan. Generaliseren is dus moeilijk; bovendien is
de segmentering van de samenleving dynamisch. Tegenwoordig zijn in opinie-
onderzoek de zogeheten mentality milieus van onderzoeksbureau Motivaction
populair. Of het nu gaat om draagvlak voor duurzame ontwikkeling, steun voor
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ontwikkelingssamenwerking of beeldvorming van de democratische rechtsstaat:
de ideeën hierover in de samenleving blijken significant te verschillen tussen
dergelijke onderscheiden mentality milieus. Er zijn volgens Motivaction maar
liefst acht van dergelijke sociale milieus te onderscheiden: traditionele burgerij,
gemaksgeoriënteerden, moderne burgerij, nieuwe conservatieven, kosmopolie-
ten, opwaarts mobielen, postmaterialisten en postmoderne hedonisten (zie
bijvoorbeeld Lampert et al. 2006). Waar het hier om gaat, is dat de segmentering
van de Nederlandse samenleving complex en dynamisch is en dat rond elk
onderwerp – ook opvattingen over diefstal, geweld en straf – meningen tussen
groepen in de samenleving sterk uiteen zullen lopen.

Onder Nederlandse jongeren in de leeftijdsgroep die in dit onderzoek centraal
staat, de twaalf- tot zestienjarigen, is voor zover mij bekend nooit systematisch
onderzoek gedaan naar opvattingen over diefstal, geweld en straf. Lissenberg
(1979) was geïnteresseerd in de denkbeelden van kinderen over misdaad en straf
en ook in de verandering van die denkbeelden (twaalfjarigen ten opzichte van
zesjarigen). Haar proefschrift is sterk gedateerd en bovendien verrichtte zij haar
onderzoek onder leerlingen van de basisschool in de leeftijd van zes tot twaalf
jaar. De studie geeft vooral inzicht in het voorstellingsvermogen van kinderen.
Zo vinden jonge kinderen het beroven van een bank (stereotiep beeld van een
‘boef’) veel ernstiger dan het meelokken van een kind. Rijden onder invloed
beoordelen jonge kinderen ook mild. Bij jonge kinderen domineerde het beeld
van de crimineel als ‘hebzuchtige man’; het doordenken van consequenties
speelde bij hen (in het opvoeding- en mediaklimaat van de jaren zeventig)
blijkbaar niet zo’n grote rol. Vanwege de sterk ontwikkelingspsychologische
inslag van het onderzoek, is het voor ons doel minder relevant.

Op basis van het bovenstaande kan met enige voorzichtigheid een verwachting
worden geformuleerd. Hypothese ix: Autochtone Nederlandse jongeren oorde-
len streng over diefstal geweld en straf.

De onderzoeken die hiervoor werden aangehaald over het verharde opiniekli-
maat, berusten op gegevens die onder de gehele Nederlandse bevolking zijn
verzameld, dus met inbegrip van allochtonen in Nederland. Allochtonen maken
echter minder dan tien procent van de bevolking uit, waardoor het aannemelijk
is dat het verharde opinieklimaat in peilingen vooral door de autochtone meer-
derheid is bepaald. Opnieuw zullen het survey-onderzoek en de vraaggesprek-
ken met de jongeren moeten uitwijzen of deze verwachting gerechtvaardigd is.

1.3.4 Debat culturele verklaring criminaliteit

Bij het formuleren van verwachtingen over mogelijke differentiatie tussen
groepen kan ook een geheel andere invalshoek worden gekozen. Daarbij kunnen
we teruggrijpen op paragraaf 1.1, waar de oververtegenwoordiging van groepen
in de criminaliteit in Nederland ter sprake kwam. De oververtegenwoordiging
bleek het sterkst te zijn bij Antillianen en Marokkanen. Kan het zo zijn dat de
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feitelijke oververtegenwoordiging van deze groepen in de criminaliteit verband
houdt met de opvattingen die zij hebben over diefstal, geweld en straf? Het lijkt
de moeite waard de resultaten van het onderzoek in het licht van deze vraag te
bezien en daarom wordt tot slot de volgende hypothese x toegevoegd: De
etnische groepen die het meest oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteit
vertonen de meest afwijkende opvattingen over diefstal, geweld en straf.

1.3.5 De hypothesen op een rij

In hoeverre is er in Nederland sprake van etnische specificiteit in de opvattingen
van Antilliaanse, Marokkaanse, Nederlandse, Surinaamse en Turkse jongeren
over diefstal, geweld en straf? Dit is de vraag die in deze studie centraal staat.
De relevantie van deze vraag werd duidelijk in paragraaf 1.1, waar de oververte-
genwoordiging van groepen allochtone jongeren in de criminaliteit in Nederland
werd besproken, alsmede de ontoereikendheid van gangbare verklaringen voor
deze oververtegenwoordiging. In paragraaf 1.3 kwam de achterliggende theo-
retische kernvraag ter sprake: zijn opvattingen over misdaad en straf universeel
of cultureel specifiek? De bespreking van literatuur in paragraaf 1.3.1 waarin het
universalistische standpunt wordt ingenomen, leidde tot formulering van de
volgende nulhypothese:

1. Het universele aspect
Hypothese i: De algemene opvatting van Antilliaanse, Marokkaanse, Neder-
landse, Surinaamse en Turkse jongeren over diefstal, geweld en straf is
gelijk.

In paragraaf 1.3.2 werd aannemelijk gemaakt, op basis van verschillen in de
mate van sociaal-culturele integratie van immigrantengroepen in Nederland, dat
op het punt van de differentiatie tussen groepen de volgende hypothesen denk-
baar is:

2. Verschillen tussen culturen naar sociaal-culturele integratie
Hypothese ii: Surinaamse en Antilliaanse jongeren staan in hun opvattingen
over diefstal, geweld en straf dichterbij Nederlandse jongeren dan Turkse en
Marokkaanse jongeren.

Vervolgens kwamen in paragraaf 1.3.3 etnografische en andere sociaal-weten-
schappelijke studies ter sprake, die zijn verricht onder verschillende groepen
jongeren in Nederland. Voor de Turkse en Antilliaanse jongeren kwamen hieruit
enkele specifieke verwachtingen voort wat betreft hun opvattingen over diefstal,
geweld en straf; voor de Marokkaanse, Surinaamse en Nederlandse jongeren
verwachtingen met een meer algemeen karakter. Het gaat om de volgende
hypothesen:
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3. Specifieke opvattingen per etnische groep
Hypothese iii: Turkse jongeren zijn streng in hun afkeuring van diefstal.
Hypothese iv: Turkse jongeren hebben milde opvattingen over de toelaat-
baarheid van geweld in het algemeen en in het bijzonder wanneer bij dit
geweld familie-eer in het geding is.
Hypothese v: Turkse jongeren hebben milde opvattingen over de bestraffing
van gewelddaden wanneer de familie-eer in het geding is.
Hypothese vi: Antilliaanse jongeren wijzen geweld minder streng af wanneer
het gaat om persoonlijke eer en status zoals die in verband gebracht kunnen
worden met machismo en gevoelens van waardigheid.
Hypothese vii: Marokkaanse jongeren hebben geen duidelijk eigen profiel
in hun opvattingen over diefstal, geweld en straf.
Hypothese viii: Surinaamse jongeren hebben geen duidelijk eigen profiel in
hun opvattingen over diefstal, geweld en straf.
Hypothese ix: Autochtone Nederlandse jongeren oordelen streng over
diefstal, geweld en straf.

In de hoofdstukken 3 tot en met 6 wordt het empirische onderzoek besproken dat
duidelijk moet maken in hoeverre deze hypothesen houdbaar zijn. Hiermee kan
tevens duidelijkheid verschaft worden over de laatste, overkoepelende veronder-
stelling in dit onderzoek:

4. Debat culturele verklaring criminaliteit
Hypothese x: De etnische groepen die het meest oververtegenwoordigd zijn
in de criminaliteit vertonen de meest afwijkende opvattingen over diefstal,
geweld en straf.

De tien hypothesen komen systematisch en in dezelfde volgorde terug in het
conclusiehoofdstuk 7. Daarbij worden ze – op basis van de onderzoeksresulta-
ten – al dan niet verworpen.

1.4 DE OPZET VAN HET BOEK

Zoals aan het begin van dit hoofdstuk werd aangegeven, wordt in deze studie
verslag gedaan van een onderzoek onder vijf groepen jongeren in de Nederland-
se samenleving: autochtone Nederlandse jongeren en allochtone jongeren met
een Antilliaanse, Surinaamse, Marokkaanse of Turkse afkomst. Het gaat om
jongeren in de leeftijdsgroep van veertien, vijftien, zestien of zeventien jaar die
op een VMBO-school onderwijs volgen.

De opzet van het empirische onderzoek onder VMBO-leerlingen komt in
hoofdstuk 2 uitvoerig ter sprake. De vier daaropvolgende hoofdstukken, 3 tot en
met 6, doen verslag van de bevindingen van het onderzoek. Hoofdstuk 3 geeft
een indruk van de mate waarin en de wijze waarop diefstal en geweld een rol
spelen in het dagelijks leven van de vijf groepen jongeren. Deze gegevens zijn
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van belang om de opvattingen van de jongeren over diefstal, geweld en straf –
de onderwerpen van de hoofdstukken 4, 5 en 6 – beter te kunnen plaatsen. De
hoofdstukken 3 tot en met 6 zijn zowel gebaseerd op uitkomsten van een groot-
schalig enquêteonderzoek als op gesprekken met leerlingen, individueel en in
groepen. Waar dit van toepassing lijkt, komen ook andere elementen uit het
onderzoek aan de orde, zoals bevindingen uit observatie in de klassen of resulta-
ten van gesprekken met docenten of met wijkagenten. Er is nadrukkelijk voor
gekozen om in de hoofdstukken 3 tot en met 6 de onderzoeksresultaten niet te
vermengen met reflecties op basis van literatuur. De beschrijving en analyse van
de onderzoeksresultaten staan centraal. Pas in hoofdstuk 7 worden de bevindin-
gen in het perspectief van de geformuleerde verwachtingen geplaatst en kort
bediscussieerd in het licht van de literatuur.

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.



1 Turks gezegde. Vrije vertaling: ‘Wetenschap is als een sneeuwbal: rollend wordt hij alsmaar groter’.
2 Uiteraard bevonden zich onder de leerlingen die aan dit onderzoek hebben meegedaan ook jongeren

die (soms herhaaldelijk) met de politie in aanraking zijn geweest. 

Hoofdstuk 2

OPZET VAN HET ONDERZOEK

‘Ilim kartopu gibidir yuvarlandikça büyür.’1

Zoals in hoofdstuk 1 is gezegd, is deze studie een onderzoek naar de opvattingen
van autochtone Nederlandse jongeren en jongeren in Nederland van Antilli-
aanse, Surinaamse, Marokkaanse en Turkse afkomst over diefstal, geweld en
straf: bestaan tussen de vijf groepen al dan niet etnisch specifieke verschillen in
opvattingen over deze onderwerpen? Het gaat daarbij in dit onderzoek niet om
randgroepjongeren of jongeren die per se met de politie in aanraking zijn
geweest, maar om een doorsnede van de vijf jongerengroepen in Nederland.2
Omdat dergelijk vergelijkend onderzoek nog niet eerder heeft plaatsgevonden,
is dit onderzoek vooral verkennend van aard. Niettemin konden in hoofdstuk 1
op basis van literatuur verschillende verwachtingen worden geformuleerd,
waardoor het onderzoek ook een toetsend karakter heeft (de tien hypothesen
staan in paragraaf 1.3.5 bijeen).

Wat de algemene norm betreft worden geen significante verschillen tussen
de groepen verwacht. Maar als gevraagd wordt naar specifieke condities rond
diefstal, geweld en straf – zoals kwesties rond eer – zullen Turkse en Antilliaan-
se jongeren naar verwachting milder zijn, terwijl de Nederlandse jongeren naar
verwachting het meest rechtlijnig in hun oordeel zullen blijken. Surinaamse en
Marokkaanse zullen naar verwachting geen duidelijk eigen profiel vertonen in
de misdaad- en strafopvattingen.

Zoals in hoofdstuk 1 werd betoogd, moeten we bij de verwachting over de
allochtone groepen jongeren de nodige slagen om de arm houden; de etnografi-
sche studies die verwijzen naar ‘culturele achtergronden’ zijn immers veelal
verricht onder randgroepjongeren en niet onder doorsneden van de betreffende
etnische groepen. Hierbij ligt het gevaar op de loer dat uitspraken over crimina-
liteit en allochtonen worden gekaapt of uit hun verband gerukt uit sensatiezucht
of om vooroordelen te bevestigen. Zo heeft bijvoorbeeld Feys (1999) de vraag
opgeroepen of het thema niet ‘too hot to handle’ zou zijn: hij wijst op het reële
gevaar dat studie over het onderwerp ‘racistische recuperatie’ en ‘verdere
stigmatisatie’ in de hand werkt (p. 513). Toch vindt hij dat – juist ‘binnen een
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3 Ook door De Haan (1990) is gewaarschuwd voor de gevaren en de methodologische valkuilen bij
heuristisch onderzoek naar relaties tussen cultuur en criminaliteit; desalniettemin ziet hij in ‘weten-
schappelijke kennis’ belangrijke voordelen, niet alleen voor de Nederlandse samenleving (hulpverle-
ning), maar bovendien voor de betrokken allochtone groepen zelf. 

klimaat van bevooroordeelde associaties en stereotyperingen’ (p. 515) – weten-
schappelijk onderzoek naar het ingewikkelde samenspel van structurele en
culturele factoren bij allochtone criminaliteit demystificerend kan werken.3

Het empirische deel van het onderzoek heeft plaatsgevonden in de periode van
januari 2001 tot en met april 2003 op een tiental VMBO scholen in drie Neder-
landse steden (Utrecht, Almere en Rotterdam). In paragraaf 2.1 wordt nader
ingegaan op de keuze van de scholen en de keuze van de respondenten. Het
onderzoek kende een kwantitatieve en een kwalitatieve component. Voor het
kwantitatieve deel, dat in paragraaf 2.2 zal worden toegelicht, zijn door 1337
leerlingen uitgebreide vragenlijsten ingevuld; 1049 van deze ingevulde vragen-
lijsten waren bij de analyse bruikbaar. Het hoofdbestanddeel van het kwalitatie-
ve gedeelte van het onderzoek bestond uit 117 semi-gestructureerde interviews
met individuele leerlingen en met groepen leerlingen van gelijke etnische
achtergrond. De opzet en uitvoering van dit deel van het onderzoek staan
centraal in paragraaf 2.3. Tot slot wordt in paragraaf 2.4 een indruk gegeven van
de sfeer tijdens de groepsgesprekken met de verschillende groepen jongeren.

2.1 DE SCHOLEN EN DE JONGEREN

Er is voor gekozen om in het onderzoek jongeren te betrekken:
• die onderwijs volgen op een VMBO-school;
• en die 14 tot 18 jaar oud zijn;
• en van wie beide ouders in hetzelfde land zijn geboren (Nederland, Aruba/

Antillen, Suriname, Marokko, Turkije).

De keuze voor VMBO-scholen heeft ermee te maken dat de grote meerderheid
van de allochtone jongeren in dit schooltype te vinden is. Met de keuze voor
VMBO-scholen is niet beoogd om een respondentengroep samen te stellen van
wie de ouders tot een bepaalde sociaal-economische klasse behoren. Het is
ongetwijfeld waar dat veel ouders van VMBO-leerlingen tot het middensegment
en het lagere segment van de bevolking behoren wat betreft gezinsinkomen en
opleidingsniveau, al bestaat er op dit punt wel aanzienlijke diversiteit.

Al snel in het onderzoek bleek dat derde klassen VMBO de grootste groep
van 14 tot 18 jarigen bevatten. Daarom werd het onderzoek onder derdeklassers
uitgevoerd. De meerderheid van de respondenten is 15 of 16 jaar; een veel
kleiner deel is 14 of 17 jaar oud.

De respondenten zijn bovendien geselecteerd op gelijke etnische achtergrond
van beide ouders. Alleen wanneer beide ouders in hetzelfde land geboren waren,
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4 Vervolgonderzoek dat zich richt op onderdelen van dit onderzoek en het gendervraagstuk of verblijfs-
duur in Nederland daarbij betrekt, is wellicht interessant. Maar ook andere factoren, zoals opleidings-
niveau van ouders/jongeren, sociaal economische positie van het gezin, woonomgeving, grootte van
het gezin of opvoedingsmethoden bij vervolg onderzoek betrekken, is aan te bevelen.

5 De scholengemeenschappen zijn geanonimiseerd.

werden respondenten in het onderzoek meegenomen. Dit wijkt af van, en gaat
een stap verder dan, de gangbare definitie van ‘allochtoon’, waarbij de voor-
waarde immers is dat tenminste een van de ouders in het buitenland is geboren.
Dat wil niet zeggen dat men zonder meer van ‘de Turken’ of ‘de Surinamers’
kan spreken. Binnen ieder land van herkomst wonen immers verschillende
etnische of religieuze groepen bijeen. Maar omdat het in dit onderzoek gaat om
eventuele etnisch specifieke verschillen in opvattingen tussen de groepen
jongeren, is de ‘etnische achtergrond’ zo constant mogelijk gehouden. Men zou
immers kunnen betogen dat kinderen uit gemengde huwelijken, zoals tussen een
Turkse man en een Nederlandse vrouw of tussen een Surinaamse en een Neder-
lander, niet vanuit een duidelijk etnisch bepaald referentiekader redeneren en
oordelen. Om dergelijke vertekening te vermijden, zijn kinderen uit gemengde
huwelijken niet meegenomen in het onderzoek.

De vraag of de opvattingen over misdaad en straf van de vijf groepen jongeren
ook gender-specifiek zijn, vormt geen onderdeel van dit onderzoek, omdat
gekozen is voor eenduidige vraagstelling. De factor gender (of enig andere
factor, zoals verblijfsduur in Nederland) betrekken bij de analyse zou de bespre-
king van de resultaten, waarbij vijf verschillende etnische groepen met elkaar
vergeleken worden op meerdere punten, nodeloos compliceren.4 Niettemin
moest er tijdens het onderzoek voor worden gewaakt dat (eventuele specifieke)
jongens- of meisjesopvattingen niet zouden gaan domineren. Bij de interviews
was dit niet moeilijk: hiervoor zijn vrijwel gelijke aantallen jongens en meisjes
uitgenodigd. Bij het invullen van de vragenlijst in de klas was er uiteraard geen
controle op de genderbalans. De scheefheid viel mee (zie tabel 2.2), hoewel met
name bij de Turkse jongeren de meisjesgroep flink was oververtegenwoordigd.
Daarom heeft bij alle statistische analyses weging plaatsgevonden om evenwicht
te creëren tussen de aantallen jongens en meisjes.

Het was voor de scholen niet eenvoudig om medewerking te verlenen aan een
sociaal-wetenschappelijk onderzoek zoals werd beoogd. Iedere geselecteerde
klas moest immers een volledig lesuur beschikbaar zijn voor het invullen van de
vragenlijst en bovendien zouden leerlingen individueel en in groepjes uit de
lessen worden gehaald voor de interviews, die steeds 35 tot 40 minuten zouden
duren. Via persoonlijke contacten met een docent werd toegang verkregen tot
een eerste school, het A College in Utrecht (zie tabel 2.1).5
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6 De keuze voor Utrecht, Almere en Rotterdam werd gemaakt op basis van gegevens over de spreiding
van de bevolking in Nederland (CBS-Statline 2000). 

Tabel 2.1 – Het onderzoek en de scholen

School Locatie Periode van onderzoek Vragen-
lijsten

Individu-
ele inter-
views

Groeps-
inter-
views

A College Utrecht Januari – mei 2001 Ja Ja Ja

B College Utrecht Oktober – november
2001

Ja Ja Ja

C College Utrecht Januari – maart 2002 Ja Ja Ja

D College Almere Oktober 2002 Ja Ja Ja

E College Almere November – december
2002

Ja Ja Nee

F College Almere November 2002 Ja Nee

G College Almere December 2002 Ja Nee

H College Rotterdam Februari 2003 Ja Ja Ja

I College Rotterdam Maart – april 2003 Ja Ja Ja

J College Rotterdam April 2003 Ja Ja Ja

Na het onderzoek in deze school ging de sneeuwbalmethode werken: ook andere
scholen wilden wel aan het onderzoek meewerken. De selectie van vervolgscho-
len had te maken met de gewenste ‘etnische mix’ van de respondentengroep. Na
Utrecht viel de keus op scholen in Almere en Rotterdam om een voldoende
aantal Surinaamse en Antilliaanse jongeren in het onderzoek te kunnen betrek-
ken.6

Voorafgaand aan het onderzoek in de scholen werd een groep van vijftien
jongeren betrokken bij het pilotonderzoek: het ging om jongeren die op Utrecht-
se VMBO-scholen zaten en die Marokkaans, Turks of autochtoon waren. De
uitvoerige gesprekken met deze jongeren dienden ertoe de benadering, de
toonzetting en het invultempo van de vragenlijst te testen en de constructie van
het interviewschema voor de semi-gestructureerde gesprekken uit te proberen
en te verfijnen. In de volgende paragrafen komt ook het pilotonderzoek waar
nodig ter sprake.
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2.2 DE VRAGENLIJST EN HET KWANTITATIEVE DEEL VAN HET ONDERZOEK

Respondenten
Zijn er etnische specifieke verschillen tussen Nederlandse, Antilliaanse, Suri-
naamse, Marokkaanse en Turkse jongeren in hun opvattingen over diefstal,
geweld en straf? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, heeft een kwantitatie-
ve analyse plaatsgevonden van de antwoorden die meer dan duizend jongeren
hebben ingevuld in een uitvoerige vragenlijst. Tabel 2.2 geeft een beeld van het
aantal bruikbare vragenlijsten per etnische groep. Voor een statistische vergelij-
king tussen de groepen (zonder enige differentiatie in subgroepen), is een
minimum van 30 respondenten per groep een vereiste. Besloten is aan de veilige
kant te gaan zitten en een minimum van 50 respondenten per groep te hanteren.
De kleinste groep vormt de Antilliaanse jongeren met 53 respondenten. Omdat
in veel klassen de Nederlandse jongeren de meerderheid vormden, werden
gaandeweg veel vragenlijsten van deze groep verzameld: in totaal 610.

De vragenlijsten werden steeds door complete klassen ingevuld tijdens een
regulier lesuur. Iedereen deed mee (in totaal 1337 leerlingen). Dat betekende dat
ook jongeren van bijvoorbeeld Griekse, Iraanse of Somalische origine de
vragenlijst hebben ingevuld (209 leerlingen). Hun vragenlijsten zijn uiteraard
niet bij de verdere analyse gebruikt. Vijf vragenlijsten waren onbruikbaar omdat
de leerlingen hadden verzuimd het geboorteland van de ouders te vermelden.
Daarbij werden ook de vragenlijsten waaruit bleek dat de vader en de moeder
van de betreffende Nederlandse, Antilliaanse, Surinaamse, Marokkaanse of
Turkse jongere niet in hetzelfde land geboren waren (65 leerlingen), of dat de
jongere niet aan het leeftijdscriterium voldeed (zeven leerlingen) buiten be-
schouwing gelaten. Tot slot vielen slechts twee (!) vragenlijsten af omdat
jongeren het werkboekje met de vragen overduidelijk niet serieus ingevuld
hadden (‘leuke tekeningen maken in plaats van antwoorden’). Het gunstige
resultaat op dit punt heeft er waarschijnlijk mee te maken dat de vragenlijst door
de onderzoekster in alle klassen geïntroduceerd is en dat er steeds met nadruk
aangegeven werd dat er oprechte belangstelling is voor de eigen mening van de
jongeren over diefstal, geweld en straf. Bovendien was de onderzoekster tijdens
het invullen van de enquête in de klas aanwezig om eventuele vragen van de
jongeren te beantwoorden en te vermijden dat zij met elkaar over de enquête-
vragen zouden gaan praten. Aan het invullen van de vragenlijsten werd in alle
klassen met serieuze aandacht gewerkt, een vol lesuur lang.
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7 In verband met auteursrechten zijn de cartoons die in de enquête voorkwamen niet afgedrukt in de
bijlage.

Tabel 2.2 – Aantallen bruikbare vragenlijsten, naar etnische achtergrond

Nederland-
se 

jongeren

Antil-
liaanse

jongeren

Surinaamse
jongeren

Marok-
kaanse

jongeren

Turkse
jongeren

Totaal

Jongens 340 26 60 70 35 531

Meisjes 270 27 79 87 55 518

Totaal
bruikbaar

610 53 139 157 90 1049

Vorm van de vragenlijst
In de aanloopfase van het onderzoek heeft de onderzoekster vier weken
‘meegelopen’ (periode van participerend observatie; zie 2.4) op het A College
in Utrecht. Daar bleek onder meer dat de jongeren, wanneer zij – voor welk doel
dan ook – een standaard enquête moesten invullen, deze vaak onverschillig
invulden. Sommigen zetten kruisjes in een zigzagpatroon, anderen vulden zeer
snel in zonder de vragen echt goed te lezen. Docenten gaven aan dat veel
leerlingen moeite hebben met het lezen van teksten, zeker wanneer die ook nog
eens moeilijke woorden of ingewikkelde formuleringen bevatten of in kleine
letters zijn afgedrukt. Daarom werd besloten om aan de vorm van de vragenlijst
voor dit onderzoek veel aandacht te besteden. De inhoud stond uiteraard cen-
traal, maar wat de vorm betreft werden de volgende keuzen gemaakt:
• Het werkboekje met de vragen kreeg een aantrekkelijke vormgeving (enkele

cartoons7, speelse opmaak), waardoor het eerder oogt als een ‘puzzelboekje’
dan als een standaardenquête;

• Het werkboekje is afwisselend, zowel wat betreft de actie die van leerlingen
werd verwacht (bijvoorbeeld: aankruisen, invullen, onderstrepen of cijfers
geven) als wat betreft de onderwerpen van de vragen (vragen over diefstal,
geweld en straf zijn enigszins gemengd);

• Het taalgebruik is eenvoudig, zowel in woordgebruik als wat betreft de
zinsbouw, en zoveel mogelijk aangepast aan het taalgebruik van de jongeren;

• Er is een groot lettertype gebruikt;
• Het werkboekje sluit af met een opdracht voor een kort opstel. Deze opdracht

is niet in de analyse gebruikt, maar diende vooral om te vermijden dat
jongeren die eerder klaar zouden zijn de rust in de klas zouden verstoren.

De vragenlijst is integraal afgedrukt in bijlage II. Bij de constructie van de
vragenlijst is op veel punten rekening gehouden met aanbevelingen uit de
methodologische literatuur. Voor basisprincipes over de constructie van vragen-
lijsten is onder meer gebruik gemaakt van het werk van Baarda & De Goede
(1995). Ideeën uit het werk van Dillman (2000) zijn zeer nuttig gebleken bij het
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8 In eerste instantie zijn twee enquêtes gemaakt (‘Diefstal & Straf’ en ‘Geweld & Straf’) die op het A
College in Utrecht tijdens twee afzonderlijke lesuren werden afgenomen. Dit bleek een te grote
inbreuk op de lestijd van de leraren te zijn. Daarom zijn de twee vragenlijsten gecomprimeerd tot een
enkele enquête: ‘Misdaad en Straf’, die vervolgens op alle andere scholen afgenomen is. Dit had wel
tot gevolg dat een aantal vragen veranderde en het respondentenaantal is daarom bij sommige vragen
lager (zie bijvoorbeeld Tabel M in de bijlagen). NB: Dit is de enige oorzaak voor duidelijk lagere
respondentenaantallen bij sommige vragen. Het is niet zo dat een grote groep jongeren vermeden
heeft om bepaalde vragen, om de een of andere reden, te beantwoorden. 

9 De namen van deskundigen worden hierna alleen gebruikt wanneer zij daar toestemming voor hebben
gegeven.

zoeken naar eigentijdse en afwisselende vormen van vraagstelling in de vragen-
lijst. Het boek van Bernard (1994) over onderzoekmethoden in de antropologie
heeft ertoe geleid dat het aantal antwoordcategorieën bij meningsvragen tot drie
beperkt is, zodat jongeren tot heldere stellingname worden gedwongen. De
studies van Whiting & Whiting (1977) en Whiting (1988) over norm-gerelateerd
vergelijkend onderzoek onder verschillende etnische groeperingen is vooral van
belang geweest als voorbeeld voor de verslaglegging van dergelijk onderzoek.
Wat het taalgebruik betreft, bleek de handreiking van Boonstra (1990) zeer
nuttig; hij behandelt technieken voor het stellen van korte, eenduidige en heldere
vragen. Tenslotte hebben de suggesties van Newman (1976) en Boumans (1998)
om acht te slaan op de interpretatie van begrippen door verschillende etnische
groepen aandacht gekregen. Tijdens de pilotfase is nagegaan of jongeren van
verschillende groepen eenzelfde beeld hadden bij de termen die in de vragenlijst
gebruikt zouden worden.

Nadat de enquête was samengesteld hebben twee leraren Nederlands op het
VMBO de vragen gecontroleerd op geschiktheid voor de leerlingen.8

Inhoud van de vragenlijst
De vragenlijst die in het onderzoek is gebruikt, bevat vier categorieën van
vragen: vragen over persoonlijke gegevens, over diefstal, over geweld en over
straf. Tabel 2.3 geeft een beeld van categorieën, subcategorieën en gebruikte
vragen (in trefwoorden – voor de letterlijke vragen wordt verwezen naar bijlage
II en de analyses in de hoofdstukken 3 tot en met 6).

Inhoudelijk zijn de gestelde vragen enerzijds ingegeven door literatuurstudie
(criminologische theorieën, oververtegenwoordiging van bepaalde groepen in
de misdaadcijfers, etnografische studies over de vijf groepen) en mediabericht-
geving. Anderzijds zijn ideeën voor vragen ontstaan door gesprekken met
jongeren (pilotonderzoek), gesprekken met deskundigen en de politie in
Utrecht.9 Tot slot zijn enkele vragen gebaseerd op common sense.

De constructie van de vragenlijst en de rationale achter de gestelde vragen
worden nu per categorie besproken.

In de vragenlijst zijn slechts weinig vragen gesteld over persoonlijke achter-
gronden. Het vragen van de voornaam werd niet als inbreuk op de vertrouwe-
lijkheid ervaren en was soms handig bij de selectie voor de gesprekken. Zoals
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eerder genoemd is het geslacht van de respondent niet in de analyse betrokken
en zijn de vragen over verblijfsduur in Nederland, geboorteplaats en geboorte-
land evenmin in de analyse benut. Wel zijn de gegevens over het geboorteland
van de vader en de moeder gebruikt om te bepalen of de jongere in de onder-
zoeksgroep kan worden opgenomen of niet.

De overige persoonlijke vragen (over het al dan niet hebben van een bijbaan-
tje, over deelname aan cursussen vechtsport, zelfverdediging en dans, over
lidmaatschap van een sportclub) zijn bewust opgenomen als ‘ruis’ in de vragen-
lijst. Ze verzetten even de aandacht, maken de vragenlijst minder ‘zwaar’ en zijn
geschikt om ongewenste associaties te voorkomen. Zo zijn enkele van deze
vragen bewust tussen vragen over herkomstland en vragen over diefstalopvat-
tingen in gezet. Deze ‘overige’ vragen zijn in de analyse niet benut.

De vragen over diefstal en over geweld kennen vier overeenkomende subcatego-
rieën: ervaring, algemene norm, normvastheid en meningen. De vragen in de
subcategorie ‘ervaring’ zijn bedoeld om de perceptie van de leerlingen te
achterhalen van de mate waarin diefstal en geweld voorkomen ‘in Nederland’
(voor de jongeren betekent dit vaak: in de leefomgeving, aangevuld met indruk-
ken uit de media over wat verder in Nederland gebeurt) en op school; daarnaast
is gevraagd of de jongeren zelf wel eens slachtoffer zijn geweest van diefstal of
geweld. De antwoorden op deze vragen zijn benut in hoofdstuk 3, waar het
decor wordt geschetst van de ervaringswereld van de jongeren met betrekking
tot diefstal en geweld; de gegevens zijn daar gecombineerd met indrukken uit
de periode van participerende observatie op het A College in Utrecht, de
onderzoeksperiode op de andere scholen en uit de persoonlijke en groepsinter-
views (zie paragraaf 2.4).

De subcategorie ‘algemene norm’ bevat vragen over wat de jongeren vinden van
diefstal dan wel geweld in algemene zin. Hierbij zijn woordassociaties gebruikt
(zoals ‘slecht’, ‘stoer’, ‘dom’, ‘OK’ enzovoorts), geïnspireerd door de differen-
tiële associatie theorie in de criminologie, plus een aantal andere algemene
(common sense) vragen en stellingen (zoals: ‘je moet altijd van andermans
spullen afblijven’ of ‘geweld is altijd verkeerd’).

De vragen in de subcategorie ‘normvastheid’ zijn bedoeld om na te gaan in
hoeverre de algemene norm (waarvan wordt aangenomen dat die voor alle
groepen jongeren gelijk en vrij streng is) wordt losgelaten als naar specifieke
condities wordt verwezen. Bij diefstal kan gedacht worden aan: diefstal wegens
geldgebrek, eenmalig stelen, iets ‘terugstelen’ als je zelf bestolen bent, enzo-
voorts. Bij geweld zijn vragen gesteld over (de toelaatbaarheid van geweldge-
bruik in geval van) zelfverdediging, belediging, het verdedigen van de eer van
je familie, en dergelijke. Hier zijn de vragen mede gebaseerd op te verwachten
verschillen vanuit de literatuur en op indrukken van verschillende reacties
tijdens het pilotonderzoek.
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10 Ideeën van de jongeren over de oorzaken van diefstal door jongeren die overeenkomen met de
criminologische theorieën in Lissenberg et al. (1999 en 2001). 

11 In de laatste stelling ligt besloten dat stelen door ‘jeugdige onbezonnenheid’ wordt veroorzaakt. Dit
‘kattenkwaad’ gaat (in deze redenering) over als de jongeren later verantwoordelijkheid moeten gaan
dragen (‘trouwen’). 

12 Het onderwerp heeft in de afgelopen jaren in de nationale politiek ruim aandacht gekregen; denk
bijvoorbeeld aan de landelijke publiekscampagne huiselijk geweld gestart in april 2007 of aan het
politieke debat over de ‘pedagogische tik’ (2006) in reactie op excessief geweld tegen kinderen.

De subcategorie ‘meningen’ bevat opinievragen, waarbij de strekking van de
vragen rond diefstal anders is dan bij geweld. Bij het onderwerp diefstal is hier
vooral gevraagd hoe het volgens de leerlingen zelf komt dat sommige jongeren
stelen. Tijdens het pilotonderzoek was bij vraaggesprekken met jongeren met
een verschillende etnische achtergrond al opgevallen dat zij hierop antwoorden
gaven die tot op zekere hoogte stroken met verschillende criminologische
theorieën over oorzaken van diefstal.10 Zo noemden zij bijvoorbeeld: ‘als je geen
zakgeld krijgt’ (strain theorie en personal control theorie), ‘meedoen met je
vrienden’ (differentiële associatie theorie, peer group theorie en bindingstheo-
rie), ‘meedoen met je oudere broer’ (ook differentiële associatie theorie en
bindingstheorie) en ‘het stelen is kattenkwaad dat later overgaat als je trouwt’
(controletheorie en subculturele benadering).11

De meningsvragen zijn hier zo gesteld dat deze verschillende perspectieven
aandacht krijgen.

Bij het onderwerp geweld hebben de meningsvragen betrekking op twee
onderwerpen: wie in de ogen van de leerlingen geweld mag gebruiken tegenover
wie (bijvoorbeeld vader-kind of man-echtgenote) en de toelaatbaarheid van
wapenbezit. Voor dergelijke meningsvragen is gekozen omdat op basis van de
etnografische literatuur uit hoofdstuk 1 mag worden aangenomen dat hier op
onderdelen verschillende opvattingen over bestaan tussen de vijf groepen. Wat
het eerste onderwerp betreft (wie mag tegenover wie geweld gebruiken) geeft
ook het empirische onderzoek rond huiselijk geweld in Nederland aanleiding om
enkele meningsvragen te stellen. Huiselijk geweld is in Nederland niet uitzon-
derlijk; onderzoeksgegevens wijzen er bovendien op dat het bij verschillende
etnische groepen in verschillende mate voorkomt (zie bijvoorbeeld: Yerden
2007; Keuzenkamp & Merens red. 2006; Janssen 2006; Wittebrood 2006).12

Een specifieke subcategorie bij diefstal heeft betrekking op ‘schuld en schande’.
De literatuurstudie heeft immers duidelijk gemaakt dat hier verschillen tussen
de groepen verwacht kunnen worden. Schande tegenover het gezin en de familie
(in geval van opgepakt worden voor diefstal) is voor verschillende groepen een
belangrijke overweging, zo bleek in hoofdstuk 1.Weijers (2000, 190) wijst er
bovendien op dat tijdens adolescentie ‘het schaamtepotentieel een grote hoogte
kan bereiken’. Ook het in de gesprekken met politie aangetroffen vermoeden
van ‘anti-blank racisme’ bij sommige islamitische jongeren is in deze vraag-
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13 Edgerton (1976, 36) geeft een mooi voorbeeld van een dubbele moraal bij diefstal, waar het andere
groepen betreft. Hij haalt hiervoor Turnbull (1961) over de Pygmeeën aan: ‘Turnbull tells us one
thing that the Pygmies abhor, and ‘never’ do, is steal from one another. Nearby Bantu-speaking
villagers steal, but they are only ‘animals’ and so the Pygmies happily steal from them’.

categorie meegenomen (een stelling over stelen van ‘iemand met een ander
geloof’).13

Bij de vragen over geweld is er een specifieke subcategorie: over defensief
geweld. Het gebruik van (enig) geweld is immers niet in alle gevallen ongeoor-
loofd (noodweer). Er is dan ook een reeks van vragen gesteld om na te gaan in
hoeverre de vijf groepen jongeren de toelaatbaarheid en de mate van defensief
geweld verschillend beoordelen.

Tabel 2.3 – Synopsis van de vragenlijst

Categorie Subcate-
gorie

Vragen in trefwoorden (nummering:
chronologische volgorde variabelen in
de vragenlijst, zie bijlage II)

Opmerkingen

Persoon-
lijke
gegevens

Algemeen Voornaam (1), geslacht (2), leeftijd (3) Alleen variabele 3
gebruikt (voor de
bruikbaarheid van
de vragenlijst)

Etniciteit Verblijfsduur Nederland (4), geboorte-
plaats (5), geboorteland (6), geboorte-
land vader (7), geboorteland moeder
(8)

Variabelen 7 en 8
benut voor bepa-
ling van de bruik-
baarheid van de
vragenlijst

Overig Bijbaantje (9) en zo ja, wat (10); op
vechtsport (83), cursus zelfverdedi-
ging (84); op sport of dans (85) en zo
ja, wat (86)

Niet benut in ana-
lyse; opgenomen
als ‘ruis’ in de vra-
genlijst

Diefstal Ervaring Perceptie van diefstal in Nederland
(11) en op school (12); persoonlijk
ervaring als slachtoffer (13)

Algemene
norm

Woordassociaties (14-25); altijd ver-
keerd (26); altijd van andermans spul-
len afblijven (32)

Schuld en
schande

Schande voor familie (59); niet stelen
voelt beter (58)

Normvast-
heid

Eenmalig stelen (28); wegens honger
(27); wegens geldgebrek (33); wegens
gelegenheid geven (34); iets houden
wat ‘gevonden’ is (35); stelen van
iemand met ander geloof (60); terug-
stelen (66); stelen van rijken (67)

Variabelen 34 en
35 niet benut in
analyse

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.



OPZET VAN HET ONDERZOEK 49

Meningen Diefstal komt door: geen zakgeld (65);
meedoen met oudere broer (61); mee-
doen met vrienden (62); jeugdige on-
bezonnenheid (gaat later over) (64);
slapheid (‘losers’) (63) 

Variabele 63 niet
benut in analyse

Geweld Ervaring Perceptie van geweld in Nederland
(68) en op school (69); persoonlijk
ervaring als slachtoffer (70)

Algemene
norm

Woordassociaties (71-82); altijd ver-
keerd (87); van iedereen afblijven
(97); lost niets op (128); onbeschaafd
(135) 

Defensief Twee tegen een (131); neem je vrien-
den mee (134); terugslaan mag (88);
terugslaan moet (89); wie niet terug-
slaat is een mietje (129); bij een klap
drie klappen terug (133)

Variabelen 131 en
134 niet benut in
analyse

Normvast-
heid

Spullen beschermen (90); zelfverde-
diging (91); familie verdedigen (92);
vrienden verdedigen (93); goede naam
verdedigen (94); familie-eer verdedi-
gen (95); gegeven gelegenheid (99);
belediging (98); moeder verdedigen
(138)

Variabelen 99 en
138 niet benut in
analyse

Meningen
geweldge-
bruik

Vader mag kind slaan (100); moeder
mag kind slaan (101); man mag zijn
vrouw slaan (102); vrouw mag haar
man slaan (103); man slaat vrouw van
wie hij houdt niet (137); casus:
allochtone man mag zijn Nederlandse
vrouw slaan (111); broer mag zus
slaan (104); zus mag broer slaan
(105); politie mag dader slaan (106);
leraar mag leerling slaan (107)

Variabelen 104,
105 en 137 niet
benut in analyse

Meningen
wapenbezit

Casus traangas (108); casus dreigen
met mes (109); casus pistool gebrui-
ken (110); wapens op school (136);
wapens te koop (132)

Straf Functie Misdadig gedrag afleren (52); na straf
vergeving (53); afschrikking (54); ge-
noegdoening slachtoffer (55); mensen
beschermen (56); overig (57)

Variabelen 53, 56
en 57 niet benut in
analyse
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14 Lijfstraffen zijn in verschillende Islamitische landen toegestaan, zoals in Pakistan, Nigeria, Saoedi-
Arabië en Jemen. Voorbeelden van dergelijke straffen zijn stokslagen, zweepslagen of het afhakken
van een hand of voet. Ook in het Caribisch gebied zijn er verschillende landen die lijfstraffen tot voor
kort toestonden of nog steeds toestaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om Barbados, de Bahamas, Gre-
nada en Trinidad (geseling of zweepslagen) (http://www.amnesty.nl/encyclopedie_lemma/923).

Vorm Wat moet zijn toegestaan in Neder-
land? – voorbeelden van reguliere
straffen (36, 39, 43); alternatieve straf-
fen (40, 41, 46, 47); uitsluiting (42, 44,
45); lijfstraffen (37, 38, 48, 49); overig
(50)

Variabelen 45, 49
en 50 niet benut in
analyse 

Strafmaat Bij eerste keer stelen (29); drempel
diefstal geld (51); verschillende vor-
men van geweld op school (112-118);
mening over strafmaat op school
(119), voor diefstal in Nederland
(120), voor moord in Nederland (121);
strafmaat voor verschillende gevallen
van moord (122-125)

Bestraffing
van eerge-
relateerd
geweld

Wraak bij moord (130); eergerelateerd
geweld (126, 127); casus 1 (30); 
casus 2 (31); casus 3 (96)

Opstel Ter bestraffing geweld gebruiken
(139)

Variabele 139 niet
benut in de analy-
se; opgenomen als
‘tijd-vuller’ in de
vragenlijst

Bij het onderwerp straf zijn er geheel andere subcategorieën dan bij diefstal en
geweld. De vier subcategorieën zijn hier (meningen van de jongeren over):
functies van straf, (in Nederland toelaatbare) vormen van straf, gewenste straf-
maat voor verschillende typen delicten, bestraffing van eergerelateerd geweld.
De vragen naar de opvattingen van de jongeren over functies van straf en
toelaatbare vormen van straf zijn verkennend en inventariserend bedoeld.

De vragen over functies van straf zijn zo gesteld, dat in ieder geval het
gangbare onderscheid tussen speciale preventie, generale preventie en genoeg-
doening aan het slachtoffer (Lissenberg et al. 2001) aan bod komt. Te denken
valt hierbij aan stellingen als ‘Straf is om iemand misdadig gedrag af te leren’,
‘Straf is bedoeld om mensen af te schrikken’ of ‘Als de dader straf krijgt, dan
is het slachtoffer tevreden’.

Bij de vragen over al dan niet toelaatbare straffen zijn voorbeelden verwerkt
van reguliere straffen, alternatieve straffen, uitsluiting en lijfstraffen.14 Het is
interessant om hierbij niet alleen te vragen wat leerlingen vinden van straffen die
in Nederland gebruikelijk zijn, maar ook van straffen die in het herkomstlanden
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15 In Nederland is de doodstraf in 1870 afgeschaft en sinds 1983 ook definitief uit het militair strafrecht
verwijderd. De wetgeving op de Nederlandse Antillen en Aruba is gebaseerd op de Nederlandse
wetgeving uit 1848 en de doodstraf is daarom nog opgenomen in het Wetboek van Strafrecht. Aruba
mag de doodstraf echter niet opleggen (vanaf 1986) en de Antillen alleen in zeer uitzonderlijke
situaties van oorlogsberaming tegen een van de eilanden. In Marokko bestaat de doodstraf formeel
nog wel, maar deze is sinds 1993 niet meer uitgevoerd; Marokko is (sinds 2007) van plan de
doodstraf definitief af te schaffen. Turkije heeft de doodstraf in 2002 afgeschaft. In Suriname is de
doodstraf niet officieel afgeschaft, maar het land heeft wel in 1987 het zogeheten Verdrag van San
José ondertekend, waarin staat dat het uitvoeren van de doodstraf verboden is.

16 Het ‘strafblad’ is uiteraard van een andere orde dan de andere sancties, maar is hier omwille van de
overzichtelijkheid als standaardpraktijk bij de ‘reguliere straffen’ gezet. Voor de lezer die meer
informatie over het ‘strafblad’ (vanaf 01.04.2004: ‘strafregister’ genaamd) wil, is deze onder meer
te vinden op de website van het ministerie van Justitie: http://www.justid.nl/veelgestelde_vragen/
vragen_jds/. Afhankelijk van het delict en de uitspraak door de rechter wordt een veroordeling
opgenomen in het strafregister van een persoon (vanaf 16 jaar oud). Over het algemeen worden de
gegevens in het strafregister van jongeren tot 18 jaar twee tot vier jaar bewaard (vanaf 18 jaar meestal
vier, maar soms 30 tot 40 jaar, of zelfs levenlang) en kunnen dan van invloed zijn op het verkrijgen
van een bewijs van goed gedrag (bij sollicitatie), het verkrijgen van een verblijfsvergunning of een
visum (verhuizing, vakantie). Gegevens in het algemeen justitieel documentatieregister, waarin het
verloop van iemands strafzaak beschreven is, blijven (vanaf 16 jaar) ingeval van overtredingen vijf
jaar staan, en worden bij een veroordeling voor een misdrijf 10 tot (meestal) 30 jaar (en soms langer)
bewaard. In principe is dit register alleen door rechters en officieren van justitie in te zien, maar
wanneer een uitgebreid antecedentenonderzoek geïndiceerd is, dan kan de AIVD het eveneens
raadplegen, volgens Harchaoui (voorzitter van FORUM).
De vraag over het ‘strafblad’ (zie ook bijlage II) is vooral bedoeld om na te gaan hoe de jongeren een
registratiepraktijk percipiëren. 

formeel nog bestaan (hoewel ze feitelijk niet hoeven te worden toegepast) of die
in de ruimere regio’s waar migranten vandaan komen nog worden toegepast.
Daarom zijn in de vragenlijst ook de doodstraf en verschillende lijfstraffen
opgenomen.15 Ook het ‘strafblad’ is opgenomen in de lijst van ‘straffen’ waar-
over de jongeren moeten zeggen of zij die in Nederland toelaatbaar vinden.16

Bij de subcategorie ‘strafmaat’ gaat het er primair om de opvattingen van de
jongeren over bepaalde vormen van diefstal en geweld nog beter te achterhalen:
via de relatieve zwaarte van de straf die zij daarvoor zelf zouden geven. Op-
nieuw zijn hier vooral vragen opgenomen die verband houden met de verwach-
tingen die in hoofdstuk 1 werden geformuleerd (zoals de verwachte ruimere
tolerantie van Turkse en Antilliaanse jongeren voor geweld in verband met
eerkwesties of de verwachte zwaardere veroordeling van diefstal onder Turkse
jongeren.

De subcategorie ‘bestraffing van eergerelateerd geweld’, tenslotte, bevat
vooral casusvragen die bedoeld zijn om na te gaan of jongeren uit de verschil-
lende etnische groepen dezelfde dan wel onderling afwijkende meningen hebben
over aanpassing van de strafmaat in verband met de etnische achtergrond van
een dader.

De onderdelen van de vragenlijst zijn hier slechts zeer kort toegelicht. In de
hoofdstukken 3 tot en met 6 worden de enquêtevragen steeds volledig weergege-
ven voordat de cijfermatige resultaten ter sprake komen. In tabel 2.3 is ook
aangeduid welke vragen uiteindelijk niet in de analyse zijn betrokken. Een
aantal van de ongebruikte vragen bleek, achteraf gezien, niet duidelijk genoeg
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17 Dit had wel gekund wanneer het onderzoek door een team van onderzoekers was uitgevoerd. In dat
geval waren de statistische gegevens veel sneller te verzamelen en om te analyseren geweest,
waardoor men het kwalitatieve onderzoek na analyse van de data had kunnen plannen (en daarmee
naar een verklaring voor interessante uitkomsten had kunnen zoeken).

geformuleerd te zijn, of riep teveel vragen op (die niet te beantwoorden waren
op basis van dit onderzoek). Verder kan worden opgemerkt dat sommige vragen
ondanks pre-testen toch onbruikbaar bleken omdat leerlingen de gebruikte
termen zeer verschillend interpreteerden. Andere vragen zijn niet benut omdat
zij sterk overlappen met verwante vragen.

Verwerking van de gegevens
Via de vragenlijsten kwamen voor 1049 respondenten gegevens beschikbaar
over 138 variabelen. Op deze datamatrix zijn, met behulp van het statistische
programma SPSS, frequentieverdelingen en kruistabellen opgesteld en een-
voudige statistische analyses uitgevoerd (zie ook: De Vocht 1998). Toetsing van
de nulhypothese (de vijf groepen hebben dezelfde algemene opvatting over
diefstal, geweld en straf) zijn steeds uitgevoerd op een significantieniveau van
.05. Bij alle aangetroffen significante verschillen tussen groepen (zowel paarsge-
wijs als op het niveau van de vijf groepen) op afzonderlijke deelvragen is
telkens het significantieniveau bij de betreffende tabellen aangegeven. De
resultaten zijn weergegeven in de hoofdstukken drie tot en met zes, in samen-
hang met bevindingen uit het kwalitatieve onderzoek, waarover in de volgende
paragraaf nadere uitleg wordt gegeven.

2.3 DE INTERVIEWS EN HET KWALITATIEVE DEEL VAN HET ONDERZOEK

Componenten van het kwalitatieve onderzoek
Het hoofdbestanddeel van het kwalitatieve gedeelte van het onderzoek werd
gevormd door de interviews met jongeren op de VMBO-scholen: 85 individuele
gesprekken en 32 groepsgesprekken, allemaal tussen 35 en 40 minuten. De
functie van de gesprekken was niet om in detail door te praten over de antwoor-
den die leerlingen hadden gegeven op de vragenlijsten. Zoiets zou in de opzet
van het onderzoek ook onmogelijk zijn geweest.17 Per school was in de regel een
vrij korte periode voor het onderzoek beschikbaar. Het afnemen van de vragen-
lijsten in de klassen en het voeren van de gesprekken verliepen soms vrijwel
parallel. Bovendien was het uiteraard niet mogelijk om in een (groeps)gesprek
van 35 tot 40 minuten alle onderdelen van de vragenlijst door te spreken.
Achteraf gezien, na verwerking en analyse van de gegevens, was het voor een
aantal resultaten van het kwantitatieve onderzoek wel jammer dat hierover niet
in detail kon worden doorgepraat met de leerlingen. Wellicht liggen hier moge-
lijkheden voor vervolgonderzoek.

De functie van de gesprekken was wel om de argumentatie van de jongeren
te achterhalen bij hun opvattingen over diefstal, geweld en straf. Hoe denken zij,
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wat is belangrijk voor hen, waar zijn ze vol van, met welke voorbeelden komen
zij, wat is hun referentiekader? Het ging er dus vooral om te achterhalen of de
vijf groepen jongeren vanuit verschillende waarden en denkkaders over diefstal,
geweld en straf praten. In die zin vormden de verslagen van alle interviews in
eerste instantie steeds een aanvulling op en soms een mogelijk interpretatie-
kader bij de resultaten van het kwantitatieve onderzoek.

Het kwalitatieve deel van het onderzoek had ook andere componenten. In dit
verband moeten in ieder geval een aantal activiteiten worden vermeld.

Bij de start van het onderzoek is een pilotonderzoek verricht, waarbij langdu-
rige en herhaalde gesprekken zijn gevoerd over het onderzoekthema met vijftien
jongeren van Turkse, Nederlandse en Marokkaanse herkomst.

Vervolgens is op het A College in Utrecht een maand lang participerende
observatie gedaan. Dit hield in dat de onderzoekster dagelijks op school was: op
het schoolplein of in de kantine zat tijdens de pauzes, lessen bijwoonde, in de
bibliotheek of de lerarenkamer aanwezig was en soms gesprekken met leerlin-
gen bijwoonde in de docentenkamers. Deze periode leverde veel informatie op
die van nut was voor het onderzoek, niet alleen door gesprekken die spontaan
ontstonden (met leerlingen, docenten, de conciërges, medewerkers van het
secretariaat), maar ook door het meemaken van het leven op school. Wat er op
school zoal gebeurt en de manier waarop jongeren met elkaar omgaan werd
geobserveerd, bijvoorbeeld hoe ze met elkaar praten, arm in arm lopen, op
elkaar schelden, elkaar te lijf gaan soms en hoe zij op moeilijkheden of op leuke
dingen op school reageren.

Daarbij zijn drie avonddiensten van de politie in Utrecht bijgewoond in de
wijken waar enkele scholen liggen die bij het onderzoek betrokken werden. De
eerste avonddienst bestond uit ‘een avondronde door de wijk’ per politieauto en
vervolgens een bezoek aan het politiebureau; de tweede uit het patrouilleren
door de wijk (weer per politieauto), waarbij een wilde achtervolging werd
ingezet op autokrakers die per fiets de politie te snel af waren, maar waar ook
tijd was voor het kopen van een broodje in de snackbar; en de laatste uit een
avondwandeling door de wijk, wat een aantal gesprekken met ‘hangjongeren’
mogelijk maakte. Tijdens de avonddiensten werden uitgebreide gesprekken met
de dienstdoende politieagenten gevoerd over de jongerenproblematiek in de
wijk.

Tenslotte zijn verschillende gesprekken gehouden met personen die goed op
de hoogte zijn van hetgeen speelt binnen de verschillende etnische groepen:
zowel met wetenschapsbeoefenaren, als ervaringsdeskundigen en jongerenwer-
kers. 

Bij het kwalitatieve onderzoek is gebruik gemaakt van inzichten uit de kwalita-
tieve methodologische literatuur. De aanbevelingen van Spradley (1980) en
Burgess (1982) waren een belangrijke steun bij het plannen en uitvoeren van de
participerende observatie. Zo is conform de methodische aanbevelingen van
Spradley een situatieschets gemaakt, zijn er lijsten van opvallende details
bijgehouden en is er gebruik gemaakt van een logboek voor de observaties. Het
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18 Uit zijn onderzoek naar conversaties tussen Marokkanen en Nederlanders was namelijk gebleken dat
onjuist wederzijds begrip van gebruikte woorden veel miscommunicatie met zich mee brengt.

gehele ontwerp voor het kwalitatieve onderzoek is ook herhaaldelijk getoetst aan
de richtlijnen die Baarda, de Goede & Teunissen (1995) hebben opgesteld voor
kwalitatief onderzoek. Wat betreft de gespreksvoering met personen met een
andere culturele achtergrond kon worden geput uit eerdere eigen onderzoeks-
ervaring (De Boer 1999). Daarnaast is bij de gespreksplanning opnieuw ge-
bruik gemaakt van de suggesties die Spradley (1979) heeft gedaan in zijn boek
The ethnographic interview: bij de oriëntatie op algemene gesprekstechnieken,
methoden voor doorvragen op gevoelige punten, technieken voor het verifiëren
van antwoorden. De aanbevelingen van Boumans (1998) zijn wederom benut bij
het systematische doorvragen, tijdens de gesprekken, naar wat de jongeren
bedoelen met termen die zij gebruiken.18

Tot slot is bij de aanpak van de gesprekken en van de participerende observa-
tie inspiratie geput uit het beroemde boek Emics and Etics van Headland, Pike
& Harris (1990). Zij wijzen erop dat het van belang is de manier van beschrijven
aan te laten sluiten bij de wijze waarop respondenten hun verhalen brengen. ‘In
de huid kruipen’ van een respondent is niet eenvoudig, maar beschrijvingen
dienen wel recht te doen aan de sfeer van gesprekken en aan de intensiteit en
ondertoon van reacties. In de hoofdstukken 3 tot en met 6 is getracht deze
aanbevelingen tot ‘levensechtheid’ zo goed mogelijk op te volgen. Om deze
reden zijn enkele anekdotes uit het veld in de tekst opgenomen. Bovendien zijn
de gegevens uit de gesprekken, die zoals gezegd vooral het denkkader van de
jongeren weerspiegelen, op verschillende manieren verwerkt in de hoofdstuk-
ken. In hoofdstuk 3 zijn naast citaten over diefstal van verschillende jongeren
ook per groep de voorbeelden van geweld genoemd die de jongeren in de
gesprekken naar voren brachten. Dit geeft een beeld van ‘wat zij meemaken op
het gebied van diefstal en geweld’. In hoofdstuk 4 krijgt het referentiekader van
de jongeren, per etnische groep, de aandacht. De verhalen van de jongeren zijn
hierbij toegespitst op het onderwerp diefstal, maar betreffen ook dikwijls het
denken over geweld. In hoofdstuk 5 is per etnische groep een reconstructie
gemaakt van de groepsgesprekken over een bepaald thema. Dit geeft inzicht in
hoe de groepsgesprekken, per etnische groep, over een bepaald aspect van
geweld verliepen. In hoofdstuk 6 is uitsluitend gewerkt met korte citaten, omdat
dit de sfeer van, en de manier waarop de jongeren over straf praatten het beste
weergeeft; zij waren daar kort, maar krachtig over.

Respondenten
Zoals al eerder werd aangegeven, hebben 85 jongeren deelgenomen aan indivi-
duele gesprekken (tabel 2.4). Daarnaast vonden 32 groepsgesprekken plaats,
waaraan gemiddeld vijf jongeren deelnamen (tabel 2.5). In de eerste fase van het
onderzoek, bij drie Utrechtse VMBO-scholen, vond ruim de helft van de indivi-
duele gesprekken plaats: 45 van de 85. Van de groepsgesprekken kon tweederde
deel in Utrecht worden afgerond: 22 van de 32. Zoals uit de tabellen blijkt,
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waren in de derde klassen van de bezochte Utrechtse scholen nauwelijks Antilli-
aanse en Surinaamse jongeren aanwezig. Het Utrechtse onderzoek leverde
vrijwel alle benodigde gesprekken op met Nederlandse, Turkse en Marokkaanse
jongeren, maar slechts een individueel gesprek met een Antilliaanse jongen, een
met een Surinaamse jongen en een groepsgesprek met een gemengd groepje
Surinaamse jongeren. Het vervolgonderzoek bij vier VMBO-scholen in Almere
en drie VMBO-scholen in Rotterdam diende er dan ook vooral toe voldoende
gesprekken te hebben met (en vragenlijsten binnen te halen van) Surinaamse en
Antilliaanse jongeren.

Tabel 2.4 – Aantallen individuele gesprekken; naar etnische achtergrond en
plaats

VMBO-
scholen
in:

Neder-
landse

jongeren

Antil-
liaanse

jongeren

Surinaamse
jongeren

Marok-
kaanse jon-

geren

Turkse
jongeren

Totaal

j m j m j m j m j m

Utrecht 7 7 1 - 1 - 7 7 7 8 45

Almere 2 5 7 3 6 7 3 1 - - 34

R’dam - - - 6 - - - - - - 6

Totaal 9 12 8 9 7 7 10 8 7 8 85

j: jongens / m: meisjes

Tabel 2.5 – Aantallen groepsgesprekken; naar etnische achtergrond en plaats

VMBO-
scholen
in:

Neder-
landse jon-

geren

Antil-
liaanse

jongeren

Surinaamse
jongeren

Marokkaan-
se jongeren

Turkse
jongeren

Totaal

j m g j m g j m g j m g j m g

Utrecht 2 2 3 - - - - - 2 2 2 2 2 3 2 22

Almere - - - 1 1 - 2 2 - - - - - - - 6

R’dam - - - 1 1 2 - - - - - - - - - 4

Totaal 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 32

j: jongens / m: meisjes / g: gemengd

Uiteindelijk hebben 21 individuele interviews plaatsgevonden met Nederlandse
jongeren, 17 met Antilliaanse jongeren, 14 met Surinaamse jongeren, 18 met
Marokkaanse jongeren en 15 met Turkse jongeren. 41 van de individuele ge-
sprekken waren met jongens, 44 met meisjes. Bij de groepsgesprekken was de
eindbalans als volgt: 7 met Nederlandse jongeren, 6 met Antilliaanse jongeren,
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6 met Surinaamse jongeren, 6 met Marokkaanse jongeren en 7 met Turkse
jongeren. Van die groepsgesprekken waren er 10 met jongens, 11 met meisjes
en 11 met gemengde groepen. Een van de redenen waarom de aantallen gesprek-
ken niet voor iedere (sub)groep gelijk zijn, is het feit dat nogal wat leerlingen
uit zichzelf te kennen gaven dat zij ook graag een gesprek wilden hebben over
dit onderwerp. Om deze leerlingen niet teleur te stellen, is de onderzoekster
steeds op dergelijke verzoeken ingegaan. Daarom vonden soms wat meer
gesprekken plaats dan ‘gepland’ stonden.

Inhoud van de gesprekken
Alle gesprekken hadden het karakter van een semi-gestructureerd interview. In
dit onderzoek hield deze aanpak in, dat er vaste vragen waren voorbereid over
de onderwerpen diefstal, geweld en straf. Deze vragen waren bedoeld om
richting aan het gesprek te geven: als startpunt en om het gesprek op gang te
houden, mocht het op een gegeven moment stokken. In elk gesprek zijn rond elk
van de drie thema’s enkele van die vaste vragen ingebracht. Maar daarnaast was
er ruimte om het gesprek te verdiepen en te verbreden in richtingen die de
jongeren insloegen. Dreigden zij daarbij al te ver van de centrale thema’s af te
wijken, dan werd het gesprek weer hierheen teruggebracht, bijvoorbeeld met een
van de vaste vragen.

Voor elk van de drie onderwerpen – diefstal, geweld en straf – was een aantal
kaartjes voorbereid met daarop de vaste vragen (zie illustratieve tekstkaders
hieronder). Bij achtereenvolgende gesprekken werd dan met verschillende
kaartjes begonnen. Op de eerste school bleek namelijk al dat geïnterviewde
jongeren onmiddellijk vragen doorgaven aan de volgende die ‘aan de beurt’ zou
zijn. Om iedere individuele jongere en elke jongerengroep te kunnen ‘verrassen’
met nieuwe vragen, werd daarom al snel besloten elk gesprek met andere vragen
te structureren. Uiteindelijk kwamen die vragen immers toch neer op een
beperkt aantal dezelfde kernthema’s: de referentiekaders van de jongeren, van
waaruit zij over de onderwerpen diefstal, geweld en straf praten en oordelen. In
de onderstaande drie tekstkaders staan voorbeelden van de vragen die zijn benut
om aan de semi-gestructureerde gesprekken richting te geven. Ongeacht de
vragen waarmee het gesprek werd gestuurd, kwamen jongeren uit een bepaalde
etnische groep toch steeds weer in sterke mate met dezelfde overwegingen,
oordelen, argumenten en voorbeelden. Aldus ontstond in de gesprekken met de
117 respondenten een duidelijk beeld van de verschillen in sfeer en invalshoek
van waaruit de vijf groepen jongeren over de onderwerpen diefstal, geweld en
straf denken en praten. Deze verschillen (maar ook: overeenkomsten) komen in
de hoofdstukken 3 tot en met 6 uitvoerig ter sprake.
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Illustratieve tekstkaders diefstal, geweld en straf

Gespreksvragen rond diefstal:
1.Waarom denken jullie dat sommige jongeren stelen?
2. Is er voor jullie gevoel een verschil tussen iets groots of iets kleins stelen,
bijvoorbeeld een computer of een snoepje, of een CD of een laptop?
3. Stel je bent op een middag alleen thuis en de telefoon gaat. Je neemt op en aan de
lijn is de baas van een supermarkt die zegt dat hij jouw broertje (of zusje) betrapt
heeft bij het stelen van een blikje frisdrank. Hoe zou je reageren?
4. Wat kunnen ouders doen om ervoor te zorgen dat hun kinderen geen verkeerde
dingen doen, bijvoorbeeld stelen?
5. Stel je zusje/broertje vraagt aan jou: ‘Waarom is stelen verkeerd?’ Wat zou je dan
tegen haar/hem zeggen?
6. Denk je dat stelen iets met je gevoel doet?
7. Speelt geloof in jouw leven een rol bij wat je doet?
8. Denk je dat het voor een Marokkaanse jongen erger is om van een moslim te
stelen dan van een niet-moslim?
9. Is er voor jouw gevoel een verschil tussen iemand van 16 jaar die een scooter
steelt, en iemand van 26 jaar die hetzelfde doet?
10. Wat vinden jullie erger: als er iemand uit je familie vastzit voor diefstal of voor
geweld?
11. Zijn er spreekwoorden of gezegden over diefstal in jullie familie?
12. Stel haar/zijn ouders hebben weinig geld, en kopen daarom kleren voor hun
kinderen bij Zeeman. De jongere schaamt zich om die kleren te dragen en steelt
vervolgens merkkleding. Wat vind je daarvan?
13. Wat zou je doen als je er achter komt dat een goede vriendin/vriend van je regel-
matig blijkt te stelen?
14. Sommige mensen zeggen dat het de eigen schuld van de eigenaar van de super-
markt is als er gestolen wordt, omdat alles voor het grijpen ligt. Zijn jullie het daar
mee eens?

Gespreksvragen rond geweld:
1. Wat vinden jullie van vechten en slaan?
2. Wanneer moet je jezelf verdedigen?
3. Vinden jullie dat ouders hun kinderen mogen slaan?
4. Stel er komt een meisje/jongen op school die helemaal tegen geweld is. Zij/hij zal
daarom ook nooit geweld gebruiken. Ook al wordt ze/hij gepest, geslagen of
geduwd: ze/hij doet niets terug. Wat zou je daarvan vinden?
5. Gesprek beginnen met een actueel onderwerp, bijvoorbeeld het zinloze geweld in
Venlo, waarbij een Nederlandse jongen door een Marokkaanse jongen is doodge-
schopt of de moord op Jasmina in Utrecht.
6. Stel er was zoiets als met Jasmina in jouw familie gebeurd en je ouders zouden
vragen of jij wraak wilt nemen op de dader. Zou je dat doen?
7. Vinden jullie dat het in de USA goed geregeld is met wapens: dat iedereen daar
een pistool of geweer mag kopen?
8. Stel iemand uit je familie is in elkaar geslagen en de politie doet er amper iets
aan. Is dat een reden om zelf de dader aan te pakken?
9. Heb je wel eens van bloedwraak gehoord?
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10. Heb je wel eens van eerwraak gehoord?
11. Vind je dat een oudere broer op zijn zus moet letten?
12. Is het niet belangrijk tegenwoordig dat mensen iets bij zich mogen dragen? Een
klein mes of pepperspray (traangas) bijvoorbeeld?
13.Wat zou er gebeuren als jij lastig gevallen werd op straat?
14. Als er een inbreker in je huis is, zou je hem dan met geweld wegjagen?

Gespreksvragen rond straf:
1. Wat vinden jullie van de straffen in Nederland?
2. Vinden jullie een taakstraf een goed soort straf?
3. Zou je het erg vinden om een strafblad te krijgen?
4a. Als jij de rechter was, welke straf zou je een dader dan geven als hij met een mes
gedreigd heeft tijdens de beroving van een vrouw op straat?
4b. En stel je komt er later achter dat de bedreigde vrouw je moeder is. Welke straf
zou je dan geven?
5. Welke straf zou jij een dader geven als hij een vrouw gedood heeft tijdens een
tasjesroof?
6. Vinden jullie dat de straffen in Nederland voor diefstal en geweld goed zijn?
7.Wat voor soort straf vind je goed voor jongeren die stelen?
8. Stel je was de koning/koningin van Nederland, hoe zou jij de misdaad dan bestrij-
den in dit land?
9. Wat vind je van de doodstraf?
10. Denk je dat het goed zou zijn als de politie meer mag: bijvoorbeeld een dader
slaan?
11. Weet je iets over de straffen in Marokko/Turkije/ Suriname/op de Antillen?
12. Stel iemand steelt een laptop uit jullie auto. Welke straf moet hij dan krijgen?
13. Stel je bent later de eigenaar van een supermarkt. Welke straf zou je dan goed
vinden voor iemand die iets uit jouw winkel komt stelen?
14. Hoe zwaar vind je dat iemand gestraft moet worden als hij een vrouw gedood
heeft om de eer (naam) van de familie te redden (namus te zuiveren)?

2.4 DE SFEER VAN DE GESPREKKEN

In de hoofdstukken 3 tot en met 6 staan de resultaten van het onderzoek centraal.
Per thema worden resultaten van zowel het kwantitatieve onderzoek als het
kwalitatieve onderzoek besproken en geanalyseerd. Er is dan geen ruimte om
ook aandacht te besteden aan de sfeer waarin de gesprekken met de jongeren
zijn verlopen, terwijl er in dit opzicht toch duidelijk verschillen zijn geweest
tussen de vijf groepen. Voor de beeldvorming lijkt het nuttig om hier deze sfeer
in het kort te typeren.

Gesprekken met Antilliaanse jongeren

<< Nieuwsgierig en jolig komt één van de jongens me koffie brengen. Als de
anderen binnen komen geven ze me allemaal een hand. Eerst zijn ze wat stil en
geremd, maar proberen toch zo goed mogelijk hun opvattingen over diefstal,
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19 Uit de aantekeningen over een van de groepsgesprekken met Antiliaanse meisjes en jongens.
20 Uit de aantekeningen over een van de groepsgesprekken met Marokkaanse meisjes en jongens.

geweld en straf te verwoorden. Langzaam komen ze steeds meer op gang en er
breekt bijna een ruzie uit als het over het slaan van kinderen gaat. De meisjes
schakelen over op het Papiaments en werpen elkaar en de jongens woedend
argumenten toe. Ik vraag ze het te vertalen, en nadat een meisje dat gedaan
heeft verontschuldigt zij zich: ‘Als een onderwerp mij erg aan het hart gaat, dan
ga ik door de emoties in die taal spreken die voor mij het gemakkelijkst is. >>19

Tijdens alle meisjes- en jongensgroepsgesprekken zijn de jongeren aanvankelijk
schuchter en gespannen. Maar in de loop van ieder groepsgesprek komen zij los
en discussiëren enthousiast, ook met elkaar, over de verschillende onderwerpen.
Deze gesprekken verlopen steeds rustig en er is geen verschil tussen de meisjes
en de jongens. Tijdens de gemengde groepsgesprekken zijn de jongeren drukker
en halen af en toe fel naar elkaar uit. De meisjes domineren in deze gesprekken.
Maar ze maken nooit plagende opmerkingen over elkaar, of tegen elkaar in mijn
aanwezigheid. Tegenover mij zijn ze allemaal altijd uitermate beleefd.

Tijdens de individuele interviews is er weinig of geen verschil tussen de
seksen. Steeds heb ik een verlegen meisje of jongen tegenover me, met een
kinderlijke uitstraling. Gedwee beginnen ze de vragen te beantwoorden, maar
na een minuut of tien ontspannen zij en leggen vervolgens met veel geduld en
op een open wijze uit wat hun opvattingen zijn.

Gesprekken met Marokkaanse jongeren

<< De meisjes en jongens zitten in een kring om de tafel in het kooklokaal. Het
is een kabaal van jewelste: ze schreeuwen door elkaar heen, grappen en beledi-
gen elkaar. ‘Ik doe mee’, zeg ik tegen de groep, roept een jongen, ‘OK, geen
probleem, kom maar, dan gaan we stelen. Nee hoor, dat is maar een geintje’
(lacht). Tussendoor gaan ze serieus en openhartig op de onderwerpen diefstal,
geweld en straf in. Tegen het einde van het gesprek krijgen een meisje en een
jongen ruzie: ‘Je zus is verkracht’, bijt het meisje de jongen toe. ‘En jouw zus
heeft mij gepijpt’, antwoordt hij met een brede grijns. >>20

Het merendeel van de groepsgesprekken met alleen meisjes, of alleen jongens,
verloopt rumoerig; één meisjesgroep verloopt rustig. Af en toe worden zowel de
meisjes als de jongens behoorlijk wild. De sfeer gaat heen en weer tussen
vijandig en amicaal, elkaar op grove (soms schunnige) wijze afsnauwen en
openhartig discussiëren.

Tussen de twee gemengde groepen is er een verschil: de meisjes en jongens
gaan in het ene gesprek door elkaar zitten en zijn voortdurend druk, terwijl in
het andere gesprek de meisjes samen aan één kant van de tafel gaan zitten, en
erg stil zijn in de aanwezigheid van de jongens, die rustig en serieus op alle
vragen ingaan.
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21 Uit de aantekeningen over een van de groepsgesprekken met Nederlandse meisjes en jongens.

Maar tijdens de individuele interviews is er niets meer van de ‘drukte’ te
merken: alle jongeren zijn dan rustig, beleefd, en spannen zich in om uit te
leggen welke overwegingen in hun opvattingen over diefstal, geweld en straf
meespelen. De jongeren stellen mij ook regelmatig vragen, zoals: ‘Doet U dit
werk vrijwillig?’, ‘Hoeveel verdient U?’, ‘Wat zou U doen als Uw dochter
vermoord werd?’. ‘Wat vindt U van jongeren die voor de lol ramen kapot
maken?’ Dit stellen van vragen komt bij de jongeren uit alle andere etnische
groepen nauwelijks voor.

Gesprekken met Nederlandse jongeren

<< De meisjes en jongens zitten door elkaar in een kring in het oude bakkerijlo-
kaal. Ze praten enthousiast, en vooral met elkaar, over diefstal, geweld en straf.
De één troeft de ander af met lugubere verhalen over bedreiging, moord en
doodslag; allemaal gevallen waar de politie niets of nauwelijks iets aan doet,
volgens hen. Soms wordt een van de jongens heel erg druk en schreeuwt overal
doorheen; een ander klaagt daar direct over: ‘Dat vind ik niet leuk; met zulke
gasten in de groep kun je niet praten’. Na afloop van het gesprek vraagt een
jongen of hij aan een individueel interview mee mag doen en geeft me twee
vrijkaartjes voor ijsjes, die hij op de open dag voor bezoekers gaat maken.>>21

Zowel de meisjes- als jongensgroepsgesprekken zijn wisselend van verloop. De
ene keer zijn de jongeren aanvankelijk actief betrokken bij het gesprek en raken
na enige tijd verveeld. Een andere keer beginnen zij wat stug en ongeïnteres-
seerd aan het gesprek en komen later helemaal los. Soms zijn de jongeren
rumoerig en beginnen twee jongens zelfs tijdens een van de gesprekken met
elkaar te stoeien. Af en toe plagen zij elkaar op vriendschappelijke wijze, of
katten een ander vrij hard af. Maar al met al verlopen de gesprekken vrij rustig
en zetten de jongeren zich in om serieus mee te praten: want ze vinden het erg
belangrijk dat hun mening gehoord wordt.

Op het stoei-incident na is er weinig verschil tussen de meisjesgroepsge-
sprekken en jongensgroepsgesprekken. Tijdens de gemengde groepsgesprekken
is er eveneens amper onderscheid tussen de participatie van de meisjes en de
jongens. Er is soms alleen sprake van een individueel verschil: niet iedereen is
even spraakzaam. Bij de individuele interviews is er wel een verschil tussen de
seksen. De jongens doen allemaal zeer serieus aan de gesprekken mee: de een
wat onzeker, de ander juist heel zelfverzekerd. De meisjes hebben vaker een wat
nonchalante, kordate houding en onverbloemde felle oordelen.

Gesprekken met Surinaamse jongeren

<< Een beetje schuw komen de meisjes en jongens de gespreksruimte binnen
schuifelen en nemen wat onzeker plaats in de kring. Een van de meisjes merkt
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22 Uit de aantekeningen over een van de groepsgesprekken met Surinaamse meisjes en jongens.
23 Uit de aantekeningen over een van de groepsgesprekken met Turkse meisjes en jongens.

op: ‘Het zijn hier allemaal negers!’ en kijkt me wantrouwend aan. ‘Ik zie geen
negers’, antwoord ik haar, ‘alleen maar meisjes en jongens die me misschien
iets kunnen vertellen over de Surinaamse opvattingen over diefstal, geweld en
straf.’ Dan is het goed. Al vrij snel praten ze honderduit, worden steeds enthou-
siaster; en als we tien minuten de pauze in gepraat hebben, zegt één van de
jongens: ‘Hé, het is pauze!. Ze willen na de pauze verder praten, maar dat kan
niet in verband met de hoeveelheid lessen die ze mogen missen. >>22

Over het algemeen verlopen alle groepsgesprekken rustig en vinden de jongeren
het leuk om in een groep te praten. Er is geen verschil tussen de meisjes- of
jongensgroepen. In de gemengde groepen gaan de meisjes en jongens door
elkaar zitten en er is een evenwicht in de bijdrage van beide partijen aan het
gesprek. De jongeren maken al met al een volwassen en relaxte indruk; laten
elkaar meestal uitspreken en plagen elkaar zelden. Ze hebben veel gevoel voor
humor en af en toe wordt er veel gelachen. Het onderwerp geweld lijken zij
boeiender te vinden om over te praten dan diefstal.

Er is wel een verschil tussen de meisjes en jongens die aan de individuele
gesprekken meedoen. De meisjes zijn overwegend vrij ontspannen, zelfverze-
kerd, openhartig en enthousiast. De jongens zijn in het begin van het gesprek
verlegen. ‘Ik schaam me’, vertrouwt een jongen me toe. Dit blijkt te betekenen
dat hij zich verlegen voelt omdat hij nog nooit een interview gegeven heeft. In
de loop van het gesprek bloeien de jongens op; spontaan en vaak vrolijk probe-
ren zij zo volledig mogelijk te antwoorden.

Gesprekken met Turkse jongeren

<< De meisjes zitten samen aan één kant van de tafel: twee van hen leunen over
de tafel heen, om zo snel mogelijk te kunnen antwoorden als ik een vraag stel
over diefstal, geweld of straf. De jongens zitten aan de andere kant wat onder-
uitgezakt op hun stoel; ze krijgen bijna geen kans om er tussen te komen. Het
derde meisje is verlegen en zegt alleen iets als ik haar persoonlijk een vraag
stel. De jongens lijken zich een beetje opgelaten te voelen door het drukke
gepraat van de twee meisjes. Als bloed- en eerwraak ter sprake komt gaat het
praten in regelrecht geschreeuw over: ze zijn het over deze onderwerpen niet
met elkaar eens.>>23

Over het algemeen vinden zowel de meisjes als de jongens het geweldig om
samen in een groepje te praten. Ze raken dan ook bijna niet uitgepraat en vragen
steeds of er niet nog een gesprek mogelijk is. Soms plagen zij elkaar, tijdens een
gesprek, op een voorzichtige en vriendschappelijke manier. De groepsgesprek-
ken met de meisjes verlopen wisselend: de ene keer is er een rustige sfeer; de
andere keer zijn ze erg druk en wil ieder ‘degene zijn, die mij van alle Turkse
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opvattingen op de hoogte brengt’. De jongens echter zijn tijdens de groepsge-
sprekken steeds erg rustig en spannen zich meestal in om zorgvuldig hun
opvattingen uiteen te zetten. Tijdens de gemengde groepsgesprekken valt op dat
de jongens steeds aan de ene kant van de tafel gaan zitten en de meisjes samen
aan de andere kant. De meisjes domineren de gemengde gesprekken en de
jongens houden zich gedeisd; al vinden de jongens het wel leuk dat de meisjes
erbij zijn, want ze komen verschillende keren hoopvol vragen of er ook meisjes
bij het gesprek zullen zijn. Bij de individuele interviews is nauwelijks sprake
van verschil in houding tussen de seksen. Beide groepen zijn openhartig, hebben
veel of wat minder te vertellen en maken een vrij ernstige en ouwelijke indruk.
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1 Nederlands gezegde.

Hoofdstuk 3

DIEFSTAL EN GEWELD IN DE
ERVARINGSWERELD VAN DE JONGEREN

‘De wereld is goed, maar de mensen konden beter.’1

In hoeverre leven de onderwerpen diefstal en geweld voor jongeren op het
VMBO? Staan deze onderwerpen ver van hen af, zijn ze enigszins op de hoogte
van wat de media berichten over diefstal en geweld in Nederland, maken zij in
hun dagelijks leven diefstal en geweld mee, hoe beleven zij diefstal en geweld?
Dit soort van vragen staat in hoofdstuk 3 centraal. De antwoorden op dergelijke
vragen zijn van belang om de opvattingen van jongeren over diefstal en geweld,
die in de volgende hoofdstukken uitvoerig ter sprake komen, beter te kunnen
plaatsen. Het is immers van belang om te weten vanuit welk referentiekader en
vanuit welke concrete ervaringen jongeren tot hun opvattingen over diefstal en
geweld komen. In dit hoofdstuk wordt met name bezien of de vijf groepen
jongeren in het onderzoek – Nederlandse, Antilliaanse, Surinaamse, Marok-
kaanse en Turkse jongeren – dezelfde dan wel verschillende ervaringen met en
beleving van diefstal en geweld hebben, in de nabije leefwereld en ook in de
ruimere Nederlandse samenleving.

In de vragenlijst die tijdens het onderzoek door meer dan duizend VMBO-
leerlingen is ingevuld, zijn enkele algemene vragen opgenomen om na te gaan
wat de globale indruk van de jongeren uit de vijf groepen is over de mate waarin
diefstal en geweldpleging in Nederland en op school voorkomen, en of zij zelf
wel eens het slachtoffer van deze delicten zijn geweest. Daarnaast hebben de
jongeren tijdens individuele gesprekken en groepsgesprekken naar aanleiding
van die algemene vragen het een en ander verteld over deze zelfde onderwerpen.
De resultaten van dit alles zijn in dit hoofdstuk als volgt geordend. Hoe de
jongeren diefstal beleven (in Nederland, op school, eigen betrokkenheid als
slachtoffer) staat centraal in paragraaf 3.1. Paragraaf 3.2 gaat over de ervarings-
wereld van jongeren met betrekking tot geweld, waarbij opnieuw hun beleving
van geweld in Nederland en op school en hun ervaringen als slachtoffer van
geweld aan de orde komen. De bevindingen zijn ten slotte in paragraaf 3.3 in het
kort samengevat.

De alledaagse werkelijkheid is iets wat alle schoolgaande jongeren delen en
alleen al op grond daarvan mag een zekere mate van gelijkheid worden verwacht
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in de bekendheid met, de ervaringen met en de beleving van diefstal en geweld
in Nederland en op school. Tegelijkertijd is het denkbaar dat de vijf groepen
jongeren, met verschillende culturele achtergrond en ervaring, diefstal en geweld
verschillend beleven.

3.1 DIEFSTAL

‘Mijn vader heeft een café en daar help ik dikwijls na schooltijd. Sommige
klanten stelen glazen. Die stoppen ze in hun jaszak wanneer ze vertrekken. Soms
zie ik het gebeuren en dan ga ik altijd op ze af en vraag ik of ze de glazen
teruggeven. Als ze dat niet doen, dan geef ik een trap tegen hun jaszak waar die
glazen in zitten. Dan zitten zij met een zak vol glasscherven.’ (Nederlandse
jongen)

In de enquête zijn drie algemene vragen over diefstal aan de jongeren voorge-
legd. De volgorde is zo gekozen dat de concrete ervaring met diefstal steeds
dichterbij komt. Het gaat om de volgende vragen:

• ‘Vind je dat er in Nederland veel of weinig diefstal is?’
• ‘Vind je dat er op school veel of weinig diefstal is?’
• ‘Is er van jou wel eens iets gestolen, of nooit?’

Bij de eerste twee vragen konden de jongeren naast ‘veel’ of ‘weinig’ ook ‘geen
idee’ aankruisen. Uiteraard zeggen de antwoorden op de eerste twee vragen niets
over de kwestie of er feitelijk ‘veel’ of ‘weinig’ diefstal is; een antwoord op die
vraag zou hard cijfermateriaal en een vergelijkingsbasis (vergeleken met vroeger
of met elders) vereisen. Maar daar gaat het bij de vragen niet om. Het gaat er
slechts om na te gaan hoe de jongeren hun omgeving beleven en of er in dit
opzicht verschillen tussen de groepen zijn. Naar aanleiding van bovenstaande
algemene vragen praatten de jongeren tijdens de vraaggesprekken honderduit
over gevallen van diefstal waar zij over gehoord hadden of die zij van nabij
hadden meegemaakt. Sommigen vertelden ook wat zij via de media over diefstal
te weten waren gekomen. De bevindingen worden hierna volgens het stramien
van de drie vragen besproken: de beleving van diefstal in Nederland, de bele-
ving van diefstal op school, en persoonlijke ervaringen (als slachtoffer) met
diefstal.

3.1.1 Diefstal in Nederland

Diefstal in Nederland is volgens de jongeren een alledaags verschijnsel; dit is
uit de antwoorden op de algemene vraag hierover wel op te maken (tabel 3.1).
Ruim driekwart van de jongeren uit alle groepen vindt dat er veel diefstal in
Nederland is. Er zijn geen significante verschillen tussen de vijf groepen.
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2 Gebruikte afkortingen in de tabellen: N = Nederlandse, A = Antilliaanse, S = Surinaamse, M = Ma-
rokkaanse, T = Turkse jongeren.

3 Gegevens afkomstig van CBS-statline: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=
37538&D1=0-7,9-13&D2=a&VW=T
Volgens van Dijk (1991) is de toename van vermogensdelicten sinds de tweede wereldoorlog in heel
West-Europa een trend geweest. 

Tabel 3.1 – Beeldvorming over hoeveelheid diefstal in Nederland, naar etnische
groep2

Ik vind dat er in
Nederland

N A S M T Totaal

veel diefstal is: 75.7% 78.8% 74.5% 75.7% 77.3% 75.8%

weinig diefstal is:  4.8%  7.7%  8.8%  7.2%  8.0%  6.1%

geen idee: 19.4% 13.5%  16.8%  17.1%  14.8%  18%

N:  602  52  137  152  88  1031
Pearson chi square (df = 8) value = 6,328; p = .61
Groepen twee aan twee vergeleken: geen significante verschillen

Volgens een Nederlandse deskundige van de oudere generatie was diefstal
‘vroeger’, zeker op school, zeldzaam en gaf het verschijnsel aanleiding tot
consternatie. Dit gegeven wordt ondersteund door de criminaliteitscijfers van de
jaren vijftig van de vorige eeuw, waarbij de aantallen geregistreerde vermogens-
delicten ruim tien keer lager waren dan nu (terwijl de Nederlandse populatie niet
vertienvoudigd is sindsdien).3 Sinds de helft van de jaren1960 kwam de toename
van het aantal vermogensdelicten in een stroomversnelling, waarbij tussen de
jaren 1964 en 1974 zelfs een ruime verdriedubbeling plaatsvond.

Tijdens de vraaggesprekken bleek dat de jongeren hun indrukken over
diefstal ‘in Nederland’ vooral ontlenen aan wat ze in de nabije omgeving
meemaken. Jongeren uit alle groepen komen met verhalen die zij van familie of
vrienden hebben gehoord en soms met voorvallen waar zij zelf bij waren. Ter
illustratie volgen hier enkele citaten uit groepsgesprekken met jongeren uit drie
van de vijf groepen; bij de andere twee groepen verliepen de gesprekken over
dit onderwerp net zo:

‘De autoradio van mijn broer is gestolen.’ (...) ‘Ik ken iemand, die werkt in een
serviceteam bij een winkel in de stad. Die zegt dat er heel veel gestolen wordt.’
(...) ‘Mijn moeder werkt in een supermarkt. Daar worden regelmatig mensen
aangehouden omdat ze wat gepikt hebben.’ (...) ‘Ik ken wel meiden die make-up
stelen bij het Kruidvat.’ (twee Nederlandse jongens en twee Nederlands meisjes)

‘Ik ken veel mensen die stelen.’ (...) ‘Er worden ook heel veel fietsen gestolen.’
(...) ‘Ik woon in een buurt waar dagelijks wel iemand wordt beroofd. Het is daar
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4 ‘Knallen’ betekent: een autoruit inslaan en vervolgens iets uit de auto stelen. Jongeren zeggen ook
wel: ‘tikken’. 

5 ‘OV’ staat in het spraakgebruik van deze jongen voor ‘overvallen van oude vrouwen’. 

heel gewoon.’ (...) ‘Waar ik woon steelt bijna iedereen.’ (twee Antilliaanse
meisjes en twee Antilliaanse jongens)

‘Mijn oom zit vast voor autodiefstallen en auto’s knallen.’4 (...) ‘Ik werk in een
supermarkt. Laatst waren er twee Nederlandse jongens en een Marokkaanse
jongen van zo 14, 15 jaar. De Marokkaanse jongen was aan het stelen en wij
hebben de politie gebeld.’ (...) ‘Ik ken een jongen, als hij een paar uur uit de bak
is gaat hij gelijk weer stelen.’ (...) ‘Het wordt steeds erger met diefstal. Ik heb
een klein beetje het gevoel dat ik in een land woon waar het steeds gevaarlijker
wordt.’ (twee Marokkaanse meisjes en twee Marokkaanse jongens)

Een aantal jongeren verwees in de gesprekken ook naar wat ze in de krant
hadden gelezen. Vaak gaat het om lokaal nieuws. Desgevraagd vertelden ver-
schillende jongeren dat ze thuis meestal even in de krant kijken. Jongeren van
de scholen in Rotterdam en Almere zeiden dat ze vaak in de Metro of de Spits
lezen, in het openbaar vervoer op weg naar school. Opnieuw enkele voorbeel-
den:

‘Hier in de buurt zijn er veel OV’tjes. Daar lees je ook over in de krant.’5 (An-
tilliaanse jongen)

‘Je leest ook in de krant dat volwassen Nederlanders stelen. Al die fraudezaken,
dat is toch ook stelen?’ ( Surinaams meisje)

‘Ik heb pas in de krant gelezen dat ze bij dat stoplicht hier vlakbij school auto’s
knallen. Als een auto voor rood moet stoppen, dan rijden zij er gauw langs op
hun scooter, knallen de auto, laptop er uit en hup wegwezen.’ (Turkse jongen)

Verder baseert een deel van de jongeren hun indrukken over hoe het in Neder-
land met diefstal is gesteld, op wat zij via de televisie hebben vernomen. Ver-
schillende jongeren zeiden naar nieuwsprogramma’s te kijken voordat zij naar
school vertrekken. ’s Avonds kijkt een aantal jongeren af en toe naar het nieuws
op de lokale zender of een van de nationale zenders.

Diefstal is een onderwerp waar de jongeren, naar eigen zeggen, vaak met elkaar
over praten. Dikwijls gebruiken de jongeren uit de vijf groepen diefstaljargon
om verschillende vormen van diefstal aan te duiden, zoals in de bovenstaande
citaten al bleek (‘knallen’ en ‘OV’tje’). De jongeren hebben allerlei inzichten
over diefstal die zij ontlenen aan hun onderlinge communicatie. De onderstaan-
de voorbeelden verduidelijken dit.
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‘Eerst is hij met vrienden begonnen te stelen, nu steelt hij alleen. Want iemand
begint nooit alleen met iets te stelen, zo werkt dat niet. Als je nog nooit gestolen
hebt dan ga je niet zomaar in één keer een laptop stelen! Bijvoorbeeld het begint
zo: je gaat samen ergens heen en eerst doe jij het en daarna ik. En de volgende
keer durf ik het eerst, et cetera. Na een paar keer begint het normaal te worden.’
(Nederlandse jongen)

‘Meisjes stelen kleren en parfum, jongens stelen scooters.’ (Surinaamse jongen)

‘Sommige jongens in de groep zeggen: ‘Kom we gaan een lappie knallen, een
autoradio, tassie, jassie knallen!’‘ (Marokkaanse jongen)

‘Meisjes stelen soms wel in winkels. Maar daarbuiten zijn het altijd jongens.
Want jongens kunnen zich goed lostrekken als ze gepakt worden bij een laptop
stelen bijvoorbeeld en meisjes niet. Dus het heeft met kracht te maken. Als een
meisje gepakt wordt komt ze niet los. Jongens kunnen gemakkelijker wegkomen
met een scooter, zij zijn er handiger mee. Meisjes kunnen alleen recht vooruit
weg komen. Meisjes worden dan gemakkelijker gepakt als ze proberen weg te
komen. Meisjes zijn ook gevoeliger dan jongens, vind ik. Ze staan niet zo snel
op als ze gevallen zijn en pijn hebben.’ (Marokkaans meisje)

De aanwezigheid van beveiliging in veel winkels in Nederland, als gevolg van
de hoeveelheid winkeldiefstallen de laatste jaren, draagt ertoe bij dat veel
jongeren zich als potentiële dieven bekeken voelen. Tot slot ook hierover enkele
citaten:

‘Ze gaan er in winkels gewoon van uit dat je steelt. Dat merk je aan de beveili-
ging. Als ik bij de Etos kom, dan word ik altijd gevolgd door zo’n man die kijkt
of je niets in je zakken stopt.’ (Nederlands meisje)

‘Wij gingen laatst parfum in een winkel kopen en toen kregen wij de bewaking
achter ons aan.’ (Surinaams meisje)

‘Ze denken altijd dat Marokkanen komen stelen. Dan kom ik in de supermarkt
met m’n mandje, denken ze dat ik ga stelen.’ (Marokkaans meisje)

3.1.2 Diefstal op school

Volgens ongeveer een derde van alle jongeren komt diefstal op school veel voor;
tussen 23% en 31% van de jongeren vindt dat er weinig diefstal is op school;
bijna vier op de tien leerlingen uit alle groepen zegt ‘geen idee’ te hebben (tabel
3.2). Er zijn geen significante verschillen in antwoordverdeling tussen de vijf
groepen.
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Tabel 3.2 – Beeldvorming van hoeveelheid diefstal op school, naar etnische
groep

Ik vind dat er op school N A S M T Totaal

veel gestolen wordt: 39.2% 36.0% 36.5% 32.5% 33.3%  37.2%

weinig gestolen wordt: 22.8% 28.0% 24.1% 31.2% 29.9%  25%

geen idee: 38.0% 36.0% 39.4% 36.4% 36.8%  37.8%

N: 602 50 137 154 87  1030
Pearson chi square (df = 8) value = 6,820; p = .56
Groepen twee aan twee vergeleken: geen significante verschillen

Als de tabellen 3.1 en 3.2 worden vergeleken, dan blijkt dat aanzienlijk minder
jongeren uit alle groepen vinden dat er op school veel gestolen wordt dan dat er
in Nederland veel diefstal is. Deze bevinding is opmerkelijk, want tijdens het
veldwerk van dit onderzoek ontstond de indruk dat diefstal op alle onderzochte
scholen regelmatig voorkomt ondanks de verschillende voorzorgsmaatregelen
die getroffen zijn. Op verschillende scholen bijvoorbeeld houden sommige
jongeren hun jas aan als zij de klas in gaan. Toen dit in mijn aanwezigheid weer
een keer gebeurde, op een school in Almere, sprak de lerares een van de leer-
lingen hierop aan. Het is regel op scholen dat jassen aan de kapstok thuishoren
en niet de klas. Het meisje in kwestie weigerde haar jas aan de kapstok te
hangen en kreeg uiteindelijk toestemming de jas toch mee de klas in te nemen.
Na de les vertelde de lerares dat jongeren dikwijls hun jas liever bij zich houden,
vooral als het een dure jas is, omdat er nogal eens jassen van de kapstok ver-
dwijnen.

Op een school in Utrecht kwamen jongeren regelmatig informeren bij de
conciërge of hun tas daar afgegeven was. De conciërge vertelde dat jongeren die
hun tas niet in de kluis stoppen grote kans lopen dat hun tas gestolen wordt:
‘Vooral de sporttassen zijn in trek. Ik waarschuw de leerlingen altijd. Maar soms
vinden ze het te veel moeite om hun tas in het kluisje te stoppen en dan krijg je
dit’. Jongeren uit alle groepen zeiden wel eens iets kwijt te zijn, soms een
discman, een pen, snoepgoed of geld. En dat komt lang niet altijd terecht.

Op een andere school in Utrecht waren de docenten op een ochtend, tijdens
de koffiepauze in de lerarenkamer, in rep en roer. Uit de tas van een docente was
de portemonnee gestolen op een ogenblik dat zij even de klas uit geroepen was.
Geen van de leerlingen scheen gezien te hebben wie het gedaan had. De docente
verzuchtte: ‘Ik weet dat ik altijd mijn tas mee moet nemen als ik even de klas uit
moet. Dat is nu eenmaal zo hier op school. Nu vergeet ik het een keer en het is
gelijk raak’.

Zodra aan het einde van een les alle leerlingen de klas uit waren, werd op iedere
school die ik bezocht direct het lokaal afgesloten. De garderobe voor docenten
was permanent op slot. Iedere docent liep met diverse sleutels op zak. Op een
aantal scholen kreeg ik een sleutel van de garderobe of van lokalen, waarbij me
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6 ‘Wel eens bestolen’ omvat uiteraard de ervaring met bestolen zijn, verspreid over een aantal jaren.
Volgens Wittebrood (2006) is rond een kwart van de Nederlandse bevolking jaarlijks het slachtoffer
van criminaliteit, waarbij het ongeveer eenderde vermogensdelicten betreft. In 2004 werden
1.650.000 personen van 15 jaar en ouder het slachtoffer van diefstaldelicten; dat is maar liefst ruim
10% van de Nederlandse bevolking in dat jaar.

op het hart gedrukt werd de sleutel nooit onbewaakt achter te laten. Op een
school in Almere verschenen op een dag tijdens het onderzoek twee agenten op
het schoolplein. Hun hulp was ingeroepen om een voortvluchtige jongen op te
sporen die de sleutel van de docentenkamer gestolen had. De hele sfeer kwam
enigszins benauwend over; blijkbaar moet je ook op school alsmaar op diefstal
bedacht zijn. Een leraar in Rotterdam bracht deze achterdochtige instelling
onverbloemd cynisch onder woorden: ‘Volgens mij is het abnormaal als ze niet
stelen!’

Misschien is de ruime hoeveelheid voorzorgsmaatregelen die de jongeren zelf
en de leiding op school tegen diefstal treffen toch een verklaring waarom minder
jongeren uit de vijf groepen vinden dat er veel diefstal op school is, dan het
aantal jongeren dat vindt dat er veel diefstal in Nederland is. Jongeren die
vinden dat het meevalt met de hoeveelheid diefstal op school kunnen redeneren
dat de school inderdaad een relatief veilige omgeving vormt door de aanwezig-
heid van kluisjes op de gangen op school (waar de jongeren hun spullen in
kunnen bewaren), door het toezicht op de fietsenstallingen en dankzij de inten-
sieve sociale controle op de plaatsen waar meer jongeren bijeen zijn.

3.1.3 Persoonlijke ervaringen

De meerderheid, zo’n tweederde van de jongeren uit de vijf groepen, zegt wel
eens het slachtoffer van diefstal te zijn geweest (tabel 3.3). Bij de antwoorden
zijn er significante verschillen tussen de Nederlandse jongeren enerzijds en de
Surinaamse en Marokkaanse jongeren anderzijds: Nederlandse jongeren zeggen
vaker wel eens bestolen te zijn (70% tegenover respectievelijk 60% en 59% voor
de Surinaamse en Marokkaanse jongeren). De scores voor de Turkse jongeren
liggen overigens heel dicht bij die van de Nederlandse jongeren. Al met al ligt
bij alle groepen het percentage jongeren dat zegt wel eens bestolen te zijn, vrij
hoog.6

Tijdens de gesprekken viel op dat met name Nederlandse jongeren met veront-
waardiging praatten over de vele spullen die van hen gestolen waren. Veel van
hen zeiden dat ze wel eens een boek, tas of walkman even ergens op school
onbewaakt hadden laten liggen en dat ze die vervolgens kwijt waren.

‘Van mij is best vaak wat gestolen. Je kunt niets meer laten liggen hier op
school, of het is weg. Zelfs in de kantine moet je op je spullen letten. En je moet
iedereen te vriend hebben. Als je ruzie met iemand hebt, dan verdwijnen je
spullen extra snel.’ (Nederlandse jongen)
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7 N = Nederlanders, A = Antillianen, S = Surinamers, M = Marokkanen, T = Turken. De combinaties
tussen haakjes geven aan welke twee groepen met elkaar vergeleken zijn, bijvoorbeeld (NA) is
Nederlandse versus Antilliaanse jongeren, et cetera.

8 Bij significante verschillen tussen de groepen is ‘p =’ vet gedrukt.

Tabel 3.3 – Eigen ervaring als slachtoffer van diefstal, naar etnische groep

Zelf bestolen? N A S M T Totaal

Ik ben nooit bestolen: 30.2%  35.3%  39.7%  41.1%  30.7% 33.4%

Ik ben wel eens bestolen: 69.8%  64.7%  60.3%  59.2%  69.0% 66.6%

N: 602 51 136 151 88 1028
Pearson chi square (df = 4) value = 9,138; p = .06
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA)7 = .45;
p (NS) = .038; p (NM) = .01; p (NT) = .88; p (AS) = .58; p (AM) = .49; p (AT) =
.61); p (SM) = .85; p (ST) = .19; p (MT) = .13

Je moet dus blijkbaar alert zijn; ben je dat niet, dan is diefstal in zekere zin ‘je
eigen schuld’, zo menen veel leerlingen. Dat bleek onder meer uit de vele
ervaringen, die in de gesprekken naar voren kwamen, met diefstal van fietsen
– op en om de school – die niet goed op slot stonden. Zeker de helft van de
jongeren was van mening dat het slachtoffer van een fietsendiefstal medeverant-
woordelijk is voor de diefstal, als hij of zij de fiets niet (goed) op slot heeft
gezet. Zoals een Turks meisje zei: ‘Ja, dan is het logisch dat de fiets weg is.
Moeten ze hem maar op slot zetten!’ De antwoorden op een vraag uit de vragen-
lijst bevestigen dit beeld. Daarbij is de jongeren een hypothetische, maar dage-
lijks voorkomende situatie voorgelegd: ‘Een leerling heeft een mobiele telefoon
in de zak van zijn jas aan de kapstok laten zitten. Die telefoon is gestolen. Vind
je dat het zijn eigen schuld is dat de telefoon is gestolen?’ De antwoorden zijn
weergegeven in tabel 3.4.

Tabel 3.4 – Idee over schuld bij diefstal, naar etnische groep

Stelling: ‘Eigen schuld als de gsm gestolen is, wie laat er nou een GSM in een 
jaszak achter!’

Antwoord: N A S M T Totaal

Mee eens:  57.1%  52.8%  57.4%  50.3%  51.1% 55.4%

Niet mee eens:  30.3%  28.3%  29.4%  34.4%  33.0% 30.9%

Geen mening:  12.6%  18.6%  13.2%  15.2%  15.9%  13.7%

N:  604  53  136  151  88  1032
Pearson chi square (df = 8) value = 4,664; p = .79
Groepen twee aan twee vergeleken: geen significante verschillen
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Van iedere groep vindt ruim de helft (50% tot 57%) dat het iemands eigen
schuld is als zijn mobieltje, dat in de jaszak aan de kapstok zit, wordt gestolen.
Er zijn geen significante verschillen tussen de groepen. Gesprekken over dit
thema riepen veel reacties op die overeenstemmen met dit resultaat, zoals: ‘Wie
laat er nou zijn telefoon in zijn jas zitten!’ (Marokkaanse jongen) en: ‘Ik neem
nooit mijn mobiele telefoon mee naar school, want hij kan gestolen worden’
(Nederlandse jongen).

Rond een derde van de jongeren uit alle groepen is het er niet mee eens dat het
slachtoffer schuld heeft als hij of zij zo ‘nalatig’ is om bijvoorbeeld iets waarde-
vols in een jaszak te laten zitten. Deze jongeren, uit alle vijf de groepen, bena-
drukten dat iedereen weet dat stelen niet mag en dat daarom gelegenheid geen
enkel excuus voor diefstal is. Hieronder staan enkele opmerkingen van deze
categorie van leerlingen:

‘Eigenlijk is het nooit je eigen schuld; een ander moet gewoon van je spullen
afblijven!’ (Surinaams meisje)

‘Ze weten toch dat het niet van hun is? Dus hoeven ze er ook niet aan te komen.’
(Nederlands meisje)

‘Eigenlijk moet het zo zijn dat je de laptop in de auto kunt laten liggen terwijl
het raam van de auto open staat, en als je dan twee uur later terugkomt dat je
laptop er nog ligt.’ (Marokkaanse jongen)

Het idee dat slachtoffers die gelegenheid geven tot diefstal mede schuld dragen,
betrokken sommige jongeren in de gesprekken ook op winkeliers. Zij wezen op
het gemak waarmee dingen in veel winkels weg te halen zijn:

‘Stelen in winkels is gewoon heel erg gemakkelijk, alles ligt voor het grijpen.
Maar het wordt wel steeds moeilijker.’ (...) ‘In de stad staan de kledingrekken
gewoon op straat!’ (...) ‘Bij benzinestations, vooral daar kun je alles meenemen.
Daar vragen ze er bijna om dat mensen iets meenemen zonder te betalen. Die
spullen zouden ze achter glas moeten zetten.’ (drie Nederlandse jongens)

3.2 GEWELD

‘Ik heb het gevoel dat Nederland steeds gewelddadiger wordt. Dat komt denk ik
doordat het steeds meer op de TV komt.’ (Antilliaans meisje)

In de enquête zijn drie algemene vragen over geweld aan de jongeren gesteld,
opnieuw in een volgorde waarbij de concrete ervaring met geweld steeds dich-
terbij komt:
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9 Ten tijde van het onderzoek in de scholen werden de volgende misdaadprogramma’s door de
jongeren het meest bekeken: ‘Peter R. de Vries, misdaadverslaggever’ en ‘Opsporing verzocht’. 

• ‘Vind je dat er veel of weinig geweld in Nederland is?’
• ‘Vind je dat er veel of weinig geweld op school is?’
• ‘Ben je zelf wel eens op school of op straat geslagen, of nooit?’

Evenals bij de algemene vragen over diefstal, konden de jongeren hier weer bij
de eerste twee vragen ‘geen idee’ invullen (naast ‘veel’ of ‘weinig’).

Het onderwerp geweld vinden de jongeren over het algemeen erg boeiend om
over te praten. Veel jongeren zijn goed op de hoogte van de hoeveelheid geweld
die zich in hun omgeving afspeelt. Tijdens de vraaggesprekken vertelden de
jongeren uit de vijf groepen, dikwijls met vuur en op zeer openhartige wijze,
over voorbeelden van geweld die zij hetzij uit persoonlijke ervaring op school
en in de buurt kennen, of waar zij weet van hebben via familie of kennissen. Een
aantal jongeren zei wel eens over geweldsdelicten in Nederland te horen omdat
zij regelmatig naar misdaadprogramma’s op de televisie kijken.9

3.2.1 Geweld in Nederland

Het valt op dat de Nederlandse, Antilliaanse en Surinaamse jongeren een ander
beeld hebben van de hoeveelheid geweld in Nederland dan de Marokkaanse en
Turkse jongeren (tabel 3.5).

Tabel 3.5 – Beeldvorming van hoeveelheid geweld in Nederland, naar etnische
groep

Ik vind dat er in
Nederland

N A S M T Totaal

veel geweld is:  79.8%  84.9%  77.0%  53.9%  45.8% 73.1%

weinig geweld is:  7.0%  9.4%  10.1%  20.8%  30.1% 11.4%

geen idee:  13.2%  5.7%  12.9%  25.3%  24.1% 15.5%

N:  604  53  139  154  83 1033
Pearson chi square (df = 8) value = 88,860; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .25;
p (NS) = .45; p (NM) = .00; p (NT) = .00; p (AS) = .33; p (AM) = .00; p (AT) = .00;
p (SM) = .00; p (ST)= .00; p (MT) = .26

Er zijn significante verschillen in de verdeling van de antwoorden tussen de
groepen. Nederlandse, Antilliaanse en Surinaamse jongeren menen aanzienlijk
vaker dat er veel geweld is in Nederland (respectievelijk 80%, 85% en 77%); dit
beeld wordt gedeeld door ‘slechts’ 54% van de Marokkaanse en 46% van de
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10 Net als van het aantal vermogensdelicten in de laatste decennia in Nederland, stijgt ook het aantal
geweldsmisdrijven. Uit een WODC-rapport (Van der Laan et al., 1998) blijkt dat de hoeveelheid
geweldsdelicten gepleegd door jongeren tussen de 12 en 18 jaar in de periode 1980-1996 verdrievou-
digd is. De cijfers geven zelfs aan dat het aantal geweldsmisdrijven gepleegd door jongeren in deze
periode meer toeneemt dan het aantal vermogensdelicten (1980: 70% van de jongeren is aangehouden
op verdenking van een vermogensdelict en 6% op verdenking van het plegen van geweld; 1995: 60%
van de jongeren is aangehouden op verdenking van een vermogensdelict en 15% op verdenking van
het plegen van geweld).

Turkse jongeren.10 Bij de Marokkaanse en Turkse groepen is er bovendien een
relatief groot aantal jongeren dat zegt geen idee te hebben over de hoeveelheid
geweld die er in Nederland is.

Vanwaar deze opmerkelijke verschillen? De verhalen die de jongeren uit de vijf
groepen tijdens de vraaggesprekken over het onderwerp geweld in Nederland
vertelden, werpen enig licht op de mogelijke oorzaken van de verschillen van
mening tussen de groepen over de hoeveelheid geweld in Nederland. Om de
verschillen in ervaringen en beeldvorming duidelijk tot uitdrukking te laten
komen, zullen de vijf groepen hierna afzonderlijk worden besproken.

Nederlandse jongeren
In de vraaggesprekken zeiden maar heel weinig Nederlandse jongeren dat de
hoeveelheid geweld in Nederland meevalt. Veel vaker vertelden Nederlandse
jongeren dat zij vinden dat de hoeveelheid geweld in Nederland ernstige vormen
aan begint te nemen en dat er weinig tegen gedaan wordt door politie en justitie.
Om hun overtuiging dat er veel geweld in Nederland is kracht bij te zetten,
noemden de Nederlandse jongeren voorbeelden van geweld waar zij bekend mee
zijn. Uit de intonatie van de jongeren tijdens het vertellen klonk meermalen
boosheid, verontwaardiging en een gevoel van machteloosheid door. Schrikba-
rend hoog is het aantal voorbeelden van dramatische geweldsdelicten: ruim een
derde van de jongens en meisjes die aan de gesprekken meededen noemden een
geval van hetzij ernstige bedreiging (met een mes) of van moord c.q. doodslag.
De onderstaande citaten zijn een greep uit de vele verhalen en opmerkingen van
de Nederlandse jongeren over geweld in Nederland.

‘Ik fietste een keer met een groepje jongens en meisjes en we werden op het
fietspad tegengehouden door een groep jongeren, drie Surinaamse jongens en
een Turks meisje. Ze wilden een lift en klommen bij de anderen achterop. Eén
jongen wilde bij mij achterop en ik zei tegen hem: “Ga weg, ik ken je helemaal
niet!” en ik dacht: “Als hij toch bij me achterop klimt, dan geef ik hem een
hengst”. Maar één van die jongens van mijn groep fluisterde: “Sssh! hij heeft
een mes bij zich!” Dus heb ik hem maar achterop genomen; het was best een
eind fietsen naar de Muziekwijk, waar zij heen wilden.’ (Nederlands meisje)

‘Bij ons in de buurt wordt meer gevochten dan op school. Bij het hofje en bij het
spoor zijn bendes. Die vallen mensen aan en houden iemand aan op de fiets en
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11 De moord in 2001 in Utrecht op Jasmina Habchi, door een buurjongen, kreeg in de media veel aan-
dacht.

gaan kijken wat 'ie bij zich heeft en dan pakken ze het af. Soms dreigen ze met
een mes.’ (Nederlandse jongen)

‘Ik ga nooit alleen de stad in. Marokkaanse en Turkse jongeren verpesten het
voor de hele omgeving! Ik ben het helemaal zat! Waar ik woon, daar kun je
’s avonds niet op straat lopen. Het is te gevaarlijk. Er is een hele agressieve
sfeer. En bij de ’t Goylaan, daar is het nog erger! Tegen schemer kun je daar
maar beter niet meer buiten zijn. Een soort nicht van me kreeg een mes op haar
keel, vlakbij de Rode Brug. Haar scooter werd afgepakt. Ze wist wie het waren,
een stelletje Marokkanen. En haar pa, hij is Nederlander, is daar ruzie gaan
maken en toen hebben ze de scooter teruggeven. Haar pa is een flinke kerel en
die laat niet over zich lopen!’ (Nederlands meisje)

‘Mijn ouders zijn een keer met de dood bedreigd. Ze hadden van die briefjes met
dreigementen in de krant gestopt die bij ons bezorgd wordt. En ze hebben
vuurwerk door de brievenbus gegooid en allemaal krassen op de taxi van mijn
vader gemaakt. Maar de politie kan er niet veel aan doen.’ (Nederlandse
jongen)

‘Ze hebben mijn neef afgeslacht als een varken! Mijn oom wacht tot de daders
vrij komen en dan kunnen zij ook hun graf gaan tekenen, dat heeft hij gezwo-
ren!’ (Nederlands meisje)

‘De vader van een vriend van me is doodgeslagen. De dader was kickbokser. De
vader van mijn vriend zat met zijn vrouw en kinderen op een terras en er kwam
een man bij het terras staan. De vader keek naar die man. Toen ze even later
naar de auto gingen kwam die man naar de vader van mijn vriend toe en vroeg:
“Waarom keek je naar mij?” En toen heeft die man hem doodgeslagen, op de
achterkap van de auto, en in de auto zaten zijn vrouw en kinderen en die zagen
het gebeuren. Die man zei dat het zelfverdediging was, maar dat sloeg nergens
op. Toch geloofden ze hem.’ (Nederlandse jongen)

‘Toen ik hier net op school kwam werd Jasmina vermoord.11 Ik dacht er wel veel
aan. Ik was bang dat mijn broertje hetzelfde zou overkomen.’ (Nederlandse
jongen)

Zoals uit tabel 3.5 blijkt, vindt maar een kleine minderheid van de Nederlandse
jongeren dat er weinig geweld in Nederland is. In de vraaggesprekken zei
bijvoorbeeld iemand het volgende:

‘Ik vind het wel meevallen met geweld eigenlijk. Ik maak het niet zo mee. M'n
vader zegt dat ze je het idee geven dat het alsmaar erger wordt door de aan-
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12 Hiermee doelen zij vooral op Curaçaose jongeren.

dacht die er op TV aan besteed wordt. Nu is er heel veel te zien over geweld op
TV. M’n Pa leert me trucjes uit de jiu jitsu en laat me dat met mijn twee broers
oefenen. Ik kan heel goed van me afslaan!’ (Nederlands meisje)

De toevoeging van dit Nederlandse meisje, dat zij ‘goed van zich af kan slaan’,
is treffend. Blijkbaar vindt ze toch dat ze op mogelijk geweld voorbereid moet
zijn.

Antilliaanse jongeren
Ook de Antilliaanse jongeren die aan de vraaggesprekken deelnamen hebben de
indruk dat er veel geweld is in Nederland en zij noemden uiteenlopende voor-
beelden hiervan. Geen van de Antilliaanse jongeren zei tijdens de gesprekken
dat er weinig geweld in Nederland is. Hun reacties komen overeen met wat zij
in de vragenlijst hebben ingevuld. De onderstaande citaten zijn een greep uit de
vele verhalen en opmerkingen van de Antilliaanse jongeren over geweld in
Nederland. Daarbij wezen zij er zelf herhaaldelijk op dat ‘vechten’ onderdeel is
van hun jongerencultuur: ‘Antilliaanse jongeren vechten vaker’, zo zeiden ze
zelf vaak.12

‘’s Avonds heb ik vaak gevechten meegemaakt. Ze gaan dan iemand uitlokken
door tegen iemand aan te lopen. Buiten voor de disco gaan ze elkaar uitschelden
en vechten: duwen, vechten, schelden. Er is een verschil met vroeger. Nederlan-
ders vochten in de jaren ’90 amper en nu doen ze het ook. Vroeger vochten
alleen de buitenlanders en misschien nemen de Nederlanders het van hen over.
Veel Antilliaanse vrienden vechten dagelijks. Dat heeft te maken met een grote
mond. Het is een manier van doen die mensen gewend zijn, gauw een grote
mond geven en dat loopt snel uit op vechten. Het gaat ook zo in mijn familie.’
(Antilliaanse jongen)

Een aantal Antilliaanse jongeren vertelde over een persoonlijke ervaring met
geweld, bijvoorbeeld:

‘Ik ben een poosje geleden met een mes bedreigd door een Surinaams meisje die
ruzie met mij zocht. Ze is naar mijn huis gekomen om mij op te zoeken en heeft
toen mijn moeder ook bedreigd (…). Ik heb toen twee dagen een mes bij me
gedragen, voor de zekerheid. Dat gaf me wel een veilig gevoel. Daarna niet
meer, want toen was de ruzie opgelost.’ (Antilliaans meisje)

Verschillende Antilliaanse jongeren zeiden dat er soms gewelddadige incidenten
zijn in hun woonomgeving of in de buurt waar zij naar school gaan, zoals in de
volgende voorbeelden:
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‘Bij ons in de wijk zijn ze soms ook bezig met honkbalknuppels of pistolen. Dat
komt in “mijn wereld” veel voor. Dat ligt aan de personen die ik ken. Niet dat
ik in een wijk woon waar veel ruzies zijn of zo. Het heeft te maken met het
beroep van de mensen om mij heen. Het zijn drugsdealers. Het geweld zit echt
in de drugswereld. Soms worden klanten bedreigd omdat ze de drugs niet
betalen. Of het gebeurt andersom, klanten bedreigen de dealers omdat ze
rotzooi krijgen.’ (Antilliaanse jongen)

‘Hier op straat zie je mensen ruzie zoeken (…). Ik voel me niet bang, maar soms
denk ik wel: “Het is echt erg!” Laatst was er een ongeluk door een achtervol-
ging, dan schrik je wel als je dat ziet. Een auto wilde wegvluchten tussen twee
andere auto's door en het was te smal, overal glas (…).’(Antilliaans meisje)

Een aantal Antilliaanse jongeren vindt dat de intolerantie tussen bevolkings-
groepen in Nederland toeneemt en dat dit soms het gebruik van geweld tot
gevolg heeft:

‘In Nederland wordt steeds meer geweld gebruikt. Iemand slaan omdat hij er
anders uitziet of een andere mening heeft, dat zie je ook bij voetbalsupporters.
Ik heb bijvoorbeeld een keer gezien hoe iemand dood ging na een pistoolschot.
Ik vond pistolen daarna heel eng!’ (Antilliaans meisje)

De jongeren verwijzen soms ook naar gewelddadige groepen in de Antilliaanse
gemeenschap in Nederland:

‘Sommige Antilliaanse groepen in Nederland gebruiken veel geweld. In Nijme-
gen zijn er nu bijvoorbeeld teveel Antillianen die problemen met geweld veroor-
zaken.’ (Antilliaanse jongen)

Surinaamse jongeren
De overgrote meerheid van de Surinaamse jongeren vindt, net als de Nederland-
se en Antilliaanse jongeren, dat er veel geweld is in Nederland. Tijdens de
vraaggesprekken kwamen de Surinaamse jongeren met allerlei voorbeelden van
geweldpleging in Nederland. Hierbij viel op dat Surinaamse jongeren vaak
serieus nadenken en met elkaar in discussie gaan over de oorzaken en legitimi-
teit van geweld in Nederland. De Surinaamse jongeren bespraken bijvoorbeeld
of geweld gebruiken ‘zinvol of zinloos’ is in een bepaalde situatie en zeiden
regelmatig dat zij ook ‘verbaal geweld’ signaleren. Een kleine minderheid van
de Surinaamse jongeren vindt dat er sprake is van weinig geweld in Nederland.
Hieronder staat een bloemlezing uit de opmerkingen van Surinaamse jongeren.

‘Ik kijk altijd naar het acht uur journaal en naar Ochtend TV en naar films waar
ze informatie geven over de gevolgen van misdaden, zoals laatst over die vrouw
die met een mes werd bedreigd.’ (Surinaamse jongen)
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13 Ten tijde van het onderzoek werd bij een winkelcentrum in Venlo een Nederlandse vrouw door
Marokkaanse jongens doodgeslagen; dit kreeg in de media veel aandacht. 

‘Vooral in Amsterdam en in Rotterdam wordt het steeds gevaarlijker. Ik was
laatst met mijn nichtje uit in Rotterdam en wij voelden ons daar niet veilig! Ik
vind het eng daar bij al die steegjes, daar slaan ze zo iemand in elkaar. Je moet
daar 's avonds niet alleen over straat lopen!’ (Surinaams meisje)

‘We hebben hier eigenlijk weinig geweld vergeleken bij sommige andere landen.
Maar geweld is in het algemeen niet goed; het hoort niet. Je moet gewoon
vriendelijk met elkaar omgaan altijd. Dus als je het zo bekijkt vind ik dat er toch
veel geweld is in Nederland.’ (Surinaamse jongen)

‘Mijn vader is aangevallen op straat door iemand met een spuitbus. Het was
zinloos geweld want mijn vader liep gewoon rustig naar huis zonder zich met
iemand te bemoeien.’ (Surinaams meisje)

‘Ik zie vaak iets over geweld in de krant. Wat er laatst in Venlo13 gebeurd is met
die vrouw vind ik heel erg. Het was “zinloos geweld”.’ (Surinaamse jongen)

‘Je hoort nu ook dat mensen met een mes dreigen, dan zeggen ze: “Wacht maar,
ik kom morgen met een mes”, of: “Met m’n vrienden”, of: “Met een pistool”.
Dat zijn vooral de buitenlanders, zeggen ze. En dat zie ik ook, veel Marokkanen
zijn erbij betrokken.’ (Surinaamse jongen)

‘Mijn neefje van tien is laatst geslagen door een paar jongens omdat hij zijn zak
met popcorn niet wilde afstaan. Dat was in Stedenwijk. Ze gaan tegenwoordig
al een kind slaan om een zak popcorn!’ (Surinaams meisje)

‘Er is veel agressie in Nederland, dat komt ook door de films. Jonge kinderen
nemen dat over en ze weten zo langzamerhand niet beter.’ (Surinaamse jongen)

‘Er is veel geweld in Nederland. Bij ons schieten ze in de hal van de flat!’
(Surinaams meisje)

‘In Nederland valt het wel mee met het geweld, vind ik. Je hoort geen of weinig
nieuws over moorden bijvoorbeeld.’ (Surinaamse jongen)

Marokkaanse jongeren
Net iets meer dan de helft van de Marokkaanse jongeren vindt dat er veel
geweld is in Nederland, een vijfde zegt dat er weinig geweld is en een kwart
zegt geen idee te hebben (tabel 3.5). Zoals gezegd verschillen de Marokkaanse
jongeren significant van de drie hierboven beschreven groepen in hun beeld over
de hoeveelheid geweld in Nederland. Er is een aantal mogelijke verklaringen
voor dit significante verschil. Een deel van de Marokkaanse jongeren zei tijdens

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.



HOOFDSTUK 378

de gesprekken dat zij zich weinig betrokken voelen bij de Nederlandse samenle-
ving. Ze voelen zich in Nederland niet thuis, zo zeggen zij, door de discriminatie
die ze ondervinden. Enkele andere Marokkaanse jongeren zeiden weinig voeling
te hebben met de Nederlandse maatschappij omdat zij zich ‘100% Marokkaan
voelen’, ook al wonen zij hun leven lang al in Nederland. Het is daarom moge-
lijk dat een deel van de Marokkaanse jongeren geen echt beeld heeft over
geweld in Nederland: zij houden zich er niet mee bezig. Verder viel tijdens de
gesprekken met de Marokkaanse jongeren op dat zij dikwijls verscheurd lijken
te zijn tussen enerzijds gevoelens van boosheid naar de Nederlandse samenle-
ving toe (door vermeende of feitelijke discriminatie) en anderzijds ergernis over
het ontspoorde gedrag van een deel van de Marokkaanse jongens, dat immers
de verdere stigmatisering van de Marokkanen in Nederland alleen maar in de
hand werkt. Uit de gesprekken blijkt dat de Marokkaanse jongeren goed op de
hoogte zijn van het geweld dat sommige Marokkaanse jongens gebruiken in
Nederland. Het is mogelijk dat een aantal van de Marokkaanse jongeren eigen-
lijk vindt dat er veel geweld is in Nederland, maar dit bagatelliseert omdat zij
tegelijkertijd vinden dat Nederlanders ook schuld hebben aan het ontstaan van
gewelddadig gedrag onder Marokkaanse jongens. Een derde mogelijke verkla-
ring is dat een deel van de Marokkaanse jongeren een ander referentiekader
hanteert bij het begrip ‘veel geweld’, dan bijvoorbeeld een deel van de Neder-
landse jongeren. Wat de een ‘veel geweld’ noemt, is in de ogen van een ander
‘weinig geweld’.

De Marokkaanse jongeren gaven in de gesprekken soms algemene voorbeel-
den van geweld in Nederland en andere keren vertelden zij over het gewelddadi-
ge gedrag van een aantal jongens uit de eigen Marokkaanse gemeenschap.

‘Ik ken Marokkaanse jongens die de disco niet meer in mogen. In Utrecht mogen
Marokkaanse jongeren meestal de disco niet in. Maar het is wel te begrijpen,
want de Marokkaanse jongens gaan mensen uitschelden, hebben een grote
mond, er komen vechtpartijen en zo. Dus ze hebben het er zelf naar gemaakt.
Nederlanders vechten niet in de disco.’
(Marokkaanse jongen)

‘Als ze het tegenwoordig over Marokkanen hebben, dan noemen ze hen “de
zwarte harten”. Dat komt nu zelfs al in het nieuws. Ze noemen ze zo omdat ze
vol met haat zouden zitten. Het grootste verschil met Nederlanders is de herrie.
Marokkanen maken een hoop herrie. Ze schreeuwen en ze hebben opvliegende
taal en ze slaan er gelijk op los, links, rechts, voor en achter.’ (Marokkaans
meisje)

‘In Nederland is er best veel geweld, dat begint meestal met een klein probleem
en wordt groter en dan komen er ergere gevolgen.’ (Marokkaanse jongen)

‘Er zijn wel eens ruzies bij ons in de buurt tussen buren waarbij gevochten
wordt.’ (Marokkaans meisje)
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‘Sommige families hier gebruiken geweld. Surinaamse en Antilliaanse families
zijn gevoelig. Ze zijn snel boos en beginnen gelijk met slaan.’ (Marokkaanse
jongen)

‘Soms hoor je over geweld in de buurt, maar ik voel me wel veilig. Ik heb een
grote familie hier in Utrecht. Van mijn vader heb ik een grote familie en ook van
mijn stiefvader. Daardoor weet ik dat er bij mij niets kan gebeuren van bedrei-
ging of dat ze mij meenemen.’ (Marokkaans meisje)

Turkse jongeren
Minder dan de helft van de Turkse jongeren vindt dat er veel geweld in Neder-
land is, bijna een derde dat er weinig geweld is en bijna een kwart zegt geen idee
te hebben hoeveel geweld er in Nederland is (tabel 3.5). Zoals gezegd verschilt
het beeld dat de Turkse jongeren hebben over geweld in Nederland significant
van dat van de Nederlandse, Antilliaanse en Surinaamse jongeren. Het is opmer-
kelijk hoe weinig de Turkse jongeren ingingen op geweld in Nederland tijdens
de vraaggesprekken. Over geweld in Turkije praatten verschillende Turkse
jongeren echter uitvoerig. Het ging daarbij om voorbeelden van geweldpleging
in Turkije waar zij bekend mee zijn via verhalen van familie en Turkse kennis-
sen, of via de Turkse televisie die bij hen thuis aan staat. Naar de mening van de
Turkse jongeren, die hierover in de gesprekken vertelden, komt geweld in
Turkije veel voor. Het is daarom mogelijk dat meer Turkse jongeren, dan
Nederlandse, Antilliaanse en Surinaamse jongeren, vinden dat het in Nederland
wel meevalt met de hoeveelheid geweld, omdat zij het vergelijken met hun
beeld over geweld in Turkije.

Daarnaast is uit de verhalen en opmerkingen van verschillende Turkse
jongeren op te maken dat zij relatief weinig tijd op straat doorbrengen en meer
thuis zijn of bij Turkse bekenden op bezoek (waar ook weer vaak een Turkse
televisiezender aan staat). In dat geval is het mogelijk dat Turkse jongeren
weinig merken van wat zich op straat afspeelt en dat de aandacht voor geweld
in de Nederlandse media aan hen voorbij gaat.

Voorvallen van geweldpleging binnen de eigen Turkse gemeenschap in
Nederland brachten de Turkse jongeren helemaal niet ter sprake. Het kan zijn
dat zij er geen weet van hebben, al is dit onwaarschijnlijk omdat de Turkse
jongeren zeggen dat ‘alles direct doorverteld wordt’ binnen de Turkse gemeen-
schap in de buurt waar zij wonen. Maar buiten de eigen gemeenschap willen ze
hier misschien niet over ‘roddelen’; bijna alle Turkse jongeren gaven in de
gesprekken de indruk dat zij niet de vuile was willen buiten hangen. De weinige
opmerkingen die de Turkse jongeren maakten over bekendheid met geweld in
Nederland waren dan ook steeds erg beknopt. Bijvoorbeeld:

‘Ik maak het niet mee, daarom denk ik dat er weinig geweld is in Nederland.’
(Turks meisje)

‘Waar ik woon, wordt het vooral 's avonds steeds onveiliger’ (Turkse jongen)
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3.2.2 Geweld op school

Op de eerste dag van de periode van participerende observatie op een VMBO-
school in Utrecht werd de wapeninzamelingsactie van de politie op scholen ter
sprake gebracht. Een van de conciërges op deze school kwam bij me staan, op
het schoolplein tijdens de pauze en stak direct van wal:’U gaat onderzoek doen
naar wat de jongens en meisjes hier op school van criminaliteit vinden? Nou er
zijn er heel wat die daar geen moeite mee hebben! De politie heeft hier op
school niet zo lang geleden een ton neergezet waar de leerlingen hun wapens in
konden doen. U had eens moeten zien wat daar allemaal in zat! Zulke messen
(hij gebaart “groot”) en boksbeugels in allerlei soorten en maten. Er zat zelfs een
pistool bij. En volgens mij hebben ze niet eens alles ingeleverd wat ze hebben,
want er zaten geen nieuwe spullen bij.’

De eerste dagen op school viel op dat de muziek in de kantine tijdens de
lunchpauze heel erg hard stond: hardcore muziek. Met moeite kon ik mijn vraag,
‘waarom die muziek zo hard staat’, verstaanbaar maken aan de leraar waarmee
ik in de kantine ‘pauzewacht’ hield. De harde muziek bleek bedoeld te zijn om
de leerlingen te pacificeren: ‘Dan komen er minder snel ruzies en vechtpartijen’,
vertelde de leraar.

Verschillende leraren waren moedeloos over de hoeveelheid geweld op
school: ‘Het is vechten tegen de bierkaai, dweilen met de kraan open’, volgens
een van hen. Een andere leraar merkte op: ‘Soms roepen wij de hulp van de
politie in, maar die staat er ook niet op te wachten om elke keer naar school
geroepen te worden’.

Er wordt veel aan geweldsbestrijding gedaan op de scholen die ik bezocht. Als
er wijkagenten beschikbaar zijn dan houden zij regelmatig spreekuur op de
VMBO-scholen, zodat leerlingen kunnen overleggen hoe zij het beste met
conflictsituaties op school of op straat kunnen omgaan. Van de politie in Utrecht
vernam ik dat op verschillende scholen een criminaliteitsbestrijdingproject onder
de naam ‘Crimi Nee’ gaande was, waarbij het onder meer gaat om het terug-
dringen van geweld op school en het wapenbezit onder jongeren. Daarbij mat
het onderzoeksbureau Oberon van tijd tot tijd de veiligheidsgevoelens van
leerlingen op verschillende VMBO-scholen in het kader van het project ‘Veilige
school’. Op een van de bezochte scholen bestaat voor leerlingen de mogelijkheid
om een sociale vaardigheidstraining te volgen als blijkt dat zij moeite hebben
met het omgaan met agressie. In de tijd dat dit onderzoek gedaan werd, nam ook
het project ‘Leerlingbemiddeling’ een vlucht. Steeds meer scholen gingen
gebruik maken van deze methode om leerlingen in te zetten als bemiddelaars bij
ruzies tussen leerlingen.

De eerste indruk, op de VMBO-school waar de periode van participerende
observatie gedaan is, was dat geweld en de dreiging van geweld aan de orde van
de dag zijn op school. Uiteindelijk bleek dit toch wel mee te vallen op deze en
de andere bezochte scholen, waarschijnlijk mede door alle voorzorgsmaatrege-
len die VMBO-scholen treffen. Verschillende jongeren waren inderdaad luid-
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14 ‘Je moeder’ is tegenwoordig de afkorting van een beledigende opmerking over iemands moeder en
bijna geen enkele jongere neemt deze kreet meer serieus.

15 MB = onderzoekster.

ruchtig op school, scholden elkaar regelmatig uit, of gaven de ander een zet;
maar daar bleef het meestal bij.

De vechtincidenten die zich op school voordoen, worden volgens sommige
veroorzaakt door beledigingen over en weer. Bijvoorbeeld door iemand ‘zwarte
trut’ te noemen of te zeggen ‘je moeder is een hoer’ (waarbij het roepen van: ‘je
moeder, je moeder’ erg in is).14 Dit is vaak voldoende om klappen van jongeren
uit te lokken.

Omdat vechten op school niet mag, stellen jongeren die ruzie met elkaar
hebben op school een vechtpartij meestal uit tot na schooltijd, zo vertelden
verschillende jongeren uit de vijf groepen.

‘Op school geef ik nooit de eerste klap. Buiten school dan “hoek” (boksterm –
MB)15 ik ze gerust.’ (Nederlands meisje)

‘Als je op school geen zelfbeheersing hebt ontstaan er grote problemen. Maar
buiten school is dat niet zo. Daar heeft de school niets mee te maken. Daar
buiten kun je gewoon terugslaan.’ (Marokkaanse jongen)

‘Bij ons in de klas zijn een paar de “bokken” (zondebokken – MB) die ze steeds
gaan pesten en duwen. En dan gaan ze buiten afspreken om te vechten. “Kom
alleen, dan kom ik ook alleen”, zeggen ze dan en dan staan ze na school met een
groep klaar om ze op te wachten. Dat is tussen vijf en zeven uur.’ (Surinaams
meisje)

Over de hoeveelheid geweld op school lopen de meningen van de jongeren uit
de vijf groepen uiteen. ‘Er is veel geweld op school’, vindt 31% van de Neder-
landse jongeren en zij scoren daarmee het hoogste van alle groepen. De ant-
woordverdeling van Nederlandse jongeren verschilt significant van die van de
Surinaamse, Marokkaanse en Turkse jongeren (zie tabel 3.6). Van de Surinaam-
se jongeren deelt 20% de mening dat er veel geweld op school is en van de
Marokkaanse en Turkse jongeren ieder slechts 17%. Het beeld dat de Antilliaan-
se jongeren hebben, ligt dichter bij dat van de Nederlandse leerlingen.

Volgens verschillende Nederlandse jongeren, die aan de vraaggesprekken
deelnamen, gebruiken jongeren op school regelmatig de een of andere vorm van
geweld. Soms is dat verbaal geweld, soms subtiel geweld in de vorm van een
duw en een enkele keer wordt er daadwerkelijk gevochten.
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Tabel 3.6 – Beeldvorming van hoeveelheid geweld op school, naar etnische
groep

Ik vind dat er
op school

N A S M T Totaal

veel geweld is:  31.1%  30.2%  19.6%  17.0%  16.5% 26.2%

weinig geweld is:  45.4%  54.7%  62.3%  64.7%  60.0% 52.2%

geen idee:  23.5%  15.1%  18.1%  18.3%  23.5% 21.6%

N: 604 53 138 153 85 1033
Pearson chi square (df = 8) value = 33,745; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .29;
p (NS) = .00; p (NM) = .00; p (NT) = .01; p (AS) = .29; p (AM) = .12; p (AT) = .13;
p (SM) = .85; p (ST) = .58; p (MT) = .62

‘Er is ook een ander soort geweld: treiteren. Dat komt vaker voor op school dan
klappen geven.’ (Nederlandse jongen)

‘Hier op school wordt soms in de kantine gevochten. Dan is er gelijk zo’n Jerry
Springer effect: dat ze er allemaal omheen gaan staan. “Kom we gaan kijken”,
zeggen ze dan. En zij hebben vaak vrienden die ze er bij gaan halen en dan loopt
het helemaal uit de hand, dan staan na school die vrienden buiten klaar om je
in elkaar te slaan. Tegenwoordig gaan ze ook zomaar iemand beet nemen om
te pesten of om iemand uit te lokken. Dat heeft te maken met dat ze de sterkste
willen lijken, met pronken.’ (Nederlandse jongen)

‘Vechten hier op school gebeurt de hele tijd en ze doen er niets aan. Het is
gewoon niet normaal! Je krijgt altijd wel een duw van iemand, in de hoop dat
je wat terug doet. Ze lopen je gewoon uit te lokken. En als je er wat van zegt
tegen ze dan beginnen ze gelijk met: “kankerhoer”! Er wordt héél véél geschol-
den hier op school! Ik vind het vreselijk hier op school, met al dat gescheld en
geduw. Het is hier echt grof op school! Als ik op school ruzie met ze krijg, dan
staat 's middags de hele familie voor mijn neus. Hier op school staan twee
families tegenover elkaar in verband met een ruzie die hun dochters hebben. Het
is een Turkse en een Marokkaanse familie en na school staan ze buiten het hek
tegen elkaar te schreeuwen en proberen elkaar aan te vliegen. Ze komen ook bij
de leraren over elkaar klagen.’ (Nederlands meisje)

Misschien scharen Nederlandse jongeren ook lichte incidenten eerder onder de
noemer ‘geweld’ dan Surinaamse, Marokkaanse of Turkse jongeren; dit kan het
verschil in beeldvorming mede verklaren. Ook Antilliaanse jongeren scoren
relatief hoog in hun beeld dat er veel geweld op school zou zijn. In enkele
gevallen zijn het Antilliaanse jongerengroepjes die met elkaar beginnen te
vechten op school, zo zeggen sommige Antilliaanse jongeren zelf tijdens de
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gesprekken. Dit zou weer te maken hebben met hun ‘vechtcultuur’ (zie ook
hoofdstukken 4 en 5).

In het algemeen geldt voor de vijf groepen dat wanneer zij naar een specifie-
ke groep verwijzen bij voorbeelden van geweld, zij daarbij de Marokkaanse
jongens noemen. In die zin is het bijzonder dat de Antilliaanse jongeren ook
‘neiging om te gaan vechten’ van de eigen groep bespreken.

‘Surinamers houden meer van grapjes. Curaçaoënaren en Marokkanen zijn
eerder bereid om geweld te gebruiken. Surinamers praten het eerder uit als ze
ruzie met iemand hebben op school.’ (Antilliaans meisje)

‘Jongeren van Marokkaanse afkomst zijn heel snel boos en zijn dan ook agres-
sief. Nederlandse jongeren zijn rustig. Die worden niet zo snel boos.’ (Antilli-
aanse jongen)

Bij vergelijking van de tabellen 3.5 en 3.6 wordt duidelijk dat alle groepen de
hoeveelheid geweld op school veel lager inschatten (tussen 17% en 31% ant-
woordt ‘veel’) dan in de Nederlandse samenleving in het algemeen (hier ant-
woordt tussen 46% en 85% ‘veel’). De regel dat jongeren op school niet mogen
vechten, slaan, schelden en pesten heeft hier ongetwijfeld mee te maken.

3.2.3 Persoonlijke ervaringen

Meer Nederlandse jongeren zeggen dat zij op school of op straat geslagen zijn
dan jongeren uit alle andere groepen. Bijna de helft van de Nederlandse jon-
geren (45%) zegt wel eens op school of op straat geslagen te zijn. Er zijn
significante verschillen in antwoordverdeling tussen de Nederlandse jongeren
en alle andere groepen. Van de Antilliaanse, Surinaamse, Marokkaanse en
Turkse jongeren zegt rond een kwart (22%-26%) wel eens op school of op straat
geslagen te  zijn (zie tabel 3.7).

Tabel 3.7 – Eigen ervaring als slachtoffer van geweld, naar etnische groep

Vraag: ‘Ben jij wel eens op school of op straat geslagen?’

Antwoord: N A S M T Totaal

Nooit:  55.3%  74.5%  75.0%  77.7%  76.7% 64.1%

Wel eens:  44.7%  25.5%  25.0%  22.3%  23.3% 35.9%

N: 600 51 139 148 86 1024
Pearson chi square (df = 4) value = 49,039; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .02;
p (NS) = .00; p (NM) = .00; p (NT) = .01; p (AS) = .64; p (AM) = .11; p (AT) = .15;
p (SM) = .26; p (ST) = .37; p (MT) = .41
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Er is een aantal mogelijke verklaringen voor dit significante verschil tussen de
Nederlandse jongeren enerzijds en de Antilliaanse, Surinaamse, Marokkaanse
en Turkse jongeren anderzijds. Het kan zijn, zoals gezegd, dat een deel van de
Nederlandse jongeren niet precies hetzelfde verstaat onder ‘geslagen zijn’ als
jongeren uit de andere vier groepen. De een noemt een enkele klap misschien
‘geslagen’, terwijl een ander dit mogelijk een verwaarloosbaar incident vindt en
bij het beantwoorden van de vraag niet meeneemt.

Verder is het mogelijk dat een deel van de Nederlandse jongeren er eerder
voor uitkomt geslagen te zijn op school of op straat, omdat zij zich hier minder
voor generen dan jongeren uit de andere groepen. Uit de manier waarop een deel
van de Nederlandse jongeren tijdens dit onderzoek over geweld praatte, is op te
maken dat zij zich minder vaak ‘stoer’ of ‘flink’ voordoen dan jongeren uit an-
dere groepen.

Bovendien kan het feitelijk zo zijn dat Nederlandse jongeren vaker de dupe
zijn van geweld, op school of daar buiten, dan jongeren uit de vier andere
groepen. Misschien zijn Nederlandse jongeren vaker het doelwit van geweld op
school en op straat, dan jongeren uit de andere groepen, omdat zij gemiddeld
minder snel van zich afslaan. Hoewel een aantal Nederlandse jongeren in de
gesprekken vertelde dat ‘Nederlandse jongeren net zo goed meedoen met vech-
ten’, of dat zij ‘laatst nog iemand een paar knallen gegeven hebben’, denken
veel jongeren uit de andere groepen daar anders over. ‘Nederlandse jongeren
vechten niet’, zo werd vaak beweerd.

3.3 SAMENVATTING

Om een indruk te krijgen van de bekendheid van de Nederlandse, Antilliaanse,
Surinaamse, Marokkaanse en Turkse jongeren met diefstal en geweld in de
Nederlandse samenleving en hun opinie hierover, zijn er enkele inleidende
vragen over deze onderwerpen aan de jongeren gesteld in de enquête. In de
georganiseerde vraaggesprekken hebben de jongeren toegelicht wat zij weten
van diefstal en geweld in Nederland en op school.

Uit de antwoorden op de inleidende vragen in de enquête over diefstal blijkt
dat een duidelijke meerderheid (ongeveer driekwart) van de jongeren uit alle vijf
de groepen van mening is dat er veel diefstal is in Nederland. Er zijn op dit punt
geen significante verschillen tussen de groepen. De meningen van de vijf
groepen over diefstal op school zijn eveneens gelijk. Ongeveer een derde van de
jongeren uit alle groepen vindt dat er op school veel gestolen wordt. De school
wordt daarom veiliger (wat het diefstalrisico betreft) geschat dan Nederland als
geheel, wat erop kan duiden dat de diefstalpreventie op de onderzochte VMBO-
scholen redelijk werkt.

Het percentage jongeren dat aangeeft zelf bestolen te zijn verschilt echter wel
significant per groep. Onder Nederlandse jongeren ligt het aandeel het hoogst
(bijna driekwart) en onder Surinaamse en Marokkaanse jongeren het laagst
(bijna twee derde). Het laten rondslingeren van spullen op school is dikwijls de
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oorzaak van diefstal. Ongeveer de helft van alle groepen vindt bestolen worden
op school dan ook iemands eigen schuld.

Uit de vraaggesprekken komt naar voren dat de Nederlandse, Antilliaanse,
Surinaamse, Marokkaanse en Turkse jongeren bekend zijn met vele voorbeelden
van diefstal in Nederland en op school. Dit zijn voorbeelden van diefstal waar-
over de jongeren gehoord hebben van vrienden of familie, of via berichtgeving
in de media. In veel gevallen waren de jongeren zelf het slachtoffer van diefstal
en in enkele gevallen waren zij getuige van een diefstalincident.

Al met al hebben de vijf groepen jongeren een vergelijkbare mening over de
hoeveelheid diefstal in Nederland en op school. Dit ligt anders bij het onderwerp
geweld.

Een duidelijke meerderheid van de Nederlandse, Antilliaanse en Surinaamse
jongeren (ruim driekwart) vindt dat er veel geweld in Nederland is. Van de
Marokkaanse en Turkse jongeren zegt slechts ongeveer de helft dat er veel
geweld in Nederland is. Een verschil in bekendheid met geweldsdelicten in de
Nederlandse samenleving en een verschil in de beoordeling van geweld kunnen
een mogelijke verklaring zijn voor de significante verschillen tussen de groepen
in de opinie over de hoeveelheid geweld in Nederland.

Meer Nederlandse jongeren (ongeveer een derde) dan Surinaamse, Marok-
kaanse en Turkse jongeren (rond een vijfde) vinden dat er veel geweld op school
is. Dit verschil van mening tussen de groepen kan komen doordat Nederlandse
jongeren sneller iets als geweld bestempelen, meer over incidenten van geweld
horen en/of vaker het doelwit van geweld zijn, dan jongeren uit de Surinaamse,
Marokkaanse of Turkse groep. De Antilliaanse jongeren, die met hun mening
over de hoeveelheid geweld op school tussen de andere groepen in zitten,
zeggen dat er snel gevechten tussen Antilliaanse jongeren ontstaan op school
omdat dit bij de ‘Antilliaanse jongerencultuur’ hoort. Ondanks deze verschillen
vinden alle groepen de school relatief ‘veilig’, vergeleken met Nederland als
geheel. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het verbod op scholen om te vech-
ten, en de voortdurende controle van leraren en conciërges daarop. Er is ook een
significant verschil tussen de groepen in de mate waarin de jongeren zeggen zelf
het slachtoffer van geweld te zijn geweest op school of op straat. Voor bijna de
helft van de Nederlandse jongeren is dit het geval en ze verschillen daarin
significant van de jongeren uit alle andere groepen (ongeveer een kwart).

Uit de gesprekken blijkt dat de Nederlandse, Antilliaanse, Surinaamse en
Marokkaanse jongeren op de hoogte zijn van vele voorbeelden van geweld in
de Nederlandse samenleving via informatie in de media, verhalen van familie
en vrienden, of uit persoonlijke ervaring. Treffend zijn hierbij de voorbeelden
van dramatische geweldsdelicten waar verschillende Nederlandse jongeren over
vertelden. De Turkse jongeren lieten zich in de gesprekken amper uit over
geweld in de Nederlandse samenleving, maar des te uitvoeriger over geweld in
Turkije. Turkse jongeren lijken minder op de hoogte van geweld in Nederland.
De vijf groepen jongeren zijn wel in gelijke mate bekend met voorbeelden van
geweld op school.
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Wanneer de jongeren in het volgende hoofdstuk hun opvattingen over
diefstal en geweld geven, dan is dat niet alleen op grond van overgenomen
ideeën van hun ouders of opvoeders, maar het is ook een mening die gebaseerd
is op wat zij zelf in de dagelijkse praktijk van het leven in Nederland hebben
gezien, gehoord of van dichtbij meegemaakt. Dit blijkt wel uit de bovengenoem-
de oriënterende vragen.
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1 Arabisch gezegde. Uitspraak: illi bi-yiigii hinaak bi-yruuh hinaak; vrije vertaling: ‘Zo gewonnen, zo
geronnen’.

Hoofdstuk 4

OPVATTINGEN OVER DIEFSTAL

1

In dit hoofdstuk staan de opvattingen centraal van Nederlandse, Antilliaanse,
Surinaamse, Marokkaanse en Turkse jongeren over diefstal. Daarbij komen twee
onderwerpen aan de orde. In de eerste plaats gaat het om de persoonlijke ge-
dragsnormen van de jongeren ten aanzien van diefstal. De vraag hierbij is of er
tussen de vijf groepen verschillen bestaan in de diefstalnormen – verschillen dus
die samenvallen met verschillen in etnische achtergrond tussen de groepen.
Deze vraag hangt samen met de discussie die werd gevoerd in hoofdstuk 1 over
universaliteit tegenover culturele verscheidenheid van opvattingen over diefstal
en geweld.

In de tweede plaats gaat het om de meningen van de jongeren uit de vijf
groepen over de vraag waarom sommige jongeren zich inlaten met diefstal.
Waarom vertonen sommige jongeren, volgens jongeren uit de vijf groepen zelf,
normafwijkend gedrag? Ook hier gaat het erom na te gaan of er tussen de vijf
etnische groepen verschillen bestaan in opvattingen.

De twee onderwerpen samen – persoonlijke gedragsnormen en opvattingen
over normafwijkend gedrag – geven een goed beeld van de opvattingen over
diefstal van de vijf groepen jongeren.

De onderzoeksresultaten over de persoonlijke gedragsnormen over diefstal
zijn beschreven in paragraaf 4.1. Paragraaf 4.2 behandelt wat de leerlingen zien
als de oorzaken van diefstal door sommige jongeren. In paragraaf 4.3, ten slotte,
worden de belangrijkste resultaten samengevat.

4.1 DIEFSTALNORMEN

‘Mijn pa pikte vroeger elke dag, sigaretten en van alles, alsmaar. Hij zegt tegen
mij: “Je moet het zelf weten of je pikt, als je maar niet gepakt wordt”.’ (Neder-
landse jongen)
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De resultaten van het onderzoek (enquête en gesprekken) over de persoonlijke
diefstalnormen van de jongeren zijn in deze paragraaf als volgt gerangschikt.
Eerst komt de algemene diefstalnorm van de jongeren aan bod, die is bepaald
door middel van positieve en negatieve woordassociaties (4.1.1). Daarna volgt
een eerste verkenning van de normvastheid van de jongeren, op basis van hun
reacties op stellingen als ‘Eén keertje stelen, dat mag wel’ (4.1.2). Vervolgens
wordt nagegaan in welke mate de diefstalnorm gepaard gaat met gevoelens van
schaamte (tegenover de familie) en schuld (4.1.3). Dan komt aan de orde in
hoeverre de jongeren hun diefstalnormen relativeren wanneer zij worden ge-
confronteerd met casuïstiek (4.1.4). Daarbij gaat het om zaken als stelen uit
‘nood’ en ‘terugstelen’ (wanneer je fiets is gestolen). De normvastheid van de
jongeren wordt hier dus nader onderzocht. Bij alle genoemde onderwerpen staan
de resultaten van de enquête centraal.In 4.1.5 komen ten slotte resultaten van de
individuele gesprekken en de groepsgesprekken aan de orde. De gesprekken
bieden inzicht in de diefstalnormen en de benadering van normafwijkend gedrag
ten aanzien van diefstal. Ze maken vooral duidelijk dat er cultureel bepaalde
verschillen in argumentatie zijn, zelfs bij onderwerpen waar de normen en
opvattingen gelijk zijn.

4.1.1 Algemene norm

‘Niemand vindt stelen normaal, behalve de mensen die het doen.’ (Turkse
jongen)
‘Stelen is gewoon slecht, dat vind ik. Stelen is het stomste wat je kunt doen! Ga
gewoon een bijbaantje zoeken, dan kun je het kopen.’ (Marokkaans meisje)

Wanneer we respondenten vragen wat zij van diefstal vinden, dan is het ant-
woord ongetwijfeld steeds iets in de trant van ‘stelen is niet goed’. Men ant-
woordt naar de meest fundamentele norm en/of geeft een sociaal wenselijk
antwoord. Om sociaal wenselijke antwoorden zo min mogelijk uit te lokken, is
in het onderzoek vermeden een simpele vraag te stellen als ‘Wat vind je van
diefstal?’ In plaats daarvan is gebruik gemaakt van woordassociaties. De jonge-
ren konden één of meer van de volgende bijvoeglijke naamwoorden aankruisen:
(diefstal is) makkelijk, slim, nodig, kicken, stoer, OK, dom, schande, slecht,
vervelend, zielig, gemeen. De termen zijn zoveel mogelijk ontleend aan het
taalgebruik van de scholieren, zoals in paragraaf 2.3 is toegelicht. Bovendien
maakt de reeks van associaties (zes positieve en zes negatieve associaties) het
mogelijk dat er tussen individuen en tussen groepen gedifferentieerde antwoor-
den komen. De resultaten zijn weergegeven in figuur 4.1
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Figuur 4.1 – Woordassociaties over diefstal, naar etnische groep; percentages
‘gekozen’

De belangrijkste uitkomst is dat een duidelijke meerderheid van de jongeren uit
alle groepen diefstal negatief beoordeelt. Wat de negatieve associaties betreft,
valt vooral op dat een hoog percentage van de jongeren uit alle groepen, tussen
73% en 84%, invult dat diefstal ‘slecht’ is. Voor de andere negatieve associaties
(gemeen, vervelend, zielig, dom, schande) zijn per groep de scores meer uiteen-
lopend. Voor elk van de afzonderlijke negatieve associaties zijn er significante
verschillen tussen twee of meer van de vijf groepen (tabel A in de bijlagen). Het
heeft weinig zin al deze verschillen te duiden, omdat ze waarschijnlijk voor een
deel te maken hebben met een voorkeur in taalgebruik. Het meest opvallend zijn
de significante verschillen bij de associatie ‘schande’, die Turkse en Marokkaan-
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2 Uit de gesprekken bleek dat maar weinig jongeren bij de uitspraak ‘diefstal is stoer’ denken aan een
persoonlijke diefstalnorm (‘ik vind diefstal stoer’). De meesten denken bij de uitspraak aan een
kwalificatie van anderen: ‘Zij die stelen, vinden diefstal stoer’. Iets vergelijkbaars geldt voor de
associatie ‘makkelijk’. Veel jongeren denken hier niet aan een persoonlijke gedragsnorm, maar aan
zaken buiten henzelf (‘Je komt hier makkelijk weg met diefstal’ of ‘Spullen zijn hier makkelijk te
pikken’). Bij nader inzien is het daarom de vraag wat leerlingen precies voor ogen hadden indien zij
de associaties ‘stoer’ of ‘makkelijk’ aankruisten. 

3 Dit voorval vond tijdens het onderzoek in een van de klassen plaats. Uit privacy overwegingen is de
naam van de jongen verzonnen.

se jongeren veel vaker hebben dan de meeste anderen. In 4.1.3 komt dit punt
nader ter sprake.

De overwegend negatieve beoordeling van diefstal (een strenge algemene
norm) komt het duidelijkst naar voren uit een nieuwe variabele, waarbij is
bekeken hoeveel jongeren uitsluitend negatieve associaties hebben ingevuld. Dit
blijkt het geval te zijn voor 85% van de Nederlandse, 83% van de Antilliaanse,
83% van de Surinaamse, 80% van de Marokkaanse en 85% van de Turkse jon-
geren. Op dit punt zijn er geen significante verschillen tussen de groepen.

Slechts weinig jongeren hebben ook voor positieve associaties gekozen om
te omschrijven wat zij van diefstal vinden. Het percentage jongeren dat zegt
diefstal ‘OK’, ‘kicken’, ‘nodig’ of ‘slim’ te vinden, is zeer klein (steeds onder
de 8%) en er zijn in dit opzicht geen significante verschillen tussen de groepen.
Hoger liggen de percentages jongeren die zeggen dat diefstal ‘stoer’ is (tussen
3% en 16%) en/of ‘makkelijk’ (tussen 13% en 20%). Hieraan mag weinig
waarde worden gehecht, want in de gesprekken bleek dat de jongeren de
associaties ‘stoer’ en ‘makkelijk’ heel verschillend opvatten.2 Daarom zeggen
de enquêteresultaten op dit punt waarschijnlijk weinig over de algemene dief-
stalnorm.

Op basis van de woordassociaties is de conclusie dat een duidelijke en
ongeveer gelijke meerderheid van de jongeren uit alle vijf groepen diefstal
negatief beoordeelt.

4.1.2 Normvastheid, een eerste verkenning

Een ‘geintje’.3

Het wordt rumoerig in de klas. De meeste jongeren zijn klaar met het invullen
van de enquête en beginnen te kletsen en te grappen, terwijl zij hun schooltas
inpakken. Alleen Danny is nog bezig de laatste vragen van de enquête te beant-
woorden. Hij is nogal traag omdat hij steeds dromerig uit het raam tuurt, met
een vage glimlach om de mond. Hij ziet er piekfijn uit in zijn splinternieuwe
trainingsjack.

‘Kom op Danny, even doorwerken, je hebt het bijna af’, moedig ik hem aan.
Intussen hebben de anderen zich al bij de deur van het klaslokaal verzameld, in
afwachting van de bel. Opeens roept een jongen: ‘Hé, waar is mijn rekenmachi-
ne? Ik kan hem nergens vinden’. Onmiddellijk wringt de lerares zich door de
menigte jongeren heen in de richting van de deur, om deze vervolgens met haar
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lichaam te blokkeren. ‘Niemand gaat de deur uit voordat die rekenmachine
terecht is’, beveelt ze. De jongeren beginnen snel de klas te doorzoeken: op de
grond, bij de gordijnen, in de laden van de grote kast achter in het lokaal… .
Danny werkt intussen onverstoord verder aan zijn enquête, met moeite zijn blik
van het raam afhoudend. De zoekactie levert geen resultaten op. ‘OK, alle
tassen op tafel omkeren en alles er uit halen’, besluit de lerares.

Voor het eerst reageert Danny alert. Hij buigt zich over zijn tas en haalt er
iets uit. ‘Zoeken jullie dit?’ vraagt hij. In zijn hand houdt hij de vermiste reken-
machine en voegt er grijnzend aan toe: ‘Geintje, geintje, ik wilde in de pauze de
rekenmachine aan hem teruggeven’. De lerares kijkt Danny strak aan, maar zegt
niets. Zijn klasgenoten staren hem ongelovig aan. ‘Ja, dat zal wel’, snibt de
eigenaar van de rekenmachine. ‘Ik geloof er niks van’, mompelt een jongen die
naast hem staat. ‘Als het een geintje was, dan had je hem op de vensterbank
achter de gordijnen verstopt of zo, maar niet in je tas!’, oordeelt een meisje fel.
‘Ik ken dat’, vertrouwt een ander meisje mij nog toe, ‘soms pakken ze wat van
je weg en zeggen dan: ‘Ik wou alleen zien hoe je zou reageren’. Maar het is
diefstal!’ Veel meer woorden maken de jongeren er niet aan vuil, want het is
pauze. Met de tas over de schouder schuifelen ze richting kantine.

Het wegnemen van de rekenmachine was volkomen onopvallend gegaan.
Niemand had er iets van gemerkt, ook ik niet; terwijl ik de jongeren toch steeds
in de gaten hield, voor het geval ze een vraag over de enquête wilden stellen.
Aan Danny zelf was ook niets te merken geweest, behalve misschien zijn
glimlach en dromerige afwezigheid. Naar aanleiding van dit voorval was ik
benieuwd naar Danny’s opvattingen over diefstal. Hij heeft een Antilliaanse
achtergrond. Uit zijn antwoorden in de enquête en het gesprek dat ik later met
hem voerde, blijkt dat stelen een zeer aantrekkelijke kant voor hem heeft. Het
geeft zo’n kick iedere keer dat het lukt, zegt hij, dat het moeilijk is om het te
laten als de gelegenheid zich voordoet. Hij vindt dat stelen verkeerd is en wil
van de gewoonte om steeds te stelen afkomen. Tegelijkertijd vindt hij dat ‘een
keertje stelen’ best mag. Hoe kijken de andere jongeren hier tegenaan?

De meeste jongeren hebben een strengere algemene diefstalnorm dan de
jongen uit bovenstaand voorbeeld, maar de vraag is nu hoe normvast zij blijken
te zijn in hun reacties op de volgende stellingen:

A Je moet van de spullen van een ander afblijven (verwijst nog steeds naar een
algemene norm en is in deze zin een controlevraag voor de voorafgaande
woordassociatie);

B Stelen is altijd verkeerd (laat ruimte voor interpretatie, hoewel uit de ant-
woorden uiteraard niet kan worden opgemaakt welke ‘uitzonderingen’
leerlingen mogelijk in hun hoofd hebben);

C Eén keertje stelen, dat mag wel (laat ruimte voor ‘experimenteren’ of voor
eenmalig iets ‘verkeerd’ doen).
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Het gaat hier om drie stellingen die slechts een eerste verkenning van de norm-
vastheid van de jongeren in zake diefstal mogelijk maken. De jongeren konden
uit drie opties kiezen: ‘mee eens’, ‘niet mee eens’ of ‘geen mening’. De norm-
vastheid van de jongeren is diepgaander onderzocht via vragen over de toelaat-
baarheid (of excuseerbaarheid) van diefstal in concrete gevallen. Deze vragen
komen verderop ter sprake (4.1.4 – casuïstiek). De reacties van de vijf groepen
op de drie bovenstaande stellingen zijn weergegeven in figuur 4.2. In deze
figuur is bij elke stelling slechts één antwoordcategorie weergegeven, zodat
alleen het percentage jongeren uit iedere afzonderlijks groep zichtbaar is dat
consequent vasthoudt aan de algemene norm dat diefstal niet mag.

Figuur 4.2 – Percentage normvasten in opvatting over diefstal, naar etnische
groep

De reacties op stelling A (‘Je moet van de spullen van een ander afblijven’)
stemmen overeen met de algemene norm zoals die uit de woordassociaties naar
voren kwam: diefstal is fout. Ruim 95% van de jongeren uit de vijf groepen is
het eens met de stelling en er zijn geen significante verschillen in de antwoord-
verdeling tussen de groepen. Het resultaat is consistent.

In beginsel weten bijna alle Nederlandse, Antilliaanse, Surinaamse, Marok-
kaanse en Turkse jongeren het verschil tussen ‘mijn’ en ‘dijn’. Maar nu de twee
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4 Voor relevante statistische toetsen, zie tabel B in de bijlagen. 

andere vragen, die ruimte bieden voor relativering en verontschuldiging. Blijven
de jongeren dan nog steeds normvast?

Zoals figuur 4.2 laat zien, treedt er bij alle groepen een duidelijke relativering
op van de algemene norm bij de stellingen B en C. De relativering is al duidelijk
bij stelling B (‘Stelen is altijd verkeerd’) en bij stelling C (‘Eén keertje stelen,
dat mag wel’) laten nog meer jongeren uit de vijf groepen hun algemene dief-
stalnorm varen. Dit is op zichzelf begrijpelijk en toont aan dat de jongeren over
de stellingen hebben nagedacht (denk bijvoorbeeld ook aan de uitspraak van
bisschop Muskens in 1996 over het stelen van een brood in geval van nood). En
men kan zich met recht afvragen of één keertje iets stelen werkelijk onvergeef-
lijk is. Verschillende jongeren hebben in de gesprekken gezegd dat zij wel eens
‘één keertje iets gepikt’ hebben, bij wijze van experiment of ‘per ongeluk’ (toen
ze nog jonger waren), maar daarna niet meer omdat zij weten en vinden dat
stelen niet goed is.

Treffend is dat alle groepen jongeren in toenemende mate relativeren van
stelling A naar stelling B naar stelling C. Dit lijkt erop te wijzen dat de reactie
op de stellingen voor alle etnische groepen ongeveer gelijk is. Maar er is wel een
significant verschil in de mate waarin de jongeren ‘afhaken’ van de algemene
norm. Dat blijkt uit de spreiding van de antwoordpercentages van de vijf groe-
pen bij iedere afzonderlijke vraag (zie ook tabel B in de bijlagen).

De Turkse jongeren zijn duidelijk het meest normvast in hun reacties. Zowel
bij stelling B als bij stelling C wijkt hun reactie significant af van die van de
Antilliaanse jongeren, die het minst normvast lijken te zijn in hun reacties op de
stellingen.4 Bij stelling C (‘Eén keertje stelen, dat mag wel’) verschillen de
reacties van de Antilliaanse jongeren ook significant van die van de Nederlandse
en de Marokkaanse jongeren. Bij deze stelling zijn ook de antwoorden van de
Surinaamse en de Turkse groep significant van elkaar verschillend.

De conclusie is duidelijk: de algemene norm dat diefstal ‘slecht’ of ‘fout’ is,
wordt door de jongeren uit alle vijf de groepen in hoge mate onderschreven,
zoals blijkt uit de reacties op stelling A. Maar wat betreft de normvastheid –
voor zover deze is op te maken uit de stellingen B en C – treedt er wel enig
etnisch specifiek verschil op in de reacties. Daarbij tonen Turkse jongeren zich
het meest normvast en Antilliaanse jongeren het minst.

4.1.3 Schande en schuldgevoel

‘Als het een hoge familie is op Curaçao, dan is het een ergere schande voor de
familie als iemand uit die familie iets steelt. Maar het is voor niemand leuk. De
familie probeert je goed op te voeden en als je dan steelt, dan doe je ze pijn. De
schande voor de familie is veel en veel erger op Curaçao dan in Nederland,
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want daar is veel meer roddel. En het is zelfs zo erg dat als je hier in Nederland
iets doet, dan weten ze het even later op Curaçao.’ (Antilliaanse jongen)

‘Mijn vader pakt op de markt wel eens een pruim uit de kist en eet hem op. Dan
zeg ik tegen hem: “Pa, doe dat niet! Eerst betalen en dan opeten!” Mijn vader
komt uit Suriname en daar is het anders, daar zijn ze het gewend. Daar kreeg
hij wel eens wat van de groenteman. Maar ik heb het hier in Nederland anders
geleerd en ik kan zo’n gepikte pruim niet door mijn keel krijgen. Als ik die zou
opeten dan geeft dat geen goed gevoel. Ik denk dan aan “stelen” en dat gevoel
wil ik niet, want ik vind het heel erg. Dat gevoel is dieper geworden doordat er
bij ons is ingebroken. Ik wil niet dat anderen zoiets voelen, die pijn als er iets
van je gestolen is. En daarom ben ik ook alles serieus gaan opnemen.’ (Suri-
naams meisje)

Eerder in dit hoofdstuk, bij de woordassociaties rond diefstal, bleek al dat er
significante verschillen zijn tussen de vijf groepen jongeren in de mate waarin
zij diefstal ‘schande’ vinden (zie figuur 4.1, paragraaf 4.1.1). ). Yeşilgöz (1995)
stelt dat gevoelens van schuld en schaamte, veelal in samenhang met familie-eer
en met het vermijden van ‘schande’ tegenover familie en gezin, belangrijke
factoren zijn in het gedrag van Turkse immigrantengroepen in de Nederlandse
samenleving (zie paragraaf 1.3.3). Coppes et al. (1997, 69) wijzen in dit verband
op het schandebesef van Marokkaanse immigranten in Nederland, wanneer in
de Marokkaanse gemeenschap bekend wordt dat zij met de politie in aanraking
zijn geweest.

Het ligt dan ook voor de hand dat de vijf groepen jongeren verschillend
reageren op vragen die samenhangen met mogelijk schuldgevoel en schaamtege-
voel na het plegen van diefstal of bij betrapt worden op diefstal, en met de
schande die dit alles met zich mee kan brengen voor de familie. Aan de leerlin-
gen zijn de volgende twee stellingen voorgelegd:

A Als je steelt, dan zet je je familie voor schut;
B Als je niet steelt, dan voel je je beter.

De jongeren konden kiezen uit de volgende antwoorden: ‘dat is waar’, ‘dat is
niet waar’, ‘geen idee’. Bij beide stellingen blijken er inderdaad significante
verschillen te zijn in de antwoorden van verschillende groepen jongeren.

Een duidelijke meerderheid van de Marokkaanse jongeren (84%) vindt dat het
waar is dat je familie ‘voor schut staat’ als je steelt; zij scoren op dit punt het
hoogste van alle groepen (tabel 4.1). De antwoorden van de Marokkaanse
jongeren verschillen significant van die van de Nederlandse, Antilliaanse en
Surinaamse jongeren (respectievelijk 61%, 66%, 70%). De reactie van de Turkse
jongeren (80% eens met de stelling) ligt dichtbij die van de Marokkaanse
jongeren (alleen een significant verschil met Nederlandse jongeren). Ook valt
op dat relatief veel Nederlandse en Antilliaanse jongeren, zeker in vergelijking
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met Turkse en Marokkaanse jongeren, zeggen dat het niet waar is dat je familie
‘voor schut staat’ als je steelt, maar in alle gevallen gaat het om een minderheid.
Het sterkste etnische contrast bij de antwoorden op deze stelling is dat tussen de
Nederlandse jongeren enerzijds en de Marokkaanse en Turkse jongeren ander-
zijds. Het is echter niet zo dat bezorgdheid om de reputatie van de familie, in
geval van diefstal, voorbehouden is aan Marokkaanse en Turkse jongeren. Want
ondanks significante verschillen, meent een duidelijke meerderheid van de
jongeren uit alle groepen immers dat het waar is dat je je familie ‘voor schut zet’
als je steelt.

Tabel 4.1 – Stelling over diefstal en familie-eer, antwoorden naar etnische
groep

Stelling: – ‘Als je steelt, dan zet je je familie voor schut’

Antwoord: N A S M T Totaal

Dat is waar:  61.6%  66.0%  70.1%  83.8%  79.5%  67.8%

Niet waar:  23.0%  24.5%  16.1%  9.1%  11.4%  19.1%

Geen idee:  15.4%  9.4%  13.9%  7.1%  9.1%  13.1%

N: 604 53  137  154  88  1036
Pearson chi square (df = 8) value = 36,573; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .50;
p (NS) = .14; p (NM) = .00; p (NT) = .00; p (AS) = .38; p (AM) = .01; p (AT) = .11;
p (SM) = .02; p (ST) = .29; p (MT) = .71

De reacties van de jongeren uit de vijf groepen op de tweede stelling (‘Als je niet
steelt, dan voel je je beter) verschillen eveneens significant van elkaar (zie
tabel 4.2).

Tabel 4.2 – Stelling over diefstal en schuldgevoel, antwoorden naar etnische
groep

Stelling: – ‘Als je niet steelt, dan voel je je beter’

Antwoord: N A S M T Totaal

Dat is waar:  62.9%  69.8%  70.8%  79.2%  87.6%  68.9%

Niet waar:  11.6%  7.5%  10.2%  6.5%  5.6%  9.9%

Geen idee:  25.5%  22.6%  19.0%  14.3%  6.7%  21.2%

N:  604  53  137  154  89  1037
Pearson chi square (df = 8) value = 33,497; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .54;
p (NS) = .20; p (NM) = .00; p (NT) = .00; p (AS) = .76; p (AM) = -33; p (AT) = .02;
p (SM) = .24; p (ST) = .01; p (MT) = .19
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De Turkse jongeren zijn het het meest met deze stelling eens (88%) en reageren
daarmee significant anders dan de Nederlandse (63%), Antilliaanse (70%) en
Surinaamse (71%) jongeren. De Turkse jongeren hebben ook het duidelijkst een
opvatting over de stelling: slechts 7% zegt ‘geen idee’ te hebben. Bij de Neder-
landse, Surinaamse en Antilliaanse groep is het aandeel jongeren zonder duide-
lijke opvatting (‘geen idee’) beduidend groter. De reactie van de Marokkaanse
jongeren (79% eens met de stelling) ligt dichtbij die van de Turkse leerlingen
en verschilt significant van de antwoorden van de Nederlandse jongeren.

Het meest duidelijke etnische verschil in reactie op deze tweede stelling is dat
tussen de Nederlandse en Turkse jongeren. De stelligheid van de Turkse leer-
lingen, zowel in de vragenlijst als tijdens de vraaggesprekken, benadrukt de
‘strengheid’ van hun diefstalnorm.

De conclusie is dat schuldgevoelens en schaamtegevoelens in verband met
diefstal – persoonlijk en tegenover de familie – het sterkst spelen voor de Turkse
en Marokkaanse jongeren. Er is in dit opzicht duidelijk sprake van etnische
verschillen.

4.1.4 Normvastheid: casuïstiek

‘Ja, stelen mag als het voor een goed doel is, om iemand te helpen. Bijvoorbeeld
als je ouders geld geleend hebben en ze kunnen het niet aflossen, of ze kunnen
de huur niet betalen. Ik zou dan wat geld bij een bank gaan pikken en het aan
mijn ouders geven en zeggen dat ik het met een bijbaantje had verdiend.’ (Turks
meisje)

‘Als mensen geen eten of kleren hebben en geen geld om het te kopen, dan vind
ik wel dat ze het mogen stelen. Maar niet als ze een dure fiets willen of een
mobieltje! Dan moeten ze een bijbaantje nemen.’ (Antilliaans meisje)

‘Hier in Nederland heb je eigenlijk geen echt arme mensen die honger lijden
zoals in sommige landen van Afrika.’ (Surinaamse jongen)

‘Van een moslim stelen is een beetje erger dan van iemand met een andere
religie. Je eigen geloof is meer net als een eigen familielid. Het brengt ook extra
schande als een moslim van een moslim steelt. Met andere religies is dat minder
erg.’ (Marokkaans meisje)

‘Van wie je de fiets steelt kan er niets aan doen dat jouw fiets gestolen is. Het
is slecht, maar ik kan het me ook voorstellen. Als er al vier keer een fiets van mij
gestolen is, dan kan ik wel aan de gang blijven met kopen!’ (Nederlandse
jongen)

De enquêtevragen die in de voorgaande paragrafen werden besproken, hadden
vooral tot doel de algemene gedragsnorm van de vijf groepen jongeren ten
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5 Verouden (Nederlandse deskundige) merkt op dat er in de jaren 1950 vijandige gevoelens waren
tussen de katholieken en protestanten in het dorp waar hij opgroeide, in het zuiden van Nederland.
Dit had duidelijk invloed op de diefstalopvattingen van de dorpelingen: de katholieken vonden het
minder erg wanneer een kind iets gestolen had uit de winkel van de protestantse, dan uit de winkel
van de katholieke eigenaar (en omgekeerd). 

aanzien van diefstal te achterhalen. De normvastheid van de jongeren wordt nu
nader onderzocht aan de hand van enquêtevragen over diefstal in concrete
contexten. Vinden zij dat diefstal onder bepaalde omstandigheden geoorloofd
is en zijn er in dit opzicht verschillen in opvatting tussen de groepen? Het is
immers goed denkbaar dat jongeren enerzijds een strenge algemene norm
hebben ten aanzien van diefstal (zoals ook in het voorgaande is gebleken), maar
dat zij anderzijds in de afweging tussen hun diefstalnorm (‘diefstal is slecht’) en
andere normen (bijvoorbeeld: ‘je moet arme mensen helpen’) tot verschillende
keuzen komen. In die afwegingen kunnen etnisch specifieke verschillen aan het
licht komen, die meer reliëf geven aan de diefstalopvattingen van de verschillen-
de groepen jongeren.

In de enquête zijn in dit verband vijf stellingen aan de jongeren voorgelegd over
‘diefstal onder bepaalde omstandigheden’, waardoor stelen wellicht soms te
excuseren is. Het gaat om de volgende stellingen:

A Als je geen geld hebt om een gsm te kopen, dan mag je er een pikken;
B Het is minder erg om van iemand met een andere godsdienst te stelen;
C Als mijn fiets gestolen is, dan mag ik er een stelen;
D Van de rijken mag je stelen als je het aan de armen geeft;
E Eten stelen mag, als je geen geld hebt maar wel erge honger.

De jongeren konden bij iedere stelling aangeven of zij het hiermee eens zijn,
oneens zijn, dan wel geen idee hebben. In figuur 4.3 zijn de reacties van de vijf
groepen jongeren op de vijf stellingen weergegeven. In deze figuur is alleen te
zien hoeveel procent van de jongeren het met de stellingen eens is. De exacte
cijfers, antwoorden in andere categorieën en relevante statistische toetsen zijn
te vinden in tabel C in de bijlagen.

In alle vijf de groepen zijn er nauwelijks jongeren die het eens zijn met de
eerste stelling: ‘Als je geen geld hebt om een gsm te kopen, dan mag je er een
pikken’ (0% tot 3%). De overgrote meerderheid van de jongeren uit alle vijf de
groepen (tussen 91% en 98%) is het oneens met de stelling. In de afweging
tussen de algemene diefstalnorm en bevrediging van persoonlijke consumptieve
behoefte, blijft de algemene diefstalnorm overeind. Er is geen enkel significant
verschil in de opvattingen tussen twee of meer van de vijf groepen in de reacties
op deze stelling.

Ook met de tweede stelling (‘Het is minder erg om van iemand met een andere
godsdienst te stelen’) zijn maar weinig jongeren het eens (tussen 0% en 10%).5
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Figuur 4.3 – Opvattingen over diefstal onder bepaalde omstandigheden, naar
etnische groep (Percentage ‘eens’ met de stellingen)

De meerderheid van de jongeren uit alle groepen zegt dat deze stelling onjuist
is (tussen 73% en 92%); tussen 7% en 22% zegt ‘geen idee’ te hebben. Er zijn
hier overigens wel enkele significante verschillen tussen groepen. De opvatting
van de Marokkaanse jongeren verschilt significant van die van Nederlandse,
Antilliaanse en Surinaamse jongeren; ook tussen Nederlanders en Turken zijn
de antwoorden significant verschillend. Ongeveer 10% van de Marokkaanse
jongeren is het met de stelling eens, tegenover verwaarloosbare percentages bij
de Nederlandse, Antilliaanse en Surinaamse leerlingen (respectievelijk 1%, 0%
en 2%). Verder zijn de verschillen bij de antwoordcategorie ‘geen idee’ bijzon-
der. Van de Turkse jongeren zegt 22% ‘geen idee’ te hebben of het al dan niet
erger is van iemand met een andere godsdienst te stelen. Ook de Antilliaanse
jongeren scoren vrij hoog in deze categorie (17%), de andere groepen minder
(tussen 7% en 10%). In de reacties op deze tweede stelling is er dus wel sprake
van etnische diversiteit. Marokkaanse jongeren zijn het duidelijk vaker met de
stelling eens dan Nederlandse, Antilliaanse en Surinaamse jongeren. En Turkse
jongeren hebben, zoals aangegeven, significant meer twijfel dan de andere
groepen.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Stelling 1
over de gsm

Stelling 2
over

godsdienst

Stelling 3
over de fiets

Stelling 4
over de rijken

Stelling 5
over honger

Nederlanders Antillianen Surinamers Marokkanen Turken

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.



OPVATTINGEN OVER DIEFSTAL 99

6 Voorbeelden hiervan zijn de verhalen over Robin Hood (Engeland), Veerappan (India) en Ince
Memed (Turkije). Een ander voorbeeld hiervan zijn de criminele bendes in het Ottomaanse Rijk
(Yeşilgöz & Bovenkerk, 2004). 

Fietsendiefstal is in Nederland een veel voorkomend delict. In de derde stelling
is het voorbeeld van de fiets gebruikt om na te gaan hoe de jongeren denken
over de aanvaardbaarheid van diefstal na zelf bestolen te zijn: ‘Als mijn fiets
gestolen is, dan mag ik er een stelen’. Uit de reacties van de leerlingen komen
geen significante verschillen tussen de vijf groepen naar voren: slechts een
kleine minderheid van iedere groep (tussen 8 en 16%) is het met de stelling eens.
De ruime meerderheid van de jongeren uit alle groepen (tussen 79% en 85%)
vindt zelf bestolen zijn geen aanvaardbaar excuus om te gaan stelen en is het
daarom niet met de stelling eens. Significante etnische verschillen doen zich bij
deze stelling niet voor.

De vierde stelling brengt diefstal in verband met een ‘nobel’ doel en met de
morele plicht om de armen te helpen: ‘Van de rijken mag je stelen als je het aan
de armen geeft’. Het gaat hier om een internationaal bekend thema.6 Uit figuur
4.3 blijkt dat slechts een minderheid van de jongeren, tussen 10% en 17%, de
stelling onderschrijft. In iedere groep is een meerderheid, tussen maar liefst 80%
van de Nederlandse jongeren en 60% bij de Turkse jongeren, het niet met de
stelling eens. De antwoordverdeling van de Nederlanders verschilt significant
van die bij de Surinaamse, Marokkaanse en Turkse jongeren. Significante
verschillen tussen groepen hebben bij deze stelling vooral te maken met ver-
schillen bij de categorie ‘geen idee’: het hoogst bij Turkse jongeren met 25% en
het laagst bij de Nederlandse jongeren met 10%. Er is dus een zekere mate van
etnische diversiteit. De opvattingen van de Nederlandse jongeren zijn vaker
streng en die van Surinaamse, Marokkaanse en vooral Turkse jongeren zijn
vaker onzeker op dit punt.

‘Nood breekt wet’, zo luidt een oud gezegde (denk bijvoorbeeld ook aan de
uitspraak van bisschop Muskens in 1996 over het stelen van een brood in geval
van nood). Vinden de jongeren het te rechtvaardigen dat iemand steelt, die erge
honger lijdt? De laatste stelling heeft op deze context betrekking: ‘Eten stelen
mag, als je geen geld hebt maar wel erge honger’. De meningen van de vijf
groepen jongeren blijken op dit punt verdeeld. Van de Nederlandse en Suri-
naamse jongeren is 15% tot 16% het met de stelling eens, bij de Antilliaanse,
Marokkaanse en Turkse jongeren is dit 29% tot 31%. De meerderheid van de
Nederlandse (70%) en Surinaamse (60%) leerlingen is het er niet mee eens, bij
de andere groepen ligt dit rond de helft. De antwoorden van de Nederlandse en
Surinaamse jongeren verschillen significant van die van de Marokkaanse en
Turkse jongeren. Daarnaast is er ook tussen de Nederlandse en Antilliaanse
jongeren een significant verschil. Ook hier is dus sprake van etnische diversiteit:
bij de afweging van de diefstalnorm tegenover een situatie van persoonlijke
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nood (‘erge honger’) zijn Antilliaanse, Marokkaanse en Turkse jongeren meer
coulant dan Nederlandse en Surinaamse jongeren.

Resumé: De vijf stellingen waren bedoeld om na te gaan hoe normvast de jon-
geren zijn ten aanzien van diefstal, als zij geconfronteerd worden met concrete
situaties. Bij drie van de vijf stellingen is gebleken dat er significante verschillen
tussen etnische groepen zijn bij het afwegen van de algemene diefstalnorm tegen
een andere norm. Bij de stelling over diefstal van mensen met een andere gods-
dienst, gaat het om de algemene diefstalnorm tegenover de norm dat je niet moet
discrimineren (in dit geval naar geloofsovertuiging). Bij de stelling over ‘stelen
van de rijken’ gaat het om de diefstalnorm tegenover de norm dat arme mensen
geholpen moeten worden. En bij de stelling over ‘eten stelen wegens honger’
staat de diefstalnorm tegenover de zorg om te overleven. In elk van de drie
gevallen waren er significante verschillen in de reacties van twee of meer
groepen. Bij de stellingen over het stelen van een fiets en over het stelen van een
gsm (als je die graag wilt hebben, maar er geen geld voor hebt), konden geen
significante verschillen worden geconstateerd tussen de groepen. In de afweging
tussen de algemene diefstalnorm en het idee ‘wat anderen doen, mag ik ook’
(fiets stelen) blijven alle groepen dichtbij hun algemene en vrij strenge diefstal-
norm. Dat geldt nog sterker bij diefstal voor persoonlijke consumptieve behoef-
tebevrediging (gsm stelen).

Wanneer andere omstandigheden dan persoonlijk gewin een rol spelen bij
diefstal, dan gaat een deel van de jongeren uit een of meer van de groepen
overstag: of zij vinden dat diefstal dan wel geoorloofd is, of zij beginnen te
twijfelen. De rechtvaardiging dat de diefstal gepleegd is omdat men honger lijdt,
kan op het meeste begrip van de jongeren rekenen. Maar het blijft steeds een
minderheid (onder de 31%) van de jongeren uit alle groepen die diefstal om een
van de vijf redenen goedkeurt.

Eerder bleek dat Turkse jongeren de ‘strengste’ algemene diefstalnorm heb-
ben en Antilliaanse jongeren de meest ‘soepele’ opvattingen. Dit beeld verandert
wanneer we de jongeren afwegingen voorleggen, zoals in de voorgaande vijf
stellingen. Nu lijken de Nederlandse en Surinaamse jongeren het meest vast te
houden aan de algemene diefstalnorm: zij tonen zich het ‘strengst’.

4.1.5 Gesprekken over diefstalnormen: etnische verschillen

Tijdens de vele individuele gesprekken en groepsgesprekken met Nederlandse,
Antilliaanse, Surinaamse, Marokkaanse en Turkse jongeren op de scholen is
vooral geprobeerd na te gaan of de jongeren etnisch specifieke associaties en
referentiekaders hebben rond de onderwerpen diefstal, geweld en straf. Dit bleek
inderdaad het geval te zijn. Nederlandse jongeren redeneren sterk vanuit een
kader van regels en wetten van wat hier mag en niet mag, waaraan ‘anderen’
zich in hun ogen veelal niet houden. Antilliaanse jongeren maken in de gesprek-
ken steeds een sterk verschil tussen mensen ‘met wie het goed gaat’ en mensen
‘met wie het niet goed gaat’. Die tweedeling is dominant in hun reacties, wan-
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neer het over diefstal en geweld gaat. Surinaamse jongeren praten vanuit een
referentiekader van opvoeding en discipline. Marokkaanse jongeren stellen in
hun argumentatie rond diefstal en geweld steeds het thema geloof centraal. Voor
de Turkse jongeren draait bijna alles wat zij zeggen om de eer en goede naam
van hun gezin.

In het onderstaande wordt dit nader toegelicht, met een sterk accent op diefstal
als gespreksonderwerp. Het bleek echter in de gesprekken dat deze zelfde
referentiekaders de reacties van de vijf groepen jongeren over geweld en straf
kleurden.

Nederlandse jongeren

‘In Nederland zijn er regels en wetten’ (Nederlandse jongen)

In de groepsgesprekken en de individuele interviews hebben de Nederlandse
jongeren het bijzonder vaak over regels en wetten: iedereen moet zich daaraan
houden, wie dat niet doet is ‘asociaal’. Dit geldt ook voor de opvattingen over
geweld en straf, waarbij zich zij vaak heel precies uitlieten: ‘Dat is toch openlij-
ke geweldpleging?; ‘Een stok kan als een wapen gezien worden, het is in feite
een dodelijk wapen’; ‘Het is een poging tot doodslag’; ‘Vier maanden celstraf
een voorwaardelijke straf’; ‘Het ligt eraan of ze een strafblad hebben’.

Vanuit dit perspectief van ‘normaal fatsoen’ zijn velen van hen gauw uitgepraat
over diefstal (en hetzelfde geldt voor het onderwerp geweld). ‘Er hoeft eigenlijk
niet over gepraat te worden’, oppert een jongen, ‘Je weet dat het niet van jou is,
dus moet je eraf blijven’. ‘Stelen is gewoon niet goed, het mag niet, dat doe je
niet’, meent een andere jongen en de hele groep in het betreffende gesprek
beaamt dit.

Veel Nederlandse jongeren laten zich op een onverschillige en minachtende
manier uit over mensen die stelen: ‘Iedereen moet zelf weten wat hij doet, als
ze het maar niet bij mij doen’. Wat in de gesprekken vooral opvalt, is de machte-
loosheid die veel jongeren lijken te voelen in hun mogelijkheden om zich te
verweren tegen diefstal en ook andere vormen van criminaliteit: ‘Wat kun je
doen? Je mag niets doen, je moet het aan de politie overlaten en die doet er toch
niks aan’; ‘We hebben gelijk de politie gebeld, maar die negeerden ons’. Of: ‘Je
kunt hoogstens zorgen dat je geen gelegenheid geeft en dat je niets uitlokt’. In
deze machteloosheid klinkt dikwijls ook woede door. Waar de jongeren veelvul-
dig spontaan en verontwaardigd over praten, is de in hun ogen zwakke aanpak
van zulk ‘asociaal gedrag’. Zij leggen daarbij sterk de nadruk op wat de politie
en justitie doen en – in hun ogen – nalaten: gearresteerde verdachten (jongeren)
laat de politie, naar hun idee, meestal na een paar uur weer lopen. Er wordt bar
weinig aan de aanpak van criminaliteit gedaan, zo vinden zij in meerderheid.
Bovendien voelen de Nederlandse jongeren zich gediscrimineerd door de
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politie: Nederlandse jongeren worden volgens hen ‘altijd aangehouden’, aange-
zien ‘de politie bang is voor buitenlanders en hen laat lopen’.

De jongeren richten hun aandacht dus meer op de verantwoordelijkheid van
de overheid waar het om diefstal (of geweld) gaat, en minder op de burger. Aan
de verantwoordelijkheid van de burger maken zij, zoals gezegd, weinig woorden
vuil: ‘Het is logisch dat misdaad niet mag, dus wat zou je er dan nog over
zeggen?’

De Nederlandse jongeren vinden diefstal ‘asociaal’ omdat het volgens hen in
Nederland ook nergens voor nodig is. Typerende opmerkingen in dit verband
zijn: ‘In Nederland hoeft niemand te stelen’; ‘Iedereen heeft hier een baan of een
uitkering, en kinderen krijgen thuis wat ze nodig hebben’; ‘Hier zijn geen echt
arme mensen’; of ‘In andere landen is dat misschien anders en hebben mensen
niets: dan is het is begrijpelijk dat ze stelen’. Zij begrijpen wel de verleiding om
een keer iets te ‘pikken’ en velen vertellen spontaan dat ze dat zelf ook wel eens
gedaan hebben toen zij klein waren. Ze zeggen daar meteen bij dat hun moeder
de kwestie destijds heeft helpen rechtzetten. Zo zei een Nederlandse jongen
bijvoorbeeld: ‘Ik heb een keer als klein kind van die snoepkikkertjes gepakt in
de winkel, in de Sinterklaastijd. Ik moest ze van mijn moeder teruggeven’.
Dergelijke correctie in het gezin vinden zij normaal en daarom denken zij ook
dat ‘problemen met de ouders’ – of andere persoonlijke problemen – ertoe
kunnen leiden dat jongeren gaan stelen. En wie ‘teveel alleen over straat rond-
zwerft’, vervolgens met stelen begint zonder correctie, kan eraan ‘verslaafd
raken’; het gaat dan van kwaad tot erger.

De meeste Nederlandse jongeren associëren diefstal daarnaast met schuldge-
voel. Zo zegt een meisje, misschien met ervaring: ‘Je krijgt een schuldgevoel en
buikpijn’. Het zijn typerende opmerkingen voor de groep. Anderen zeggen
bijvoorbeeld: ‘Zelf zou ik me schuldig voelen als ik iets zou stelen, ik zou me
echt niet lekker voelen!’ of: ‘Je krijgt angst voor nare gedachten en voor een
schuldgevoel’. Dat schuldgevoel is niet echt beladen met zware ideeën over
schande voor de familie. Een aantal jongeren geeft wel aan dat ‘het niet leuk is
als er gekletst wordt’, waarvan sommigen zeggen dat hun ‘ouders dat helemaal
niet leuk vinden’, maar weer anderen denken dat je je niet zoveel van geroddel
hoeft aan te trekken.

Opmerkelijk tijdens gesprekken was dat de jongeren uitvoering discussieerden
over voor wat wel en niet kan of mag. Het stelen van snoep (chocoladerepen en
zakjes chips werden vaker genoemd) is (meestal) in hun ogen ‘geen diefstal’: ‘Ik
heb wel eens een koekje gejat: maar ik kan echt niet stelen!’, zegt een meisje
bijvoorbeeld. Het stelen van persoonlijke bezittingen van anderen vinden ze
allemaal afkeurenswaardig en voor zover dit uit de gesprekken bleek, is dit iets
waar ze zich vrijwel allemaal schuldig over zouden voelen. Maar diefstal uit een
groot warenhuis, een grote supermarkt, of van een ‘multimiljonair’ is voor
sommigen toch iets anders: ‘Ja, maar als mensen bergen met geld hebben, dan
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7 Erselina (Antilliaanse deskundige) vindt het redeneren vanuit deze duidelijke tegenstellingen vrij
typisch voor ‘de Antilliaanse manier van denken’.

hoef je geen schuldgevoel te hebben’. Of: ‘Een grote zaak lijdt er misschien niet
onder’.

Heling werd eveneens regelmatig ter sprake gebracht: ‘Nou er was een
meisje bij ons in de klas en die was van alles aan het uitdelen: kammetjes en
armbandjes en als je het leuk vond kon je het van haar kopen. Maar ik durfde het
niet te kopen, want ik dacht dat het gestolen was’. Of: ‘Als mij een computerspel
te koop werd aangeboden zou ik het alleen kopen als er een doos omheen zit,
maar anders niet. Als het uit iemands huis komt ga ik het echt niet kopen’.

Antilliaanse jongeren

‘Met Antillianen kan het goed of slecht gaan’ (Antilliaanse jongen)

Het eerste dat in de groepsgesprekken en individuele interviews opvalt, is dat de
Antilliaanse jongeren een onderscheid maken tussen Antillianen ‘waar het goed
mee gaat’ en Antillianen ‘waar het slecht mee gaat’.7 Het gaat ‘goed’ als mensen
werk en een inkomen hebben, er geen of weinig schulden zijn en er een liefheb-
bende sfeer binnen het gezin is. Het gaat ‘slecht’ als mensen werkloos zijn en
veel schulden maken. Dan begint in de ogen van de jongeren de ellende: mensen
kunnen gaan drinken, drugs gebruiken, drugs dealen, hier en daar wat stelen,
snel geïrriteerd raken, ruzie zoeken en vechten. Als het ‘slecht’ gaat, dan zijn de
opvattingen over goed en kwaad naar de achtergrond gedrongen: deze mensen
weten dat ze niet goed bezig zijn, maar het kan ze niets meer schelen. Als het
‘goed’ gaat met iemand dan zijn de opvattingen over goed en kwaad duidelijk.
De jongeren noemen normen en waarden ook wel ‘goede manieren’: het gaat er
om dat je eerlijk bent, niet liegt en niet steelt. Dit geldt ook voor de opvattingen
over geweld. De Antilliaanse jongeren vinden ‘dat je anderen niet aan moet
raken’, ‘dat je een vrouw nooit mag slaan’ en ‘dat je in een gevecht geen wapens
mag gebruiken, want dat is laf’.

Op het onderwerp diefstal in algemene zin reageren de Antilliaanse jongeren
zeer eensgezind: stelen mag niet. ‘Zelfs een snoepje stelen, is diefstal’, vinden
sommigen. Ze tonen ook veel inlevingsvermogen, bijvoorbeeld in opmerkingen
als: ‘Zelf vind je het ook niet leuk wanneer iemand iets van je steelt’, ‘De ander
kan er heel hard voor gewerkt hebben’, ‘Misschien steelt iemand iets dat zij van
haar vader kreeg, en heeft haar vader nooit iets voor haar gekocht en is dit het
enige dat zij van hem heeft’ of, ‘Met stelen kun je je eigen toekomst verpesten,
als je opgepakt wordt door de politie’. Los van het onderscheid dat zij maken
tussen Antillianen met wie het ‘goed’ of ‘slecht’ gaat, merken zij op dat Antilli-
aanse jongeren van rond de zestien wel eens ‘druk’ worden en dan ‘gekke
dingen’ gaan doen, zoals stelen. Hoewel ze dat in principe afkeuren, tillen ze er
niet zo zwaar aan: want als zo iemand eenmaal boven de twintig is, dan zal hij
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8 Verschillende jongeren zeggen dat de zware misdaad op de Antillen vooral door ‘buitenlanders’
gepleegd wordt: zij wijzen dan met name naar de Colombianen die zich aan geweld en gewapende
berovingen schuldig zouden maken.

er vanzelf mee ophouden. Want dan gaat hij zich ‘ontwikkelen’ en leren hoe de
‘echte wereld’ is. Een volwassene met wie het goed gaat, woont in de perceptie
van de jongeren meestal zelfstandig, studeert of heeft een baan en zal zeker niet
(meer) stelen. Het idee dat ‘iemand van zesentwintig’ een scooter steelt, vinden
de jongeren over het algemeen belachelijk.

Mensen waar het ‘slecht mee gaat, onderscheiden de jongeren opnieuw in twee
categorieën. In de eerste plaats zijn er mensen die ‘helemaal crimineel’ gewor-
den zijn en ten tweede mensen die ‘in principe niet crimineel’ zijn, maar die uit
pure armoede stelen. Mensen die ‘helemaal crimineel’ zijn, hebben van diefstal
en berovingen hun ‘beroep’ gemaakt. Ook deze mensen weten dat je niet moet
stelen, maar, zoals gezegd: ‘dat interesseert ze niet meer’.8 In de tweede plaats
zijn er in hun ogen mensen die uit armoede stelen; zij kunnen daar eigenlijk
niets aan doen, ze moeten wel. Alle jongeren komen in de gesprekken spontaan
met voorbeelden van armoede op bijvoorbeeld Curaçao. Zij vertellen over
mensen die amper te eten hebben, geen kleren kunnen kopen en geen behoorlijk
dak boven hun hoofd hebben. Diefstal is er aan de orde van de dag in arme
wijken, zo zeggen zij: ‘De was wordt daar soms zelfs van de waslijn gestolen’,
vertelt een jongen. Jong en oud stelen; het wordt daar als ‘normaal’ beschouwd.
De jongeren oordelen niet hard over mensen die uit armoede stelen. Zij tonen
begrip voor het stelen van dingen die noodzakelijk zijn voor het levensonder-
houd zoals kleding of voedingsmiddelen.

De jongeren zien in dat een ‘armer iemand’ in Nederland, die van een
bijstandsuitkering leeft, ook al die mooie spullen wil hebben, zoals een breed-
beeld tv of een gouden ketting; maar het stelen van luxeartikelen wijzen zij in
de gesprekken sterk af. Zij weten goed dat sommige jongeren, ook Antilliaanse
jongeren, toch ‘onnodig’ stelen (dus geen eerste levensbehoeften uit armoede)
en wijzen dan naar de ouders. Ouders waar het ‘slecht mee gaat’, stelen zelf
soms ook, vertellen zij, en geven daarmee het slechte voorbeeld aan hun kinde-
ren. Het voorbeeld van de ouders is van het grootste belang, vinden de jongeren.
De Antilliaanse jongeren denken dat ouders die aan hun kinderen niet regelma-
tig zakgeld (kunnen) geven en er niet op letten hoe de kinderen aan hun geld of
spullen komen er aan bijdragen dat hun kinderen gaan stelen. Bovendien kan
een jongere dan gemakkelijker onder invloed van de groepsdruk eens of vaker
iets gaan stelen, menen zij.

De jongeren met wie het ‘goed gaat’, zitten in de ogen van de Antilliaanse
jongeren in een andere wereld: ze hebben een goede relatie met hun ouder(s) en
zitten in een vriendenkring waar stelen geen must is. Opnieuw verwijzen de
jongeren naar de rol van ouders. Ouders waar het ‘goed mee gaat’, geven het
juiste voorbeeld: zij stelen zelf niet en geven de kinderen vaker de nodige
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9 Een Surinaamse deskundige deelt de mening van de jongeren: ‘Discipline is heel erg belangrijk in
het leven. Ik ben streng opgevoed: van de oude stempel. Dat wil niet zeggen dat ik een akelige jeugd
heb gehad. In tegendeel, ik heb een fantastische jeugd gehad!  Streng zijn hoeft niet hetzelfde te
betekenen als onaardig. Kinderen willen houvast hebben’.

aandacht. En, als zij daar toe in staat zijn, geven zij (of de grootouders, als die
in de buurt wonen!) genoeg zakgeld, soms wat extra’s, zoals snoep of een
computerspelletje, zodat de kinderen niet in de verleiding komen om te stelen.
Wanneer de ouders te weinig geld hebben om zakgeld te geven, dan sporen zij
het kind aan een bijbaantje te zoeken of de materiële behoeften uit te stellen.

In Nederland wordt diefstal sterk gecriminaliseerd, valt de jongeren op. Op
Curaçao keurt men diefstal natuurlijk ook af, maar hier in Nederland ben je, als
je iets steelt, gelijk ‘een crimineel’. Op Curaçao reserveert men deze term voor
een persoon die ‘ernstige delicten’ op zijn geweten heeft, en niet voor een
‘kruimeldief’. Omgaan met iemand, waarvan je weet dat hij of zij in winkels
steelt, is voor sommigen daarom ook niet echt bezwaarlijk, want je ziet hem of
haar niet als ‘crimineel’. Het is vooral belangrijk om met die vriend of vriendin
niet te gaan winkelen, vertellen zij: want als hij of zij betrapt wordt op diefstal
dan ben je medeplichtig. Maar als jongeren geld stelen, dan is het anders: zulke
jongeren zijn ‘niet meer te vertrouwen’.

Op de Antillen wordt veel geroddeld, zo weten de jongeren te melden. Als daar
een jongen of meisje iets steelt, dan is het met name een schande voor de
moeder van dat kind, omdat de buren over haar en haar opvoedingscapaciteiten
gaan kletsen. ‘De roddel kan zelfs zulke vormen aannemen dat wanneer iemand
hier in Nederland is opgepakt voor diefstal, de familie en buren op Curaçao het
er even later over hebben’, vertelt een jongen bijvoorbeeld, ‘voor een “voorname
familie” op Curaçao is het overigens een grotere schande wanneer een gezinslid
iets gestolen heeft, dan voor het gemiddelde (minder bedeelde) gezin.’ Het
geroddel in de Nederlandse woonomgeving valt volgens de Antilliaanse jonge-
ren wel mee.

Surinaamse jongeren

‘Surinamers zijn best wel streng: discipline leren is belangrijk’ (Surinaams
meisje)

Surinaamse jongeren komen in de gesprekken over misdaad en straf steeds weer
op het thema (discipline in de) opvoeding. ‘Als iemand crimineel is’, zegt een
jongen bijvoorbeeld, ‘dan hoeft hij nog geen slecht mens te zijn; misschien is hij
slecht opgevoed.’ Of, zoals een andere jongen het verwoordt: ‘In plaats van te
stelen kan hij beter een krantenwijk nemen; dat is slimmer opgevoed’. De
meisjes vinden liefde en aandacht de belangrijkste ingrediënten van ‘de ideale
opvoeding’; maar je moet ook streng zijn: want als mens ‘moet je door discipli-
ne orde leren’.9 Ouders brengen kinderen bij wat goed gedrag is, waarden en
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normen, en dringen er bij hen op aan zich beleefd te gedragen. Een ‘goede
reputatie en status van de ouders zijn belangrijk in het leven’ en een kind mag
daarom zijn ouders niet te schande maken, zo luidt de algemene mening. Ook
schande tegenover de familie speelt in het denken van de Surinaamse jongeren
een rol. ‘Ja, want het gevolg is dat je een beetje buitengesloten wordt in de
familie en dat ze anders tegen je aan gaan kijken’, vertelt een Surinaamse jongen
en andere jongeren meent: ‘Dan gaat je reputatie er aan en je reputatie is toch
wel belangrijk in deze wereld!’ Een meisje voegt hieraan toe: ‘In de familie
zullen ze proberen het binnen de kleine familiekring te houden als een kind iets
heeft gestolen, anders is het een schande, als anderen er achter komen. Dan krijg
je dat de ouders de schuld krijgen omdat hun kind steelt en het kind de schuld
krijgt omdat het steelt: dat is dan dubbelop’. Een jongen zegt hierover: ‘Ouders
hebben bijvoorbeeld een goede reputatie bij de leerkrachten en die denken dan:
“Die jongen krijgt een goede opvoeding”, en dan blijkt hij te stelen! Dat is een
schande.’

De Surinaamse jongeren hebben strenge opvattingen over diefstal: stelen mag
niet! In de opvoeding leren zij het ook: stelen is niet goed, vertellen vele jonge-
ren. Ook al steel je een ‘klein dingetje’, ‘een kauwgom’: ‘Stelen blijft stelen!’
De verleiding om het toch een keertje te proberen, kunnen sommigen wel
begrijpen. ‘Soms willen jongeren het stelen een keer proberen’, zegt een meisje,
‘je hoort wel eens iemand op school zeggen: “Nu ga ik het proberen!” Het lijkt
een beetje op een keertje een sigaretje proberen. Dat heb ik ook wel eens ge-
daan, met zwart rijden’. Maar niettemin wijzen de meeste jongeren dergelijk
experimenteren met diefstal af.

Iets stelen is fout voor jezelf en voor de ander, zeggen de jongeren. Van
gestolen spullen kun je niet genieten, zo vinden de meeste jongeren in de
gesprekken. ‘Als je steelt, dan voel je je niet goed’, ‘Je geweten, iets van binnen,
en hoe je bent opgevoed, stopt je’; ‘Je schaamt je, en het is riskant, want als je
er mee begint, dan kan het van part time naar full time stelen gaan’; ‘God straft
onmiddellijk’, zo luiden enkele commentaren.

Bovendien kunnen winkeliers ‘wraak nemen’ als je steelt, zeggen sommigen,
onder verwijzing naar voorbeelden van harde aanpak in Suriname. ‘In Suriname
is een man die heet Papa Touwtje. En die had een Chinese zaak, een juwelier,
overvallen, en toen heeft de juwelier zijn voet eraf gekapt. Nu zingt hij liedjes
dat je niet moet stelen’, vertelt een meisje bijvoorbeeld. En een ander meisje
vertelde: ‘In Suriname zag ik vier jaar terug in een winkel dat ze een man
sloegen, die wat geprobeerd had te stelen. Ze zeiden: “Als iemand hier iets komt
stelen, dan bellen wij éérst de ambulance en dan pas de politie”. Weet U wat dat
betekent?!’

In Suriname is veel meer diefstal dan in Nederland, zo vinden de jongeren in het
algemeen. In Suriname zijn de winkels daarom goed beveiligd: bij de ingang
moet je je tassen afgeven en er is bewaking bij de deur. De mensen letten er ook
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10 Interessant in dit verband is de uiteenzetting van Ineke van Wetering over Winti en Voodoo (in
Bovenkerk et al., 2003, 85-99). Erselina (Antilliaanse deskundige) verbaasde zich er over dat de
Antilliaanse jongeren geen van allen over Brua (zwarte magie op de Antillen) waren begonnen in de
gesprekken, aangezien dit (bij)geloof, volgens hem, voor  veel Antillianen een rol speelt bij de
interpretatie van minder prettige gebeurtenissen in het leven (zie ook van Wetering 2003, 92 en
Siesling 2006, 160-163).

beter op hun spullen, dan in Nederland. Er wordt volgens de jongeren in Surina-
me namelijk veel ‘geloerd’ naar wat mensen in hun huis hebben: of er waarde-
volle spullen zijn. Omdat diefstal daar veel voorkomt, worden erf en huis goed
bewaakt. De jongeren merkten bijvoorbeeld op: ‘Hier zijn honden niet zo
agressief als daar. Ze gebruiken daar honden om op het erf te passen’; ‘Hier heb
je minder honden en je mag ze niet loslaten. Maar in Suriname wel en je mag
daar een wapen hebben om jezelf en je huis te beschermen. Maar ik weet niet
of het daar van de wet mag. Hier doen ze alles precies volgens de wet’.

Af en toe worden in de gesprekken met Surinaamse jongeren ook verhalen over
‘voodoo’ (winti) ter sprake gebracht. Bij een aantal van de jongeren blijkt het
onderwerp winti te leven. Zoals bij het meisje dat het volgende vertelde: ‘Er zijn
ook problemen met mijn oom in Suriname. Hij begon op zijn zestiende met
stelen. Mijn oom zat daar, in Suriname, op de technische school en had verkeer-
de vrienden. Zijn moeder, dat is mijn oma, heeft hem wel goed opgevoed, maar
het kwam door die vrienden dat hij ging stelen. Nu is hij achtentwintig en hij zit
momenteel weer vast, maar dit keer onschuldig. Maar hij heeft héél veel gesto-
len! Nu hebben ze in de familie het idee dat iemand voodoo met hem uithaalt.
Want hij zit onschuldig vast en hij is erg ziek. Mijn oma wil proberen hem naar
een medicijnman te krijgen.’10

Marokkaanse jongeren

‘Marokkanen moeten zich aan het geloof houden’ (Marokkaans meisje)

Zowel in de groepsgesprekken als in de individuele gesprekken kwamen de
jongeren steeds weer spontaan op het onderwerp godsdienst. De regels in het
Islamitische geloof zijn het belangrijkste uitgangspunt bij het beoordelen van
gedrag: in de Koran staat dat je niet mag stelen, geen geweld mag gebruiken, en
steeds het goede voorbeeld moet geven. Bovendien kan ‘het hart’ je tegenhou-
den om te stelen: ‘Het hart “is er” en het is wat je geleerd hebt.’

Verschillende meisjes en jongens vinden iemand die steelt eigenlijk ‘geestelijk
gestoord’; want iemand die ‘normaal’ is, houdt hij zich aan het geloof en doet
dat soort dingen niet. Ouders hebben in de ogen van de jongeren de taak hun
kinderen deze Islamitische leefregels bij te brengen en hen goed in de gaten te
houden. Zij vinden dat heel wat Marokkaanse jongeren zich niet aan de regels
van hun geloof houden.
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11 Op mijn reactie: ‘In Marokko hebt je toch ook allemaal Marokkanen’, antwoordde hij: ‘Ja, maar daar
in Marokko is de politie streng!’

12 Op de dag des oordeels: gunnah.

Een Marokkaanse jongen in Utrecht liet zich tijdens een gesprek over diefstal
bijvoorbeeld ontvallen: ‘Kanaleneiland en Ondiep zijn erg, daar is veel crimina-
liteit; dat is niet meer normaal! Het zijn daar allemaal Marokkanen! Ik woon in
een andere wijk, daar is het wel rustig. Er wonen daar niet zoveel buitenlan-
ders’.11

Verschillende jongeren uiten hierbij kritiek op het gedrag van de eigen
etnische groep: ‘Veel ouders houden hun zonen veel te weinig in de gaten’. De
jongeren zijn zich ervan bewust dat er in veel Marokkaanse gezinnen op-
voedingsproblemen zijn. In de gesprekken wordt vaak genoemd dat vaders ‘te
hard slaan’, ‘te streng zijn’ of ‘hun kinderen geen zakgeld geven’. ‘Vaders den-
ken vaak ouderwets’, zo zei een Marokkaanse jongen, ‘dat is nu erger geworden,
en het sluit niet meer aan bij wat de jongens buiten en op school leren. Daarom
zou ik de vaders opvoeden en ze leren over deze tijd.’

Enkele jongeren tonen wel invoelingsvermogen voor diefstal. Een jongen vertelt
bijvoorbeeld: ‘Dat heb ik zelf ook. Stel ik hoor iemand heeft een laptop gepikt;
daar voel ik bewondering voor. Het is alsof die jongen het gratis heeft! En het
is ook een hoop geld waard. En ik heb ook een beetje bewondering voor hem dat
het gelukt is om die laptop te stelen. Omgekeerd ben je boos: als iemand iets van
jou steelt. Maar van die laptop, dat is toch niet zo erg, die is toch verzekerd?’

Al doorpratend over Marokkaanse jongeren die ontsporen, brengen de
jongens en meisjes ook groepsvorming en discriminatie vaak ter sprake. Volgens
hen is voor veel jongens het ‘lid zijn van een groepje’ belangrijk omdat dat
bescherming biedt als je problemen met iemand hebt. Deel uitmaken van een
groepje straatjongeren lokt volgens hen ook meedoen uit: bijvoorbeeld met
stelen of ramen ingooien. Maar eigenlijk is het, in hun ogen, ook gewoon dat
veel jongens van alles uithalen als ze jong zijn, waaronder soms wat pikken:
‘Het hoort gewoon een beetje bij hoe jongens zijn’.

Sommige Marokkaanse jongens gaan naar hun mening ‘juist stelen en
geweld gebruiken om wraak te nemen op de Nederlanders’, omdat zij in hun
ogen worden gediscrimineerd.

Het standpunt: ‘Stelen is slecht’ en: ‘Normale burgers stelen niet’ overheerst
echter. Het zit veel jongeren daarbij duidelijk hoog dat het criminele gedrag van
sommige Marokkaanse jongens de Marokkaanse groep als geheel en slechte
naam bezorgt.

In hun argumentatie komen de jongeren zoals gezegd vooral met godsdiensti-
ge regels: ‘Ja, de godsdienst houdt je tegen. Dat moet je wel geloven: want dat
is zo. Als je niet meer gelooft is dat fout.’ ‘Als je steelt, dan ga je branden in de
hel, als je bij Allah komt.’12 Dit zijn enkele typerende reacties.
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13 Volgens Arhlam (Marokkaanse deskundige) doelen zij hier op ceyet: de punten die iemand in zijn
leven verdient voor slechte daden en die na de dood tegen de goede daden (hecennet) worden
afgewogen door Allah. Hecennet punten kan men na de dood deels kwijt raken, doordat men
hecennet punten af moet geven aan het slachtoffer: om het goed te maken en vergeving te krijgen van
het slachtoffer. Allah kan de zonden tegenover Allah vergeven (bijvoorbeeld het niet nakomen van
godsdienstige plichten), maar de zonden die iemand tegenover andere mensen begaat, kunnen hem
alleen door de slachtoffers vergeven worden, letterlijk in het leven of na de dood door het afgeven
van hecennet (men moet dan na de dood wel wachten tot de ander ook dood is, om dit te kunnen
doen). Blijkt iemands hecennet op te zijn, nadat de ceyet er van afgetrokken is en hij de slachtoffers
hecennet gegeven heeft, dan moet hij naar de hel; en één dag hel is ontzettend lang in aardse jaren.
Tijdens het leven is het daarom belangrijk veel goede daden te verrichten, om flink wat hecennet op
te bouwen. Sommigen beginnen hier vanaf hun veertigste levensjaar intensief aan te werken, omdat
dan voor hun gevoel de tijd begint te dringen. Er is een mogelijkheid om in één keer vergeving te
krijgen voor al je zonden en dat is door een reis naar Mekka te maken. Sommigen die in het criminele
circuit zitten calculeren deze mogelijkheid in: ‘Nu doe ik criminele dingen, maar later ga ik naar
Mekka en dan is alle ceyet weg’, dan is alles vergeven en hoef ik toch niet naar de hel. Angst voor
de hel en kennis van het puntensysteem voor goede en slechte daden kan een rol spelen bij criminele
overwegingen.

Sommigen voegen daaraan toe dat er een ontsnappingsmogelijkheid bestaat
voor ‘het branden in de hel’: ‘Als je naar Mekka gaat dan gaat die hele lijst met
zonden weg’.13

Daarnaast komen ze met andere argumenten waarom diefstal slecht is, zoals
de positie van het slachtoffer: ‘Je kunt een ander ongelukkig maken’, de versto-
ring van de maatschappelijke orde: ‘Als iedereen gaat stelen, wat blijft er dan
nog over?’ en vooral argumenten die met familie-eer te maken hebben. De
meeste ouders verwachten smetteloos gedrag van hun kinderen en buitenshuis
vooral van de jongens. ‘Een zoon is verantwoordelijk’, licht een jongen toe,
‘naar wie wordt er het eerste gekeken? Naar de zoon! Stel ik word gepakt voor
diefstal, dan zeggen mijn ouders: ‘Wat zullen ze over de familie denken?’
Sommige jongeren geven aan dat er bij wangedrag zelfs gevaar dreigt voor
verstoting. Ouders zouden kunnen zeggen ‘dat ze genoeg voor je gedaan heb-
ben, dat je nu maar weg moet gaan’, of zelfs: ‘Je bent mijn zoon of dochter niet
meer’.

Omdat de vaders in veel Marokkaanse gezinnen vaak niet thuis zijn, zijn het in
de praktijk volgens de jongeren eerder de moeders die hun kinderen steeds
herinneren aan wat goed en niet goed is, tot op het moment dat zij trouwen. Een
jongen zegt hier het volgende over: ‘Het is de ouderlijke plicht, dus ze moeten
wel. Het komt door het geloof, de ouders moeten met de kinderen praten.
Daarna, als je trouwt, word je verantwoordelijk voor jezelf. Mijn moeder is
alsmaar bezig: “Doe dit, doe dat niet, zorg dat je het niet doet!” Ik vind het niet
leuk, maar ik vind het wel goed dat zij dat doet.’ Toch vinden veel jongeren dat
Marokkaanse moeders niet veel invloed hebben op hun zonen. ‘Jongens geven
meer aandacht aan de regels van hun vader’. Als de vader er vaak niet is of als
de verhouding heel slecht is, dan kan dat volgens de jongeren mede leiden tot
crimineel gedrag, zoals diefstal.
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14 Rondpraten = roddelen. 

Turkse jongeren

‘Als Turken gaan rondpraten, dan kan de eer eraan gaan’ (Turkse jongen)14

‘Stelen vinden wij te gek voor woorden!’, roept een jongen tijdens een groepsge-
sprek uit.

De Turkse jongeren laten zich stuk voor stuk zeer negatief uit over diefstal;
stelen is ‘absoluut verkeerd’, en wie het hier niet mee eens is ‘denkt laag’. ‘Je
pakt iets van een ander weg, en dat mag niet.’ ‘Iemand die niet steelt heeft
respect voor anderen en iemand die steelt heeft geen respect voor zijn ouders of
voor anderen.’

Uit alle groepsgesprekken en individuele interviews blijkt dat de eer van de
familie voor Turkse jongeren een centrale rol speelt: bijna al hun verhalen en
argumenten staan vooral hiermee in verband tijdens het praten over misdaad en
straf. Daarnaast verwijzen zij net zoals de Marokkaanse jongeren ook vaak naar
hun geloof: ‘In de Koran staat dat je op de dag des oordeels, gunnah, naar de hel
moet, als je in je leven gestolen hebt’. Een flink deel van de jongeren neemt dit
zeer serieus; maar dit komt in de regel op de tweede plaats.

Het belangrijkste is dat je je ouders niet teleurstelt door iets te doen waardoor
hun naam en reputatie binnen de Turkse gemeenschap schade lijdt. Hier leggen
de jongeren steeds de nadruk op en zij laten daarbij merken dat de band met hun
ouders, in de meeste gevallen, heel sterk is. ‘Als ik steel, hoe kan ik dan in het
gezicht van mijn vader kijken?’, vraagt een jongen tijdens het gesprek, ‘hij heeft
een scooter van 2500 euro voor mij gekocht en kleding! Als ik zou stelen, dan
vraagt hij mij: “Wat zou ik nog meer hebben moeten doen voor je?” Hij probeert
mij echt alles te geven’. Een dergelijk besef van wat de ouders voor hen doen,
gepaard aan verantwoordelijkheid om de ouders niet teleur te stellen, is typerend
voor de reacties van de Turkse jongeren. Zaken als eer en reputatie spelen hier
voordurend doorheen, ook in de reacties van de jongeren. ‘Turkse ouders letten
erg op hun kinderen’, leggen de jongeren uit, ook omdat de ouders erop worden
aangekeken als de kinderen de fout in gaan.

Ouders moeten er ook voor zorgen dat een kind geen hekel aan hen krijgt,
vinden de jongeren, want als er afstand tussen hen komt, dan is de kans groter
dat het kind op het slechte pad komt. Gaat het toch mis, en komt de politie aan
huis in verband met diefstal door een van de kinderen, dan is dat een ‘grote
schande’. De jongeren hebben een rijk voorstellingsvermogen over wat er dan
gebeurt: ‘Mijn vader gaat naar het koffiehuis en daar gaan ze er dan, achter zijn
rug om, over roddelen en zeggen: “Dat is de vader van die jongen die door de
politie is thuisgebracht”,’ vertelt een jongen bijvoorbeeld. Volgens de jongeren
kunnen kennissen de ouders er ook direct mee confronteren en zeggen: ‘Dat is
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15 Volgens een Turkse deskundige is dit gevoel van verantwoordelijkheid en het schaamtegevoel
(wanneer hun kind gestolen heeft) bij veel Turkse ouders zo sterk, dat er geen onderscheid meer lijkt
te zijn tussen ouders en kind: ‘Wanneer een kind gestolen heeft, dan is het alsof de ouders zelf
gestolen hebben, zo voelen zij dat; zoiets voelen is verschrikkelijk’.

toch jouw zoon die gestolen heeft?’ Een meisje meent: ‘Als ik zou stelen en
mijn ouders horen het, dan ben ik dakloos. Dan hoor ik niet meer bij de familie’.

Een ander aspect dat de jongeren in verband met diefstal noemen, is dat
stelen de suggestie wekt dat je een ‘zwerver’ bent of ‘dat je familie arm is’.
Zwerver zijn lijkt iets minderwaardigs en triests te zijn in hun beleving. Uitge-
maakt worden voor ‘zwerver’ is een grove belediging in de ogen van verschil-
lende jongens. Zwerver zijn is ook zielig, vooral als je bovendien ‘junk’ bent,
want ‘dan heb je helemaal niets’. Iedere associatie met ‘zwerver’ of ‘armoe’ is
uiteraard weer een aantasting van de familie-eer.

Turkse ouders houden hun kinderen goed in de gaten en voelen zich volledig
verantwoordelijk voor hun gedrag.15 Ze praten veel met de kinderen, waarschu-
wen hen, vertellen wat goed en fout is en ‘verwennen’ hen door het geven van
zakgeld, computerspelletjes, een gsm of andere spullen, zodat de jongeren niet
in de verleiding komen om ‘het dievenpad’ op te gaan. Want stelen wordt, zoals
gezegd, beschouwd als uiterst minderwaardig. In het leven heb je de goede en
de slechte weg, zeggen de jongeren. Wanneer je één stap op het slechte pad zet,
dan wordt het direct ‘rondgepraat’, zoals zij dat noemen. Dit roddelen, is het
ergste dat er bestaat. ‘Alles draait om roddels’, vertelt een jongen bijvoorbeeld,
‘als de Turkse gemeenschap het weet, dan ben je al te laat!’ Wanneer het om
‘rondpraten’ gaat, verdelen de meisjes en jongens de mensheid in goede vrien-
den, bekenden en onbekenden. Goede vrienden zijn ‘als familie’ en mogen alles
van je weten, want zij zullen niets doorvertellen aan anderen. Onbekenden
vormen evenmin een gevaar. Maar het zijn vooral de bekenden, ‘de kennissen’,
die een bedreiging zijn voor eerverlies, in verband met alle praatjes die zij zullen
verspreiden.

Wanneer iemand één keertje iets steelt, dan is het nog ‘te vergeven’; dan was het
misschien ‘een foutje’. In dat geval kun je de persoon volgens de jongeren ‘een
waarschuwing geven’, door te zeggen dat ze het niet meer moeten doen. Maar
als het steelgedrag zich herhaalt, dan kun je beter afstand van zo iemand nemen.
Want geassocieerd worden met vrienden die stelen – of, nog erger, medeplichtig
zijn aan diefstal – kan ervoor zorgen dat ‘de naam van je familie slecht komt te
staan’. Het eergevoel kan zelfs nog verder gaan dan de familie. Een aantal
jongeren vindt het namelijk erg als ‘een Turk’ iets in Nederland steelt: ‘Want je
bent een buitenlander en dan zet je jouw hele ras voor schut’.

Armoede is voor de meeste Turkse jongeren geen excuus voor diefstal. ‘In
Turkije is de armoede in de stad erger dan op het platteland, in een dorpje’,
vertelt een jongen. Sommigen vinden het wel begrijpelijk dat echte armen
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16 Verschillende jongeren vertelden dat Turken vooral met Turken omgaan, Marokkanen met Marokka-
nen, Antillianen met Antillianen et cetera. Een Antilliaanse jongen bijvoorbeeld merkte op: ‘De
groepen hier op school zijn gesplitst (…)’. Toen ik vroeg hoe dat komt, antwoordde hij: ‘ Het ligt aan
de taal. Wij praten Papiaments.’
Interessant in dit verband is de studie van Jacomine Nortier (2001) over vriendschap en taalgebruik
onder jongeren, waaruit blijkt dat eenzelfde taalgebruik groepsversterkend werkt (wat niet alleen voor
bijvoorbeeld het Turks of Papiamentu geldt, maar ook voor het zogeheten ‘Murks’) .

stelen: ‘Als je honger hebt, dan mag je wel een brood stelen’. Maar een meer
respectabele oplossing is ‘dat je bij je familie aanklopt om wat geld te vragen’
of ‘dat je gaat bedelen’. Bedelen vinden de meeste jongeren geen schande ‘als
je niets hebt’. Een jongen heeft de volgende oplossing, om in Nederland aan
eten te komen als je geen geld hebt, zonder te hoeven stelen: ‘Ik kan het eerlijk
zeggen: als ik echt honger had, dan zou een baksteen door de ruit van een
juwelier gooien en dan wachten tot de politie komt. Die nemen je dan mee naar
het politiebureau, en daar ben je warm en krijg je te eten’.

4.2 MENINGEN OVER OORZAKEN VAN NORMAFWIJKEND GEDRAG

‘Een mens wil altijd meer.’ (Nederlands meisje)

In deze paragraaf gaat het om de vraag of de vijf groepen jongeren in het
onderzoek – Nederlandse, Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse en Surinaamse
jongeren – al dan niet dezelfde mening hebben over de oorzaken van normafwij-
kend gedrag: waarom stelen sommige (groepen) jongeren?

Zoals in paragraaf 2.3 is gezegd, zijn de vragen over de oorzaken van diefstal
door jongeren gebaseerd op een combinatie van wat jongeren in het pilotonder-
zoek als oorzaken noemden en verschillende criminologische theorieën, zoals
strain theorie, personal control theorie, differentiële associatie theorie, peer
group theorie, bindingstheorie, controletheorie en subculturele benadering (zie
hiervoor Lissenberg et al. 1999 en 2001).

De VMBO-leerlingen die bij het onderzoek waren betrokken, maken regel-
matig gevallen van diefstal mee in de nabije omgeving (zie ook hoofdstuk 3).
Zij kennen veelal ook jongeren die zich met diefstal inlaten. Doordat zij van
dichtbij weten wat sommige jongeren ertoe aanzet om te stelen, hebben zij een
mening over de oorzaken van diefstal door sommige jongeren kunnen vormen.
Omdat de jongeren dezelfde soort verhalen van elkaar horen, is de kans groot
dat zij dezelfde ideeën hebben over de oorzaken van diefstal door jongeren.
Maar de meningen van de jongeren uit de vijf groepen kunnen ook van elkaar
verschillen, aangezien de jongeren zeggen vaker op te trekken met jongeren met
dezelfde etnische achtergrond, waardoor er een versterking kan zijn van speci-
fieke ideeën binnen de eigen groep.16

In paragraaf 4.2.1 vertellen de jongeren wat naar hun mening de oorzaken
zijn voor diefstal door jongeren. Daarna komt in paragraaf 4.2.2 aan de orde wat
leerlingen in de gesprekken naar voren hebben gebracht over wat zij zien als de

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.



OPVATTINGEN OVER DIEFSTAL 113

17 De thema’s ‘meedoen met je vrienden’ en ‘geen zakgeld krijgen’ zijn soms ook onderwerp in kinder-
boeken. Het kinderboek van Stoffels (2002) bijvoorbeeld is een aardig verhaal over het leven van een
Marokkaanse jongen in Nederland, de conflicterende invloeden van vrienden waar hij mee te maken
krijgt als hij naar het VMBO gaat en de moeite die hij moet doen om zijn vader over te halen om hem
zakgeld te geven. 

oorzaken van diefstal door sommige jongeren. Deze resultaten geven extra
achtergrond bij de cijfermatige uitkomsten van de enquête.

4.2.1 Waarom stelen sommige jongeren?

‘Ze stelen omdat ze geld willen hebben, veel geld. Tegenwoordig gaat het alleen
om geld! Jongeren zeggen niet ‘Ik ga stelen’, maar ‘Ik heb geld nodig’, en dan
gaan ze wat stelen om kleding te kunnen kopen of een gouden ketting. Dat
vinden ze stoer.’ (Turkse jongen)

Er zijn vier vragen (in de vorm van stellingen) gebruikt om te achterhalen
waarom, naar de mening van de respondenten, sommige jongeren stelen:

A Een jongere die geen zakgeld krijgt, gaat eerder stelen.
B Als je vrienden zeggen dat je mee moet doen met stelen, dan kun je geen

‘nee’ zeggen.
C Wie een oudere broer heeft die steelt, gaat ook stelen.
D Als mensen trouwen, houden ze meestal op met stelen.

Bij deze stellingen konden de leerlingen in de enquête kiezen uit drie antwoor-
den: ‘dit is waar’, ‘niet waar’ of ‘geen idee’. De resultaten naar etnische groep
zijn te zien in tabel 4.3.

Bij stelling A (‘Een jongere die geen zakgeld krijgt, gaat eerder stelen’) zijn er
geen significante verschillen in de verdeling van de antwoorden tussen de vijf
groepen. Meer dan de helft van de jongeren uit alle groepen is het met de
stelling eens; bij de Turkse en Marokkaanse jongeren liggen de scores op dit
punt het hoogst. In statistische zin zijn er echter geen verschillen tussen de
groepen.

Ook bij de tweede stelling (‘Als je vrienden zeggen dat je mee moet doen
met stelen, dan kun je geen ‘nee’ zeggen’) zijn er geen significante verschillen
tussen de vijf groepen. Allemaal wijzen zij in meerderheid deze stelling af
(tussen 70% en 81%). Een minderheid van de jongeren van tussen 16% en 26%
is het met de stelling eens: de Marokkaanse jongeren het minst vaak, de Turkse
jongeren het meest (geen significante verschillen).17

Bij de derde stelling (‘Wie een oudere broer heeft die steelt, gaat ook stelen’)
doen zich wel significante verschillen voor tussen de groepen. Weliswaar
onderschrijft slechts een minderheid van elke groep deze stelling (tussen 10%
en 27%), maar de Turkse jongeren (27%) scoren significant hoger dan de
Nederlandse (12%), Surinaamse (11%) en Marokkaanse (10%) jongeren.

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.



HOOFDSTUK 4114

Tabel 4.3 – Meningen over oorzaken van diefstal door jongeren, naar etnische
groep
Stelling A: – ‘Een jongere die geen zakgeld krijgt, gaat eerder stelen’
Antwoord: N A S M T  Totaal
Dit is waar:  51.9%  50.9%  50.4%  58.8%  63.6%  53.7%
Niet waar:  25.7%  20.8%  25.5%  25.5%  20.5%  25.0%
Geen idee:  22.4%  28.3%  24.1%  15.7%  15.9%  21.4%
N:  603  52  137  153  88  1035
Vijf groepen vergeleken: (df = 8) value = 9.846; p = .28
Groepen twee aan twee vergeleken: geen significante verschillen
Stelling B: – ‘Als je vrienden zeggen dat je me moet doen met stelen, dan kun je
geen “nee” zeggen’
Antwoord: N A S M T  Totaal
Dit is waar:  21.4%  19.2%  22.1%  15.6%  25.8%  20.9%
Niet waar:  75.0%  78.8%  74.3%  81.2%  69.7%  75.5%
Geen idee:  3.6%  1.9%  3.7%  3.2%  4.5%  3.6%
N:  603  52  136  154  89  1034
Vijf groepen vergeleken: (df = 8) value = 5,201; p = .74
Groepen twee aan twee vergeleken: geen significante verschillen
Stelling C: – ‘Wie een oudere broer heeft die steelt, gaat ook stelen’
Antwoord: N A S M T  Totaal
Dit is waar:  11.6%  15.4%  10.9%  10.4%  27.0%  12.8%
Niet waar:  66.4%  65.4%  65.7%  76.6%  55.1%  66.8%
Geen idee:  22.0%  19.2%  23.4%  13.0%  18.0%  20.3%
N:  605  52  137  154  89  1037
Vijf groepen vergeleken: (df = 8) value = 25.870; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .68; p (NS)
= .93; p (NM) = .03; p (NT) = .00; p (AS) = .64; p (AM) = .28; p (AT) = .28; p (SM)
= .06; p (ST) = .01; p (MT) = .00
Stelling D: – ‘Als mensen trouwen, houden ze meestal op met stelen’
Antwoord: N A S M T  Totaal
Mee eens:  8.9%  13.2%  6.6%  27.3%  14.8%  12.1%
Niet mee eens:  55.3%  54.7%  48.9%  40.9%  48.9%  51.7%
Geen idee:  35.8%  32.1%  44.5%  31.8%  36.4%  36.2%
N:  604  53  137  154  88  1037
Vijf groepen vergeleken: (df = 8) value = 47,564; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .56; p (NS)
= .14; p (NM) = .00; p (NT) = .19; p (AS) = .16; p (AM) = .08; p (AT) = .80; p (SM)
= .00; p (ST) = .10; p (MT) = .08
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18 De bioscoopfilm ‘Shouf Shouf Habibi’ (Albert ter Heerdt, 2004) laat op amusante wijze zien dat het
aangaan van deze verantwoordelijkheid kan mislukken. De film is een persiflage op onder meer de
overgang van ‘de onbezonnenheid in de jeugd’ naar ‘de zware verantwoordelijkheid van het Ma-
rokkaanse huwelijk’.

De hechte familiebanden bij veel Turkse jongeren spelen hierbij ongetwijfeld
een rol. Het significante verschil in reactie tussen Nederlandse en Marokkaanse
jongeren wordt vooral veroorzaakt door verschillen in de antwoordcategorie
‘geen idee’ (veel hoger voor de Nederlandse jongeren).

De vierde stelling (‘Als mensen trouwen, houden ze meestal op met stelen’)
werd tijdens het pilotonderzoek, vooral verwoord door Marokkaanse jongeren.
Diefstal zou iets zijn dat ‘een beetje bij een jongen in de puberteit hoort’ en
vanzelf overgaan als je later verantwoordelijkheid moet gaan dragen (als je gaat
trouwen).18 De vraag is nu of bij de enquêteresultaten ook blijkt dat Marokkaan-
se jongeren hier significant anders over denken dan de andere groepen. Veel
jongeren blijken zich geen raad te weten met deze stelling: de categorie ‘geen
idee’ scoort tussen 32% en 44%. Zowat de helft van de jongeren in iedere groep
is het niet met de stelling eens. En inderdaad blijken relatief veel Marokkaanse
jongeren het met de stelling eens te zijn (27%). Hun score wijkt significant af
van die van de Nederlandse en Surinaamse jongeren, die het duidelijk het minste
met de stelling eens zijn (respectievelijk 9% en 7%). Veel Marokkaanse jon-
geren zien blijkbaar een duidelijke breuk tussen de ‘onbezonnenheid van de
jeugd’ en de ‘zware verantwoordelijkheid van het huwelijk’. Hun opmerkingen
in de gesprekken bevestigen dit beeld.

Resumé: In hun meningen over de oorzaken van deviant gedrag (i.c. diefstal)
komen de jongeren uit de vijf groepen op twee punten duidelijk overeen. Een
kleine meerderheid van elke groep onderschrijft impliciet de factoren strain en
personal control als oorzaken van normafwijkend gedrag (de vraag over zak-
geld). En een duidelijke meerderheid wijst impliciet de factoren differentiële
associatie, binding en peer group af als oorzaak van deviant gedrag als er
verband wordt gelegd met de vriendengroep (de vraag over meedoen met je
vrienden). De meningen van de groepen gaan uiteenlopen bij de andere stelling
waarbij de factoren differentiële associatie en binding een rol spelen: in verband
met druk vanuit het gezin (de vraag over stelende broer). Turkse jongeren
verschillen hier significant van drie andere groepen. En de Marokkaanse jon-
geren blijken significant anders te scoren dan de Nederlandse en Surinaamse
jongeren wanneer de subculturele benadering en de controlebenadering in de
stelling een rol spelen (de vraag over trouwen). In de volgende paragraaf krijgen
de redeneringen van de jongeren over de oorzaken van diefstal nadere aandacht.
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4.2.2 Gegevens uit de gesprekken

‘Net als bij rookverslaving en gokverslaving, kun je verslaafd zijn aan diefstal.’
(Marokkaans meisje)

Als antwoord op de vraag ‘Waarom denken jullie dat sommige jongeren ste-
len?’, tijdens de vraaggesprekken, was een van de opmerkelijkste verklaringen
van de jongeren uit alle vijf de groepen: ‘Zij zijn verslaafd aan diefstal’. Net
zoals je verslaafd kunt raken aan roken, drugs, alcohol drinken of gokken, zo
kun je ook verslaafd raken aan stelen, volgens verschillende jongeren uit alle
groepen. Het begint met een keertje iets stelen ‘om het ook eens te proberen’,
of omdat je vrienden zeggen ‘dat ze je willen laten zien hoe gemakkelijk stelen
gaat’. Als jongeren eenmaal gestolen hebben, dan is voor een aantal van hen het
hek van de dam. Een keer stelen, zo zeggen de jongeren, mondt uit in steeds
meer willen hebben en in ‘hebzucht’, zodat jongeren die stelen steeds vaker en
grotere hoeveelheden gaan stelen; totdat zij erachter komen dat zij het stelen niet
meer kunnen laten. Daarbij is iets van iemand stelen, volgens sommige jonge-
ren, een effectieve manier om de persoon in kwestie te pesten of om wraak te
nemen. Vooral van Marokkaanse jongeren werd vaker gezegd, ook door de
Marokkaanse jongeren zelf, dat zij soms uit wraak van iemand stelen, bijvoor-
beeld omdat zij zich gediscrimineerd of beledigd voelen door die persoon of
door de (etnische) groep waartoe die persoon behoort.

Het feit dat diefstal maar voor een klein deel van ‘de jongeren’ in Nederland een
structurele gewoonte wordt, heeft volgens de jongeren zelf vooral te maken met
de opvoeding en de sfeer thuis. Als de ouders genoeg (positieve) aandacht aan
hun kind geven en als de jongere geen problemen thuis heeft, dan is de kans
klein dat hij zal (of blijft) stelen, zo menen zij. Daarbij is volgens hen van
belang dat jongeren thuis ‘goede manieren’ aanleren en dat zij zakgeld krijgen.
In het verlengde hiervan noemen zij ‘een slecht voorbeeld van de ouders’
eveneens als oorzaak voor diefstal door jongeren. Als de ouders stelen dan doen
hun kinderen dat vaak ook. Enkele Antilliaanse en Surinaamse jongeren merkten
daarbij op dat sommige ouders hun kinderen zelfs dwingen of aansporen om te
stelen.

Naast een ‘slechte’ opvoeding, geen zakgeld en problemen thuis, noemden de
jongeren in de gesprekken verschillende andere factoren die er volgens hen toe
kunnen leiden dat sommige jongeren stelen. In de eerste plaats wijzen zij op de
druk die van een vriendengroep kan uitgaan. In bepaalde vriendengroepen steelt
‘iedereen’, zegt een aantal jongeren uit alle groepen. Als een enkeling in een
dergelijke groep weigert te stelen dan vormt hij ‘een bedreiging van verraad’
(zoals de jongeren het zelf noemen) voor de anderen, die wel stelen. Bovendien
speelt stoer willen lijken en laten zien dat je ook best durft te stelen, een rol in
vriendengroepen waar anderen regelmatig stelen. Verschillende jongeren zeggen
dat op hun leeftijd de invloed van vrienden op elkaar groter is dan de invloed
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19 Hetzelfde vertelde de wijkagente in Utrecht Noord over jonge criminelen. Volgens haar zeggen, zijn
er net zoveel autochtone als allochtone ‘boefjes’ in Overvecht.

20 Ongeveer zoiets lijkt nu (2008) werkelijkheid te worden: binnenkort mag de politie kinderen onder
de twaalf jaar thuisbrengen als zij ’s avonds op straat rondhangen en overlast veroorzaken. Minister
Hirsch Ballin is bezig met een regeling die dit mogelijk maakt.

van ouders op hun kinderen. Hierbij benadrukken sommigen dat je niet per se
‘alles’ hoeft te doen wat andere jongeren van je vragen. Volgens hen is iedere
jongere in principe vrij om zelf te kiezen wat hij (of zij) wel of niet wil doen.

In de tweede plaats noemen de jongeren verveling als oorzaak van diefstal.
Sommige jongeren ‘hebben niets beters te doen en stelen geeft ze een kick’ (als
het lukt), ‘stelen is gewoon een soort spel voor ze’, zo zeggen verschillende van
hen. Verder vindt een aantal jongeren dat diefstal door jongeren mede veroor-
zaakt wordt door de gelegenheid die er in winkels is om te stelen en door de, in
hun ogen, te milde aanpak door de politie van jongeren die betrapt zijn op
diefstal. Tot slot zeggen enkele jongeren dat ook emotionele problemen van een
jongere (‘zich niet goed voelen’, in termen van de jongeren) en de negatieve
invloed van agressieve films op de televisie, mede kunnen verklaren waarom
sommige jongeren stelen.

Binnen iedere groep weidde een aantal jongeren uit over de etnische achtergrond
van jongeren die stelen. ‘Nederlanders stelen het minst. Surinamers en Antillia-
nen stelen ook wel, maar minder dan Marokkanen’, merkte een Antilliaanse
jongen bijvoorbeeld op. Een Nederlands meisje was weer een andere mening
toegedaan: ‘Het zijn zowel Nederlanders als buitenlanders die stelen. Er zijn
echt genoeg blanken die het ook doen!’19 Al met al werd echter vaker door de
jongeren gezegd dat vooral Marokkaanse jongens stelen. Sommigen gaven
hiervoor ook een verklaring. Hieronder staan enkele voorbeelden.

‘Doordat het grote families zijn, kunnen Marokkaanse ouders weinig aandacht
geven aan de kinderen en gaan de kinderen stelen, en daarvan zijn er hier héél
véél op school!’ (Turkse jongen)

‘Op Kanaleneiland krijgen de Marokkaanse kinderen veel te veel vrijheid van
de ouders. Sommige van hen werken niet eens als ze geld nodig hebben, maar
gaan dan gewoon stelen! Als ik een oplossing voor die problemen zou moeten
bedenken, dan zou ik zeggen: “Stel een avondklok in, zodat ze van de straat
zijn”.’20 (Marokkaanse jongen)

‘Marokkanen stelen vaak. Dat komt door problemen met de ouders en door
Nederlanders die zeggen “Je bent crimineel”; dat maakt dat ze zich zo gaan
gedragen.’ (Surinaamse jongen)

‘Marokkaanse jongens bijvoorbeeld, die groeien op met brutaal zijn en agressie,
daarom zullen ze eerder gaan jatten.’ (Nederlands meisje)
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‘Probleemgezinnen met criminele jongeren heb je eigenlijk in iedere cultuur.’
(Surinaamse jongen)

Geen van de jongeren uit de vijf groepen heeft in de individuele gesprekken of
de groepsgesprekken een direct verband gelegd tussen de opvattingen over
diefstal in de Marokkaanse cultuur en diefstal door Marokkaanse jongeren in
Nederland. Wel zien de jongeren een verband tussen diefstal door Marokkaanse
jongeren in Nederland en bepaalde ‘culturele’ aspecten (ook wel algemene
criminaliseringmechanismen), zoals in de bovenstaande citaten naar voren komt
(opvoeding, gezinsgrootte, beleefdheid, discriminatie en stigmatisering).

Resumé: De gesprekken verrijken de beeldvorming van hoe jongeren denken en
praten over (oorzaken van) diefstal, hoewel het uiteraard moeilijk is op basis van
(soms verhitte) gesprekken te generaliseren of om verschillen in denktrant
tussen de groepen aan te tonen. De meest overheersende indrukken uit de
gesprekken zijn de verwijzingen van de jongeren naar diefstal als verslaving
(van kwaad tot erger, de rol van hebzucht, pesten en soms zelfs wraak) en hun
opmerkingen over het belang van gezin en opvoeding (om te zorgen dat je er
niet aan begint of op tijd me stopt). De invloed van de vriendenkring is in de
gesprekken vaak genoemd, maar uit de enquête kwam naar voren dat geen
enkele groep sterk gelooft in groepsdwang bij diefstal.

De jongeren zien wel een relatie tussen etniciteit en diefstal onder jongeren.
Zij noemen in sommige gevallen de etnische achtergrond van jongeren die
stelen, het gaat dan vooral om Marokkaanse jongens. Ze leggen echter geen
verband tussen (vermeende) diefstalnormen in een bepaalde cultuur en het wel
of niet plegen van diefstal door jongeren uit die cultuur. Ze wijzen vooral op
culturele factoren die met opvoeding en met discriminatie en stigmatisering te
maken hebben.

4.3 SAMENVATTING

In principe vinden bijna alle jongeren stelen verkeerd; diefstal is ‘slecht’, ‘dom’,
enzovoorts (zie ook figuur 4.1). Over de vraag of het verbod op diefstal absoluut
is, of dat men enige clementie mag betrachten als iemand steelt, lopen de
meningen van de jongeren uit de verschillende groepen uiteen. De Turkse
jongeren hebben de meest strenge en de Antilliaanse de meest soepele opvatting,
wat diefstal in ‘algemene zin’ betreft. Daarbij blijkt de beleving van de vijf
groepen jongeren van schuld- en schaamtegevoelens over (betrapt worden op)
diefstal, significant te verschillen. Het gaat daarbij om ‘schande’ voor de familie
en persoonlijke schuldgevoelens. Nederlandse jongeren hebben de minste
voeling van alle groepen met dergelijke gevoelens van ‘schande’.

De normvastheid van de vijf groepen in de diefstalopvattingen, gemeten met
enkele afwegingsvragen, blijkt op een aantal punten te verschillen. We zagen dat
de Nederlandse en de Surinaamse jongeren het meest normvast zijn. Andere
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groepen hebben relatief wat meer begrip voor stelen wegens honger, of stelen
om armen te helpen. En de minderheid van Marokkaanse jongeren die diefstal
van iemand met een ander geloof minder erg vindt dan van iemand van het eigen
geloof, is significant groter dan bij de andere groepen.

De vijf groepen denken in hoge mate hetzelfde over de vraag waarom sommige
jongeren zich inlaten met diefstal. Slechts op twee punten doen zich significante
verschillen voor: Marokkaanse jongeren geloven vaker dat het nu eenmaal bij
de onbezonnenheid van jongens in de puberteit hoort (en dat het later overgaat),
Turkse jongeren menen vaker dan de andere groepen dat het slechte voorbeeld
van een oudere broer iemand tot diefstal kan brengen. In de gesprekken viel
vooral op dat de jongeren vinden dat diefstal verslavend kan worden en dat het
aan gezin en opvoeding ligt of jongeren in die ‘verslavingsval’ lopen.

Tabel 4.4 – Opvattingen over diefstal, samenvatting van enquêteresultaten

Onderwerpen uit de vragenlijst Opinie van de
vijf groepen

Algemene diefstalnorm en eerste verkenning normvastheid
1. Positieve/negatieve associatie bij diefstal (gemiddeld)
2. Je moet van andermans spullen afblijven
3. Stelen is altijd verkeerd
4. Een keertje stelen mag wel

Gelijk
Gelijk
Verschillend
Verschillend

Schande en schuldgevoel
1. Betrapt worden op diefstal is een schande voor de familie
2. Je voelt je beter als je niet steelt

Verschillend
Verschillend

Normvastheid: casuïstiek
1. Als je geen geld hebt om een gsm te kopen, dan mag je er een
stelen
2. Als jouw fiets gestolen is, dan mag je er een stelen
3. Als je honger hebt (en geen geld), dan mag je eten stelen
4. Je mag van de rijken stelen als je het aan de armen geeft
5. Het is minder erg om van iemand met een andere godsdienst te
stelen

Gelijk

Gelijk
Verschillend
Verschillend
Verschillend

Meningen over normafwijkend gedrag
1. Jongeren die geen zakgeld krijgen, gaan eerder stelen
2. Als je vrienden zeggen dat je ook moet stelen, dan kun niet wei-
geren
3. Als je broer steelt, dan ga je ook stelen
4. Als mensen eenmaal getrouwd zijn, houden ze op met stelen

Gelijk
Gelijk

Verschillend
Verschillend
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1 Surinaams gezegde. Letterlijke vertaling: ‘Als je de rivier wilt oversteken, dan moet je niet (eerst) de
moeder van de kaaiman (krokodil) uitschelden.’

Hoofdstuk 5

OPVATTINGEN OVER GEWELD

‘Ef yu wani kot' abra liba, yu no mu kosi kaiman mama’.1

In dit hoofdstuk richten we ons op geweld: hoe denken de jongeren over het
gebruik van geweld? Zijn de persoonlijke gedragsnormen en meningen over
geweld gelijk in alle groepen of is er sprake van etnische verschillen? Omdat
geweldsuitingen nuances kennen en omdat ze gebonden zijn aan een sociale en
culturele context, zijn etnische verschillen in gedragsnormen en meningen
denkbaar. Maar het is evengoed mogelijk dat de meningen van de jongeren
overeen komen.

Evenals in hoofdstuk 4, komen ook hier eerst de persoonlijke gedragsnormen
aan de orde, nu ten aanzien van geweld (paragraaf 5.1). In de paragrafen 5.2 en
5.3 staan de meningen van de jongeren centraal over respectievelijk het gebrui-
ken van geweld (het gaat daarbij om de vraag wie naar hun mening geweld mag
gebruiken tegenover wie, variërend van huiselijk geweld tot het slaan van
verdachten door de politie) en over wapenbezit.

Dit hoofdstuk bevat in de verschillende paragrafen indrukken uit de indivi-
duele interviews en groepsgesprekken over geweld. Centraal daarbij staat de
specifieke toelichting van de jongeren uit de vijf groepen op geweld: waar
gingen zij vooral op door? (zie ook paragraaf 2.4) De belangrijkste bevindingen
uit het hoofdstuk worden in paragraaf 5.4 samengevat.

5.1 GEWELDSNORMEN

‘Geweld gebruiken is niet goed, want je doet andere mensen pijn.’ (Surinaams
meisje)

Net zoals dit het geval was voor diefstal (hoofdstuk 4), kregen de leerlingen in
de enquête ook voor geweld een vraag voorgelegd met woordassociaties (‘ge-
weld is ...’, gevolgd door positieve en negatieve termen). De reacties op deze
vraag, die dient om een eerste indruk te krijgen van de algemene norm, komen
in paragraaf 5.1.1 ter sprake. Met nadruk wordt hier gesteld dat aan de uitkom-
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2 Zelfs Mgr. Bär formuleert zijn antwoord heel voorzichtig als de interviewer hem vraagt naar het
christelijke gebod ‘Gij zult niet doden’. Zijn antwoord: ‘Je mag je verdedigen tegen een agressor’.
Hij zegt geen ‘ja’, maar bewust ook geen ‘nee’ (VPRO, ‘Eer en geweten’, Nederland 3, 26.10.2000).

3 Te denken valt aan noodweer. 

sten andere waarde gehecht moet worden dan bij diefstal het geval was. Geweld
is immers niet in alle denkbare gevallen ‘slecht’ of ‘gemeen’.2 Zoals bekend is
het gebruik van geweld onder bepaalde voorwaarden zelfs strafrechtelijk toege-
staan.3 Daarom wordt geweld vervolgens gedifferentieerd naar geweld in het
algemeen en defensief geweld (5.1.2). Ten slotte komen in paragraaf 5.1.3
vragen aan de orde waarbij de geweldsnorm van de jongeren aan bepaalde
omstandigheden wordt gekoppeld: het ‘verdedigen’ van bezit, vrienden en
familie; en het beslechten van eerkwesties.

5.1.1 Algemene norm

‘Echt geweld gebruiken is het domste wat je kunt doen, ik bedoel iemand echt
schoppen of slaan. Stoeien vind ik oké. Maar als je met iemand gaat vechten,
dan blijf je je dat langer herinneren. Als je op iemand scheldt is het gemakkelij-
ker om daarna vrienden met ze te blijven, dan als je met ze gaat vechten.’
(Nederlandse jongen)

In de enquête die in het onderzoek is gebruikt, werd geweld als volgt omschre-
ven: ‘Geweld is: vechten en mishandeling, met of zonder wapen’. Daarmee is
aan de leerlingen duidelijk gemaakt dat de vragen alleen betrekking hebben op
fysiek geweld. Bij de vraag met woordassociaties, bedoeld als eerste indruk van
de algemene geweldsnorm, zijn acht van de twaalf termen hetzelfde als bij de
diefstalvraag (paragraaf 4.1.1). Vier termen zijn anders (leuk, moedig, handig,
bazig). Alle associaties zijn ontleend aan het taalgebruik dat de jongeren zelf
bezigden in het vooronderzoek. Naar eigen goeddunken konden de jongeren een
of meer termen aankruisen. De resultaten zijn te zien in figuur 5.1 (zie ook tabel
D in de bijlagen).

Op het eerste gezicht is al duidelijk dat negatieve associaties domineren: vooral
‘slecht’, ‘gemeen’, ‘vervelend’ en ‘dom’. De grote meerderheid van de jongeren
heeft bij de vraag uitsluitend negatieve associaties aangekruist: tussen 80% voor
de Turkse groep en 71% voor de Antilliaanse en Marokkaanse jongeren. Op dit
punt zijn er geen significante verschillen tussen de vijf groepen.

In vergelijking met de woordassociaties bij diefstal (figuur 4.1) valt het volgen-
de op:

• In het algemeen lijken de jongeren een wat grotere weerzin te hebben tegen
geweld dan tegen diefstal. De termen ‘gemeen’ en ‘vervelend’ scoren bij alle
groepen voor geweld hoger dan voor diefstal. Vooral Nederlandse en Antilli-
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aanse jongeren vinden geweld vaker ‘gemeen’ dan diefstal (circa 25% meer);
en vooral de Marokkaanse en Antilliaanse jongeren noemen geweld vaker
‘vervelend’ dan diefstal (ook ongeveer 25% meer).

• Alle groepen, maar vooral de Antilliaanse en Marokkaanse jongeren –
vinden geweld vaker ‘nodig’ dan diefstal. De scores bij de associatie ‘nodig’
zijn verwaarloosbaar bij diefstal (2-6%) en vrij aanzienlijk bij geweld (14-
25%). 

• Hoewel de verschillen niet schokkend zijn, associëren Antilliaanse, Suri-
naamse, Marokkaanse en Turkse jongeren geweld minder vaak met ‘schan-
de’ dan diefstal. Misschien speelt mee dat meer jongeren geweld nu eenmaal
in sommige omstandigheden ‘nodig’ (dus onvermijdelijk) vinden.

Figuur 5.1 – Woordassociaties over geweld, naar etnische groep‘gekozen’
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4 Uit de gesprekken bleek dat Nederlandse jongeren helemaal geen moeite hebben met de term ‘dom’,
terwijl jongeren uit de andere groepen het een onplezierige (vernederende) uitdrukking vonden. Voor
een term als ‘stoer’ geldt dat veel jongeren deze niet opvatten als persoonlijke gedragsnorm maar als
kwalificatie van anderen (‘jongeren die geweld gebruiken, willen stoer doen’ – zie ook voetnoot 54
in hoofdstuk 4).

5 Om redenen van privacy zijn de namen van de meisjes verzonnen.

Bij een aantal van de termen uit figuur 5.1 zijn er statistisch significante ver-
schillen tussen twee of meer groepen (zie tabel D in de bijlagen). Net als bij de
woordassociaties bij diefstal heeft het geen zin deze significante verschillen stuk
voor stuk te duiden, aangezien het hier om het totaalbeeld van positieve en
negatieve associaties gaat. Ook hier zijn weer twee termen waar we niet teveel
belang aan mogen hechten: dom en stoer.4

Op basis van de keus van de jongeren voor positieve of negatieve termen
mag geconcludeerd worden dat een duidelijke en min of meer gelijke meerder-
heid van de jongeren uit alle groepen geweld in algemene zin negatief beoor-
deelt.

Voordat de volgende vragen aan de orde komen, wil ik twee incidenten weer-
geven die tijdens het onderzoek op een van de scholen plaatsvonden. Hieruit
blijkt dat jongeren soms niet terugschrikken van geweldgebruik, maar dat zij
ook soms proberen om bij een conflict (escalatie van) geweld te voorkomen:5

Het is pauze. De leerlingen zijn in de kantine, zitten met elkaar te kletsen op de
gang, of zijn buiten om even een sigaret te roken. Overal is het vrij stil. Opeens
begint een oorverdovend lawaai: gegil, gescheld, het geluid van omvallende
meubels. Een aantal jongeren rent over de gang in de richting van de kantine,
waar de herrie vandaan komt. Twee Surinaamse zussen, Sharon en Chantal,
hebben een Turks meisje, Emine, aangevallen. Emine zit onder een tafel en
houdt met een pijnlijk gezicht haar hoofd vast, waar net een bos haren uit
getrokken is. Andere tafels liggen omver. Verschillende leerlingen hebben zich
in de ruzie gemengd en beginnen ook te vechten, voor de ene of andere partij
Het dreigt behoorlijk uit de hand te lopen. Sharon pakt een stoel en wil die naar
Emine gooien op het moment dat een lerares de kantine binnenkomt. Deze weet
haar tegen te houden en weg te leiden uit de kantine. Een meisje dat naast me
staat vertelt wat er aan de hand is: Sharon spijbelt, en dat heeft Emine aan de
leerkrachten verraden. Chantal is bevriend met Emine, maar heeft het in dit
conflict voor haar zus opgenomen. Als ik opmerk dat ze Emine wel hard aan-
gepakt hebben, zegt het meisje naast me: ‘Dat Turkse meisje houdt wel van
vechten. Ze doet vaak heel stoer’.

Na de vechtpartij in de kantine blijft het de rest van de middag wat onrustig
op school. Verschillende jongeren praten druk met elkaar na over het voorval.
Later, als de school uit is, zit ik in de lerarenkamer de interviews uit te werken
en hoor plotseling een hoop kabaal buiten. De ruzie in de kantine lijkt zich op
straat voort te zetten. Ik kijk uit het raam. Op straat staat een groepje jongeren
in een kring om een meisje heen. Ze schreeuwt en slaat woedend om zich heen,
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terwijl een jongen haar in toom probeert te houden. Een leraar komt naast me
staan kijken en merkt op: ‘Ah, op oud-Antilliaanse wijze willen ze elkaar de kop
afhakken.’

‘Heeft dit niet te maken met de ruzie in de kantine?’ vraag ik. ‘Nee’, ant-
woordt hij, ‘het is een ruzie onder Antillianen, dat doen ze regelmatig’. Er ko-
men steeds meer leerlingen op straat bij staan, jongens en meisjes. Het driftige
meisje blijft springen en woest om zich heen maaien. Op een gegeven moment
wordt ze vastgehouden door een groep meisjes om te voorkomen dat ze echt
iemand gaat slaan. Het is nog lang niet afgelopen. Ernstig geweld hebben de
jongeren ditmaal echter weten te voorkomen; het blijft bij geruzie en ge-
schreeuw.

5.1.2 Normvastheid: eerste verkenning

‘Geweld hoort bij het leven.’ (Antilliaans meisje)

In het voorgaande bleek dat de jongeren uit alle groepen geweld in algemene zin
afwijzen. 

Als je iemand vraagt: ‘Wat vind je van geweld gebruiken?’, dan luidt het
antwoord dikwijls: ‘Niet goed, maar je mag jezelf wel verdedigen’. Het is dan
ook begrijpelijk dat een deel van de jongeren geweld soms ‘nodig’ vindt, zoals
we in het voorgaande zagen, bijvoorbeeld als zelfverdediging; maar de vraag is
natuurlijk in welke mate in zulke gevallen geweld gerechtvaardigd wordt. Rond
dit complexe samenspel van defensief en offensief geweld is aan de jongeren
een aantal stellingen voorgelegd: over geweld in algemene termen (1) en over
geweld ter zelfverdediging (2). Het doel is daarbij om de normvastheid te
verkennen, nog zonder daarbij concrete gevallen zoals eerkwesties aan de orde
te stellen. Dat laatste gebeurt in paragraaf 5.1.3.

5.1.2.1  Over geweld in algemene termen

‘Geweld is niet altijd verkeerd. Het hangt van het onderwerp af.’ (Turkse
jongen)

De leerlingen van de VMBO-scholen kregen in de enquête eerst enkele stellin-
gen voorgelegd die vooral als controlevragen dienen voor de algemene norm.
Deze stellingen zijn:

A – Iedereen moet met zijn handen van een ander afblijven;
B – Geweld gebruiken is onbeschaafd;
C – Geweld lost niets op;
D – Iemand slaan is altijd verkeerd.

De jongeren konden bij de stellingen kiezen uit de volgende reacties: ‘ mee
eens’, ‘niet mee eens’ of ‘geen mening’. De reacties zijn te zien in figuur 5.2.
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Er zijn tussen de vijf groepen geen significante verschillen in antwoordverdeling
bij de eerste drie stellingen (zie ook tabel E in de bijlagen). Een meerderheid van
gemiddeld 86% is het ermee eens dat ‘ Iedereen met zijn handen van een ander
af moet blijven’; dit bevestigt de strenge algemene norm. Ook een ruime meer-
derheid vindt geweld ‘onbeschaafd’ (statistisch geen significante verschillen).
Zoals te verwachten, wordt de meerderheid bij alle groepen wat kleiner die het
ermee eens is dat ‘geweld niets oplost’. Er zijn alleen significante verschillen bij
stelling D: ‘Iemand slaan is altijd verkeerd’. De Turkse jongeren blijven in
meerderheid (57%) normvast; hun reacties wijken significant af van die van de
Antilliaanse jongeren. Opvallend is ook de positie van de Nederlandse jongeren,
die in hun opvattingen over stelling D significant verschillen van de opvattingen
van de Surinaamse, Marokkaanse en Turkse jongeren: de Nederlandse jongeren
vinden duidelijk minder vaak dat slaan ‘altijd verkeerd’ is, dan de drie laatstge-
noemde groepen.

Figuur 5.2 – Percentage normvasten in opvatting over geweld, naar etnische
groep

In de gesprekken met de jongeren over ‘algemene geweldsnormen’ bestond
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6 Kenneth (Arubaanse deskundige) bevestigde dit punt. ‘Arubanen zijn absoluut niet te vergelijken met
Antillianen’, zegt Kenneth, ‘omdat Arubanen veel rustiger zijn en het bijvoorbeeld in Nederland erg
goed doen, en geen problemen veroorzaken. Maar in de puberteit zijn er wel wat overeenkomsten met
Antillianen: vechten in de puberteit is wel iets dat regelmatig voorkomt. Jongens gaan elkaar een
beetje uitdagen: duwen, pesten met opmerkingen. Heel vaak gaan de vechtpartijen over een meisje:
iemand heeft iets over je meisje gezegd, haar aangeraakt waar je bij staat, of heeft haar afgepikt, dan
ontstaat er altijd een vechtpartij. (…) Vechten komt ook vaker voor in groepsverband: jongeren die
een soort gang vormen en tegen elkaar gaan vechten. Als er is iets tussen hen gebeurt, onenigheid,
dan gaan ze elkaar ‘haten’ als het ware, zoeken elkaar op en gooien stenen naar elkaar; op Aruba heb
je heel veel stenen! Ja, het is wel een ander temperament dan het Nederlandse: ze zijn sneller
beledigd. Je zou het een ‘vuriger’ temperament kunnen noemen’. 

7 In deze en volgende citaten zijn de volgende afkortingen gebruikt: M = meisje; J = jongen.

Antilliaanse jongeren associëren geweld in eerste instantie vooral met geweld
onder jongeren, en dat soort geweld heeft iets vanzelfsprekends.

Hoe ‘drukker’ je bent als jongen of meisje, vertellen de Antilliaanse jon-
geren, hoe sneller je met geweld zult reageren als anderen je beledigen of
aanraken. Sommige jongens beginnen tegenwoordig op hun twaalfde jaar al met
‘druk’ doen. Jongeren waar het ‘goed’ mee gaat, zijn minder ‘druk’ dan jon-
geren waar het ‘slecht’ mee gaat. Wanneer een jongere erg ‘druk’ is, dan is hij
rough – dat wil zeggen cool – en vecht hij veel. Meestal heeft dat iets te maken
met wat hij of zij aan narigheid in het leven heeft meegemaakt. Ouders waar het
‘slecht mee gaat’ zijn zelf geneigd veel geweld te gebruiken en kunnen kinderen
dan zelfs aansporen hetzelfde te doen. De jongeren weten hier voorbeelden van,
zoals wanneer een moeder tegen haar zoon zegt: ‘Dat pik je toch niet? Doe er
wat aan!’

Maar ook voor jongeren waar het ‘goed’ mee gaat, is het gewoon om soms
te vechten. Vooral wanneer een jongen in de puberteit zit, dan is het normaal dat
hij regelmatig vecht met andere jongens: als iemand hem of zijn familie bele-
digt, hem pest of duwt, of iets over zijn vriendin zegt. In Nederland schakelen
leerkrachten naar aanleiding van dit soort vechtpartijen op het schoolplein wel
eens Bureau Halt in. Dat is nogal een heftige reactie, vinden zij; zeker vergele-
ken bij de reactie van leerkrachten op Curaçao, die vechtende jongens simpel-
weg uit elkaar halen. Hoewel meisjes soms ook gaan slaan om de bovengenoem-
de redenen, verdedigen zij zich eerder door middel van alleen maar woorden:
door flink te schreeuwen.

Op Curaçao en Aruba zijn er af en toe groepsgevechten waarbij jongens met
stenen naar elkaar gooien, vertelden enkele jongeren.6 In Nederland gebeurt dat
soms ook, maar dan gebruiken ze bakstenen om elkaar mee te bekogelen, zegt
een jongen; dit is natuurlijk niet goed, voegt hij eraan toe, maar ‘hoort nu
eenmaal bij dat wat jongens doen’.

Voor Nederlandse jongeren ligt het anders. Die erkennen dat jongeren wel eens
‘gewoon een partijtje knokken’, maar uit de gesprekken blijkt dat zij geen
‘nonchalante kijk’ op vechten en slaan hebben. Soms zeggen zij bereid te zijn
om geweld te gebruiken, ‘omdat het nodig is’, maar de weerzin tegen dat geweld
gebruiken is in de gesprekken steeds voelbaar:7
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 J1: ‘Er zijn hier heel veel groepen op school. Bijna iedereen hoort wel in een
groep. Als ik ruzie heb dan bel ik op en dan komen er 15 uit mijn groep om me
te helpen. Maar ik wil niet meer omgaan met de groep waar ik bij zit; ik vind ze
echt asociaal; ze gaan nou iedere keer ruzie zoeken en vechten. Dat komt door
een paar Marokkaanse jongens in mijn groep: ze gaan naar de snackbar,
hangen daar rond en gaan ruzie zoeken.’
M1: ‘Ja, er zijn jongens- en er zijn meidengroepen, op school en in de buurt.
Die gebruiken soms geweld. Alleen als ze uitgedaagd zijn mogen ze slaan, vind
ik.’
J2: ‘Er is een verschil tussen slaan en slaan: er is “normaal slaan” en “echt
geweld”: zinloos geweld. Normaal slaan is gewoon, dat is niet verkeerd. Ieder-
een vecht wel eens; gewoon een partijtje knokken of een klap uit delen.’
M2: ‘Geweld vind ik onnozel. Ze slaan anderen alleen om stoer te doen, terwijl
het helemaal niet nodig is! Ik heb geen last van geweld. Als ik een klap krijg,
dan sla ik terug. En als iemand over mijn familie scheldt of ruzie met me zoekt
en maar doorgaat, dan geef ik een knal! Dat vind ik een goeie oplossing: dan
moeten ze maar hun mond houden. Zelf heb ik nooit zoveel ruzie, eigenlijk nooit
met vechten tegenwoordig. Vroeger vocht ik wel, maar het laatste jaar niet meer
zoveel. Als ze vechten dan gaan ze er ook vaak met een groep erop af; dat vind
ik zwak. Als je ruzie hebt dan moet je dat met z'n tweeën oplossen en niet
anderen erbij gaan halen!’
M3: ‘Als ze met mij ruzie zoeken dan begin ik met het te negeren. En als ze
doorgaan dan ga ik slaan.’
J3: ‘Als het nodig is mag je geweld gebruiken. Maar het is nooit nodig, dus is
het altijd zinloos. Maar je kan die trappen soms nodig hebben: de ander bedoel
ik, maar soms ook zelf.’
M4: ‘Als het gaat om ruzies of onenigheid dan is geweld gebruiken niet nodig.
Ook al is er een reden waarom je geweld wilt gebruiken, dan je kan altijd nog
praten.’
J4: ‘Principieel tegen geweld ben ik niet. Soms moet het kunnen en soms heeft
het wel zin om iemand af te rossen. Het is niet goed, maar soms moet het ge-
woon!’
M5: ‘Geweld gebruiken is natuurlijk niet goed. Dat is mensen eigenlijk dwingen
tot dingen, zonder dat die mensen het zelf willen!’

5.1.2.2  Over geweld ter zelfverdediging

‘Geweld mag je niet vrij gebruiken. Als je geslagen wordt: terugslaan! Anders
niet.’ (Marokkaanse jongen)

Daarna volgden vier stellingen die als doel hebben om na te gaan in welke mate
de jongeren defensief geweld aanvaardbaar vinden: ze gaan allemaal over
‘terugslaan’. De laatste van de vier betreft opvattingen over het gebruik van
excessief geweld bij zelfverdediging. De vier stellingen zijn:
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A – Als je een klap krijgt dan mag je terugslaan;
B – Als je een klap krijgt dan moet je terugslaan;
C – Wie niet terugslaat, is een mietje;
D – Als ik een klap krijg, dan geef ik er drie terug.

De leerlingen konden weer kiezen uit de antwoordcategorieën ‘mee eens’, ‘niet
mee eens’ en ‘geen mening’. De bevindingen staan in figuur 5.3 (zie ook tabel
F in de bijlagen).

Bij deze vragen over defensief geweld zijn het de Nederlandse jongeren die er
uit springen ten opzichte van de andere groepen. Bij de eerste stelling is dit nog
niet het geval: rond 90% van iedere groep is het ermee eens dat terugslaan mag.
Maar bij de tweede stelling, dat terugslaan moet, wijken de opvattingen van de
Nederlandse jongeren (31% mee eens) significant af van alle andere groepen.
De Turkse jongeren zijn het vooral met stelling B eens, met 59%. Uit met
gesprekken de Turkse jongeren blijkt dat het voor velen van hen moeilijk is om
een belediging (en daar hoort een klap krijgen ook bij) over hun kant te laten
gaan (zie 5.1.3.2).

Figuur 5.3 – Opvattingen over defensief geweld, naar etnische groep
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Het is in dit verband logisch dat de Nederlandse jongeren zich er het minste in
kunnen vinden dat je een ‘mietje’ (slappeling) bent als je niet terugslaat (stelling
C); opnieuw verschillen zijn hun mening significant van alle andere groepen.
Overigens is het bij alle groepen een minderheid die stelling C onderschrijft.
Voor de Nederlandse jongeren is een lik op stuk aanpak dus duidelijk minder
vanzelfsprekend. De Nederlandse jongeren zijn het ook het minst eens met de
laatste stelling ‘Als ik een klap krijg, dan geef ik er drie terug’ (57%). Op dit
punt verschillen zij overigens alleen significant van de Surinaamse jongeren, die
met 69% blijkbaar het meest voelen voor een harde afstraffing wanneer ze
worden geslagen.

Uit de gesprekken met de jongeren uit alle groepen blijkt dat zij een genuanceer-
de mening over geweld als zelfverdediging hebben. Zij komen in de gesprekken
met uiteenlopende overwegingen. Het is in ieder geval beter om te proberen het
gebruik van geweld te vermijden. Een Nederlandse jongen zegt hier bijvoor-
beeld het volgende over:

‘Als ze over mijn moeder, vader, broer of zus praten, dan geef ik ze op een
gegeven moment een klap. Maar ik ben netjes, dus eerst zal ik tegen ze zeggen:
“Dat moet je niet nog een keer doen!” Als ze het dan nog een keer doen, dan sla
ik ze. Over mijn familie moet je gewoon niet praten, klaar!’

In de gesprekken met de Marokkaanse jongeren werd duidelijk dat zij goed over
de verschillende aspecten van zelfverdediging hebben nagedacht:

M1: ‘Als het niet nodig is moet je geen geweld gebruiken: houd je handjes maar
bij je. En als het nodig is: ja, doen! Stel iemand komt naar je toe en gaat je
slaan. Je ontvangt dan toch die klappen, dus kun je net zo goed terugslaan.’
M2: ‘Geweld is niet goed, maar soms is het goed als je bedreigd wordt of zo.
Groepjes die groepjes aanvallen, dat horen ze niet te doen. Maar met een groep
één jongere pakken, dat is helemaal erg. Als ik lastig gevallen wordt, dan komt
mijn broer. Als ik het aan mijn broer vertel dan zou hij met me meelopen en zich
ergens verstoppen achter de bosjes om hem te kunnen betrappen en dan zou hij
hem gelijk pakken; en dan zou mijn broer eerst naar de politie gaan om aangifte
te doen en ik zou meegaan om mijn verhaal aan de politie te vertellen.’
J1: ‘Als een ander begint te vechten dan mag je geweld gebruiken. Als hij met
persoonlijke beledigingen komt dan hoef je niet te vechten. Maar als hij je
familie beledigt of op je moeder begint te schelden, dan moet je wel vechten;
vooral als hij over je moeder begint. Ik help hem altijd met vechten, als ik hem
ken die aangevallen wordt.’
M3: ‘Als iemand serieus over mijn moeder begint dan sla ik ze. Ja, dan zal ik ze
rauw opeten. Mijn moeder zegt: ‘Zeg maar “dank je wel”, als ze iets lelijks over
mij zeggen: shoukran (bedankt), als iemand iets lelijks zegt; dat is een Marok-
kaans gezegde.’
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J2: ‘Geweld, dat begint meestal met een klein probleem en wordt groter en dan
komen er ergere gevolgen. Alleen als zelfverdediging mag iemand geweld
gebruiken, vind ik, en alleen als je er alléén voor staat en je hebt geen vrienden
bij je. In Marokko is weinig geweld. Op het schoolplein in Marokko is ook
weinig geweld. Er is daar in het algemeen weinig geweld. Je weet in Marokko
wat je te wachten staat: straf! Ze, de politie, nemen je mee; ze willen weten
waarom jij dat doet, geweld gebruiken. De politie (in Marokko) zegt tegen je:
“Geweld lost niets op”. Ze zullen ook je tegenstanders meenemen. Hun (de
tegenstanders) krijgen meer straf voor schelden dan ik voor slaan. Ik krijg dan
een preek van de politie omdat ik met slaan op schelden reageer.’
M4: ‘Mijn moeder zegt: “Loop maar door”. Dat doe ik dan ook, al zou ik zelf
liever wel wat doen. Het is een keer voorgekomen dat mijn moeder langs school
liep en dat ze eieren naar haar gingen gooien (…).’
J3: ‘Nee, ik zou ook niet gaan vechten als ze mij beledigen, maar wel als zij mijn
moeder uitschelden waar ik bij ben. Als het één persoon is die dat doet (schel-
den), dan neem ik hem even weg bij mijn moeder en vraag hem waarom hij dat
doet: haar zo aanspreken. Als ik er alleen voor stond en het was een groepje die
iets over mijn moeder zeiden, dan zou ik meer geweld gebruiken. Ik bedoel, dan
zou ik meer aan de kant van geweld gebruiken zijn en niet van praten. Als de
politie er niet was dan zou ik gaan vechten. Twee of drie jongens kun je wel
negeren of met ze praten, maar een groep niet. Dat is hier in Nederland ook zo:
als je één jongen tegenover je hebt dan kun je praten; als je meerdere jongens
tegenover je hebt dan kun je alleen maar vechten. Met een groep kun je niet
praten en je kunt het ook niet laten lopen, als ze over je zus schelden bijvoor-
beeld. Maar dat hangt er van af of het waar is of niet, wat ze over je zus zeggen.
Als het waar is wat ze zeggen, dan kun je niet zoveel doen. Je moet ook vechten
als je alleen bent en door een groep aangevallen wordt: om ze te stoppen.’
J4: ‘Met uitschelden mag je geen geweld gebruiken. Als ze je uitschelden, dan
ga je gewoon terugschelden. Voor de rest mag je wel terugslaan: als iemand je
zus lastig valt of zo.’
J5: ‘Geloof speelt soms een rol voor mij. Maar soms is dat moeilijk, bijvoor-
beeld als ik mijn zus verdedig met vechten: dat mag van het geloof niet, maar
van mijn familie moet het wel.’
M5: ‘Jongens zeggen nu tegen elkaar over elkaars zussen: “Lekkere zus”, of zo;
dan worden die jongens kwaad.. Ze moeten daar geen aandacht aan geven; ze
moeten daar de meerderen in zijn.’

Ook pacifisme is tijdens de gesprekken aan de orde gesteld. In alle groepen
kunnen de jongeren waardering opbrengen voor iemand die nooit iets terug zal
doen, maar tegelijkertijd vinden zij dit geen verstandige reactie op fysiek of
verbaal geweld.
Opnieuw de Marokkaanse jongeren aan het woord:
Vraag MB: Stel er komt hier een meisje of jongen op school die helemaal tegen
geweld is. Zij zullen daarom nooit iets terugdoen als zij gepest, geduwd of
geslagen worden. Wat vind jij daarvan?
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M1: ‘Is goed! Zij wil geen ruzie zoeken. Die meisje gebruikt tenminste nog haar
hersens; dus waarom zou ik respect voor haar verliezen? Maar ik zou het zelf
denk ik wel anders doen. Ik zou haar total loss geslagen hebben: vooral als ze
loopt te treiteren, dan zijn ze hier bij het verkeerde adres.’
M2: ‘Is niet goed. Want als je niets terug doet, dan wordt het juist erger. Want
dan denken ze: “Ze is slap, ze doet toch niets terug: we gaan gewoon nog wat
erger doen”. Maar als je wat terug doet, ook schelden en duwen, dan houden
ze op. Het hangt van de situatie af: het kan ook erger worden als ze iets terug
doet, maar ik zou wel wat terug doen als ze gaan schelden of duwen, of als ze
je voor schut zetten, of ze gaan je beledigen.’
Vraag MB: Wat is voor schut zetten?
M2: ‘Voor schut is als ze wat gaat zeggen over je kleren of over je gezicht. Als
ze je gaat uitschelden, of beledigen of zo, ik zou dan niet over dat meisje denken:
“Zij is sterk omdat zij niets terug doet”.’
J1: ‘Als hij niks terugdoet, dat vind ik wel goed van hem. Je kan het gewoon
beter tegen de meester zeggen als iemand je pest of duwt. Hij houdt zich vol
(‘vol’= vol zelfbeheersing – MB): dat vind ik sterk.’

Resumé: Bij de acht stellingen over geweld (in algemene termen en over geweld
ter zelfverdediging) reageren de jongeren uit de vijf groepen op sommige stel-
lingen gelijk, op andere significant verschillend. De groepen stemmen vooral
overeen in hun algemene geweldsnorm, behalve bij de stelling ‘Iemand slaan is
altijd verkeerd’; daar blijven de Turkse jongeren het meest normvast, de Antilli-
aanse jongeren het minst. Defensief geweld is voor de Nederlandse jongeren
minder vanzelfsprekend dan voor de jongeren uit de andere groepen.

5.1.3 Normvastheid: casuïstiek

‘Praten en het oplossen is beter dan gaan geweld gebruiken, vind ik. Als je
geweld gebruikt dan gaat het steeds maar door en wordt het steeds maar erger.’
(Turks meisje)

In het voorgaande zagen wij dat een zekere mate van defensief geweld te
rechtvaardigen is, volgens de meeste jongeren (volgens de Nederlandse jongeren
het minst). Aan de hand van een aantal voorbeeldvragen is nader onderzocht in
welke omstandigheden de jongeren het gebruik van (defensief) geweld accepta-
bel vinden. De verwachting is dat met name de Turkse jongeren – in mindere
mate ook de Marokkaanse jongeren – geweld acceptabel vinden wanneer de
familie-eer in het geding is (zie ook hoofdstuk 1). In de enquête waren in dit
verband de volgende vragen en een stelling opgenomen:

1. Geweld ter bescherming van wie of wat? (Vraag b is hier een controlevraag
voor eerdere vragen over defensief geweld):
A – Mag je geweld gebruiken om je spullen te beschermen?
B – Mag je geweld gebruiken om jezelf te verdedigen?
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8 De antwoordcategorieën ‘altijd’ en ‘soms’ zijn in principe niet te onderscheiden (soms = ja, en altijd
= ja). Wel maken deze twee antwoordcategorieën het mogelijk om onderscheid te maken tussen zeer
stellige opnies en meer genuanceerde.

9 Er is hier een significant verschil tussen de antwoordenverdeling van Nederlandse en Marokkaanse
jongeren. Marokkaanse jongeren zijn stelliger (vaker ‘ja’), maar op de categorieën ‘ja’ en ‘soms’
samen scoren beide groepen ongeveer gelijk. 

C – Mag je geweld gebruiken om je vrienden te verdedigen?
D – Mag je geweld gebruiken om je familie te verdedigen?

2. Geweld bij het beslechten van eerkwesties:
E – Als je beledigd wordt, dan mag je slaan.
F – Mag je geweld gebruiken om je goede naam (eer) te verdedigen?
G – Mag je geweld gebruiken om de goede naam (eer) van je familie te verdedi-
gen?

Bij de stelling (E) konden de jongeren kiezen uit de antwoordcategorieën ‘mee
eens’, ‘niet mee eens’ of ‘geen mening’. Bij de vragen waren de antwoordcate-
gorieën ‘ja’, ‘soms’, ‘nee’ en ‘geen idee’.

5.1.3.1  Geweld ter bescherming van wie of wat?

‘Je kunt bijvoorbeeld geweld gebruiken om je moeder te verdedigen. Dat is juist
goed.’ (Nederlands meisje)

Figuur 5.4 geeft de antwoorden van de vijf groepen jongeren weer op de vragen
A tot en met D. De resultaten zijn in detail opgenomen in tabel G in de bijlagen.
In de eerste plaats valt op de jongeren uit alle groepen bij alle vragen een
uitgesproken mening hebben: zeer weinig jongeren gebruiken de antwoordcate-
gorie ‘geen idee’. In de tweede plaats vindt de grote meerderheid van alle
groepen dat gebruik van geweld, in elk van de vier gevallen, in beginsel is
toegestaan (antwoordcategorieën ‘ja’ en ‘soms’).8 Als het erom gaat jezelf of je
familie te verdedigen, is gebruik van geweld volgens de jongeren zonder meer
gerechtvaardigd (alleen categorie ‘ja’: respectievelijk 84-91% en 77-87%); er
zijn bij deze twee vragen geen significante verschillen tussen groepen. Over
geweldgebruik om je spullen te beschermen zijn alle groepen minder vaak
stellig: de helft of minder van elke groep zegt ronduit ‘ja’.9

Het is verder opvallend dat de Nederlandse jongeren het vaakst ‘ja’ zeggen
tegen gebruik van geweld om je vrienden te verdedigen (62%). Hun antwoorden
verschillen significant van die van de Surinaamse en Marokkaanse jongeren, die
minder stellig zijn (minder vaak ja – respectievelijk 49% en 43% – en vaker
‘soms’ en ‘nee’). Uit de gesprekken is niet duidelijk geworden waarom de Ne-
derlandse jongeren op dit punt afwijkend scoren. Misschien heeft het ermee te
maken dat Nederlanders meer individualistisch zijn waardoor, relatief gespro-
ken, de binding met vrienden bij Nederlandse jongeren het grootst is (relatief ten
opzichte van gezin en familie). Dit is uiteraard slechts een speculatie.
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Stelling E en vragen F en G hebben betrekking op het gebruik van geweld bij
het beslechten van eerkwesties. Zoals in hoofdstuk 1 al werd besproken, geven
verschillende antropologische en andere sociaal-wetenschappelijke studies aan
dat eergevoeligheid cultuurbepaald is en daarom zal variëren tussen verschillen-
de culturele groepen. Eergerelateerde vormen van geweld komen ook in Neder-
land voor (zie bijvoorbeeld Siesling 2006) en staan sinds 2005 op de nationale
politieke agenda. De verwachting is dat ook onder jongeren die in Nederland
wonen de opvattingen over gebruik van geweld in eerkwesties zullen verschil-
len. De aanname hierbij is dat normen op dit punt zich vooralsnog in de jongere
generaties voortplanten. Omdat eergerelateerde geweld in ons land het meest
voorkomt onder Turkse Nederlanders, is de verwachting dat de antwoorden van
Turkse jongeren significant zullen verschillen van de andere groepen.

Figuur 5.4 – Opvattingen over geweld als verdedigingsmiddel, naar etnische
groep

A. Spullen 
beschermen:

B. Jezelf 
verdedigen:

C. Vrienden 
verdedigen:

D. Familie 
verdedigen:

5.1.3.2  Geweld bij het beslechten van eerkwesties

‘Een belediging is nog geen reden om te gaan slaan. Er zijn wel mensen die
ontploffen als er ook maar ‘iets’ gebeurt.’ (Antilliaans meisje)

De antwoorden op de stelling en de twee vragen zijn weergegeven in tabel 5.1.
Inderdaad blijkt de reactie van de Turkse jongeren bij elk van de drie onderdelen
significant te verschillen van alle andere groepen. 
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10 Alleen wanneer p = .05 is afgerond vanuit < .05 (bijvoorbeeld vanuit p = .046), is het getal vet
gedrukt (omdat het een significant verschil van opvatting tussen de groepen aangeeft), anders niet.

Tabel 5.1 – Opvattingen over geweldgebruik in eerkwesties, naar etnische groep

Stelling E: - ‘Als je beledigd wordt, dan mag je slaan’ 
Antwoord: N A S M T Totaal
Mee eens:  8.3%  17.0%  9.5%  17.0%  30.6% 12.0%
Niet mee eens:  79.3%  71.7%  73.0%  72.5%  49.4% 74.6%
Geen mening:  12.4%  11.3%  17.5%  10.5%  20.0% 20.0%
N:  604  53  137  153  85 1032

Vijf groepen vergeleken: (df = 8) value = 51,712; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .10;
p (NS) = .23; p (NM) = .01; p (NT) = .00; p (AS) = .25; p (AM) = .98; p (AT) = .04;
p (SM) = .06; p (ST) = .00; p (MT) = .00

Stelling F - Mag je geweld gebruiken om je goede naam (eer) te verdedigen? 
Antwoord: N A S M T Totaal
Ja:  10.1%  19.2%  21.2%  29.4%  56.3% 18.8%
Soms:  21.4%  28.8%  18.2%  25.5%  16.1% 21.5%
Nee:  60.8%  34.6%  44.5%  32.7%  18.4% 49.6%
Geen idee:  7.8%  17.3%  16.1%  12.4%  9.2% 10.2%
N:  604  52  137  153  87 1033

Vijf groepen vergeleken: (df = 12) value = 159,154; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .00;
p (NS) = .00; p (NM) = .00; p (NT) = .00; p (AS) = .39; p (AM) = .50; p (AT) = .00;
p (SM) = .07; p (ST) = .00; p (MT) = .00

Stelling G - Mag je geweld gebruiken om de goede naam (eer) van je familie te
verdedigen? 
Antwoord: N A S M T Totaal
Ja:  17.2%  41.5%  31.2%  46.4%  66.7% 28.8%
Soms:  21.7%  28.3%  16.7%  16.3%  16.1% 20.1%
Nee:  51.4%  20.8%  34.8%  28.8%  11.5% 40.9%
Geen idee:  9.8%  9.4%  17.4%  8.5%  5.7% 10.2%
N:  605  53  138  153  87 1036

Vijf groepen vergeleken: (df = 12) value = 152,500; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .00;
p (NS) = .00; p (NM) = .00; p (NT) = .00; p (AS) = .0510; p (AM) = .25; p (AT) =
.04; p (SM) = .02; p (ST) =  .00; p (MT) = .01
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Turkse jongeren vinden gebruik van geweld meer acceptabel als zij worden
beledigd, om hun persoonlijke eer te verdedigen en om de eer van hun familie
te verdedigen. Met stelling E (‘Als je beledigd wordt, dan mag je slaan’) is het
weliswaar een minderheid van de Turkse jongeren eens (31%), maar die minder-
heid is aanzienlijk ruimer dan bij de andere groepen. De Turkse jongeren vinden
het als enigen in meerderheid acceptabel (‘ja’) dat je geweld gebruikt om je
persoonlijke eer (56%) en de eer van je familie (67%) te verdedigen.

Naast de uitzonderingspositie van de Turkse jongeren vallen in de resultaten
ook een aantal andere zaken op. Nederlandse jongeren zijn het het minst eens
met de stelling dat je mag slaan als je wordt beledigd; hun antwoorden verschil-
len niet alleen significant van die van de Turkse jongeren, maar ook van die van
de Marokkaanse jongeren. Ook bij de stelling over geweldgebruik om je goede
naam te verdedigen onderscheiden de Nederlanders zich significant, nu van alle
andere groepen: zij vinden iets dergelijks het minst acceptabel. Dit is eveneens
het geval bij de vraag over geweldgebruik om de eer van je familie te verdedi-
gen: ook hier zijn significant minder Nederlandse jongeren het mee eens, dan
jongeren uit alle andere groepen. Bij deze laatste vraag zijn er overigens meer
significante verschillen tussen groepen (zie tabel 5.1). In algemene zin kan men
zeggen dat de Surinaamse jongeren in hun opvattingen wat dichter bij de
Nederlandse jongeren staan, de Antilliaanse en Marokkaanse jongeren wat
dichter bij de Turkse jongeren. Maar de posities van Nederlandse en Turkse
jongeren verschillen het meest extreem van elkaar.

Resumé: Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat de jongeren uit de vijf
groepen het eens zijn over gebruik van geweld om jezelf of je familie te verdedi-
gen: dat mag zonder meer. Over de toelaatbaarheid van geweld om je bezittin-
gen (‘spullen’) te beschermen zijn alle groepen minder stellig. Geweld gebrui-
ken om je vrienden te verdedigen vinden Nederlandse jongeren significant
acceptabeler dan Surinaamse en Marokkaanse jongeren. Als het om eerkwesties
gaat, dan vinden de Turkse jongeren in alle gevallen geweld meer toelaatbaar
dan elke andere groep. De Nederlandse jongeren zijn duidelijk het minst gepor-
teerd voor geweldgebruik in kwesties van eer en goede naam. Wat geweldge-
bruik bij kwesties van familie-eer aangaat, staan de Surinaamse jongeren in hun
opvattingen wat dichter bij de Nederlandse jongeren en de Antilliaanse en
Marokkaanse jongeren dichter bij de Turkse jongeren.

In de gesprekken lichtten de jongeren (soms behoorlijk geëmotioneerd) toe wat
zij als een belediging (of een eerkwetsing) ervaren:

‘Naar mijn gevoel is Nederland het meest gewelddadig’, meent een Surinaams
meisje, ‘en aan de andere kant is dat ook weer niet zo. Maar ze lokken het hier
meer uit. Bijvoorbeeld: afgelopen donderdag kwam een Nederlandse jongen
naar ons toe in de kantine en zei: “Als ik hier nu een kooi neerzet, dan lijkt het
wel of ik in de dierentuin zit”. Als ik ruzie met iemand heb en ik heb ze gekraakt
(dat is: als ze niets meer terug weten te zeggen), dan eindigt het altijd met
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discriminatie! In Suriname is dat niet zo; iedereen gaat met elkaar om, daar heb
je geen discriminatie. (…) Als het over discriminatie gaat, of om ouders uit-
schelden, dan mogen ze van mij slaan. Als ze daarmee beginnen dan zou ik
zeggen: “Je moet nu ophouden!”, en als hij dat niet doet, dan ga ik slaan!’.

Volgens veel jongeren uit alle groepen is, naast gemeende discriminatie, even-
eens het beledigen van familie een reden om geweld te gebruiken:

‘Je moet vechten als je beledigd wordt, als ze discrimineren of over je familie
praten. Mijn moeder zou het ook niet accepteren als ik op haar scheld’, zegt een
Antilliaanse jongen en een andere Antilliaanse jongen voegt daar aan toe: ‘Geen
Antilliaan scheldt op zijn moeder.’

Een Marokkaanse jongen denkt er ook over: ‘Ze moeten niet over mijn familie
beginnen: dat is een gebrek aan respect of discriminatie. Als ze iets slechts over
iemand in mijn familie zeggen, dan ga ik vechten; dat moet wel, dan kan ik niet
mijn schouders ophalen, want dat zijn pijnlijke opmerkingen en dat kan niet.’

Vooral het beledigen van overleden familieleden is een goede reden om te gaan
slaan, volgens verschillende jongeren uit alle groepen. Bijvoorbeeld:

‘Als ze gaan schelden over mijn dode Oma, dan zou ik ze gelijk kapot slaan!’,
zegt een Surinaamse jongen en een Nederlandse jongen deelt die mening: ‘Als
ze gaan schelden over mijn dode oma, dan pik ik dat niet; dan sla ik erop.’

Bij de meeste Turkse en Marokkaanse jongeren zijn bovendien opmerkingen
over het zedelijke gedrag van vrouwelijke verwanten een reden om te gaan
slaan. Een Marokkaanse jongen vertelt:

‘Als jongens insinuaties over mijn zus maken, dat kan ik niet hebben. Als een
jongen zou zeggen: “Ik wil wat met je zus”, en ik zou een week later horen dat
het (met hem en mijn zus) gebeurd was, dan zou dat vreselijk zijn: te erg; dat
zou een te grote schande zijn! Vooral omdat ik gewaarschuwd was door hem,
omdat hij dat zei. Ik zou hem dood maken.’

De Turkse jongeren reageerden het meest heftig van alle groepen op het idee dat
de zedelijkheid van vrouwelijke familieleden in het geding is. Zij weidden hier
ver over uit:

Vraag MB: Stel iemand zou op school tegen jullie zeggen: ‘Hé, ik heb je moeder
met een man gezien’, en hij gaat er over roddelen. Wat zouden jullie dan doen?
J1: ‘Dan moet je wel wat doen. Dan ben je verplicht om te vechten voor de eer
van je moeder.’
J2: ‘Maar je kunt ook terugschelden en zeggen: “En ik heb jouw moeder ook
gezien”.’
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J3: ‘Ik zou die jongen aanvallen. Eerst zou ik met hem praten om erachter te
komen of het waar is of niet. Als het niet waar is, dan moet je slaan.’
J4: ‘Dan zou hij het niet overleven! Dan gaat hij echt te ver! Ik zou hem waar-
schuwen en als dat niet helpt en hij gaat door, dan ga ik naar zijn broer of zijn
moeder…, nee, liever naar zijn moeder.’
Vraag MB: Wie verplicht je eigenlijk om te gaan slaan, als blijkt dat wat die
jongen zegt over je moeder niet waar is?
J3: ‘Volgens de wet van de familie in Turkije moet dat.’
J1: ‘Ja, de wet in Turkije heeft met de namus te maken.’
J2: ‘Die verhaal van namus, dat ze daarom iemand gaan doden, is verleden tijd.’
J5: ‘In films komt dat alleen nog maar voor dat ze namus volhouden (iemand
doden om de eer van de familie te zuiveren).’
Vraag MB: Wat zou jij doen als je zus samen met een jongen een nacht weg
blijft?
J1: ‘Ik zou haar opzoeken en vragen wat ze gedaan heeft. En als dan blijkt dat
ze ergens geslapen heeft dan moet ze naar het ziekenhuis om te controleren of
ze nog maagd is. Je hoort in je omgeving wat je moet doen. Ze zeggen dan:
“Waarom was je niet streng voor haar?”, of: “Kom, we pakken die jongen en
leren hem een lesje”. Maar als ze zeggen: “Verkoop je je zusje of zo?”,’ of:
“Laat je je zusje verkopen door iemand”: dan houd je het echt niet meer uit als
zij zoiets zeggen!’ (draait onrustig op zijn stoel)
Vraag MB: Waarom is dat zo erg als ze zoiets zeggen?
J1: ‘Voor Nederlanders kan ik dat wel begrijpen, dat het voor hen heel gewoon
is. Voor hen (Nederlanders) is het absoluut heel normaal: omdat zij geen
roddels hebben. Tegenwoordig is het in Turkije best wel modern. Jongelui gaan
vaker samen uit. Ze kunnen gemakkelijker stiekem ergens heen zonder dat de
mensen er achter komen. Maar hier in Nederland is het strenger. Hier vallen de
Turken voor elkaar op en daarom is hier meer roddel. Veel meisjes in Turkije
worden nog vermoord door hun broers als zij met een jongen mee gaan. Drie
jaar geleden bijvoorbeeld heeft een jongen zijn zus en haar vriend voor de
school doodgeschoten en hij kreeg applaus toen hij naar de gevangenis werd
afgevoerd.’
Vraag MB: Waar was dat?
J1: ‘In Karam Marash bij Konya. In Konya zijn gierige mensen.’
Vraag MB: Wat zijn gierige mensen?
J1: ‘Die klein, ouderwets denken. Als het waar is dat mijn zus geen maagd meer
is dan zouden mijn ouders een trouwerij of een begrafenistocht mogen bijwo-
nen!’
Vraag MB: Wat bedoel je daar mee?
J1: ‘Nou, als mijn zus met een jongen geslapen heeft dan moet zij met hem
trouwen of anders komt er een familieberaad; ik ben nog te jong om daaraan
mee te doen. Maar mijn vader zou met mijn andere broers en mijn ooms,
eigenlijk alle mannen, samenkomen om te overleggen wat er moet gebeuren.’
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Vraag MB: En dan zouden ze in het familieberaad kunnen beslissen dat je zus
gedood moet worden?
J1: ‘Ja.’
Vraag MB: Waarom?
J1: ‘Zij mag pas een vriend hebben als zij gaat trouwen.’ (kijkt me veelbeteke-
nend aan)
Vraag MB: Mag je vader jou dan vragen om je zus te doden?
J1: ‘Ja, ik vind van wel en ik zou het ook doen als mijn vader het aan mij vraagt.’
J7:’ Ik zou de vriend van mijn zus willen leren kennen en met hem overleggen
wat er moet gebeuren. En ook met mijn zus. Een zus doden…, zou een familie
bereid zijn om dat te doen? Ik weet het niet. Anderen misschien wel, maar onze
familie zou dat niet doen.’
J6: ‘Ik zou tegen mijn vader zeggen: “Dat kan ik niet doen: het is jouw dochter
en mijn zus!” Voordat de vader de dochter gaat doden kan de zoon zijn vader
doden: want de zoon vindt zijn zus belangrijker.’
J8: ‘Als ik haar niet dood, dan zijn mijn ouders boos op mij en kennen mij niet
meer, dus ik pak het pistool en ik ga naar haar toe om het te vertellen en dan
gooi ik het pistool weg en zeg tegen mijn ouders dat ze dood is. En dan zeggen
mijn ouders: “Dat heb je goed gedaan”, maar ik ga haar echt niet doodschie-
ten, want dat slaat nergens op!’
J5: ‘Ja, ik zie het wel vaak op de Turkse TV: ongeveer een of twee keer per
maand komt er wel iets over eerwraak. Mijn ouders vinden het een ramp. Mijn
ouders zijn tegen eerwraak. Mijn zusjes zijn nu zes en twaalf jaar oud. Maar als
ze ouder zijn dan mogen ze niet uit wanneer zij dat willen. Namus is heel erg
belangrijk voor onze familie.’
J2: ‘Mijn ouders zijn ook tegen eerwraak’.
M1: ‘Eerwraak, daar doen ze niet aan bij ons in de familie.’
M2: ‘Bij ons is er wel eerwraak. Onze mensen komen uit Trabzon. Bij ons
pakken ze een pistool en “klaar!”’
M3: ‘Als het mijn zus was … ja … dat kunnen ze het toch weer dichtnaaien in
het ziekenhuis? (ontmaagding ongedaan maken - MB). Maar het is heel erg,
want ook al is zij door een serieverkrachter gepakt dan is zij toch niet eens meer
een “hond”. Voor een hond zouden ze dan nog meer respect hebben!’
M4: ‘Of ze kunnen haar terug naar Turkije sturen. De ouders kunnen zeggen:
“Je geeft ons ongeluk” en haar wegsturen.’
M5: ‘Als het met een vriendin van mij zou gebeuren, dan zou ik met haar ouders
gaan praten. Want haar wegsturen is niet goed.’
M8: ‘Nee, en haar doden dat is heel erg verkeerd. Omdat in het geloof is het zo
dat God maakt jou en God bepaalt wanneer je weg moet. Met doden verpest je
alles, het is niet goed. Je kunt het ook anders oplossen. Die vraag in de enquête
over dat meisje van 16 die met een jongen wegliep, dat is heel erg voor mij. Als
mijn dochter dat overtreedt (met een jongen wegliep) dan zou ik tegen haar
zeggen: “Je hebt niet naar mij geluisterd; doe nu maar wat je zelf wilt, met mij
heb je niets meer te maken.” Ze zou nog wel bij mij in huis mogen wonen, maar
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ik zou me niet meer met haar bemoeien. Maar je weet nooit hoe je dat later doet.
Misschien als ik later een dochter heb doe ik het anders; de situatie dan bekijken.’
M6: ‘Ik zou denk ik naar Turkije gestuurd zou worden als ik met een jongen
wegliep en daar moeten blijven. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze me echt
zouden doden. Bij mijn tante’s gezin denken wij dat mijn nichtjes zo vrij zijn
omdat mijn oom veel ouder is. Mijn oom is 60 en mijn tante 40. Wij denken dat
hij niet genoeg de baas is in zijn gezin.’
M7: ‘Nee, dat ze daar een meisje voor doden vind ik overdreven. Maar ook als
je het (ontmaagding) niet met je eigen wil is gebeurd kun je het wel vergeten. Ze
kijken je toch aan met het gezicht van: “Ja, jij hebt ‘dat’ gedaan!” Dat is het
meest erg: dat je naam slecht komt te staan en dat er dan geroddeld wordt.’
M1: ‘Alles heeft met de omgeving te maken. Die letten er op wat je doet. Daar-
om zijn er strenge regels. Wij hebben een strenge cultuur. Ook vanuit het geloof
zijn er grenzen: dat je dit en dat niet mag doen. Daarom moeten de ouders er op
letten met wie je omgaat. En je moet altijd uitkijken hoe je je gedraagt als
meisje, anders kun je het wel vergeten voor later: dan wil niemand meer met je
trouwen.’

De meisjes lijken onder een zwaar juk gebukt te gaan. Soms gaven zij hier uiting
aan:
M: ‘Het is echt heel erg moeilijk voor ons als meisjes, weet U. De jongens
mogen alles, maar wij moeten altijd voorzichtig zijn en wij mogen niet uit. Dat
vind ik niet leuk en het is eigenlijk ook niet eerlijk dat jongens wel alles mogen
en wij niet.’

Deze reactie van de meisjes roept de vraag op of de jongens vinden dat het
beteugelen van meisjes in de volgende generatie door moet gaan.
Vraag MB: Hoe willen jullie dat later gaan doen? Mag jullie dochter uit met een
vriendin naar de film of de disco?
J2: ‘Nee, mijn dochters mogen niet uit. Alleen als ze getrouwd zijn, mogen ze
met hun man samen uit.’
J3: ‘Ze mogen wel naar een fatsoenlijke plek: zoals een uitgaansgelegenheid
voor families. Het zit gewoon “in mij” over namus (gebaart met zijn handen
naar zijn borst om dit te benadrukken): door de tv en zo. Namus, daar valt niet
mee te dollen!’
Vraag MB: En door je ouders?
J3: ‘Ja, ook door mijn ouders…, maar namus blijft namus! Daarom heb ik later
ook liever geen dochter.’
J2: ‘Ja, ik heb later liever eerst een zoon en dan een dochter en dan kan hij op
haar letten.’
Vraag MB: Is een broer verantwoordelijk voor zijn zus en haar namus?
J3: ‘Als ik een getrouwde zus heb, dan heb ik mijn plicht gedaan en dan is het
zijn (haar) echtgenoot die naar de namus moet kijken (opletten). Maar als ze
nog thuis is dan is het mijn plicht.’
J4: ‘Mijn dochters mogen later alleen met hun broer uit.’
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J7: ‘Ze mogen niet alléén naar de disco. Alleen als ze iemand bij zich hebben
die ik vertrouw.’
Vraag MB: Gaan jullie wel eens naar de disco?
Groepje, allemaal (enthousiast): ‘Ja!’
Vraag MB: En dan dansen jullie zeker alleen maar met jongens?
Ze kijken me verbijsterd aan alsof ze water zien branden.
Groepje, allemaal: ‘Nee! Maakt U een grapje?’ (beginnen te lachen)
Vraag MB: Met wie dansen jullie dan? Met de Nederlandse meisjes?
Groepje, allemaal: ‘Ja, eh ja!’ (lachen een beetje schuldbewust omdat ze opeens
inzien waar ik op doel)

5.2 MENINGEN OVER SLAAN

‘Als je gelovig bent, dan moet je sowieso iemand niet slaan.’ (Surinaamse
jongen)

In deze paragraaf staat de vraag centraal wie volgens de jongeren in een bepaal-
de context geweld mag gebruiken. Deze hypothetische vraag spitst zich toe op
fysiek geweld (‘slaan’) binnen het huwelijk en binnen het gezin (wat, zoals
genoemd, in Nederland echter niet uitzonderlijk is), door leraren op school en
door de politie.

Eerder in dit hoofdstuk bleek dat bijna alle jongeren uit alle groepen vinden
dat ‘iedereen met zijn handen van een ander af moet blijven’; blijven zij bij dit
standpunt als het om personen binnen het gezin, daders (verdachten) en (on-
gehoorzame) leerlingen gaat? En zijn de opvattingen van de vijf groepen gelijk
of zijn er op bepaalde punten etnisch specifieke verschillen?

In de enquête zijn aan de jongeren in dit verband de onderstaande stellingen
voorgelegd.

1. Over geweld binnen huwelijk en gezin
• ‘Een man mag zijn vrouw slaan’;
• ‘Een vrouw mag haar man slaan’;
• ‘Een vader mag zijn kinderen slaan’;
• ‘Een moeder mag haar kinderen slaan’.

De antwoordcategorieën zijn: ‘ik vind dit niet goed’, ‘ik vind dit wel goed’ en
‘ik heb geen idee’. 

Daarnaast is aan de jongeren een casusvraag voorgelegd over de toelaatbaar-
heid van niet-Nederlandse normen voor huiselijk geweld in de Nederlandse
context:

• ‘Wij komen uit een land waar een vrouw geslagen wordt als zij zonder
toestemming het huis uit gaat. Mijn oom is nu met een Nederlands meisje
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getrouwd. Hij wil dat zij binnen blijft in hun huis in Utrecht. Zij gaat toch
naar buiten. Moet hij haar slaan? Wat vind jij?’

De antwoordcategorieën zijn: ‘ja, doen’, ‘nee, niet doen’ en ‘weet ik niet’.

2. Over geweld door leraren en politie
• ‘Een leraar mag een leerling slaan’;
• ‘De politie mag een dader slaan’.

De antwoordcategorieën zijn: ‘ik vind dit niet goed’, ‘ik vind dit wel goed’ en
‘ik heb geen idee’.

5.2.1 Over geweld binnen huwelijk en gezin

‘Slaan, tussen man en vrouw, is niet goed. Dan ben je “zielig” als je je vrouw
slaat. Als ze iets doet waar ik het echt niet mee eens ben dat ze het doet, dan zou
ik erover praten. Je moet elkaar ook vrijlaten, vind ik. Of een man een vrouw
slaat, heeft ook te maken met cultuurverschillen en hoe je zelf bent opgevoed en
of je als kind gezien hebt dat je vader je moeder slaat.’ (Nederlandse jongen)

De reacties van de jongeren op de stellingen over geweld binnen het huwelijk
zijn weergegeven in figuur 5.5. Wat in deze figuur niet te zien is, is de verdeling
van antwoorden over de categorieën ‘dat vind ik niet goed’ en ‘ik heb geen
idee’: zie hiervoor tabel H in de bijlage. De figuur geeft uitsluitend de percenta-
ges weer van leerlingen die het met de stelling eens zijn.

Figuur 5.5 – Opvattingen over geweld binnen het huwelijk, naar etnische groep

De jongeren zijn overigens heel stellig in hun reacties: de categorie ‘geen idee’
is weinig gebruikt (respectievelijk tussen 0% en 10% en tussen 2% en 9% bij de
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twee stellingen). De overgrote meerderheid is het niet met de stellingen eens
(tussen 76% en 100%) en wijst dus fysiek geweld tussen man en vrouw af.

Wat wel direct te zien is in figuur 5.5, is dat de Turkse jongeren er uit
springen bij de reacties op de stelling ‘Een man mag zijn vrouw slaan’: 17% is
het ermee eens. Het antwoord van deze groep verschilt significant van dat van
de Surinaamse, Nederlandse en Antilliaanse jongeren. Van de Marokkaanse jon-
geren is 6% het eens met de stelling; zij weifelen bovendien meer (10% ‘geen
idee’) dan Surinaamse, Antilliaanse en Nederlandse jongeren, die meer uitge-
sproken ‘tegen’ zijn.

In de gesprekken gaven enkele Turkse en Marokkaanse jongeren aan dat ‘over-
spel’ door de vrouw een reden is om haar te slaan, bijvoorbeeld:

Vraag MB: Vind je dat een man een vrouw mag slaan, bijvoorbeeld omdat zij
het eten niet op tijd klaar heeft?
Antwoord: ‘Nee, daar ben ik het niet mee eens. Dat kan gewoon niet. Je kan wel
ruzie maken, schreeuwen. Of je gaat voor je eigen koken; maar niet slaan. Maar
vreemd gaan…, misschien ben ik dan wel driftig met een klap.’(Marokkaanse
jongen)
En
‘Als een man met een man vecht dan vind ik het OK. Maar een vrouw slaan.
Nee! Met een vrouw moet je praten, ja met mannen ook natuurlijk. Je moet
gewoon kunnen praten. Als je vrouw vreemd gaat, ja dan moet je diegene die
met haar vreemd ging pakken en je vrouw zelf ook; dat is hun namus en dat vind
ik heel erg belangrijk. Maar als zij alsmaar aardig tegen mij doet en achter mijn
rug om met iemand anders mee gaat: dat pik je nooit. Ja, dan kan ik wel een
moord doen. Maar als ze tegen mij zegt: “Ik houd niet van je, et cetera”; OK,
dan gaan we scheiden.’ (Turkse jongen)

Bij de vraag of een vrouw haar man mag slaan, wijken de opvattingen van de
vijf groepen minder van elkaar af. De Turkse jongeren zijn het relatief het vaakst
eens met de stelling (11%), gevolgd door de Antilliaanse jongeren (9%); de
Nederlandse jongeren zijn het het minst vaak met de stelling eens (3%). Toch
verschillen de antwoorden van de Marokkaanse en Turkse jongeren enerzijds en
Nederlandse jongeren anderzijds op deze vraag significant van elkaar (Nederlan-
ders zijn vaker uitgesproken ‘tegen’). Bijzonder is wel dat wat meer jongeren uit
alle groepen, op de Turkse groep na, vinden dat een vrouw haar man mag slaan,
dan omgekeerd. Misschien redeneren zij dat vrouwen over het algemeen minder
hard kunnen slaan dan mannen, zoals verderop bij het slaan van kinderen ter
sprake wordt gebracht.

Bij de casusopgave – over de vraag of de allochtone man zijn Nederlandse
vrouw mag slaan – antwoordt binnen elke groep minder dan 5% van de jon-
geren: ‘ja, doen’ (zie tabel I in de bijlagen). De Marokkaanse jongeren wijken
in hun antwoorden significant af van alle andere groepen, omdat zij in de
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hoogste mate twijfelen (15%), het ‘slaan’ relatief het minst afwijzen (80%) en
het het vaakst eens zijn met de stelling (4,7%). Wellicht klinkt hierin door dat
een vrouw gehoor moeten geven aan de regels die haar man stelt en door hem
geslagen kan worden als zij dat niet doet, wat onder (Berberse) Marokkanen in
Nederland wel voorkomt (zie ook: van der Most van Spijk, 1991). Het is opval-
lend dat bij deze casusopgave de antwoorden van de Turkse jongeren niet sig-
nificant verschillen van die van de andere groepen; bij de stelling ‘Een man mag
zijn vrouw slaan’ sprong deze groep er immers uit. Waarschijnlijk heeft dit te
maken met het feit dat het maar zeer weinig voorkomt dat een (Turkse) vrouw
in Nederland niet alleen het huis uit mag van haar Turkse man (zie van der Most
van Spijk, 1991) en dat zij daarom geen reden in zien om een vrouw hiervoor
te slaan.

Mogen ouders hun kinderen slaan, in de ogen van de jongeren uit de vijf groe-
pen?

Een (ruime) minderheid van de jongeren vindt het goed als een vader of
moeder zijn of haar kind slaat (zie tabel J in de bijlagen). De Nederlandse
jongeren scoren op dit punt overduidelijk het laagst (17% en 19%), de Marok-
kaanse jongeren het hoogst (41% en 44%). In het algemeen wordt slaan door de
moeder iets meer acceptabel gevonden dan slaan door de vader. Bij beide
stellingen wijken de reacties van de Nederlandse jongeren significant af van die
van alle vier andere groepen. Er zijn hier duidelijk etnisch specifieke opvattin-
gen: voor Nederlandse jongeren is slaan door de ouders veel meer taboe.

Figuur 5.6 – Opvattingen over geweld van ouders tegenover kinderen, naar
etnische groep

In de gesprekken (zowel groepsgesprekken als individuele interviews) met de
jongeren uit alle groepen waren de meningen over het slaan van kinderen
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11 De leguaan (reuzenhagedis) is tegenwoordig een beschermde diersoort. In het verleden werd de
leguaan nogal eens in soep verwerkt, bijvoorbeeld met Kerstmis.

verdeeld. Sommigen zijn faliekant tegen slaan, anderen vinden het wel goed om
je kind ‘een tikje’ of een (verdiend) pak slaag te geven. Kinderen hard slaan,
vooral met een voorwerp, keuren de jongeren uit alle groepen af.

Het volgende fragment, ditmaal uit de gesprekken met de Antilliaanse
jongeren, illustreert de manier waarop jongeren uit alle groepen over dit onder-
werp discussiëren, waarbij de voorbeelden uit de Antillen uiteraard wel een
specifieke kleur aan de gesprekken geven:

J1: ‘Ouders mogen hun kinderen slaan, maar alleen met hun handen, niet met
een voorwerp.’
J2: ‘Op Curaçao slaan ze soms met de staart van een leguaan. Die staart leggen
ze in zout en laten hem dan drogen.11 Er zitten hele scherpe schubben aan, net
dorens en het doet vreselijke pijn als je daar een klap mee krijgt. Soms slaan ze
met een dunne tak, met van die kleine blaadje er aan; dat doet ook vreselijk
zeer.’
M1: ‘Ja, dat klopt. Je hebt daar de bara: dat is een soort boomtak met melk erin
en die melk is giftig. Daarmee wordt wel geslagen. De tak is zo dun als een
zweep en zwiept direct een snee in je huid bij een klap. Mijn oom heeft me een
keer een klap met een bara gegeven. We hebben op Curaçao een groot land
achter het huis en daar zijn geiten en cactussen. Ik mocht de cactussen niet
kapot slaan van mijn oom, want dan gaan de geiten er langs en nemen een stuk
cactus mee in hun vacht en brengen het ergens anders, waar weer nieuwe
cactussen beginnen te groeien. Zo krijg je overal cactussen, waar je ze niet wilt
hebben. Een keer sloeg ik cactussen kapot en mijn oom zag het en gaf me één
klap met een bara tegen mijn been: het was een vreselijke pijn.’
J3: ‘Een fundji paloe gebruiken ze ook: dat is een platte pollepel. Daar dreigen
ze ook mee: “Als je nu niet ophoudt, dan krijg je hier mee”; dan houd je wel
op.’
J4: ‘Of wat ze ook wel doen op de Antillen is zo’n grote riem pakken en die doen
ze in een emmer water en dan slaan ze met die natte riem, flatsj flatsj, dat is erg
joh!’
M2: ‘Een moeder mag een kind wel slaan, maar een vader niet.’
Vraag MB: ‘Waarom een vader niet?’
M2: ‘Hallo! Die vader, die slaat hard! Een moeder kan niet zo hard slaan. Mijn
moeder slaat mij ook, maar nooit hard.’
J4: ‘Nou, er zijn vrouwen die vreselijk hard kunnen slaan! Ik vind dat ouders
hun kind niet mogen slaan.’
M2:’Ha ha, dat is wel anders dan wat je daarnet zei, na het invullen van de
vragen!’
J4: ‘Ja, maar wat ik bedoel is: ouders mogen hun kinderen niet zomaar slaan.
Als je moeder dronken thuis komt bijvoorbeeld, en ze komt naar je toe en begint
je zomaar te slaan. Er moet wel een reden voor zijn.’
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Vraag MB: ‘Wat vind jij een reden om te slaan?’
J4: ‘Bijvoorbeeld hij is opgepakt en als hij vrij komt, dan krijgt hij een pak slaag
van zijn ouders. Of als hij iets gestolen heeft. Gewoon, als hij betrapt wordt met
iets.’
Vraag MB: ‘Zou jij je kinderen daar later voor slaan?’
J4: ‘Ik zou zelf mijn kinderen niet slaan.’
M2: ‘Hoe weet je dat nou, later denk je er misschien anders over als ze wat
gedaan hebben en dan ga je ze toch slaan.’
M1: ‘Ik vind dat geen van de beide ouders mogen slaan. Slaan helpt niet.’
J4: ‘Nee, het helpt niet. Ze gaan het toch weer doen. Ze zeggen tegen de ouders:
“Nee, ik zal het niet meer doen”, en dan komen ze buiten op straat en dan
komen ze hun vrienden tegen en dan gaan ze het toch weer doen.’
M3: ‘Slaan helpt wel, vind ik. Van mij mogen allebei de ouders hun kind slaan.’
M1: ‘Ouders kunnen beter straf geven. Iets kostbaars van ze afnemen, bijvoor-
beeld dat ze geen TV mogen kijken of zo.’
J1: ‘Allebei de ouders mogen slaan. Ik vind dat het helpt.’
M4: ‘Kinderen gaan hun ouders haten, als ze hen slaan. Een kind moet leren dat
hij jou kan vertrouwen; als je hem met een riem slaat of tegen de muur gooit dan
krijgt hij geen vertrouwen in jou.’
M5: ‘Kinderen die geslagen worden, zijn opgevoed met agressie. Als zij door
hun ouders geslagen worden, dan gaan zij later ook mensen slaan.’
M4: ‘Als kinderen geslagen worden dan raken ze er aan gewend en kan het ze
niet meer schelen. Sommige kinderen die door hun ouders geslagen zijn, gaan
later hun ouders slaan.’
M6: ‘Ouders mogen hun kind wel een tikje geven, als het kind heel klein is en
nog niet kan praten of je begrijpen als je zegt dat iets niet mag. Dan kun je een
tik geven om het duidelijk te maken. Maar als een kind groter is dan helpt een
tik niet meer en slaan ook niet.’

5.2.2 Over geweld door leraren en politie

‘Nederland zou ik een stuk rustiger willen zien. In Marokko gaan ze gelijk
hoeken (slaan) met een belediging: dat doet de politie daar. Als ik hier de politie
was dan zou ik ze (probleemjongeren) direct arresteren en boetes geven, dan
krijgen zij respect.’ (Marokkaanse jongen)

Tot slot zijn aan de leerlingen stellingen voorgelegd over slaan door leraren en
door de politie (zie figuur 5.7; en ook tabel K in de bijlagen). Voor leraren geldt
in de ogen van de jongeren overduidelijk wat zij al eerder stellig aangaven:
‘Iedereen moet met zijn handen van een ander afblijven’. Vrijwel niemand (tus-
sen 0% en 2%) is het met de stelling eens en vrijwel niemand twijfelt bij het
antwoord (tussen 0% en 3% ‘geen mening’). Bij de stelling ‘De politie mag een
dader slaan’ ligt het anders. Weliswaar vindt een minderheid van elke groep dit
goed, maar die minderheid is met name bij de Nederlandse jongeren toch zeer
aanzienlijk (35%). De Antilliaanse jongeren hebben het minst vaak geantwoord
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dat zij het met de stelling eens zijn (6%). In alle gevallen vindt een meerderheid
dat de politie daders niet mag slaan (tussen 83% bij de Antilliaanse jongeren en
51% bij de Nederlandse jongeren) en de percentages ‘geen idee’ liggen tussen
14% (Nederlandse jongeren) en 6% (Marokkaanse jongeren). De opvattingen
op dit punt onder Nederlandse jongeren verschillen significant van die van de
Antilliaanse, Surinaamse en Marokkaanse jongeren; voorts is er op dit punt een
significant verschil tussen de Antilliaanse jongeren enerzijds en de Surinaamse
en Turkse jongeren anderzijds (zie tabel K in de bijlagen). In de gesprekken
vertelden enkele Antilliaanse jongeren dat een vechtpartij kan ontstaan doordat
‘iemand je aanraakt’. Het zou kunnen dat de Antilliaanse jongeren op dit punt
wat gevoeliger zijn dan jongeren uit de andere groepen en daarom vaker vinden
dat ook de politie van daders af moet blijven.

Figuur 5.7 – Opvattingen over geweld door leraren en politie, naar etnische
groep

Resumé: De jongeren hebben eerder aangegeven dat ‘iedereen met zijn handen
van een ander af moet blijven’, maar in deze paragraaf werd duidelijk dat hier
bij nader inzien toch de nodige uitzonderingen op zijn. Met name is gebleken dat
een deel van de jongeren minder afwijzend staat tegenover huiselijk geweld dan
tegenover geweld door ‘vreemden’. Onder de Turkse jongeren is er een signifi-
cant grotere minderheid die vindt dat een man zijn vrouw mag slaan. Het slaan
van kinderen in het gezin, door vader of moeder, vinden Nederlandse jongeren
veel minder te accepteren dan jongeren uit de andere groepen. En meer dan een
kwart van de Nederlandse en Turkse jongeren kan ermee instemmen als politie
verdachten slaat. Het meest instemmend op dit punt zijn de Nederlandse jon-
geren, het meest afwijzend de Antilliaanse jongeren. Voor de gezagsrelatie op
school geldt dit in het geheel niet: ‘slaan’ door leraren wijzen alle groepen
radicaal af.

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Een leraar mag een leerling slaan De politie mag een dader slaan

Nederlanders Antillianen Surinamers Marokkanen Turken

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.



HOOFDSTUK 5148

Uit de gesprekken met de Nederlandse jongeren kwam naar voren dat zij de
aanpak door de politie te slap vinden. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
vooral de Nederlandse jongeren voorstander zijn van het ‘slaan van daders door
politie’. Verschillende Marokkaanse jongeren beamen in de gesprekken dat de
politie hier niet zo ‘streng’ optreedt en zeggen dat zij een duidelijk verschil zien
tussen de aanpak van de politie in Marokko en in Nederland. Maar zij zijn er
vaker niet van overtuigd dat het goed is als de politie in Nederland voortaan
lastige klanten mag slaan.

‘Er is een strengere aanpak nodig, met slaan en zo. Maar het is nu met de politie
te laat om de aanpak te veranderen. Marokkaanse jongeren zijn gewend aan hoe
de politie hier is en ze willen niet dat het een “Marokkaansachtige politie”
wordt. Marokkaanse jongeren pikken een strengere aanpak niet. Ze steken de
politie allemaal overhoop; dan komen de messen tevoorschijn. Nu is de politie
al bang voor ze. Ze komen met zijn vieren voor één persoon, of met allemaal
busjes en honden erbij. Het gaat alleen maar over de Marokkaanse jongens, niet
over meisjes.’ (Marokkaans meisje)

5.3 MENINGEN OVER WAPENBEZIT

‘Een wapen kan ook wel gevaarlijk zijn. Maar toch is het goed om een mes bij
je te hebben. Vooral een meisje! Ik heb hier op school met drie Marokkaanse
meisjes ruzie gehad. Eén van die meisjes zei tegen mij: “Ik heb een groot mes
en ik wacht op je na schoo”. Ik zei tegen haar: “Kom maar op”!’ (Turks meisje)

‘Nee, dat vind ik niet goed als mensen een mes bij zich mogen hebben, want als
je iemand doodsteekt: wat dan?! Nee, het is beter om jezelf op een andere
manier te verdedigen: je moet dan op een zelfverdedigingsport bijvoorbeeld.’
(Surinaamse jongen)

‘Bij ons thuis hebben we een knuppel bij de achterdeur staan. Voor het geval
iemand inbreekt.’ (...) ‘Mijn vader rent echt voor niemand weg. Hij heeft een
pistool en een mes op zijn slaapkamer.’ ( twee Nederlandse jongens)

‘Als mensen een pistool bij zich mogen hebben dan zou er meer geschoten
worden. Dan zou een jongen die iemand berooft doodgeschoten kunnen worden,
en eigenlijk hoort hij niet dood te gaan omdat hij iemand berooft. Als mensen
wapens mogen dragen dan zegt de één: “Ik neem het mee voor mijn veiligheid”,
en een ander zegt: “Ik neem het mee zodat ik beter mensen kan beroven”. Nee,
ik zou het niet goed vinden.’ (Antilliaanse jongen)

‘Pepper spray, als dat verkocht mocht worden, dat zou wel goed zijn tegenwoor-
dig. Dat kun je wel begrijpen.’ (...) ‘Ja, pepper spray dat kan wel, ja. Maar er
worden teveel geintjes mee uitgehaald. Daarom is het verboden. Maar voor
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vrouwen zou het wel goed zijn als het mocht, als bescherming.’ (...) ‘Het is geen
goed middel. Iemand krijgt het in zijn ogen, hij weet niet waar hij loopt, komt
er een auto tegen hem aan. Dan kan er een ongeluk gebeuren.’ (...) ‘Voor
oudere vrouwen is het misschien wel goed om pepper spray bij zich te hebben.’
(drie Marokkaanse jongens en een Marokkaans meisje)

Geweld kent vele gradaties. Een ernstige vorm van geweld is het gebruiken van
een wapen. Hoe kijken de jongeren uit de vijf groepen hiernaar? Vinden zij
bijvoorbeeld bedreiging met een mes in sommige gevallen gerechtvaardigd, of
het dreigen met een pistool om een inbreker uit huis te jagen? In enkele etnogra-
fische studies is aangetoond dat de opvattingen over wapengebruik etnisch
specifiek zijn (Yeşilgöz 1995; Van San 1998; zie ook hoofdstuk 1). Het is dan
ook mogelijk dat er bij de jongeren uit de vijf groepen verschillen van opvatting
bestaan over het gebruik van wapens (ook al zijn deze wettelijk verboden). Om
dit nader te onderzoeken, zijn in de enquête aan de jongeren vijf vragen voorge-
legd die verband houden met het bezit en gebruik van wapens. Drie van de
vragen zijn ondergebracht bij een casus (A tot en met C), twee hebben de vorm
van een stelling (D en E). Het gaat om de volgende vragen.

Casus
Inleiding: Lilian (16 jaar) woont pas kort in Nederland. Zij vraagt aan jou wat
je hier kunt doen om jezelf te beschermen.
A. Lilian zegt: ‘Ik word op school veel gepest’, en vraagt: ‘Zal ik een mes mee

naar school nemen, om de jongeren die pesten daarmee te bedreigen?’
B. Lilian zegt: ‘In ons flatgebouw is laatst ingebroken. Mijn vader gaat nu een

pistool kopen’ en vraagt: ‘Moet hij dat pistool gebruiken als er dieven ko-
men?’

C. Lilian zegt: ‘Ik ben laatst lastig gevallen door een jongen in de disco’ en
vraagt: ‘Zal ik de volgende keer met een busje traangas in zijn gezicht spui-
ten?’

Bij de casusvragen konden de jongeren kiezen uit de volgende drie reacties: ‘ja,
doen’, ‘nee, niet doen’ en ‘weet ik niet’.

Stellingen
D. ‘Ik vind het beter als je een mes bij je mag hebben op school.’
E. ‘Het is beter als vuurwapens (pistolen/geweren) vrij te koop zijn, zonder

vergunning.’

Bij de stellingen zijn de antwoordcategorieën: ‘mee eens’, ‘niet mee eens’, ‘geen
mening’.

De reacties van de vijf groepen jongeren op de casusvragen en de stellingen zijn
weergegeven in de tabellen 5.2 en 5.3. De bevindingen worden hier in samen-
hang besproken. Ruim 16% van de Turkse jongeren raadt het meisje uit de
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casusvraag aan een mes meer naar school te nemen om jongeren die pesten af
te schrikken. Bij de andere vier groepen is dit bij minder dan 10% van de
jongeren het geval. Bij deze vraag is er een significant verschil van opvatting
tussen de Turkse jongeren enerzijds en de Surinaamse en Nederlandse jongeren
anderzijds, die het dreigen met een mes blijkbaar het meest afwijzen. Dit
resultaat toont veel overeenkomst met de reacties bij stelling D (tabel 5.3): de
Turkse jongeren, op de voet gevolgd door de Marokkaanse jongeren, zijn het het
vaakst eens met de stelling ‘Ik vind het beter als je een mes bij je mag hebben
op school’ (beide ruim 10%). Voor beide groepen is het verschil met de Neder-
landse jongeren significant: de laatstgenoemde groep is het meest uitgesproken
tegen de stelling. De overgrote meerderheid van alle groepen is tegen gebruik
van een mes om te dreigen en voor een verbod om een mes mee naar school te
nemen; maar de Turkse groep is relatief het meest ‘soepel’.

Ten aanzien van het ‘gebruiken’ van een pistool (als er dieven in huis komen)
zijn alle groepen minder afwijzend dan over het dreigen met een mes tegen
jongeren die pesten op school. Slechts tussen 57% en 63% van de jongeren zegt
bij casusvraag B: ‘Nee, niet doen’ (bij casusvraag A was dit tussen 77% en
89%). De Turkse jongeren betonen zich opnieuw het meest coulant en hun
reactie verschilt significant van die van de Surinaamse jongeren die in zo’n
geval gebruik van een pistool het strengst afwijzen (het significante verschil
tussen Nederlandse en Surinaamse jongeren bij deze vraag heeft vooral te maken
met het grotere percentage twijfelaars bij de Surinaamse jongeren).

De afwijkende positie van de Turkse jongeren blijkt ook bij stelling E: ‘Het
is beter als vuurwapens vrij te koop zijn, zonder vergunning’. Opnieuw is de
minderheid die het hiermee eens is, onder de Turkse jongeren het grootst en de
groep verschilt significant van de Nederlandse en Surinaamse jongeren.

Tabel 5.2 – Reacties op casusvragen over wapenbezit en wapengebruik, naar
etnische groep

Casus A - ‘Mes mee naar school, om jongeren die pesten daarmee te bedreigen?’ 
Antwoord: N A S M T Totaal
Ja, doen:  6.6%  9.4%  4.4%  9.9%  16.3%  7.8%
Niet doen:  88.7%  86.8%  88.3%  84.1%  76.7%  86.9%
Weet ik niet:  4.6%  3.8%  7.3%  6.0%  7.0%  5.3%
N:  604  53  137  151  86 1031

Vijf groepen vergeleken: (df = 8) value = 15,935; p = .04
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .72;
p (NS) = .29; p (NM) = .28; p (NT) = .00; p (AS) = .29; p (AM) = .82; p (AT) = .35;
p (SM) = .18; p (ST) = .01; p (MT) = .32
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12 Er zijn hierbij wat minder respondenten, in verband met aanpassingen van de vragenlijst: zie
hoofdstuk 2.

Casus B - ‘Moet mijn vader dat pistool gebruiken als er dieven komen?’ 
Antwoord: N A S M T Totaal
Ja, doen:  23.2%  22.6%  18.8%  28.0%  32.6%  24.1%
Niet doen:  62.6%  56.6%  58.7%  57.3%  58.1%  60.6%
Weet ik niet:  14.2%  20.8%  22.5%  14.7%  9.3%  15.3%
N:  604  53  138  150  86 1031

Vijf groepen vergeleken: (df = 8) value = 14,468; p = .07
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .43;
p (NS) = .05; p (NM) = .42; p (NT) = .12; p (AS) = .84; p (AM) = .52; p (AT) = .12;
p (SM) = .08; p (ST) = .01; p (MT) = .44

Casus C - ‘Met traangas in gezicht spuiten?’
Antwoord: N A S M T Totaal
Ja, doen:  39.7%  39.6%  34.1%  29.3%  34.9%  37.1%
Niet doen:  48.2%  43.4%  47.1%  51.3%  48.8%  48.3%
Weet ik niet:  12.1%  17.0%  18.8%  19.3%  16.3%  14.6%
N:  604  53  138  150  86 1031

Vijf groepen vergeleken: (df =- 8) value = 11,685; p = .17
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .56;
p (NS) = .09; p (NM) = .01; p (NT) = .47; p (AS) = .77; p (AM) = .38; p (AT) = .81;
p (SM) = .68; p (ST) = .89; p (MT) = .64

Tabel 5.3 – Reacties op stellingen over wapenbezit, naar etnische groep

Stelling D - ‘Ik vind het beter als je een mes bij je mag hebben op school.’ 
Antwoord: N A S M T Totaal
Mee eens:  4.1%  5.7%  8.1%  10.2%  10.7%  6.0%
Niet mee eens:  92.3%  88.7%  89.0%  84.7%  81.3%  89.9%
Geen mening:  3.6%  5.7%  2.9%  5.1%  8.0%  4.1%
N: 12  584  53  136  118  75  966

Vijf groepen vergeleken: (df = 8) value = 16,105; p = .04
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .64;
p (NS) = .14; p (NM) = .02; p (NT) = .01; p (AS) = .59; p (AM) = .63; p (AT) = .51;
p (SM) = .56; p (ST) = .19; p (MT) = .70
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Stelling E - ‘Het is beter als vuurwapens vrij te koop zijn, zonder vergunning.’ 
Antwoord: N A S M T Totaal
Mee eens:  4.6%  1.9%  2.2%  6.6%  10.3%  5.0%
Niet mee eens:  92.7%  90.6%  94.1%  88.1%  79.3%  91.0%
Geen mening:  2.7%  7.5%  3.7%  5.3%  10.3%  4.1%
N:  603  53  136  151  87  1030

Vijf groepen vergeleken: (df = 8) value = 24,491; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .10;
p (NS) = .37; p (NM) = .14; p (NT) = .00; p (AS) = .53; p (AM) = .37; p (AT) = .13;
p (SM) = .15; p (ST) = .00; p (MT) = .18

Wat vinden de jongeren uit de vijf groepen van (casusvraag C) de optie om
traangas ter verdediging te gebruiken? Voor alle groepen geldt, dat hier veel
meer instemming is dan bij de andere vragen: tussen 29% en 40% van de jon-
geren zegt ‘Ja, doen’ op deze casusvraag. Ongeveer de helft is tegen, er zijn ook
veel twijfelaars (zie tabel 5.2). Het enige significante verschil bij deze vraag is
dat tussen de Nederlandse en de Marokkaanse jongeren. De Nederlandse jon-
geren zijn relatief het vaakst ( samen met de Antilliaanse jongeren) voorstander
van spuiten met traangas om jezelf te verdedigen en zij hebben ook de minste
twijfel in hun antwoorden. De Marokkaanse jongeren zijn het minst voor en
twijfelen het meest.

Resumé: Bij elk van de vijf vragen over wapens waren er significante verschil-
len tussen twee of meer groepen. Relatief meer Turkse jongeren rechtvaardigen
het bezit van wapens en het gebruik ervan – als dreigmiddel en ter verdediging.
Zij verschillen hierin het meest van de Nederlandse en Surinaamse jongeren.
Junger-Tas et al. (2003) komt tot een enigszins vergelijkbare conclusie op grond
van zelfrapportage over het dragen van wapens door allochtone jongeren in de
derde klassen van het voortgezet onderwijs in Rotterdam (pp 57, 58). De Turkse
jongeren zeggen net wat vaker dan jongeren uit andere groepen (uit Nederland,
Suriname, Antillen, Marokko en Kaapverdië) dat zij (af en toe, vaak, dagelijks)
een wapen (mes) op zak hebben (al ontlopen de groepen elkaar maar weinig).

In de gesprekken werd duidelijk dat weinig jongeren het dragen van een mes een
goede zaak vinden en maar heel weinig jongeren voorstander zijn van pistolen-
bezit. Een Turks meisje vertelt bijvoorbeeld:

‘Ik vind het wel goed als je gewoon een pistool mag kopen, maar met een
vergunning erbij. Mijn opa heeft dat ook in Turkije. Wij komen uit de buurt van
de Zwarte Zee; die mensen daar zijn gevaarlijk. Bijna iedereen heeft een pistool
of geweer, meestal met een vergunning. Er worden niet veel mensen gedood,
maar ja, soms ook wel. Het is bij hen net alsof ze verplicht zijn om een pistool
te hebben; het zit in het bloed. Iedereen kent mij daar, dus ik voel me daar niet
onveilig. Een keer vroeg ik aan mijn opa of ik ook mocht schieten met het
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geweer dat hij heeft. Hij zei: “OK, schiet maar op dat blaadje in die boom”. Hij
gaf me het geweer en liep weg en toen vond ik het eng en zei: “Blijf bij me
staan, laat me niet alleen met dat ding”; en vanaf toen hoefde ik niet meer te
schieten.’ (Turks meisje)

Het merendeel van de jongeren uit alle groepen wijst het gebruik van wapens af,
zowel vuurwapens als messen (al zeggen sommigen van hen wel dat ze soms
een mes bij zich hebben, omdat zij zich dan veiliger voelen). Wapens zijn
gevaarlijk en het gebruik ervan leidt tot ongelukken, zeggen zij. Enkele Antilli-
aanse jongens brachten duidelijk onder woorden hoe je wel hoort te vechten.
Bijvoorbeeld:

‘Als je vecht gebruik je jouw blote handen en je mag geen “laffe” dingen doen.
Laf is: iemand van achteren aanvallen, met meerdere personen één persoon te
lijf gaan, een wapen gebruiken en doorgaan met vechten als iemand op de grond
ligt. Als je “een man” bent dan gebruik je jouw vuisten: dan ben je “groot”.’
(Antilliaanse jongen)

De Surinaamse jongeren waren in de gesprekken zeer uitgesproken in hun
mening over wapens en vertelden daarbij met enthousiasme over geweren en het
beschermen van huis en haard in Suriname:

M1: ‘Als je groot wilt zijn dan doe je het gewoon met je eigen handen. Maar als
je stoer wilt zijn voor je vrienden, dan moet je vooral komen met een pistool of
met een mes!’
J1: ‘Een wapen gebruiken is heel erg laf: met een pistool heb je maar één kogel
nodig om iemand te doden. Een mes gebruiken is ook laf, want één steek kan al
fataal zijn als iemand doodbloedt.’
J2: ‘Ja, dat vind ik ook: een wapen gebruiken is laf.’
M2: ‘Wie vindt het nou niet laf om een wapen te gebruiken?’
M1: ‘Nou, degene die het doet natuurlijk!’
J3: ‘Van een pistool moet het wel zo blijven in de wet en ook met een mes. Stel
een kind wordt gek: dan pak je je pistool en schiet iemand neer. Of op school:
je wordt gek en trekt gelijk je mes.’
M3: ‘Ja, dat vind ik ook. Het is te erg als iedereen een mes of een pistool mag
hebben: dan kun je zo iemand doden.’
J3: ‘Ja, of ze moeten het ziekenhuis in. Stel je voor je hebt een pistool en je hebt
niet leren schieten, dan komt de kogel bij de verkeerden terecht!’
J4: ‘Vechten met een vuist is beter dan vechten met een mes.’
J5: ‘De pistolenwet zou ik niet gemakkelijker maken, want dan zou er veel meer
criminaliteit komen! Maar messen … ja, iedereen heeft wel een mes, dus eigen-
lijk is het gezeur dat het niet mag. Een vlindermes of een stiletto kun je zo kopen
als je ouders er toestemming voor geven. Maar een mes op zak hebben vind ik
wel te ver gaan…, maar je kunt ook niet iedereen controleren; dus als er een
keer een vechtpartij is dan is er altijd wel iemand die een mes bij zich heeft. Nee,
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ik vind je hoeft er geen bij je te hebben: voor jezelf is het misschien wel stoer om
een mes bij je te hebben, maar een ander heeft dan weer een groter mes, of heeft
er drie stuks (messen) bij zich: dus dan zijn zij weer stoerder …, nee, het is geen
goed idee om een mes bij je mogen hebben. Als brave burgers heb je geen
wapen nodig: je kunt rustig thuisblijven en je hoeft je er niet mee te bemoeien,
want de criminelen worden toch wel een keer gepakt of onder elkaar afgestraft.’
M4: ‘Nee, er mogen niet meer wapens bij komen, want Nederland gaat nu al de
richting op van Amerika: ze vermoorden hier nu ook al politici.’
J6: ‘Ik zou mensen niet eens vergunningen willen geven voor wapens! Want als
je wapens hebt dan gaan ze (de wapens) toch een drang geven om ze te gebrui-
ken; dus er mogen geen wapens in mijn land zijn, als ik de baas was.’
J3: ‘In Suriname hebben veel mensen geweren om mee te jagen en die mensen
hebben vaak ook een perceel en kunnen het geweer ook gebruiken om het per-
ceel te beschermen. Mijn opa heeft ook een geweer. Hij jaagt er mee op herten,
wilde zwijnen, vogels, flamingo’s: die noemen wij “pingo” en op krokodillen.’
J6: ‘Ja, veel mensen hebben een geweer in Suriname! Vooral als ze private
property hebben, om dieven weg te jagen.’
M4: ‘In Suriname is je terrein echt je eigendom: dat heb je hier niet.’
J5: ‘In Suriname hebben mensen inderdaad vaak geweren. Maar dat is meer om
er mee te dreigen dan om ermee te schieten.’
M6: ‘Ik was een keer in Suriname en toen kreeg ik honden achter me aan.’
M4: ‘Hier zijn honden niet zo agressief als daar (in Suriname). Ze gebruiken
daar honden om op het erf te passen.’
M6: ‘Hier in Nederland heb je minder honden en je mag ze niet loslaten. Maar
in Suriname wel, en je mag daar een wapen hebben om jezelf en om je huis te
beschermen. Maar ik weet niet of het daar van de wet mag. Hier in Nederland
doen ze alles precies volgens de wet.’
M4: ‘Mijn oom in Suriname heeft twee zwarte panters. Dan durven ze niet te
komen! Als het hier net zo was als in Suriname (met honden en geweren) dan
waren er veel minder overvallen.’
J7: ‘Mijn oom heeft in Suriname twee winkels. Daar verkopen ze medicinale
kruiden die op het land gekweekt worden. Mijn oom koopt die kruiden in. Wij
hadden een perceel en mijn oom had een geweer. En ik had er ook één (geweer):
zo'n kleintje (houdt zijn handen op ongeveer 60 cm van elkaar). Mijn oom en ik
gingen vaak samen jagen. Die geweren waren natuurlijk niet bedoeld om op
mensen te schieten, maar wel om mee te jagen. Dat deden we vaak; meestal op
vogels: op flamingo’s en papegaaien en soms op reuzenhagedissen: leguanen.
Of op kleine tijgers of krokodillen. Krokodillenvlees is goed voor je huid.
Papegaaien pluk je net als een kip. Maar het smaakt wel anders: lekker! Als je
doodstil blijft staan, dan doet een tijger je niets!’
M7: ‘Mijn broer had in Suriname een brommer gehuurd van jongens en die
(brommer) bleek gestolen te zijn. De jongens die de brommer aan hem verhuurd
hadden wilden hem voortijdig terughebben. Mijn broer weigerde hem terug te
geven, want hij had de huur voor langer betaald en toen reed hij weg op de
brommer en toen hebben ze op hem geschoten met een geweer. Mijn broer is
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toen naar het huis van mijn tante gerend, maar op weg naar het ziekenhuis is hij
overleden want ze hadden met panja agra geschoten. Dat is een kogel met kruit
er in. In het lichaam barst die kogel open en dan verspreiden de splinters, die
in de kogel zitten, zich door het hele lichaam; dat kunnen ze er niet meer uitha-
len want er zitten dan overal kleine stukjes in je lichaam. Nee, de wapenwet is
goed zoals die nu is. Als niemand een wapen mag hebben, dan is er minder
geweld. Als de één een wapen heeft, dan ziet de ander dat hij een wapen heeft
en dan koopt die er ook één en dan wordt het steeds meer met het geweld. In
Suriname zeggen sommige mensen die iemand neerschieten: dat ze niet wisten
wat ze deden, omdat ze onder invloed van voodoo zijn. Maar dat klopt niet, want
als je onder invloed van voodoo bent dan kun je niet zeggen: “Ik wist niet wat
ik deed”. Want als je onder invloed van voodoo bent, dan weet je dat niet dat
je onder die invloed bent. Pas later, als je beter bent, kun je dat weten. Dus als
iemand dat wel zegt, als hij zegt: “Ik ben onder invloed van voodoo”, dan weet
je dat hij liegt.’

5.4 SAMENVATTING

Net zoals dit het geval was bij de algemene diefstalnorm, blijkt ook de algemene
geweldsnorm van de vijf groepen jongeren gelijk te zijn. Bij doorvragen over
defensief geweld is gebleken dat Nederlandse jongeren hiervoor meer terug-
schrikken dan jongeren uit de andere groepen. Geweld gebruiken om je spullen
te verdedigen vinden de Marokkaanse jongeren significant meer acceptabel dan
de Nederlandse jongeren. Deze laatste groep kan juist weer meer instemmen met
geweldgebruik om je vrienden te verdedigen dan Surinaamse en Marokkaanse
jongeren. Als eer in het spel is, dan vinden de Turkse jongeren gebruik van ge-
weld relatief met meest te rechtvaardigen.

Ten aanzien van huiselijk geweld verschillen de meningen, hoewel de
meerderheid in elk groep hier afwijzend tegenover staat. Turkse jongeren vinden
het significant vaker acceptabel dat een man zijn vrouw slaat. Het omgekeerde,
het slaan van een man door zijn vrouw, wijzen Nederlanders sterker af dan de
andere groepen, vooral dan Turkse en Marokkaanse jongeren. Het slaan van
kinderen door hun ouders wijzen Nederlandse jongeren sterker af dan de andere
groepen. Het gebruik van geweld (‘slaan’) door de politie tegenover verdachten
vinden Nederlandse jongeren significant vaker aanvaardbaar dan Antilliaanse,
Surinaamse en Marokkaanse jongeren.

Turkse jongeren staan relatief minder negatief tegenover wapenbezit en wa-
pengebruik (als dreiging en ter verdediging) dan jongeren uit de andere groepen.
Belagers bespuiten met traangas vinden Nederlandse jongeren significant accep-
tabeler dan Marokkaanse jongeren. In tabel 5.4 is voor de enquêtevragen aange-
geven of de groepen jongeren hierop gelijk dan wel verschillend (dat wil zeg-
gen: mimimaal tussen twee groepen een significant verschil) hebben gereageerd.

Uit de gesprekken is voorts gebleken dat de vijf groepen jongeren ten dele
dezelfde afwegingen en overwegingen hebben bij geweld, maar dat er ook
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accentverschillen zijn. Zo uiten de Nederlandse jongeren de sterkste weerstand
tegen gebruik van geweld. De Marokkaanse jongeren wegen de voor- en nadelen
van geweld tegen elkaar af. De Turkse jongeren praten zeer geëmotioneerd over
het – al dan niet met geweld – verdedigen van familie-eer. De Antillianen zijn
vertrouwd met knokpartijtjes onder jongeren en leggen samen met de Surina-
mers veel nadruk op wat zij ‘een eerlijk gevecht’ noemen.

Tot slot valt op dat de jongeren uit alle groepen graag het land van herkomst
betrekken bij het vertellen over de geweldsopvattingen.

Tabel 5.4 – Opvattingen over geweld, samenvatting van enquêteresultaten

Onderwerpen uit de vragenlijst Opinie van de
vijf groepen

Algemene geweldsnorm en offensief/defensief geweld
Positieve/negatieve associatie bij geweld
Iedereen moet met zijn handen van een ander afblijven
Geweld gebruiken is onbeschaafd
Geweld lost niets op
Iemand slaan is altijd verkeerd
Als je een klap krijgt dan mag je terugslaan
Als je een klap krijgt dan moet je terugslaan
Wie niet terugslaat, is een mietje
Als ik een klap krijg, dan geef ik er drie terug

Gelijk
Gelijk
Gelijk
Gelijk
Verschillend
Gelijk
Verschillend
Verschillend
Verschillend

Normvastheid: casuïstiek
Geweldgebruik om je spullen te verdedigen
Geweldgebruik om jezelf te verdedigen
Geweldgebruik om je vrienden te verdedigen
Geweldgebruik om je familie te verdedigen
Als je beledigd wordt, dan mag je slaan
Geweldgebruik om je goede naam (eer) te verdedigen
Geweldgebruik om de goede naam (eer) van je familie te verdedi-
gen

Verschillend
Gelijk
Verschillend
Gelijk
Verschillend
Verschillend
Verschillend

Meningen over geweldgebruik (door wie?)
Een man mag zijn vrouw slaan
Een vrouw mag haar man slaan
Casus: allochtone vrouw mag zijn Nederlandse vrouw slaan
Een vader mag zijn kind slaan
Een moeder mag haar kind slaan
Een leraar mag een leerling slaan
De politie mag een verdachte slaan

Verschillend
Verschillend
Verschillend
Verschillend
Verschillend
Gelijk
Verschillend

Meningen over wapenbezit
Casus: dreigen met mes als je gepest wordt
Casus: pistool gebruiken om inbreker te verjagen
Casus: belager bespuiten met traangas
Ik vind het beter als je een mes bij je mag hebben op school
Het is beter als vuurwapens vrij te koop zijn, zonder vergunning

Verschillend
Verschillend
Verschillend
Verschillend
Verschillend
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1 Antilliaanse gezegde. Letterlijke vertaling: ‘Laat hen aan God over’. Vrije vertaling: God straft
(onmiddellijk).

2 Zie hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 6

OPVATTINGEN OVER STRAF

‘Laga nan pa Dios.’1

In hoofdstuk 1 werd op basis van een verkenning van wetenschappelijke litera-
tuur duidelijk dat er verschillen kunnen bestaan in opvattingen over straf tussen
verschillende etnische groepen in Nederland. In dit hoofdstuk zal nader worden
verkend of dit ook geldt voor jongeren uit de vijf groepen, of dat zij juist gelijke
strafopvattingen hebben.

Drie aspecten komen hierbij aan de orde: opvattingen over de functies van
straf, opvattingen over vormen van straf die in de ogen van de jongeren in
Nederland toelaatbaar zijn, en opvattingen over de mate van straf die gerecht-
vaardigd is in geval van bepaalde overtredingen en misdrijven. De eerste twee
onderwerpen, functies en vormen van straf, komen achtereenvolgens aan de orde
in de paragrafen 6.1 en 6.2. In paragraaf 6.3 komen de opvattingen van de jon-
geren aan bod over de mate van straf voor diefstal van geld, voor geweld op
school en voor moord en doodslag. In paragraaf 6.4 geven de jongeren hun me-
ning over eigenrichting. Opvattingen over bestraffing van eergerelateerd geweld
en het laten meewegen van de etnische achtergrond van de dader bij het bepalen
van de strafmaat krijgen tot slot apart aandacht in paragraaf 6.5. De belangrijkste
bevindingen uit het hoofdstuk worden in paragraaf 6.6 samengevat.

6.1 IDEEËN OVER FUNCTIES VAN STRAF

‘Het belangrijkste van een straf vind ik, dat ze er zeker van zijn dat iemand er
wat van geleerd heeft’. (Antilliaans meisje)

Binnen een (nationaal) rechtssysteem heeft het opleggen van straffen voor
delicten een aantal verschillende typen functies of doelen. Lissenberg e.a. (2001)
onderscheiden in dit verband drie groepen van doelen: speciale preventie,
generale preventie en genoegdoening aan het slachtoffer.2 In de enquête is in
eenvoudige bewoordingen voor elk van deze drie groepen een denkbare functie
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van straf geformuleerd, waarbij leerlingen met een cijfer (van 0 tot 10) moesten
aangeven hoe belangrijk zij die functie van straf vinden. Er is dus niet gestreefd
naar volledigheid in het afvragen van alle mogelijke aspecten van de functies
van sancties. De volgende stellingen zijn in de enquête gebruikt:

A Straf is om iemand misdadig gedrag af te leren (verwijst naar speciale
preventie);

B Straf is bedoeld om mensen af te schrikken (verwijst naar generale preven-
tie);

C Als de dader straf krijgt, dan is het slachtoffer tevreden (verwijst naar ge-
noegdoening aan het slachtoffer).

In figuur 6.1 is voor de vijf groepen aangegeven hoe zij aan de hand van deze
drie voorbeelden verschillende doelen van straf beoordelen (zie ook tabel L in
de bijlagen).

Figuur 6.1 – Ideeën over functies van straf, naar etnische groep: gemiddelde
scores

Het eerste dat opvalt, is dat de jongeren uit alle groepen het hoogste cijfer geven
aan het ‘iemand misdadig gedrag afleren’ als straffunctie: tussen 7 en 8. De
Marokkaanse en Antilliaanse jongeren geven hier gemiddeld het hoogste cijfer,
maar er zijn geen significante verschillen tussen de vijf groepen. Voor de functie
om ‘mensen af te schrikken’, geven alle groepen een wat lager cijfer, grofweg
tussen 6 en 7. De Turkse en Nederlandse jongeren scoren relatief het hoogst,
maar opnieuw zijn er tussen de groepen geen significante verschillen. De laatste
stelling, ‘Als de dader straf krijgt, dan is het slachtoffer tevreden’, krijgt bij vier
van de vijf groepen de laagste score (voor de Surinaamse jongeren gelijk aan
stelling B): tussen 5,3 en 6,3. Hier zijn wel significante verschillen vastgesteld,
namelijk tussen Nederlandse jongeren enerzijds en Surinaamse en Turkse jon-

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

C Genoegdoening

B Afschrikken

A Afleren

Nederlanders
Antillianen
Surinamers
Marokkanen
Turken
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3 Harchaoui (voorzitter van FORUM) vertelde dat het in de Berberse cultuur gebruikelijk is om in de
gemeenschap bekend te maken dat iemand een misdaad heeft begaan en dat een aangewezen groep
mensen zich vervolgens om het lot van de delinquent bekommert, om te voorkomen dat hij opnieuw
een misdaad pleegt. De wetenschap dat een misdrijf binnen de gemeenschap bekend wordt, heeft een
preventieve werking op criminaliteit. Daarbij zorgt het bekendmaken van het misdrijf ervoor dat de
sociale controle zich in de gemeenschap verscherpt. 

geren anderzijds. Verder is opvallend dat genoegdoening, als functie van straf,
laag scoort bij de Nederlandse jongeren, zeker in vergelijking met hun scores bij
de voorbeelden van speciale en generale preventie. Zoals verderop in dit hoofd-
stuk zal blijken, vinden vooral Nederlandse jongeren dat er in Nederland niet
hard en streng genoeg gestraft wordt. Misschien draagt deze perceptie ertoe bij,
dat zij menen dat ‘straf’ – zoals zij die in Nederland kennen – aan slachtoffers
onvoldoende genoegdoening biedt.

6.2 OPVATTINGEN OVER VORMEN VAN STRAF

‘Het is beter zoals in Amerika, daar krijgen ze de doodstraf.’ (Marokkaans
meisje)
‘Een strafblad, dat vind ik echt belangrijk. Ze moeten bang worden voor hun
toekomst.’ (Turkse jongen)
‘Een celstraf en een boete, vind ik goed. Ik zou ze groot geld laten betalen!’
(Nederlands meisje)

Aan de jongeren is de vraag voorgelegd welke soorten van straf in Nederland
opgelegd mogen worden, als zij het in dit land voor het zeggen hadden. Tijdens
het pilotonderzoek was al gebleken dat jongeren uit verschillende etnische
groepen van mening verschillen over vormen van straf die zij dan wel te ‘slap’
vinden (denk aan toegangsverbod of aan taakstraffen), dan wel absoluut onaan-
vaardbaar (denk aan doodstraf) vinden, of juist wel ‘goed’ vinden zoals voor
schut zetten (term van de jongeren).3 Dit was reden om via de enquête de
opvattingen van de groepen meer systematisch in kaart te brengen en om in de
individuele gesprekken en groepsgesprekken ook over vormen van straf door te
praten. Het is te verwachten dat er tussen de groepen significante verschillen
bestaan, die deels zijn terug te voeren op verschillen in rechtspraktijk in de
herkomstlanden, deels op culturele verschillen in opvatting over wat al dan niet
‘helpt’ als sanctie, en deels ook op de positionering van de groep binnen de
Nederlandse samenleving. Wat dit laatste betreft, kan men bijvoorbeeld denken
aan uitzetting uit Nederland als – theoretisch denkbare – straf, waarover Neder-
landse jongeren waarschijnlijk anders oordelen dan Antilliaanse of Marokkaanse
jongeren.

In tabel 6.1 is aangegeven over welke vormen van straf de leerlingen een
mening is gevraagd. In de linkerkolom staan typen van sancties, in de rechterko-
lom staan de bijbehorende omschrijvingen zoals ze aan de leerlingen zijn
voorgelegd. 
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4 Het voorbeeld (‘een poos niet in de winkel mogen komen’) is voor de duidelijkheid toegevoegd,
omdat uit het pilotonderzoek bleek dat jongeren een toegangsverbod tot de disco anders waarderen
dan het toegangsverbod tot bijvoorbeeld een winkel, of een voetbalstadion. Bovendien maakte het
veel voor hen uit of het een tijdelijk of een permanent toegangsverbod betreft.

5 Zoals gezegd zijn de antwoordcategorieën ‘altijd’ en ‘soms’ in principe niet te onderscheiden (soms
= ja, en altijd = ja). Wel maken deze twee antwoordcategorieën het mogelijk om te zien hoeveel
jongeren harde opvattingen hebben bij een specifieke vraag en hoeveel een genuanceerde. Het
percentage ‘nooit’ biedt hier het meest duidelijke beeld van hoe de opvattingen van de jongeren over
deze strafvragen zich tot elkaar verhouden .

Tabel 6.1 – Elementen van de enquêtevraag over vormen van straf

Typen van sancties Omschrijvingen in de vragenlijst

Reguliere straffen • Strafblad (naam + misdaad bewaren
in de politiegegevens)

• Geldboete
• Gevangenisstraf (opsluiten)

Alternatieve straffen • Leerstraf (verplicht een korte cursus
volgen)

• Taakstraf (verplicht een aantal uren
werken, zonder loon)

• Iemand in de groep voor schut zetten
• Begeleiding (aandacht en hulp van

een groep mensen)

Uitsluiting • Toegangsverbod (een poos niet in de
winkel mogen komen)4

• Verbanning (iemand het land uit stu-
ren)

Lijfstraffen • Doodstraf (voor moord)
• Slaag (met een stok)
• Verminking (vinger of hand eraf hak-

ken)

Op de vraag ‘Hieronder staan straffen uit verschillende landen. Welke straffen
zouden ze in Nederland mogen gebruiken? Wat vind jij?’, konden zij antwoor-
den: ‘ altijd’, ‘soms’, ‘nooit’, of ‘geen idee’.

In tabel 6.2 is een deel van de antwoorden op de vragen over vormen van
straf weergegeven:5 alleen de percentages jongeren die zeiden dat een bepaalde
straf ‘nooit’ gegeven mag worden. De volledige resultaten zijn te vinden in tabel
M in de bijlagen.

Eerst worden die vormen van straf besproken, waarover de meeste en de
meest significante verschillen van mening bestaan: doodstraf, verbanning en
toegangsverbod. Daarna komen de vormen van straf ter sprake waarbij minder
groepen significant verschillende opvattingen hebben of waarbij de verschillen
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minder uitgesproken zijn: taakstraf en leerstraf, ‘voor schut zetten’ en het
strafblad. 

Tot slot komen ook voor de overige vormen van straf enkele observaties aan
de orde op basis van de gesprekken en de cijfers.

Tabel 6.2 – Opvattingen over typen straf, naar etnische groep

Deze straf mag
van mij nooit:

Groepen jongeren Significante
verschillenN A S M T

Strafblad  4.1%  9.6%  6.1% 12.5% 6.5% p (NM) = .00

Geldboete  2.5%  0%  5.3%  5.4% 9.0% Geen berekening
mogelijk*

Gevangenisstraf  0.8%  0%  0.8%  2.7% 1.3% Geen berekening
mogelijk*

Taakstraf  6.0%  9.6% 11.4% 10.8% 21.5% p (NT) = .00

Leerstraf 11.3%  3.8%  7.8%  9.8% 10.3% p (NS) = .00;
p (AS) = .03

Voor schut zetten 46.9% 45.3% 47.8% 47.7% 49.4% p (MT) = .02;
p (SM) = .03

Begeleiding  6.3%  7.7%  4.6%  7.2% 3.8% Geen berekening
mogelijk*

Toegangsverbod 13.2%  5.8% 13.0% 14.4% 28.2% p (NT) = .00;
p (AT) = .01;
p (ST) = .01

Verbanning 33.4% 65.4% 54.2% 57.7% 56.4% p (NA) = .00;
p (NS) =.00;
p (NM) = .00;
p (NT) = .00

Doodstraf 33.3% 34.0% 43.2% 45.4% 66.3% p (NM) = .00;
p (NT) = .00;
p (MT) = .01;
p (AT) = .00;
p (ST) p = .01

Stokslagen 68.7% 75.5% 77.0% 74.8% 70.9% Geen significante
verschillen

Verminking 86.6% 94.3% 92.0% 88.1% 89.4% Geen significante
verschillen

(*)Bij een minimum expected count van < 1 in de Chi Square Test en/of wanneer
>20% van de cellen een expected count van <5 heeft, zijn deze uitkomsten alleen op
face value te beoordelen.
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Wat de doodstraf betreft, verschillen de opvattingen van de groepen significant
van elkaar; waarbij vooral het verschil tussen de Nederlandse en Turkse jon-
geren treffend is. De Turkse jongeren zijn fellere tegenstanders van de (hypothe-
tische) toepassing hiervan in Nederland dan alle andere groepen; maar liefst
tweederde zegt dat dit ‘nooit’ zou mogen. De helft tot bijna tweederde van de
Nederlandse, Antilliaanse en Surinaamse jongeren vindt dat men in Nederland
‘soms’ of ‘altijd’ de doodstraf mag toepassen (als sanctie voor moord), waarbij
de Nederlandse jongeren met 62% het hoogst scoren en de Surinaamse jongeren
met 50% het laagst. De Nederlandse jongeren zijn bovendien duidelijk vaker
voor de doodstraf dan de Marokkaanse jongeren. Wat de opvattingen van de
Nederlandse jongeren betreft is het mogelijk dat er een verband is tussen het
leven in een land waar de doodstraf allang niet meer bestaat (zie noot 14 in
paragraaf 2.3) en opvattingen over de doodstraf. De doodstraf is dan eerder een
fictie dan een ruwe werkelijkheid in de directe omgeving. Dit zou dan eveneens
verklaren waarom de Turkse jongeren (in Turkije werd de doodstraf pas in 2002
afgeschaft) en de Marokkaanse jongeren (in Marokko is de doodstraf in principe
nog steeds wettelijk toegestaan) duidelijk minder vaak voorstander van de
doodstraf zijn: in hun belevingswereld is de doodstraf wellicht minder fictief.
Een andere plausibele verklaring van het significante verschil van opvatting
tussen de groepen is het verband tussen de mate van tevredenheid over de
straffen voor moord in Nederland en ideeën over de doodstraf: Nederlandse
jongeren zijn duidelijk het minst tevreden over deze straffen (zie verderop figuur
6.6). In de gesprekken met Antilliaanse, Surinaamse en vooral Nederlandse
jongeren bleek dat zij regelmatig vinden dat iemand de doodstraf zou moeten
krijgen:

‘De straffen zijn niet streng genoeg. Wat krijgen ze voor moord: 12 jaar? Ik zou
ze de doodstraf geven.’ (Antilliaans meisje)

Zij noemen dan bijvoorbeeld seriemoordenaars en mensen die door brandstich-
ting velen om het leven hebben gebracht:

‘(...) De doodstraf is beter! Van een seriemoordenaar vind ik sowieso dat hij
dood moet! Het is gewoon onmogelijk dat iemand een behandeling krijgt en hem
dan na een jaar weer vrij laten! Als iemand meer dan één persoon vermoordt
dan moeten ze de doodstraf krijgen. Bij één moord kun je nog zeggen: gevan-
genisstraf. Maar als hij meer mensen gedood heeft, dan komt hij weer vrij en
dan doet hij het weer. Dan kun je hem beter zelf ook om het leven brengen!’
(Nederlandse jongen)

‘De doodstraf vind ik in sommige gevallen wel goed. Bijvoorbeeld bij een
pyromaan die 30 mensen omgebracht heeft. Maar als die persoon ziek in zijn
hoofd is en daarom de boel in brand gestoken heeft, dan moet hij wel een hele
lange gevangenisstraf krijgen, maar geen doodstraf.’ (Surinaamse jongen)
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6 Direct nadat minister Nawijn (2002) een proefballonnetje opliet om zogeheten draaideurcriminelen
(met namen Marokkaanse) terug te sturen naar hun land van herkomst, had dit nieuws zich op de
school waar dit onderzoek op dat moment gaande was, verspreid. Nawijns idee werd daarop ingezet
om medeleerlingen te plagen, vooral Marokkaanse, met opmerkingen als: ‘Pas jij maar op, Hassan,
ze gaan je terugsturen naar Marokko!’ Treffend was dat de reactie van de geplaagde Marokkaanse
jongens er geen was van verontwaardiging, maar eerder van verlegenheid (schaamte) en zelfs angst.

Verder vinden velen van hen dat jongeren die iemand doden tijdens het plegen
van zinloos geweld, verkrachters die hun slachtoffer vermoorden en kinder-
moordenaars de doodstraf verdienen:

‘Iedereen heeft recht op leven. Alle mensen zijn gelijk. Maar verkrachters, dat
vind ik heel moeilijk, daarbij weet ik het nog niet; misschien toch de doodstraf.’
(Surinaamse jongen)

‘(…) In Amerika krijg je gelijk de doodstraf hoor! Ik zou hem de doodstraf
geven! Dan had 'ie maar na moeten denken voor hij Jasmina doodde.’ (Neder-
lands meisje)

In de gesprekken met Turkse en Marokkaanse jongeren kwam het nauwelijks
voor dat zij zich voor de doodstraf uitspraken.

Verbanning als straf is voor Nederlandse jongeren meer acceptabel dan voor alle
andere groepen.6 De mening van de Nederlandse jongeren over deze straf
verschilt significant van de mening van de jongeren in alle andere groepen.
Slechts eenderde van de Nederlanders vindt dat je nooit iemand mag verbannen;
voor de andere groepen varieert dit van 54% tot 65%.

Een reden hiervoor kan zijn dat Nederlandse jongeren – die in het algemeen
vrij hard oordelen over straffen, zoals in dit hoofdstuk blijkt – het uitzetten van
allochtone delinquenten een goede oplossing vinden, omdat zij zich dikwijls
machteloos voelen in hun verweer tegen agressief gedrag van met name sommi-
ge Marokkaanse jongeren. Een Nederlands meisjes verwoordt dit standpunt
onverbloemd:

‘Wij moeten altijd oplossingen zoeken, wij moeten ons altijd defensief opstellen:
dat vreet aan me! Marokkanen zijn zo volslagen brutaal! Hoe kun je dat aan?
Hier zat de politie gisteren op school, maar die hebben ook geen oplossing. Ze
(groepje Marokkanen) komen uit de auto en dan ben je de klos als je in die
groep staat waar ze op af komen. Ze (groepje Marokkanen) komen iedere keer
uitdagend bij school staan. Je kan het melden bij de wijkagent en dan houdt het
op: verder kun je niks doen!’

Tijdens de gesprekken kwamen verscheidene Marokkaanse jongeren spontaan
met ‘verbanning’ als vorm van straf naar voren, misschien mede omdat sommige
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Marokkaans-Nederlandse ouders dit feitelijk ook doen (of ermee dreigen) met
in hun ogen onhanteerbare kinderen.

‘Ik zou die jongen die Jasmina vermoord heeft terugsturen naar zijn eigen land
en nooit meer hier terug laten komen’, zo meent een Marokkaans meisje.

Over het terugsturen van Marokkaanse delinquenten naar Marokko bleken de
meningen binnen de Marokkaanse groep overigens verdeeld. De perceptie over
politie en justitie in Marokko is bij veel jongeren zodanig, dat teruggestuurde
delinquenten volgens hen hun criminele gedrag wel zouden afleren:

‘Het land uit sturen vind ik goed. Als ik opgepakt werd en ze zouden me terug-
sturen, dan zou ik het echt niet meer kunnen doen daar in Marokko, want daar
krijg je eerst klappen en dan celstraf en niet zo kort ook. En in de gevangenis
daar krijg je niet zoveel eten als hier. Hier gebeurt er niks als je steelt of alleen
bureau HALT’, zo meent een Marokkaanse jongen.

Maar een andere Marokkaanse jongen vindt:

‘Het lijkt me geen goed idee om criminele jongeren naar Marokko terug te
sturen. Ze kunnen het beter hier oplossen.’

Een toegangsverbod (een poos niet in de winkel mogen komen) vindt tussen
60% en 86% van de jongeren uit de vijf groepen ‘soms’ of ‘altijd’ een accepta-
bele maatregel. De mening van de Turkse jongeren over het toegangsverbod
verschilt significant van de mening van de Nederlandse, Antilliaanse en Suri-
naamse jongeren. Duidelijk meer Turkse jongeren – vergeleken met Nederland-
se, Antilliaanse en Surinaamse jongeren – zien een toegangsverbod niet zitten.
In de gesprekken stelden de Turkse jongeren echter diverse malen wel een
toegangsverbod als maatregel voor na diefstal uit ‘hun eigen supermarkt’.
Bijvoorbeeld:

‘Als ik de baas van de supermarkt zou zijn en jongeren komen stelen, dan mogen
ze een maand lang niet meer in de winkel komen, en hij moet wat hij steelt
terugbetalen, als hij het al opgegeten heeft.’ (Turkse jongen)

‘Ze mogen van mij de winkel niet meer in en ze moeten een boete krijgen en
terugbetalen wat ze hebben gepakt. Maar als ze geen geld hebben en ze zijn
arm, dan help ik wel mee. En het zou ook goed zijn als hij een baantje neemt om
het terug te betalen en dan ermee doorgaan om zijn zakgeld te verdienen.’
(Turks meisje)

Wat werkstraf en leerstraf betreft, vindt in alle groepen een grote meerderheid
dat dit ‘soms’ of ‘altijd’ een goede straf is: respectievelijk tussen 75% en 92%
en tussen 72% en 87%.
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Over de werkstraf verschillen de meningen van de Turkse jongeren signifi-
cant van die van de Nederlandse jongeren. Turkse jongeren staan duidelijk vaker
negatief tegenover de werkstraf, dan de Nederlandse jongeren. Het gaat om
verschillen in beeldvorming over de effectiviteit ervan. Tijdens de gesprekken
zagen sommige Nederlandse jongeren in een werkstraf meer voordeel voor de
toekomst van een delinquente jongere dan in een gevangenisstraf. Een Neder-
landse jongen zei bijvoorbeeld:

‘Als ze stelen en ze zijn vijftien jaar, dan moeten ze niet te lang de gevangenis
in. Maar ja, ze moeten ook een toekomst op kunnen bouwen. Ik vind het eigenlijk
beter om ze een taakstraf te geven.’

Veel Turkse jongeren vroegen zich af of een werkstraf, zoals die volgens hen in
Nederland wordt ingevuld, wel iets uithaalt bij (jonge) delinquenten. Het mag
in hun ogen niet ‘leuk’ zijn of een kwestie van ‘op een makkelijke manier je
uren vol maken’, zoals een Turks meisje zei:

‘Een taakstraf helpt niet zo goed, denk ik. Een taakstraf is misschien zelfs leuk;
je gaat dan naar je vrienden en zegt: “Ik ga een middagje vakken vullen”.’

Turkse jongeren zijn soms wel positiever over werkstraffen als die van maat-
schappelijk nut zijn. Zoals een Turkse jongen opmerkte:

‘Ik vind het goed als ze jongeren die stelen buiten laten werken, of in een
bejaardentehuis schoon laten maken, en ze voor goede doelen te laten werken.’

De significante verschillen in antwoordverdeling ten aanzien van leerstraf –
tussen Surinaamse en Nederlandse jongeren en tussen Antilliaanse en Surinaam-
se jongeren – zijn nauwelijks te duiden. In de gesprekken bleek dat verschillen-
de jongeren uit alle groepen zich eigenlijk geen voorstelling kunnen maken van
een leerstraf. Bijvoorbeeld:

‘Een leerstraf? Dan moet je wat leren: sommetjes maken of zo?’ (Nederlandse
jongen)

Aan de andere kant kwamen enkele jongeren uit de Nederlandse en Antilliaanse
groep juist uit zichzelf met het idee een dader iets te laten leren. 
Bijvoorbeeld:

‘(…) Dreigen met een mes heeft wel met agressie te maken; dan zou hij tijdens
zijn celstraf moeten leren omgaan met agressie.’ (Nederlands meisje)

‘Ik zou een taakstraf geven en een cursus over geweld laten doen.’ (Antilliaans
meisje)
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7 Met het idee om herkenbare kleding te dragen tijdens een werkstraf is Korpschef Bakker in het
nieuws gekomen in de zomer van 2002.

Iemand ‘voor schut zetten in de groep’ is in de ogen van een groot deel van elke
groep een ernstige vernedering: tussen 45% en 49% vindt dat dit ‘nooit’ als straf
zou mogen. Misschien zagen verschillende leerlingen het juist daarom als een
straf die soms wel effectief zou kunnen zijn. Twee Nederlandse meisjes zeiden
bijvoorbeeld:

‘Eigenlijk moeten ze de schandpaal weer invoeren in Nederland.’
En:
‘Ik zou ze papier laten prikken, met een T-shirt aan, fel oranje, met daarop
geschreven: “IK HEB GESTOLEN”.’7

Een Surinaamse jongen doelde op vernedering tegenover vrienden en omstan-
ders toen hij opmerkte:

‘Laat ze maar op de grond gaan liggen om kauwgom weg te krabben van de
straat.’

Opvallend is dat Marokkaanse jongeren significant anders denken over deze
vorm van straf dan Turkse en Surinaamse jongeren; dat heeft er vooral mee te
maken dat zij vaker dan de andere groepen vinden dat het ‘altijd’ een goede straf
is om daders ‘voor schut te zetten’ (12%). De Marokkaanse jongeren vinden dit
zo’n erge vernedering (blijkbaar meer dan de andere groepen), dat het in hun
ogen wel effectief moet zijn. Dit zijn enkele opmerkingen van Marokkaanse
jongeren:

‘Je moet ze de straat laten vegen. Dat is een te grote straf. Want er zijn best wel
veel mensen die je kennen en die je zien. Je gaat voor hen voor schut!’ (Marok-
kaanse jongen)

‘(...) Het is voor schut om in een winkel te komen waar ze weten dat je gestolen
hebt. Je staat daar in die winkel en iedereen ziet je en denkt dat je slecht bent,
en dat geeft een slechte naam. Voor mijn vader zou het nog erger zijn om daar
in de winkel te staan als ze weten dat zijn zoon of dochter gestolen heeft.’
(Marokkaanse jongen)

‘(...) Niemand wil een politieauto voor de deur hebben. Dat is een slecht beeld
voor de ouders.’ (...) ‘Er wordt geroddeld. Als je met een politieauto thuis
gebracht wordt, dan weet gelijk heel Utrecht het.’ (Marokkaans meisje)
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8 Zie ook paragraaf 3.2.1 Marokkaanse jongeren.
9 Volgens Arhlam (Marokkaanse deskundige) hebben Marokkaanse jongens die met Justitie in

aanraking komen doorgaans weinig besef van wat een strafblad inhoudt. Zij raken daarvan volgens
hem pas goed doordrongen wanneer zij solliciteren. Arhlam heeft regelmatig meegemaakt dat
Marokkaanse jongens tegen hem zeggen dat ze nooit zouden zijn gaan stelen, als ze hadden geweten
wat een strafblad voor gevolgen kan hebben. 

Tijdens de gesprekken bleek dat veel Marokkaanse jongeren er moeite mee
hebben dat ze ‘allemaal’ als ‘criminelen’ worden beschouwd.8 Deze reactie van
een Marokkaanse jongen is typerend:

‘Wat ik jammer vind, is dat als een klein gedeelte van de Marokkaanse jongeren
steelt de Nederlanders slecht gaan denken over Marokkanen. Maar het is niet
zo dat Marokkanen slecht zijn. Het valt wel mee hoeveel jongens stelen. Het is
maar een kleine groep.’

Dat verklaart waarschijnlijk waarom juist de Marokkaanse groep de in hun ogen
‘ultieme’ straf van voor schut gezet worden vaker acceptabel vindt dan de
andere groepen. Zij denken dat dit zeker zou helpen om Marokkaanse jongeren
van het slechte pad te houden.

Tussen 81% en 92% van de jongeren uit de vijf groepen vindt het geven van een
strafblad ‘soms’ of ‘altijd’ acceptabel. De opvattingen van de Marokkaanse
jongeren, over het geven van een strafblad, verschillen significant van die van
de Nederlandse jongeren.

Marokkaanse jongeren vinden duidelijk vaker dan Nederlandse jongeren dat
je ‘nooit’ een strafblad zou mogen geven. Waarom dit zo is, is vooralsnog
onduidelijk.9 Het kan zijn dat Marokkaanse jongeren een strafblad als stigmati-
serend beschouwen en daarom vaker vinden dat het ‘nooit’ gegeven mag
worden. In de gesprekken begonnen de Marokkaanse jongeren uit zichzelf nooit
over een strafblad. Dit in tegenstelling tot de Nederlandse jongeren, die soms
wel het strafblad betrokken bij het nadenken over straf:

‘Als ik agent zou zijn dan zou ik ze opsluiten: een celstraf geven en ook een
geldboete van 100 euro's en een strafblad.’ (Nederlands meisje)

‘Voor dure dingen stelen uit een auto zou ik ze een celstraf geven van een tot
twee jaar. Maar het ligt er ook aan of ze een strafblad hebben. Twee jaar als ze
wel een strafblad hebben en als ze geen strafblad hebben minder. En ze moeten
de schade aan de auto vergoeden.’ (Nederlandse jongen)

‘Stel ik word beïnvloed door de groep en ik steel een keer wat, dan zou ik
dankbaar zijn als ik een taakstraf kreeg en nog geen strafblad!’ (Nederlands
meisje)
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Geldboetes en gevangenisstraf vindt de ruime meerderheid van alle groepen
‘soms’ of ‘altijd’ gerechtvaardigd: respectievelijk tussen 88% en 100% en tus-
sen 95% en 99%; significante verschillen tussen de groepen zijn statistisch niet
te bepalen en lijken op het eerste gezicht ook niet te bestaan.

Jongeren uit alle groepen gaven tijdens de gesprekken aan dat het opleggen
van (forse) boetes aan delinquenten in hun ogen helpt om herhaling te voorko-
men. Zoals een Marokkaanse jongen bijvoorbeeld zei:

‘Jongeren leren niets van twee uurtjes op het politiebureau zitten. Als iemand
een ander in elkaar geslagen heeft bijvoorbeeld, of hij heeft wat gestolen, dan
is het beter om een schadevergoeding te vragen en een boete te geven. Een boete
is heel goed, want dan gaan ze niet meer op het slechte pad als ze moeten
betalen!’

Ten aanzien van gevangenisstraf maakten de vier allochtone jongerengroepen
in de gesprekken vaak opmerkingen over de ‘luxe’ van Nederlandse gevangenis-
sen. Zoals een Antilliaans meisje zei:

‘De gevangenis is hier niets: je hebt hier Play Station op je kamer! Dat is toch
geen straf? Je hebt hier in de gevangenis alles wat je maar wilt.’

Om hun punt te benadrukken, maakten zij vaak een vergelijking met gevan-
genissen in het herkomstland van hun ouders. Een Surinaams meisje meende:

‘De gevangenissen in Suriname zijn akeliger. Hier in Nederland zijn het echt
luxe hotels. In Suriname word je soms ook geslagen in de gevangenis.’

In alle vijf de groepen betwijfelden sommige jongeren of delinquenten wel iets
leren van gevangenisstraf. Typerende opmerkingen in dit verband waren bij-
voorbeeld:

‘Er zijn genoeg jongens die de gevangenis in, en de gevangenis uit gaan. Het
helpt niet, ik zie het om me heen.’ (Marokkaans meisje)

En:

‘Als je in de gevangenis komt dan kun je daar mensen ontmoeten die voor nog
ergere dingen zitten en dan kun je door hen slecht beïnvloed worden.’ (Suri-
naamse jongen)

Over stokslagen en verminking zijn de jongeren het in meerderheid eens: dat
mag in Nederland ‘nooit’ (respectievelijk tussen 69% en 75% en tussen 87% en
94%). Er zijn tussen de groepen geen significante verschillen van opvatting over
deze twee vragen.
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Tijdens de gesprekken viel op dat met name Marokkaanse jongeren vaker re-
fereerden aan het ‘afhakken van een hand’; zij waren hier steeds op tegen.
Bijvoorbeeld:

‘Handen eraf hakken is verkeerd, vind ik! (veel nadruk) In sommige landen
snijden ze je handen er af, weet je?’ (Marokkaans meisje)

‘(…) Maar niet te overdreven straffen voor diefstal geven: zoals handen er
afhakken of zo.’ (Marokkaanse jongen)

Begeleiding, ten slotte, vindt 83% tot 90% van de jongeren uit de vijf groepen
‘altijd’ of ‘soms’ acceptabel. Significante verschillen van opvatting tussen de
groepen zijn er niet. Tijdens de gesprekken kwamen verschillende jongeren uit
alle groepen met suggesties als ‘therapie’, ‘hulp van een psychiater’ of ‘inter-
naat’ als mogelijkheden om het plegen van misdaden af te leren:

‘Dan zou ik 1 jaar celstraf geven en begeleiding van een psychiater. Eigenlijk
horen al die mensen (die met een mes dreigen) een psychiater te hebben.’
(Antilliaanse jongen)

‘Ze moeten therapie openen voor jongeren die stelen. (…) Ze moeten 6 uur
therapie geven in plaats van 6 uur vastzitten. (…) Als je medeplichtig bent dan
moeten ze je 24 uur therapie geven en je vragen: “Wat doe jij in die groep?” En
in die tijd (24 uur) kunnen ze er achter komen waarom je met die jongens
meedoet.’(Turks meisje)

Resumé: Bij de vraag welke vormen van straf in Nederland in de ogen van de
jongeren in principe toegepast zouden kunnen worden, doen zich op een aantal
punten significante verschillen tussen de groepen voor. Nederlandse jongeren
wijzen de doodstraf en ‘verbanning’ uit Nederland duidelijk minder vaak
principieel af dan alle andere groepen.

Over taakstraffen en over een toegangsverbod (dit laatste na winkeldiefstal)
oordelen de Turkse jongeren duidelijk vaker negatief dan Nederlandse jongeren,
waarschijnlijk omdat zij twijfelen aan de effectiviteit ervan. 

Het ‘voor schut zetten in de groep’ als straf bij delinquent gedrag vinden de
Marokkaanse jongeren duidelijk vaker acceptabel dan enkele andere groepen.
Voorts zijn duidelijk meer Marokkaanse jongeren tegen het strafblad dan
Nederlandse jongeren.

Significante verschillen van opvatting tussen de groepen doen zich niet voor
over reguliere en lijfstraffen. Over reguliere straffen (‘geldboete’ en ‘gevan-
genisstraf’ denken de jongeren ongeveer hetzelfde: een zeer ruime meerderheid
binnen iedere groep vindt het goed dat deze straffen bestaan. Over de lijfstraffen
(stokslagen en verminking) zijn de jongeren uit alle groepen het ook min of
meer eens: zij zijn in grote meerderheid tegen de genoemde lijfstraffen.

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.



HOOFDSTUK 6170

6.3 OPVATTINGEN OVER BESTRAFFING VAN VERSCHILLENDE DELICTEN

‘Bij het schaatsen met school op donderdag heb ik een mobieltje van een andere
jongen uit mijn klas gestolen. De volgende dag, vrijdag, heb ik het teruggegeven
en gezegd dat ik er spijt van had. Hij heeft het tegen zijn vader verteld en die
heeft de school opgebeld om het te zeggen. Mijn vader moest toen op school
komen en ik moest bij de derde klas coördinator komen. Ik heb toen gezegd dat
het me speet en de waarheid verteld. Daarom mocht ik op school blijven, anders
was ik er af gestuurd.’ (Marokkaanse jongen)

Behalve de vragen over functies en vormen van straf, zijn in de enquête ook
vragen gesteld over de mate van straf, die in de ogen van de jongeren gerecht-
vaardigd is in geval van een delict. Het gaat daarbij om antwoord te krijgen op
twee vragen. Ten eerste, hoe streng vinden de jongeren dat er gestraft moet
worden en, ten tweede, denken de vijf groepen jongeren hier hetzelfde over of
zijn de opvattingen hierover juist etnisch specifiek?

In het pilotonderzoek vonden vooral de Nederlandse jongeren dat de straffen
veel te ‘zacht’ zijn in Nederland. Enig etnisch verschil van opvatting over de
strafmaat is daarom te verwachten.

Om de meningen over strafmaat verder te onderzoeken, zijn drie series
vragen gesteld. Deze vragen zijn zo gekozen dat zij dicht bij de belevingswereld
van de jongeren staan en eventuele etnische verschillen van opvatting aan het
licht kunnen brengen:

• Vragen die bedoeld zijn om na te gaan hoe streng zij de straffen voor diefstal
in Nederland vinden en in welke mate de jongeren een zero tolerance aanpak
bij vergrijpen voorstaan (hierbij is diefstal is voorbeeld genomen);

• Enkele vragen over wat in de opvatting van de jongeren een goede strafmaat
is voor verschillende vormen van geweld op school;

• Vragen over hoe streng de jongeren de straffen voor moord in Nederland
vinden en wat zij zelf een goede straf (in aantallen jaren gevangenisstraf)
zouden vinden voor daders die iemand hebben gedood (voorbeelden van
moord, doodslag en zinloos geweld).

De drie vragenseries komen hierna in afzonderlijke paragrafen ter sprake.

6.3.1 Straf voor diefstal

‘Die straffen hier in Nederland voor diefstal zijn te weinig. Ze zitten maar 6 uur
vast op het politiebureau en krijgen dan ook nog te eten en te drinken!’ (Turks
meisje)

Als een eerste verkenning van de opvattingen van de jongeren over de strafmaat
voor diefstal is hen in de enquête gevraagd wat hun algemene oordeel is over de
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straffen die (naar hun idee) in Nederland voor diefstal gegeven worden: ‘Wat
vind je van de straffen voor diefstal in Nederland?’

Zij konden hierbij kiezen uit de volgende antwoorden: ‘niet streng genoeg’,
‘streng genoeg’, ‘te streng’, of ‘geen idee’. Figuur 6.2 laat de uitkomsten zien
van de jongeren die vinden dat de straffen voor diefstal in Nederland niet streng
genoeg zijn.

Het percentage jongeren dat ontevreden is over de strengheid van de straffen
voor diefstal is aanzienlijk: ruim eenderde (Antillianen: 34%) tot ruim de helft
(Nederlanders: 53%) van de jongeren is van mening dat de straffen in Nederland
‘niet streng genoeg’ zijn voor diefstal (zie figuur 6.2).

Figuur 6.2 Opvattingen over de strengheid van de straffen in Nederland voor
diefstal

Tussen antwoordverdelingen van de jongeren, op de vraag hoe streng zij de
straffen in Nederland voor diefstal vinden, zijn significante verschillen gevon-
den tussen de Nederlandse jongeren enerzijds en de Antilliaanse, Marokkaanse
en Turkse jongeren anderzijds (zie ook tabel N in de bijlagen). De Nederlandse
jongeren zijn duidelijk het vaakst ontevreden over hoe streng (naar hun mening)
diefstal in Nederland bestraft wordt, vergeleken bij de andere drie zojuist
genoemde groepen. De opvattingen van de Surinaamse jongeren zitten tussen
die van de Nederlandse groep en de andere drie groepen in.

Om vervolgens te achterhalen in hoeverre de jongeren een zero tolerance aanpak
voorstaan, zijn in de enquête twee vragen gesteld. De eerste vraag heeft te
maken met de aanpak van first offenders, de tweede met de ernst van het ver-
grijp (uitgewerkt naar de minimale hoeveelheid gestolen geld, waarvoor jon-
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geren een dader straf zouden geven). De vragen uit de enquête staan hieronder
weergegeven.

• ‘Wat doe jij met iemand die voor de eerste keer steelt?’ (mogelijke antwoor-
den: ‘Eerst waarschuwen. Geen straf geven’; ‘Gelijk straf geven. Niet waar-
schuwen’; ‘Geen mening’)

• ‘Je hoort wel eens dat er op een school geld gestolen is. Vanaf welk bedrag
zou jij de leerlingen die steelt straf geven?’ (leerlingen konden uit negen
minimumbedragen kiezen, tussen ‘minder dan 50 eurocent’ en ‘meer dan 50
euro’)

In antwoord op de eerste vraag vindt tussen 54% en 76% uit de vijf groepen dat
een first offender bij diefstal eerst gewaarschuwd moet worden en bij het eerste
vergrijp nog niet moet worden gestraft (zie ook tabel O in de bijlagen). De
Nederlandse jongeren scoren bij dit antwoord het laagst, de Turkse jongeren het
hoogst. Maar liefst 36% van de Nederlandse jongeren gaf als antwoord: ‘Gelijk
straf geven. Niet waarschuwen’. Op dit punt scoren zij verreweg het hoogst; de
Surinaamse jongeren scoren hier met 15% het laagst (zie figuur 6.3).

Figuur 6.3 – ‘Zero tolerance’ bij diefstal, naar etnische groep

Er zijn significante verschillen in opvatting tussen de Nederlandse jongeren
enerzijds en de Surinaamse, Marokkaanse en Turkse jongeren anderzijds. Zero
tolerance spreekt de Nederlandse jongeren duidelijk het meest aan:

‘Ik vind het niet streng genoeg met de straffen voor diefstal; want wat er nu
gebeurt is dat ze meestal alleen maar waarschuwen. Ze (dieven) hoeven maar
“even” op het politiebureau te blijven en dan mogen ze weer weg. Ik vind: laat
ze die mensen die stelen maar even opsluiten en nadenken over wat ze gedaan
hebben!’(Nederlands meisje)
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Uit de gesprekken blijkt dat Nederlandse jongeren wel vinden dat je iemand die
wat gestolen heeft eerst moet waarschuwen, maar dat zij tegelijkertijd geen
fiducie hebben in een waarschuwing die op het politiebureau gegeven wordt; in
hun ogen haalt dit in de praktijk weinig uit om recidieven te voorkomen.

Turkse jongeren lijken een gesprek en het geven van een waarschuwing een
belangrijke eerste stap te vinden, in de poging te voorkomen dat iemand nog-
maals iets steelt:

‘Als ik er achter kwam dat mijn vriendin steelt dan zou ik haar waarschuwen en
zeggen dat ze het niet moest doen en vragen waarom ze het doet; of ze geen
zakgeld heeft.’ (Turks meisje)
‘Mijn ouders zouden de familie van die vriend die gestolen heeft gaan waar-
schuwen. En als hij niet luistert (vriend) en als zijn familie niet luistert, dan
zouden mijn ouders die vriend als laatste oplossing bij de politie aangeven.’
(Turkse jongen)

Dit beeld wordt bevestigd door de antwoorden op de tweede vraag. Gevraagd
vanaf welk gestolen bedrag zij straf zouden geven aan de dader (bij diefstal van
geld op school), tonen de Nederlandse jongeren zich opnieuw gemiddeld het
strengst.

Figuur 6.4. Strafwerk voor geld stelen; cumulatieve percentages naar etnische
groep
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Tot een gestolen bedrag van tien euro zijn de Nederlandse jongeren het meest
geneigd straf te geven (zie figuur 6.4). Bij diefstal van vijfentwintig euro, en
meer, convergeren de meningen.

Er zijn enkele significante verschillen van opvatting tussen de vijf groepen
jongeren over deze vraag (zie ook tabel P in de bijlagen). De opvattingen van
de Nederlandse jongeren verschillen significant van die van de Surinaamse,
Marokkaanse en Turkse jongeren (de Nederlandse jongeren zijn duidelijk vaker
geneigd tot zero tolerance). Daarbij verschillen de opvattingen van de Antilli-
aanse jongeren op dit punt van die van de Turkse jongeren. Het is opvallend dat
bij beide laatstgenoemde vragen de reacties van de Antilliaanse jongeren wat
dichter bij die van de Nederlandse jongeren liggen.

6.3.2 Straf voor geweld

Geweld op school is, zoals eerder in hoofdstuk 3 beschreven werd, niet uitzon-
derlijk. De jongeren zijn goed op de hoogte van de maatregelen die door de
schoolleiding getroffen kunnen worden als een geweldincident zich voordoet.
Dit kan variëren van na school het plein moeten vegen tot schorsing. Een
voorbeeld uit de periode van onderzoek:

Arrestatie
Tegen het einde van een onderzoeksochtend zie ik door het grote raam van de
schoolbibliotheek een politieauto langzaam het lege schoolplein oprijden. Bij
de hoofdingang komt hij tot stilstand. Twee agenten in uniform stappen uit en
lopen door de gang in de richting van de docentenkamers. Na ongeveer een
kwartier komen de agenten terug met een Marokkaanse jongen die zij aan zijn
arm meevoeren. De handen van de jongen zijn op de rug geboeid. Een leraar
loopt achter het drietal aan en blijft nog even bij de auto met de agenten staan
praten. Dan vertrekken zij met de arrestant op de achterbank van de auto, even
langzaam en geruisloos als zij gekomen waren. Terwijl de auto buiten het hoge
hek van de school de hoek om draait, vraag ik me af wat hier gebeurd is. Het
moet wel iets ernstig zijn, anders halen ze een jongere toch niet op deze manier
op voor een bezoek aan het politiebureau? Tijdens de middagpauze lichten
enkele docenten en leerlingen het voorval toe. Een meisje op deze school blijkt
aangifte te hebben gedaan van aanranding door de gearresteerde jongen. Hij
zou haar lichamelijk hebben lastig gevallen in een van de meisjestoiletruimten.
Aangezien het niet de eerste keer is dat hij zoiets uithaalt op school heeft de
coördinator van de derde klassen, in samenspraak met de politie, besloten dat
de arrestatie van de jongen dit keer noodzakelijk is. Om er zeker van te zijn de
jongen op school aan te treffen, is de politie gekomen op het moment dat aan
hen doorgegeven was door een leraar dat hij aanwezig was in de klas.

‘Zoiets is erg naar’, merkte de leraar op in wie zijn klas de arrestatie zich
voltrokken had, ‘Hij doet dan wel net of het hem niks kan schelen, maar daar
geloof ik niks van’. Op mijn vraag hoe de klasgenoten reageerden toen de politie
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de jongen in de boeien kwam slaan antwoordde hij: ‘Het werd doodstil in de
klas. Ze vonden het geloof ik nogal gênant. Daar heeft hij trouwens verder geen
last van, want hij komt niet meer terug op school. Hij is nu voorgoed geschorst.’
Een klasgenoot van de arrestant vond de arrestatie gerechtvaardigd: ‘Hij heeft
het verdiend. Hij denkt altijd dat hij alles kan maken. Nu merkt hij een keer dat
het niet zo is. Maar ja, ik weet niet of het veel uithaalt, want de politie laat hem
toch over een paar uur weer lopen. Volgens mij lacht hij er alleen maar om.’

Na het hierboven beschreven voorval is de betreffende jongen inderdaad van
school gestuurd. Wegsturen van school is, zoals gezegd, een straf die leerlingen
van nabij kennen; doorgaans gaat het om schorsing voor kortere of langere tijd.
Uitsluiting van de school via schorsing vatten leerlingen in de regel op als een
ernstige straf. In de vragenlijst is deze sanctie benut om te bepalen welke mate
van straf de jongeren uit de vijf groepen gerechtvaardigd vinden bij verschillen-
de vormen van geweld (in oplopende mate van ernst van het geweld). De vraag
was in de enquête als volgt geformuleerd:

‘Hieronder staan voorbeelden van geweld op school. Hoe lang zou jij een
leerling daarvoor schorsen?’ (antwoordcategorieën: ‘niet schorsen’; ‘1 tot 10
dagen schorsen’; ‘voorgoed van school sturen’)
1. Een klap in het gezicht geven
2. Bij de keel grijpen
3. Iemand bijten
4. Een paar trappen geven
5. Iemand in elkaar slaan
6. Met een ijzeren boksbeugel stompen
7. Met een mes steken

Uit figuur 6.5 blijkt dat de leerlingen uit de vijf groepen zeer eensluidend zijn
in hun oordeel (zie ook tabel Q in de bijlagen). Bij iedere vorm van geweld,
vanaf ‘een klap in het gezicht geven’ (1: ‘oorvijg’), vindt meer dan de helft van
de jongeren dat de dader minstens tijdelijk geschorst moet worden. Vanaf
‘iemand in elkaar slaan’ (5: ‘slaan’) vindt bijna iedereen dat tijdelijke schorsing
de minimale straf is. Zijn er wapens in het spel, dan vinden veel jongeren dat de
dader voorgoed van school verwijderd moet worden. Er zijn nauwelijks signifi-
cante verschillen van opvatting over de mate van bestraffing (duur van schor-
sing) tussen de vijf groepen jongeren. Op slechts twee punten is er een signifi-
cant verschil in de antwoordverdelingen van de groepen gevonden: bij de vraag
over het bij de keel grijpen (2: ‘kelen’) en de vraag over het stompen met een
boksbeugel (6: ‘boksbeugel’). Uit de analyse van de antwoorden – waarbij de
groepen twee aan twee vergeleken zijn – blijkt dat Surinaamse jongeren duide-
lijk langer zouden schorsen als een leerling een ander bij de keel grijpt (2), dan
de Nederlandse jongeren. Verder blijkt (op face value) dat de Nederlandse
jongeren langer zouden schorsen als iemand met een boksbeugel is gaan stom-
pen (6), dan de Marokkaanse jongeren.
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Figuur 6.5 Opvattingen over strafmaat bij geweld op school, naar etnische
groep
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10 Het meisje doelt op het Pieter Baan Centrum. 

6.3.3 Straf voor moord en doodslag

‘Ik hoop dat ze die jongen die Jasmina vermoordde een beetje een goeie straf
geven. Ze hebben het over vier jaar TBS, maar eigenlijk is dat nog niks? En ik
vind het net een clubhuis10 waar hij nu zit!’ (Nederlands meisje)

Als eerste verkenning van de opvattingen van de jongeren over de strafmaat
voor moord en doodslag is hen in de enquête gevraagd wat hun algemene
oordeel is over de straffen die (naar hun idee) in Nederland voor ‘moord’
worden gegeven: ‘Wat vind je van de straffen voor moord in Nederland?’

Zij konden hierbij kiezen uit de volgende antwoorden: ‘niet streng genoeg’,
‘streng genoeg’, ‘te streng’, of ‘geen idee’. Figuur 6.6 laat de uitkomsten zien
van de jongeren die vinden dat de straffen voor moord in Nederland niet streng
genoeg zijn (zie ook tabel R in de bijlagen).

Figuur 6.6 Opvattingen over de strengheid van de straffen in Nederland voor
moord

Nog meer dan bij de straffen voor diefstal (zie figuur 6.2) zijn de jongeren
ontevreden over de straffen die naar hun idee voor moord opgelegd worden:
bijna de helft (Turken: 43%) tot ruim driekwart (Nederlanders: 77%) van de
jongeren heeft de indruk dat de straffen in Nederland ‘niet streng genoeg’ zijn
voor moord.

Verder laten de uitkomsten op deze vraag zien dat veel meer jongeren (19%-
36% meer) binnen de Nederlandse, Antilliaanse, Surinaamse en Marokkaanse
groep de straffen voor moord ‘niet streng genoeg’ vinden, dan hoe streng zij de
straffen voor diefstal in Nederland vinden (vergelijk figuur 6.2). De Turkse
jongeren vormen hierbij de uitzondering, aangezien zij in ongeveer gelijke mate
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aangeven dat zij de straffen voor diefstal en moord ‘niet streng genoeg’ vinden
(bij moord 1% meer).

Tussen de antwoordverdelingen van de jongeren, op de vraag hoe streng zij de
straffen in Nederland voor moord vinden, zijn significante verschillen gevonden
tussen de Nederlandse jongeren enerzijds en alle andere groepen anderzijds. De
Nederlandse jongeren zijn duidelijk het minst tevreden over wat naar hun idee
de strafmaat voor moord is in Nederland, vergeleken bij alle andere groepen. 

Om verder te verkennen of de vijf groepen overeenkomen of verschillen in hun
opvattingen over gerechtvaardigde maten van straf voor ‘moord’, is hen ge-
vraagd welke strafmaat zij gepast vinden bij ‘moorden om verschillende rede-
nen’ (doodslag, moord en zinloos geweld). In verband met de beschikbare
ruimte in het enquêteformulier was het alleen mogelijk een zeer beknopte
omschrijving van het misdrijf te geven, waarbij de leeftijd van het slachtoffer
constant gehouden is en het trefwoord bij het motief van de dader duidelijk
verschilt.

• ‘Een jongen (16 jaar) is per ongeluk doodgeschoten’;
• ‘Een jongen (16 jaar) is tijdens een ruzie doodgeschoten’;
• ‘Een jongen (16 jaar) is uit wraak doodgeschoten’;
• ‘Een jongen (16 jaar) is voor de lol in de disco doodgeschoten’.

Aan de jongeren werd gevraagd om de dader in elk van de gevallen een bepaald
aantal jaren gevangenisstraf op te leggen, ergens tussen 1 jaar en 20 jaar.

De antwoorden van de jongeren zijn weergegeven in figuur 6.7 (zie ook tabel
S in de bijlagen).

Het patroon van de antwoorden is als volgt: alle groepen bestraffen doodslag (6
tot 9 jaar) minder zwaar dan moord (10 tot 16 jaar) en moord minder zwaar dan
zinloos geweld (15 tot 19 jaar). Frappant is dat de jongeren uit alle groepen een
langere gevangenisstraf opleggen voor moord uit wraak, dan voor moord tijdens
een ruzie. In de gesprekken is dit verschil niet ter sprake gekomen. Maar het is
mogelijk dat de jongere bij moord uit wraak aan moord met voorbedachten rade
dachten, en dit een daarom kwalijker vonden dan moord uit spontane drift.

Bij elk van de vier voorbeelden zijn er significante verschillen tussen groepen
gevonden. Bij het voorbeeld van ‘het ongeluk’ (a) zijn de Nederlandse jongeren
significant strenger dan de Surinaamse, Marokkaanse en Turkse jongeren. Bij
het voorbeeld van de ‘ruzie’ (b) zijn de Turken significant milder dan alle andere
groepen en de Nederlandse jongeren bovendien strenger dan de Marokkaanse
jongeren. Als het om doden uit wraak gaat (c) dan zijn zowel Turkse als Marok-
kaanse jongeren milder in hun strafopvatting dan de andere drie groepen en
daarbij zijn de Turkse jongeren ook nog eens significant minder streng dan de
Marokkaanse jongeren. Bij het voorbeeld van zinloos geweld (d), ten slotte, zijn
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Nederlandse, Surinaamse en Antilliaanse jongeren significant strenger dan
Turkse jongeren (en Nederlandse en Surinaamse jongeren strenger dan Marok-
kaanse jongeren).

Figuur 6.7 Opvattingen over jaren gevangenisstraf wegens moord, naar etni-
sche groep

Het algemene beeld uit de vragenlijst en de gesprekken dat Nederlandse jon-
geren relatief hard en streng over straffen denken, wordt ook hier weer beves-
tigd. De Turkse jongeren zijn geneigd in alle gevallen (moord, doodslag, zinloos
geweld) de minst zware straffen te geven. Nederlandse jongeren straffen steeds
het meest streng.

6.4 OPVATTINGEN OVER EIGENRICHTING

‘Als een familielid vermoord is, ja, dan wil je wel wraak nemen, denk ik; maar
je wordt niet raar aangekeken als je het niet doet. Ze zeggen wel eens: “Wees
een man en neem wraak”; maar ze vinden het niet erg als je het niet doet: dan
ben je geen mietje.’ (Antilliaanse jongen)

Zijn de jongeren wel of geen voorstander van eigenrichting en komt de mening
van de verschillende groepen op dit punt overeen? Om te polsen hoe de jongeren
denken over het zelf bestraffen van een dader (wraak nemen) is hen in de
enquête de volgende stelling voorgelegd:’Als er iemand in mijn familie ver-
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moord is, dan moet mijn familie wraak nemen.’ Jongeren konden bij deze vraag
kiezen uit drie antwoorden: ‘mee eens’, ‘niet mee eens’ en ‘geen mening’.

Opmerkelijk is dat veel jongeren (40% - 55%) uit alle groepen voorstander zijn
van wraak (eigenrichting) nemen als een van hun gezinsleden vermoord is (zie
Tabel 6.3).

Haas et al. (2007) wijzen er in hun onderzoek op dat de ernst van het onder-
vonden leed en/of het gebrek aan vertrouwen in justitie (en politie) twee factoren
zijn die mensen tot eigenrichting (wraak) kunnen bewegen. Het is mogelijk dat
in deze factoren (naast andere denkbare factoren) een verklaring voor het vrij
hoge percentage voorstanders besloten ligt. Misschien hebben zij relatief weinig
vertrouwen in de manier waarop de politie in Nederland daders op weet sporen,
vinden zij de straffen te licht (als het de dader van een moord in hun familie
betreft), en/of ervaren zij het leed van een moord in de familie als ernstig genoeg
om tot eigenrichting over te gaan.

De opvattingen van de Nederlandse jongeren over deze stelling verschillen
significant van zowel van die van de Marokkaanse als de Surinaamse jongeren.
Nederlandse jongeren zijn er duidelijk vaker op tegen dat iemand wraak neemt
omdat zijn familielid vermoord is, dan Marokkaanse of Surinaamse jongeren.

Tabel 6.3 – Opvattingen over eigenrichting (wraak), naar etnische groep

Als er iemand in mijn familie vermoord is, dan moet mijn familie wraak nemen

Antwoord: N A S M T Totaal

Mee eens:  40.0%  47.2%  44.9%  55.3%  41.4%  43.4%

Niet mee eens:  42.4%  32.1%  29.0%  24.7%  32.2%  36.6%

Geen mening:  17.6%  20.8%  26.1%  20.0%  26.4%  20.0%

N:  602  53  138  150  87  1030
Vijf groepen vergeleken: (df = 8) value = 27,157; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .35;
p (NS) = .01; p (NM) = .00; p (NT) = .08; p (AS) = .74; p (AM) = .52; p (AT) = .71;
p (SM) = .20; p (ST) = .84; p (MT) = .12

Uit de gesprekken was niet op te maken waarop deze significante verschillen
van opvatting gebaseerd zijn.

In de gesprekken toonden zich alle groepen rond deze kwestie (als iemand
in de familie vermoord zou zijn) soms rationeel, dikwijls behoorlijk emotioneel
en soms wraakzuchtig:
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Turkse jongeren:

‘Met doden bereik je niets, je bereikt er echt niks mee! Ik weet dat het pijn doet
als er iemand gedood is in de familie; maar door wraak krijg je hem niet meer
terug, de dode bedoel ik.’ (Turks meisje)
‘(…) Als mijn moeder gedood is, dan maak ik hem af. Dan ga ik achter die man
aan met een mes en steek hem dood; hij gaat niet de gevangenis in! (heftig) En
het boeit me niet of ik de doodstraf krijg; als ik het bloed van mijn moeder maar
heb opgeruimd! Ik laat het bloed van mijn moeder echt niet op de straat liggen!’
(Turks meisje)
‘Ik vind dat de politie het moet oplossen als er iemand vermoord is in je familie,
want anders gaat het steeds maar door.’ (Turkse jongen)
‘De politie kan niets doen als er iemand in je familie doodgeschoten is: als je
een pistool zou hebben, dan kunnen ze je niet tegen houden.’ (Turkse jongen)
‘Wraak is goed; het moet! Maar het is ook onzin en jammer om elke keer door
te blijven gaan met iemand dood te maken.’ (Turkse jongen)

Antilliaanse jongeren:

‘Je mag geen wraak nemen als er iemand in je familie vermoord is: aan de ene
kant is dat goed, maar aan de andere kant slecht.’ (Antilliaans meisje)
‘Als mijn zusje vermoord wordt…. . Ja! Mijn familie doet er echt iets aan: zij
maken daar geen grapjes mee!’ (Antilliaans meisje)
‘Bijvoorbeeld als mijn moeder vermoord is; nee, niet alleen mijn moeder, de
hele vrouwelijke kant van de familie, als daar iets mee gebeurt dan: WRAAK!’
(Antillaanse jongen)
‘Laat eerst de politie zijn werk doen als er iemand gedood is in mijn familie.
Maar als dat niet lukt dan doe ik er zelf wat aan (knikt veel betekenend).’
(Antilliaanse jongen)
‘Als hij kort in de gevangenis zit voor die moord dan ga ik er wel achteraan als
hij vrij komt.’ (Antilliaanse jongen)

Marokkaanse jongeren:

‘Als iemand gedood is en het is een familielid van je, dan is het wel begrijpelijk
dat je wraak wilt.’ (Marokkaanse jongen)
‘Wraak nemen is dan goed, maar hem doden is te erg; want als je iemand
vermoordt dan moet je hem “eeuwig dragen”, zeggen ze bijvoorbeeld in het
geloof.’ (Marokkaanse jongen)
‘Zoals bij Jasmina, als zij mijn zus was dan zou ik wraak op die jongen nemen
die haar vermoordde.’ (Marokkaanse jongen)
‘Als er iemand in mijn familie vermoord is zelf op die familie af gaan? Nee, je
moet eerst naar de politie: je kan niet zelf wraak nemen. Je kan hem wel aan-
geven en zeggen: “Hij woont daar en daar”.’ (Marokkaans meisje).
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‘Als hij geen straf krijgt…; ja ik vind van wel. Hem bijvoorbeeld een dagje
vastbinden. Maar niet hem ook gaan doden. Je moet niet dezelfde fout gaan
maken als die man.’ (Marokaans meisje)

Nederlandse jongeren:

‘Als iemand in mijn familie vermoord is dan voel ik het als mijn plicht om de
dader te doden, maar ik weet niet of ik dat werkelijk zou doen. Je hoort wel eens
dat een “pedo” een kind aanrandt en doodt, dan is wraak ook terecht.’ (Neder-
landse jongen)
‘Ik vind dat je wel en niet iets mag doen als je iemand in je familie gedood
hebben: je moet het eerst aan de politie overlaten en als die niets doen dan mag
je er zelf wat aan doen. Maar het is belangrijk om eerst naar het politiebureau
te gaan, want dan kun je later zeggen: “Ik ben eerst bij de politie geweest”.’
(Nederlandse jongen)
‘Ja, ik vind van wel: als hij iemand in je familie doodt, dan mag je hem ook
doden (…). Ik zou het tegelijkertijd doen: en naar de politie gaan en gelijk
wraak nemen.’(Nederlands meisje)
‘Als ik iemand uit wraak vermoord, dan moet ik ook minder straf krijgen; dat
zijn mijn rechten, vind ik.’ (Nederland meisje)

Surinaamse jongeren:

‘Als er iemand in je familie vermoord is, ja, met wraak bereik je niets.’ (Suri-
naams meisje)
‘Ik denk dat het niet goed is om wraak te nemen. Maar ik zou het wel gewoon
doen als er iets met mijn familie gebeurt. Eerst moet je wel de scotoe, dat is
“politie” in het Surinaams, er bij halen.’ (Surinaamse jongen)
‘Mijn vader zou een kapmes erbij halen! En de ooms van mijn vaders kant zou
ik er niet bij halen, want dan zou hij (dader) dood zijn!’ (Surinaamse jongen)
‘Bij iedere familie ligt het anders hoe ze reageren als er iemand (binnen de
familie) gedood is. Wij zouden hem zó pakken dat hij misschien zelfmoord gaat
plegen of in ieder geval niet lang meer zou leven.’ (Surinaamse jongen)
‘Ik weet het eigenlijk niet met wraak nemen, als er iemand in mijn familie
gedood is. Ik zou wel alles aan de politie vertellen: hoe hij (dader) er uit zag,
met zwart haar et cetera. Als ze hem gepakt hadden, dan zou ik hem (dader) wel
een klap geven; want je bent wel droevig en boos dan.’ (Surinaams meisje)

6.5 OPVATTINGEN OVER STRAFMAAT EN DE ETNISCHE ACHTERGROND VAN
DE DADER

In hoofdstuk 1 kwam uitvoerig ter sprake dat opvattingen over eer en eergerela-
teerd geweld etnisch specifiek zijn. In de Nederlandse context spitst de discussie
over dit onderwerp zich vaak toe op eerwraak onder de Turks-Nederlandse
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bevolkingsgroep. Het ligt voor de hand dat ook de opvattingen over bestraffing
van eergerelateerd geweld in Nederland etnisch specifiek zijn, waarbij een
milder oordeel onder de Turkse jongeren, en in mindere mate onder de Marok-
kaanse jongeren, in de lijn der verwachting ligt. In deze paragraaf wordt nader
onderzocht of dit het geval is.

In hoofdstuk 1 werd ook gerefereerd aan de wetenschappelijke en maat-
schappelijke discussie die in Nederland wordt gevoerd over het mogelijk
aanpassen van de strafmaat in verband met de etnische achtergrond van de
dader, bij sommige delicten. Ook op dit punt wordt in deze paragraaf verkend
of de vijf groepen jongeren dezelfde dan wel verschillende opvattingen hebben.
Het eerste voorbeeld dat daarbij in de vragenlijst gehanteerd is, heeft te maken
een algemeen oordeel over het bestraffen van een eerwraak; de volgende twee
met het rekening houden met de etnische achtergrond van de dader bij het
bepalen van de strafmaat.

In de enquête werd aan de jongeren gevraagd hoeveel jaren gevangenisstraf
(tussen 1 jaar en 20 jaar) zij zouden opleggen aan de dader voor de volgende
moord: Een meisje van 16 jaar is doodgeschoten, omdat zij samen met een
jongen was weggelopen.

Omdat ‘eer’ en ‘eerwraak’ beladen termen zijn, zijn ze in de vraagstelling ver-
meden, zodat de jongeren uit alle groepen zich bij het voorbeeld een voorstelling
kunnen maken. De antwoorden zijn weergegeven in figuur 6.8 (zie ook tabel T
in de bijlagen).

Figuur 6.8 – Opvattingen over jaren gevangenisstraf wegens eergerelateerde
moord, naar etnische groep

De Nederlandse, Antilliaanse en Surinaamse jongeren oordelen significant
strenger (met gemiddeld 17 tot 18 jaar gevangenisstraf) dan Marokkaanse en
Turkse jongeren (respectievelijk met gemiddeld 14,5 en 12,5 jaar gevangenis-
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straf). Bovendien zijn de Turkse jongeren significant milder in de straf die zij
voorstellen dan de Marokkaanse jongeren.

Deze bevindingen stemmen overeen met de indrukken uit de gesprekken. De
Turkse jongeren weidden tijdens de gesprekken vaak uit over namus (zie
hoofdstuk 5) en een aantal van hen kon zich wel voorstellen dat eerwraak
voorkomt. Marokkaanse jongeren vinden over het algemeen de kuisheid van een
meisje (of vrouw) eveneens belangrijk, maar schrikken terug bij de gedachte aan
eerwraak. Nederlandse, Antilliaanse en Surinaamse jongeren vinden eerwraak
onbegrijpelijk en bijvoorbeeld in strijd is met het zelfbeschikkingrecht van een
vrouw:

‘Eerwraak is belachelijk; het is grote onzin!’(Antilliaanse jongen)
‘Ja eerwraak, dat vind ik erg. Een meisje moet toch zelf beslissen wat ze met
haar lichaam doet? Haar lichaam is toch niet van haar familie?’ (Antilliaans
meisje)

‘Eerwraak, dat vind ik de omgekeerde wereld! Je gaat elkaar toch niet voor de
kleinste dingen afmaken in deze wereld? Ik ga ook niet iemand doodschieten
omdat hij iets doet waar ik het niet mee eens ben. Er is al zoveel ellende:
genoeg, zou ik zeggen! Als ze zeggen: “Had je niet beter op je dochter kunnen
letten”, dan beseffen ze niet dat het misschien moeilijk is om hier op je dochter
te letten! Nee, ik zou die vader aanpakken en zorgen dat hij van die ideeën af-
komt.’(Nederlandse jongen)
‘Eerwraak, dat is helemaal niet goed! ’t Zou misschien aan het geloof liggen,
maar toch is er geen enkel geloof dat zegt dat je moet doden! Ja, misschien is
het een aantasting van hun gevoel van eer, maar sluit haar dan op. Haar doden
kan niet!’ (Nederlands meisje)

‘Ik zou mijn kind niet blootstellen aan eerwraak.’ (Surinaamse jongen)
‘Ik vind eerwraak nergens op slaan; als een jongen geen maagd is dan zegt
niemand daar wat over! Eigenlijk zijn de jongens de hoertjes: ze gaan met
iedereen naar bed!’ (Surinaamse jongen)

Om de opvattingen van de jongeren te peilen over aanpassing van de strafmaat
aan de etnische achtergrond van de dader, zijn de volgende twee casus voorge-
legd:

‘Isa en Simon komen uit een land waar jongeren onder de 20 jaar geen straf
krijgen. Isa en Simon wonen nu een jaar in Nederland. Wat vind je dat er moet
gebeuren als ze in Nederland een gouden ketting uit een winkel stelen? Ze zijn
allebei 16 jaar.
• Zij moeten geen straf krijgen. Ze zijn geen straf gewend.
• Zij moeten dezelfde straf krijgen als andere jongeren in Nederland.
• Ik heb geen idee.’
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‘Selma en Said komen uit een land waar je bijna geen straf krijgt als je een man
vermoordt die je vrouw lastigvalt. In Amsterdam valt een man Selma lastig. Said
vermoordt die man. Wat moet er met Said gebeuren?
• Said moet weinig straf krijgen, net als in zijn eigen land;
• Said moet dezelfde straf krijgen als anderen in Nederland;
• Geen idee’.

Het gaat hierbij in beide gevallen alleen om de vraag of de jongeren straf-
vermindering op grond van de etnische achtergrond van de dader een goede zaak
vinden. Het contrast tussen de twee vragen ligt in de aard van het delict: in het
eerste geval gaat het over strafvermindering voor diefstal en in het tweede voor
geweld.

In verband met de beperkte tijd die er voor ieder (groeps-)interview was, zijn
in de gesprekken geen discussies gevoerd over het idee van strafvermindering
(of strafvermeerdering) voor allochtone daders.

Figuur 6.9 laat het percentage jongeren zien dat voorstander van strafvermin-
dering is bij de twee casussen (zie ook tabel S in de bijlage).

Figuur 6.9 Opvattingen over verlichting van straf voor diefstal en geweld in
verband met de etnische achtergrond van de dader

Over strafvermindering (op grond van de etnische achtergrond) voor diefstal zijn
de jongeren het eens: meer dan 90% van alle jongeren vindt dat Isa en Simon
dezelfde straf moeten krijgen als jongeren in Nederland, minder dan 5% is wel
voor strafvermindering en er zijn ook erg weinig jongeren(<6%) die twijfelen.

Bij de casus over geweld is van de Nederlandse, Antilliaanse en Surinaamse
jongeren de overgrote meerderheid (92%-96%) tegen strafvermindering, een
verwaarloosbaar klein deel van hen ( 0%-1,5%) is voor strafvermindering. Bij
de Marokkaanse en vooral de Turkse jongeren is de meerderheid die tegen
strafvermindering is, aanzienlijk kleiner. Van de Turkse jongeren is 14% voor
strafvermindering, bij de Marokkaanse jongeren 8%. Turkse jongeren reageren
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significant anders dan Nederlandse, Antilliaanse en Surinaamse jongeren; de
antwoorden van Marokkaanse jongeren wijken significant af van die van Ne-
derlandse en Surinaamse jongeren.

Opvallend aan de uitkomst op de bovenstaande twee casus is dat de aard van het
delict een rol lijkt te spelen in de opvattingen van een deel van de Turkse en
Marokkaanse jongeren. Of strafvermindering wenselijk is, is dan niet gekoppeld
aan het (juridische) vraagstuk of men rekening moet houden met de etnische
achtergrond van daders (en wat zij in het herkomstland aan straf gewend zijn),
maar uitsluitend met de aard van het delict.

6.6 SAMENVATTING

In de opvattingen van de jongeren over straf blijken veel etnisch specifieke
verschillen te bestaan: significante verschillen tussen twee of meer van de vijf
groepen – Nederlandse, Antilliaanse, Surinaamse, Marokkaanse en Turkse
jongeren. Wat de functies van straf betreft, zijn Nederlandse jongeren het minst
van mening dat straf aan een dader genoegdoening biedt voor het slachtoffer. Dit
komt waarschijnlijk omdat straffen in Nederland naar hun mening vaak niet hard
of streng genoeg zijn. Zij zijn in het algemeen voor streng en hard straffen. Dit
blijkt onder meer bij hun opvattingen over de doodstraf, over verbanning, over
zero tolerance en over de strafmaat bij moord, doodslag en dood door zinloos
geweld. Bij al deze punten tonen zij zich aanzienlijk harder dan een aantal
andere groepen.

De Turkse jongeren nemen bij een aantal vragen ook een uitzonderingsposi-
tie in ten opzichte van andere groepen. In taakstraffen hebben zij minder fiducie
dan enkele andere groepen jongeren; voor moord, doodslag en dood door
zinloos geweld geven zij relatief de minst zware straffen; wanneer eer in het spel
is, vinden zij dat geweld nog minder zwaar bestraft moet worden.

Straffen die te maken hebben met ‘voor schut gezet worden’ in je groep
vinden de Marokkaanse jongeren het ergst en tegelijkertijd staan ze er niet in het
meest afwijzend tegenover: zij denken dat dit echt zou helpen bij jeugdige
(Marokkaanse) criminelen. Marokkaanse jongeren hebben de meeste moeite met
het strafblad als ‘vorm van straf’ (significant meer dan de Nederlandse jon-
geren). Wanneer het om de strafmaat voor moord, doodslag en dood door
zinloos geweld gaat, dan liggen de opvattingen van de Marokkaanse jongeren
doorgaans dichter bij die van de Turkse jongeren dan bij die van de andere drie
groepen. Marokkaanse en Surinaamse jongeren zijn vaker geneigd eigenrichting
goed te keuren dan Nederlandse jongeren. Turkse en Marokkaanse jongeren zijn
ook duidelijk vaker voorstander van rekening houden met de etnische achter-
grond van de dader bij het bepalen van straf voor eergerelateerd geweld, dan de
andere drie groepen.

Voor zover dit uit de antwoorden op de enquêtevragen blijkt, hebben de An-
tilliaanse jongeren eigenlijk nooit een uitzonderingspositie in hun opvattingen
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over straf tegenover de andere groepen: in het algemeen nemen ze een midden-
positie in.

Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. Over speciale en generale preven-
tie als doelen van straf denken zij grosso modo gelijk, voor zover dit uit de
gestelde vragen kan blijken. Reguliere straffen (geldboete en gevangenisstraf)
vinden zij in gelijke mate vanzelfsprekend, lijfstraffen (stokslagen en vermin-
king) wijzen ze in gelijke mate af voor Nederland. Bij verschillende vormen van
mogelijk geweld op school denken zij opvallend gelijk over de strafmaat, zij het
dat Turkse jongeren coulanter zijn bij lichte vormen van fysiek geweld. En
allemaal wijzen zij strafvermindering op grond van de etnische achtergrond van
een dader bij het bepalen van de straf voor diefstal resoluut van de hand.

Tabel 6.4 – Opvattingen over straf, samenvatting van enquêteresultaten

Onderwerpen uit de vragenlijst Opinie van de
vijf groepen

Functies van straf
Straf om crimineel gedrag af te leren
Straf om mensen af te schrikken
Straf voor genoegdoening slachtoffer

Gelijk
Gelijk
Verschillend

Vormen van straf (toelaatbaarheid in Nederland)
Strafblad
Reguliere straffen (geldboete en gevangenisstraf)
Alternatieve straffen (werkstraf, leerstraf, ‘voor schut zetten’)
Begeleiding
Uitsluiting (verbanning en toegangsverbod)
Doodstraf
Lijfstraffen (stokslagen, verminking)

Verschillend
Gelijk
Verschillend
Gelijk
Verschillend
Verschillend
Gelijk

Mate van straf
Opvattingen over straf voor diefstal in Nederland
Zero tolerance (na diefstal door first offender)
Bestraffen van diefstal op school
Bestraffen van geweld op school
Opvattingen over straf voor moord in Nederland
Bestraffen van moord (wraak)
Bestraffen van doodslag (door ruzie of een ongeluk)
Bestraffen van (dood door) zinloos geweld

Verschillend
Verschillend
Verschillend
Gelijk
Verschillend
Verschillend
Verschillend
Verschillend

Eigenrichting Verschillend

Bestraffing eergerelateerd geweld
Straf voor eergerelateerde moord
Strafvermindering op etnische gronden voor diefstal
Strafvermindering op etnische gronden voor geweld

Verschillend
Gelijk
Verschillend
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Hoofdstuk 7

CONCLUSIES

De vier grootste immigrantengroepen in Nederland en met name de jongere
generaties daarvan vertonen onderling en in vergelijking met autochtone Neder-
landse jongeren opmerkelijke verschillen in criminaliteitsniveau en criminali-
teitsprofielen. Vooral jongeren met een Antilliaanse en een Marokkaanse
achtergrond zijn disproportioneel vertegenwoordigd in ernstige vormen van
delinquentie. Er is heel veel onderzoek naar deze variatie in criminaliteit verricht
en daarbij blijkt dat algemene risicofactoren voor criminaliteit, zoals sociaal-
economische klasse, schoolsucces enzovoort, deze verschillen onvoldoende
kunnen verklaren. Daarom is er de laatste decennia in het onderzoek steeds meer
aandacht gekomen voor ‘specifieke etnische factoren’ of de culturele achter-
grond van de verschillende groepen. Daarover is debat ontstaan: wat is nu
precies de verklaringskracht van de factor cultuur of etnische achtergrond?
Wanneer de diversiteit in criminaliteit inderdaad uit etnische achtergronden
voortkomt, zouden we verwachten dat er duidelijke verschillen bestaan in
opvattingen over kwesties van misdaad en straf.

In dit onderzoek heb ik nagegaan of van zulke verschillen inderdaad sprake
is door ernaar te vragen bij de etnisch gemêleerde jongeren die de Nederlandse
VMBO scholen bezoeken. De centrale vraag luidt: in hoeverre is er in Nederland
sprake van etnische specificiteit in de opvattingen van Antilliaanse, Marokkaan-
se, Nederlandse, Surinaamse en Turkse jongeren over diefstal, geweld en straf?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn in hoofdstuk 1 tien beredeneer-
de veronderstellingen of hypothesen gevormd (i-x), waarop het mogelijk is thans
een antwoord te formuleren. Deze veronderstellingen, die corresponderen met
de volgorde van het betoog in hoofdstuk 1, volgen de paragrafen van dit conclu-
derende hoofdstuk:

1. Het universele aspect
Hypothese i: De algemene opvatting van Antilliaanse, Marokkaanse, Neder-
landse, Surinaamse en Turkse jongeren over diefstal, geweld en straf is
gelijk.

2. Verschillen tussen culturen naar sociaal-culturele integratie
Hypothese ii: Surinaamse en Antilliaanse jongeren staan in hun opvattingen
over diefstal, geweld en straf dichterbij Nederlandse jongeren dan Turkse en
Marokkaanse jongeren.
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3. Specifieke opvattingen per etnische groep
Hypothese iii: Turkse jongeren zijn streng in hun afkeuring van diefstal.
Hypothese iv: Turkse jongeren hebben milde opvattingen over de toelaat-
baarheid van geweld in het algemeen en in het bijzonder wanneer bij dit
geweld de familie-eer in het geding is.
Hypothese v: Turkse jongeren hebben milde opvattingen over de bestraffing
van gewelddaden wanneer de familie-eer in het geding is.
Hypothese vi: Antilliaanse jongeren wijzen geweld minder streng af wanneer
het gaat om persoonlijke eer en status zoals die in verband gebracht kunnen
worden met machismo en gevoelens van waardigheid.
Hypothese vii: Marokkaanse jongeren hebben geen duidelijk eigen profiel
in hun opvattingen over diefstal, geweld en straf.
Hypothese viii: Surinaamse jongeren hebben geen duidelijk eigen profiel in
hun opvattingen over diefstal, geweld en straf.
Hypothese ix: Autochtone Nederlandse jongeren oordelen streng over
diefstal, geweld en straf.

4. Debat culturele verklaring criminaliteit
Hypothese x: De etnische groepen die het meest oververtegenwoordigd zijn
in de criminaliteit vertonen de meest afwijkende opvattingen over diefstal,
geweld en straf.

Deze hypothesen werden in de voorgaande hoofdstukken getoetst op hun
houdbaarheid.

7.1 HET UNIVERSELE ASPECT

Hypothese i: De algemene opvatting van Antilliaanse, Marokkaanse, Nederland-
se, Surinaamse en Turkse jongeren over diefstal, geweld en straf is gelijk.

Conclusie: Er bestaat een grote mate van overeenkomst in de opvattingen van
de jongeren over misdaad en straf; de nulhypothese kan niet worden verworpen.

De opvattingen van jongeren (althans zij die het VMBO-onderwijs bezoeken)
over misdaad en straf vertoont een grote mate van overeenkomst. Bij alle
groepen domineren de negatieve woordassociaties rond diefstal en geweld; alle
groepen vinden ook in ruime meerderheid dat je van andermans spullen moet
afblijven, dat je met je handen van anderen moet afblijven, dat het gebruik van
geweld onbeschaafd is en niets oplost. Er zijn in deze vragen over de algemene
misdaad- en strafopvattingen geen significante verschillen. Bij de enquêtevragen
over de specifieke misdaad- en strafopvattingen blijkt per etnische groep dat de
meerderheid van elke groep over de hele linie genomen meestal (bij ruim 80%
van de vragen) hetzelfde antwoord geeft. Als in het onderzoek aan etnisch
homogene panels was gevraagd een meerderheidsstandpunt te formuleren over
alle vragen, dan zou de nulhypothese dus zonder enige aarzeling zijn aanvaard.

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.



CONCLUSIES 191

Alleen al op basis van dit centrale gegeven kan nu reeds gesteld worden dat
de opmerkelijke verschillen in criminaliteit tussen de vijf groepen niet te verkla-
ren zijn vanuit cultuurspecifieke verschillen in opvatting over misdaad en straf.

Er zijn ondanks deze generale overeenstemming enkele opmerkelijke verschillen
tussen de groepen. Dat blijkt uit de statistisch significante verschillen in ant-
woordverdeling tussen de vijf groepen bij een aantal enquêtevragen. De vijf
groepen zijn het erover eens dat diefstal en geweld in algemene termen niet goed
zijn, maar verschillen in de verdeling van hun antwoorden toch van elkaar
wanneer de vragen aan een specifieke context verbonden zijn (bij ongeveer de
helft van de vragen hierover). Alle groepen jongeren zijn het erover eens dat
straf dient om crimineel gedrag af te leren en om potentiële daders af te schrik-
ken, maar ze verschillen in hun opinie over de verschillende vormen en maten
van straf.

Het is interessant dat de vijf groepen bij hun opvattingen over diefstal, geweld
en straf nogal verschillende referentiekaders hanteren. Dit is vooral tijdens de
groepsgesprekken gebleken. Bij de Turkse jongeren draait bijna alles wat zij
over deze onderwerpen zeggen om de eer en goede naam van de familie en ze
refereren voortdurend aan (het belang van) sterke banden binnen het gezin.
Surinaamse jongeren benadrukken in hun redeneringen het belang van het
aanleren van ‘discipline’ in de opvoeding. Een gebrek aan goede opvoeding kan
tot crimineel gedrag leiden, zoals deelnemen aan de ‘drugswereld’. Marokkaan-
se jongeren brengen bij hun argumentatie steeds het thema godsdienst naar
voren: wat mag van het geloof wel en wat niet? Bij het verklaren van normover-
schrijdend gedrag onder jongeren leggen Marokkanen de nadruk op problemen
binnen het gezin, groepsvorming onder jongeren en de effecten van discrimina-
tie. Antilliaanse jongens en meisjes maken in hun verhalen voortdurend onder-
scheid tussen twee groepen: mensen met wie het ‘goed’ gaat en mensen met wie
het ‘slecht’ gaat. Wie het slecht gaat laten de normen die diefstal en geweldple-
ging verbieden varen. De Nederlandse jongeren refereren vaak aan ‘fatsoen’.
Men dient zich te gedragen hoe het ‘nu eenmaal’ hoort volgens de wet en de
regels. Wie zich daar niet aan houdt geldt als ‘asociaal’.

Andere verschillen in de opvattingen tussen de groepen komen aan de orde
in de volgende drie paragrafen.

7.2 VERSCHILLEN TUSSEN CULTUREN NAAR SOCIAAL-CULTURELE
INTEGRATIE

Afgaande op de bevindingen van onderzoek in de zogenaamde Integratiemonitor
(Dagevos en Schelfhout, 2003) mogen we verwachten dat de meest geïntegreer-
de groepen het meest overeenstemmen met autochtone jongeren in hun opvat-
tingen over misdaad en straf. Geoperationaliseerd naar de betreffende groepen
luidt hypothese ii: Surinaamse en Antilliaanse jongeren staan in hun opvattingen
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over diefstal, geweld en straf dichterbij Nederlandse jongeren dan Turkse en
Marokkaanse jongeren.

Conclusie: De onderzoeksresultaten bevestigen dit; de hypothese kan niet wor-
den verworpen.

Alle onderzoeksresultaten overziende blijkt ook deze veronderstelling op te
gaan. Turkse en Marokkaanse jongeren wijken in hun antwoordverdeling
duidelijk vaker af van die van de Nederlandse jongeren dan Antilliaanse en
Surinaamse jongeren. Antilliaanse jongeren verschillen het minst: op slechts 10
van de 71 (vraag-)items; Surinaamse jongeren verschillen op 20 van de 71
items; Turkse jongeren verschillen op 32 van de 71 items; Marokkanen verschil-
len op 38 van de 71 items.

7.3 SPECIFIEKE OPVATTINGEN NAAR ETNISCHE GROEP

Hypothese iii: Turkse jongeren zijn streng in hun afkeuring van diefstal.

Conclusie: De onderzoeksresultaten geven overduidelijk aan dat dit juist is; de
hypothese kan niet worden verworpen..

Wat diefstal betreft zijn de Turkse jongeren zeer normvast, het meest van alle
groepen. Zij springen er in positieve zin uit bij de stellingen ‘Stelen is altijd
verkeerd’, ‘Een keertje stelen, dat mag niet’ en ‘Je voelt je beter als je niet
steelt’. Weliswaar tonen zij – net als sommige andere groepen – enig begrip
voor diefstal in geval van armoede (honger) of ‘stelen van de rijken om het aan
de armen te geven’, maar over de hele linie wijzen zij diefstal af: stelen is not
done, schandelijk en veroorzaakt schuldgevoel.

Hypothese iv: Turkse jongeren hebben mildere opvattingen over de toelaatbaar-
heid van geweld in het algemeen en in het bijzonder wanneer bij dit geweld
familie-eer in het geding is.

Conclusie: Deze veronderstelling stemt overeen met de onderzoeksresultaten
voor wat betreft de familie-eer; de hypothese kan niet worden verworpen.

Bij Turkse jongeren is opmerkelijk dat zij het meest normvast zijn in hun
algemene afwijzing van geweld. Dit komt duidelijk in de gesprekken naar voren
en blijkt ook in hun reactie op de stelling: ‘Iemand slaan is altijd verkeerd’.
Evenwel: als de eigen goede naam of de eer van de familie op het spel staat,
laten zij de strenge algemene norm varen. Opvallend is ook hun houding tegen-
over wapens. Meer dan andere groepen accepteren zij dat iemand met een mes
dreigt wanneer hij belaagd wordt of met een pistool dreigt tegenover inbrekers.
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Het bezit van wapens beoordelen zij minder vaak negatief dan de andere groepen.

Hypothese v: Turkse jongeren hebben milde opvattingen over de bestraffing van
gewelddaden wanneer de familie-eer in het geding is.

Conclusie: Deze veronderstelling stemt overeen met de onderzoeksresultaten;
de hypothese kan niet worden verworpen.

Weliswaar wijst een ruime meerderheid van Turkse jongeren het idee van een
lagere strafmaat (uitgedrukt in aantal jaren gevangenisstraf) voor eergerelateerde
moord af, de minderheid die met deze uitspraak wel instemt, is groter dan in de
andere groepen.

Hypothese vi: Antilliaanse jongeren wijzen geweld minder streng af wanneer
hierbij persoonlijke eer en status in het geding zijn.

Conclusie: De aanwijzingen in de onderzoeksresultaten zijn onvoldoende om
deze hypothese te ondersteunen; de hypothese moet worden verworpen.

Weliswaar blijken Antilliaanse jongeren de stelling ‘wie niet terugslaat, is een
mietje’ relatief het vaakst te bevestigen, tonen zij zich het minst normvast bij de
stelling ‘iemand slaan is altijd verkeerd’ en vinden ze ‘terugslaan’ en eigenrich-
ting voorts vaker acceptabel (daarbij spelen machismo en persoonlijk gezichts-
verlies wel degelijk een rol), maar zij scoren toch het hoogste van alle groepen
bij het bevestigen van de stelling ‘geweld gebruiken is onbeschaafd’. Antilliaan-
se jongeren reageren ook niet opvallend anders dan andere groepen op de stellin-
gen ‘je moet terugslaan’, ‘je mag slaan als je beledigd wordt’ en ‘als je een klap
krijgt, geef je drie klappen terug’. Zij reageren ook unaniem afwijzend op het
slaan van een vrouw door haar man. Dit zijn vragen en stellingen die indirect
ook verwijzen naar een ‘kort lontje’ of naar gebruik van geweld in geval van
belediging of gekrenkte waardigheid. Net als de Nederlandse jongeren hebben
de Antilliaanse jongeren vrij strenge diefstal- en geweldsnormen. Criminele
Antilliaanse jongeren zijn in hun opvatting mensen waar ‘het slecht mee gaat’
en die de diefstal- en geweldsnormen laten varen; ‘het kan deze mensen niets
meer schelen’, zeggen zij.

Hypothese vii: Marokkaanse jongeren hebben geen duidelijk eigen profiel in
hun opvattingen over diefstal, geweld en straf.

Conclusie: Deze hypothese kan niet worden verworpen.

De punten waarop de Marokkaanse jongeren in hun opvattingen afwijken van
andere groepen, hebben geen duidelijke richting of profiel. Marokkanen stem-
men in zekere mate overeen met Turken als het gaat om eergerelateerd geweld
en ook om de vraag of een echtgenoot zijn vrouw mag slaan. Acht procent is

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.



HOOFDSTUK 7194

voorstander van strafvermindering als het gaat om geweldpleging bij eer- en
familiekwesties. De minderheid onder de Marokkaanse jongeren die stelen van
iemand met een ‘ander geloof’ minder erg vindt dan van iemand met het eigen
geloof, is wat groter dan bij de andere groepen en meer dan andere groepen
geloven zij dat diefstal een jeugdzonde is die wel overgaat als iemand de vol-
wassenheid bereikt (‘gaat trouwen’, zoals in de vragenlijst aangegeven). Zij zijn
voorts assertiever als het gaat om geweldgebruik om de eigen spullen te bescher-
men en vaker voorstander van wraak nemen als iemand in de familie vermoord
is dan jongeren uit de andere groepen.

Aan de ene kant geven de Marokkaanse jongeren bij veel vragen een ander
antwoord dan de Nederlandse jongeren, aan de andere kant valt het bij veel van
die vragen op dat de ‘scores’ van de Marokkaanse jongeren tussen die van de
Nederlanders en (steeds wisselende) andere groepen liggen. Hierdoor ontstaat
geen duidelijk beeld.

Hypothese viii: Surinaamse jongeren hebben geen duidelijk eigen profiel in hun
opvattingen over diefstal, geweld en straf.

Conclusie: Deze hypothese kan niet worden verworpen.

De opvattingen van de Surinaamse jongeren komen uit de vragenlijst en de
gesprekken nergens als opvallend of afwijkend naar voren. Hoogstens kan men
zeggen dat de argumentatie die zij hanteren opvallend is: het gaat dan om de
veelvuldige verwijzingen naar een ‘goede opvoeding’ en naar discipline. Suri-
naamse en Nederlandse jongeren hebben bijna identieke diefstalopvattingen.
Surinaamse jongeren verschillen echter dikwijls van mening met andere groepen
in hun opvattingen over geweld. Meer Surinaamse dan Nederlandse jongeren
vinden dat ‘slaan altijd verkeerd is’. Tegelijkertijd zeggen zij vaker dat zij ‘drie
klappen terug zullen geven’ als iemand hen een klap geeft. Ook staan zij vaker
minder afwijzend tegenover het slaan wanneer de persoonlijke of familie-eer in
het geding is en het slaan van kinderen door ouders. Dit past bij het belang dat
zij hechten aan goede opvoeding en discipline, al zeggen zij in de gesprekken
een liefdevolle opvoeding zonder slaan te prefereren. Minder dan de Nederlan-
ders omarmen zij een ‘zero tolerance’- beleid bij het straffen en zijn bij de
meeste strafvragen milder dan Nederlanders.

Hypothese ix: Autochtone Nederlandse jongeren oordelen streng over diefstal,
geweld en straf.

Conclusie: Alleen voor opvattingen over straf lijkt deze hypothese niet te kunnen
worden verworpen.

Wat de opvattingen over diefstal betreft, zijn er geen aanwijzingen dat Neder-
landse jongeren normvaster en principiëler zijn dan de anderen. Ten aanzien van
geweld valt vooral op dat Nederlandse jongeren een grotere afkeer lijken te
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hebben van fysiek geweld, iets wat af te leiden valt uit de vraaggesprekken en
uit de relatief sterke afwijzing van de stelling ‘als je een klap krijgt dan moet je
terugslaan’. Dit laatste is in lijn met de brede afwijzing door Nederlandse
jongeren van iedere vorm van eigenrichting. Het is des te opvallender dat
Nederlandse jongeren meer dan andere groepen vinden dat je geweld mag
gebruiken om je vrienden te beschermen. Blijkbaar is de vriendenkring voor de
Nederlandse jongeren belangrijk. Tegelijkertijd zijn zij terughoudender over
bepaalde vormen van geweld: ouders mogen hun kinderen niet slaan en als je
een klap krijgt, dan hoef je naar hun mening niet per se terug te slaan.

Nederlandse jongeren vinden minder vaak dan andere groepen dat straf
(zoals zij die in de Nederlandse praktijk kennen) genoegdoening biedt aan
slachtoffers. Onder de Nederlandse groep zijn meer voorstanders van extreme
straffen (doodstraf, verbanning) dan onder de andere groepen. Voorstellen over
strenger straffen in het algemeen en zero tolerance beleid voor first offenders in
het bijzonder worden door de Nederlanders relatief vaak ondersteund. Neder-
landse jongeren scoren veruit het hoogst van alle groepen bij de opvatting dat
de politie een verdachte (dader) mag slaan.

Enkele veronderstellingen op grond van de etnisch-criminologische etnografieën
die aan de geformuleerde hypothesen over specifieke groepsopvattingen ten
grondslag lagen, blijken inderdaad te worden bewaarheid, maar er klopt toch
ook opvallend veel niet. Hoe kan dit worden verklaard? De jongeren die tot nu
toe in de literatuur over criminaliteit en problematisch gedrag zijn onderzocht,
vormen steeds een subgroep van een etnische minderheid. Bij hun interpretatie
hebben de onderzoekers de pars pro toto- redeneerfout gemaakt door dit gedrag
van een geselecteerde minderheid te verklaren uit opvattingen of gedragingen
die zouden gelden voor de etnische groep als geheel. In deze studie heb ik de
redeneerlijn omgedraaid en dat is zuiverder. Kan op grond van de gemeten
opvattingen over misdaad en straf onder de gehele jongere generatie (althans de
leerlingen van VMBO-scholen onder hen) bij verschillende etnische groepen iets
worden voorspeld over de (achtergronden van) criminaliteit in deze groep? Voor
wat betreft de opvattingen blijken er al opmerkelijke inconsistenties te bestaan,
sommige opvattingen over misdaad en straf die bij delinkwente groepen zijn
aangetroffen of verondersteld, zijn in de etnische groep als geheel niet terug te
vinden.

7.4 DEBAT CULTURELE VERKLARING CRIMINALITEIT

Ofschoon de criminaliteit of het problematisch gedrag in deze studie zelf niet
zijn onderzocht, is er wel verondersteld dat de criminaliteitskarakteristieken
verklaard zouden kunnen worden door opvattingen over misdaad en straf die
onderdeel uitmaken van de culturen van de verschillende etnische groepen. In
de (jeugd-) criminaliteit zijn jongeren met een Antilliaanse en een Marokkaanse
achtergrond sterk oververtegenwoordigd wanneer die wordt vergeleken met hun
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aandeel in de bevolking. De criminaliteitscijfers van jongeren met een autochto-
ne Nederlandse achtergrond zijn het laagste en die van jongeren met een Suri-
naamse en Turkse achtergrond zijn wel hoger dan gemiddeld, maar niet zo veel.

Hypothese x: De etnische groepen die het meest oververtegenwoordigd zijn in
de criminaliteit vertonen de meest afwijkende opvattingen over diefstal, geweld
en straf.

Conclusie: De hypothese moet worden verworpen.

Cultuur in de vorm van opvattingen over misdaad en straf verklaart weinig of
niets over de aard en omvang van de criminaliteit van de onderzochte groepen.
Opvattingen over misdaad en straf onder jongeren van verschillende migran-
tengroepen kunnen de markant verschillende criminaliteitsniveaus en criminali-
teitspatronen niet verklaren. Bij de 71 items uit de vragenlijst zijn nauwelijks
vragen waarbij zowel Antilliaanse als Marokkaanse jongeren bepaalde afwijken-
de opvattingen laten blijken ten opzichte van de Nederlanders (en de overige
groepen). Er zit geen regelmatigheid in. Iets sterker dan de Nederlandse groep
vinden zij het gebruiken van geweld in bepaalde gevallen toelaatbaar (dat geldt
vooral voor de Marokkaanse groep), vaker de andere drie groepen wijzen zij
gebruik van geweld door de politie af en samen met de Surinaamse jongeren
vinden beide groepen eigenrichting in sommige gevallen meer toelaatbaar dan
de Nederlandse jongeren. Zowel de Antilliaanse als Marokkaanse jongeren (de
Turkse jongeren trouwens ook) kunnen meer begrip opbrengen voor stelen uit
armoede dan de Nederlandse jongeren. De Marokkaanse jongeren geloven
duidelijk vaker dan andere groepen dat diefstal een jeugdzonde is.

Bij de overgrote meerderheid van de vragen is er echter geen sprake van
markante verschillen tussen de opvattingen van Nederlandse jongeren aan de
ene kant en die van de Antilliaanse en Marokkaanse jongeren aan de andere
kant.

Er is geen andere conclusie te trekken dan dat een verband tussen mate van
oververtegenwoordiging in de misdaadcijfers en groepsspecifieke opvattingen
over misdaad en straf niet te leggen is.

Dit is slecht nieuws voor de zogeheten culturele verklaring. Waar in de literatuur
een culturele verklaring van allochtone misdaad wordt gesuggereerd, wordt ten
onrechte gegeneraliseerd vanuit een selectieve en problematische subgroep naar
een ‘cultuur’ als geheel. Antilliaanse, Marokkaanse, Surinaamse en Turkse
jongeren op VMBO-scholen vertonen geen systematische afwijkingen ten
opzichte van elkaar en ten opzichte van Nederlandse jongeren wat betreft hun
normbesef en hun opvattingen over misdaad en straf. Op individuele vraagitems
in het kwantitatieve onderzoek is er wel een aantal verschillen, maar die wijzen
niet in de richting van duidelijk verschillende oriëntaties. Bovendien is de
overheersende indruk uit het onderzoek als geheel er een van eenvormigheid van
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opinies. Dat blijkt met name duidelijk uit de interviews en dit wordt bevestigd
door de enquêteresultaten.

Het is zelfs zo dat de verschillen in opvattingen over misdaad en straf, in
zoverre die uit het onderzoek zijn gebleken, de verkeerde kant op voorspellen
wat betreft oververtegenwoordiging in de criminaliteitscijfers. Het zijn immers
de Antilliaanse jongeren die er op relatief de meeste punten dezelfde opvattin-
gen op na houden als de Nederlandse jongeren, terwijl zij relatief zwaar zijn
oververtegenwoordigd in de criminaliteit! Anderzijds wijken Turkse jongeren
behoorlijk af in hun misdaad en strafopvattingen van Nederlandse jongeren en
zijn zij juist het minst oververtegenwoordigd in de criminaliteit.

Het enige punt waar de cultuurfactor lijkt te gelden, is bij het eergerelateerde
geweld onder Turkse jongeren. Als enige groep wijken zij steeds duidelijk van
de andere groepen af in hun antwoorden over het gebruik van geweld om
eerkrenking te beslechten en zijn zij duidelijk coulanter in hun voorstellen van
een strafmaat bij geweldsdelicten die eergerelateerd zijn.
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1 Dutch total population in 2008: 16.404.282 (CBS). 
2 From a publication of the Ministry of Justice: ‘vier jaar Montfrans’, 1998.

SUMMARY

This study reports the results of empirical research, carried out between 2000
and 2004, into the opinions of five ethnically different groups of juveniles in the
Netherlands (fourteen to eighteen year olds) concerning theft, violence and
punishment. These five groups of teenagers (altogether 1049) are pupils in
vocational schools, in three big cities in the Netherlands (Utrecht, Almere and
Rotterdam): native Dutch teenagers, and teenagers from the four major immi-
grant communities in the Netherlands (Turkish, Moroccan, Surinamese and
Antillean).

Introduction

The population of the Netherlands has become increasingly multicultural. Since
the nineteen fifties and sixties a growing number of guest workers (mainly from
Turkey, Greece, Italy, Spain and Morocco), people from the (ex) colonies
(Indonesia and the Dutch Antilles and Surinam) and other parts of the world,
have settled down in the Netherlands. Almost 20% of the Dutch population is
now (2008) composed of people with another ethnic origin than the Dutch.1
These immigrants have helped to build up Dutch economy and they have made
society colourful. But with these advantages came some disadvantages; one of
which is the alarming rise in crime rates over the past few decades, which show
that a higher percentage of the immigrant population is involved in criminal
activities (compared to the national average). In addition there seems to be a
particular trend in the types of crime committed by each different ethnic minor-
ity group: Turks, more often than other groups, are involved in violent retribu-
tion within their own communities (mostly concerning crimes of honour);
Moroccans seem to specialise in burglary and street robbery; Antilleans are
overrepresented in armed robbery, using a knife to threaten their victims with;
and the Surinamese are overrepresented in street robbery, and also in the dealing
of drugs.2

These crime figures lead to the question whether there may be some correla-
tion between opinions about crime and punishment in a particular culture and
the type of crime committed. For instance: do some aspects of Turkish culture
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compel its members to use violence when solving honour related conflicts with
others?

Report

Chapter 1 works towards a number of hypotheses or expectations. The starting
point in this chapter is the above mentioned overrepresentation of immigrant
groups (particularly juveniles within these groups) in registered crime in the
Netherlands. Even when the obvious pitfalls and possible bias in crime data are
taken into consideration, all available studies confirm this ethnical variation in
crime rates. Traditional explanations focus on socio-economic variables, such
as schooling levels, socio-economic status and job perspectives. But even when
the available crime data are corrected for socio-economic variation between
ethnic groups, a large part of uneven participation in crime remains unexplained.
This raises the question whether a ‘cultural component’ may explain at least part
of the differences between ethnic groups in criminal behaviour. This question
may be taboo in a number of surrounding countries; the current mainstream
position in the Netherlands is that the best way to avoid stereotypes and preju-
dices is to tackle the question openly through research. As part of a wider,
nationally funded research programme on the multicultural dimension in Dutch
criminal law practice, this project explores the following question: to what
extent are the opinions about theft, violence, and punishment of Antillean,
Dutch, Moroccan, Surinamese and Turkish juveniles in the Netherlands ethni-
cally specific?

Even though this research is primarily of an exploratory nature, ten hypotheses
(numbered below: i-x) could be formulated, based on various theoretical
perspectives. From the universalistic perspective it may be expected (i) that the
general opinions about crime and punishment of the five groups are very much
the same (null hypothesis). Evidence for this expectation may be found in
Newman’s (1976) internationally comparative work on deviance, in the histori-
cally comparative study about punishment by Miethe & Lu (2005), and in other
academic work. From the essentialistic perspective no hypotheses were derived,
as this perspective labels ‘cultures’ in terms of specific cultural traits or cultural
complexes and may therefore be criticised for its static and generalising por-
trayal of culture (Karstedt 2001; Shadid 1990, 1994; Gowricharn 2002). Further-
more, essentialist attempts to relate cultural traits to opinions about crime and
punishment are highly speculative. From the perspective of constructivism, it
may be expected that individuals, among them juveniles in immigrant communi-
ties, develop highly individual crime and punishment opinions. Bovenkerk
(2002) has indicated that there are at least six factors that may all influence the
moral orientations, behavioural norms and values, of juveniles in immigrant
groups: (a) values and orientations that their parents developed in the country
of origin; (b) current developments in the country of origin that young people
are confronted with during holidays, through new immigrants, or through
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satellite television; (c) cultural orientations in Dutch society transmitted to
teenagers by school, by people they associate with in their neighbourhood, or by
the Dutch media; (d) identification with ideas that are dominant in trans-national
networks, such as Euro-Islam movements; (e) socialisation in peer groups in the
local community; (f) and the impacts of stereotyping and stigmatisation by
‘others’.

Although individual responses may be very diverse, in terms of normative
development in such a complex web of influences, it is nevertheless an empirical
fact that the Turkish, Moroccan, Antillean and Surinamese immigrant groups
each have a distinct position in their socio-cultural integration (Dagevos &
Schellingerhout 2003). The socio-cultural distance between the Dutch, on the
one hand, and the Turkish and Moroccan immigrants on the other, is much wider
than between the Dutch and the Surinamese or Antilleans. It is possible that this
variation in socio-cultural distance is also reflected in opinions about crime and
punishment. Following this line of argument, it might be hypothesised (ii) that
in terms of their opinions about theft, violence and punishment, Surinamese and
Antillean juveniles are closer to Dutch juveniles than young Turkish and Moroc-
cans are.

Numerous ethnographic studies about immigrant communities in the Nether-
lands, and in particular about marginalised juvenile groups within these commu-
nities, have been published. Some of the authors of these publications tentatively
point out causal links between criminal behaviour of these groups and socio-
cultural factors, such as: an authoritarian type of upbringing at home, attitudes
of rejection towards Dutch society and Dutch culture by immigrant families, and
the influence of very specific cultural ideas brought from the country of origin
(with regard to issues of personal or family honour). These ethnographic studies
were discussed in chapter 1, for each of the five groups. In the case of the
Turkish, Antillean, and Dutch group sufficient evidence was found for the
formulation of additional and more specific expectations, and more general
hypotheses for the Moroccan and Surinamese group.

Family honour is an important issue for Turkish immigrants. Violence related
to family honour is expected to be more acceptable to Turkish juveniles than to
all other groups. Ethnographic studies also indicate that Turks strongly disap-
prove of theft. The following hypotheses were formulated: (iii) Turkish juveniles
disapprove strongly of theft; (iv) Turkish juveniles have lenient opinions about
the use violence, especially violence concerning family honour issues; (v)
Turkish juveniles have lenient opinions about the punishment of the use of
violence, when this violence is used in matters of family honour. Honour also
plays an important part in the Antillean immigrant community, not in the sense
of family honour, but rather in relation to personal honour and status (‘ma-
chismo’). Ethnographic studies give reason to assume (vi) that Antillean juve-
niles will generally oppose violence less strongly when matters of personal
honour and status are involved.
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As far as the Moroccan community in the Netherlands is concerned, numer-
ous studies have been performed, varying from studies among marginalised
Moroccan juveniles (on the streets and in community centres) and Moroccan
juvenile delinquents, to Moroccan family studies (including upbringing prac-
tices). Altogether this presents a very diverse picture of the Moroccan immi-
grants and their values, which led to the following hypothesis (vii): Moroccan
juveniles do not have a distinct profile in their opinions about crime and punish-
ment.

The same can be contended for the Surinamese immigrant group in the
Netherlands. Some ethnographic studies have focussed on survival strategies of
marginalised Surinamese groups, such as wakamans, rastas and heroin addicts;
or on the hossel (illegal trading) practices of Surinamese juveniles who have
been deprived of a fair chance in Dutch society. Other studies focus on the
improving performance of Surinamese pupils in secondary school, and of
Surinamese students, in the Netherlands, which gives the impression of a well
integrated minority. Again specific expectations relating to the subject of this
study could not be deduced from the latter ethnographical studies, and the
hypothesis (viii) for the Surinamese group was therefore formulated as follows:
Surinamese juveniles do not have a distinct profile in their opinions about crime
and punishment.

Finally, the well-documented climate of increasingly harsh opinions among
the Dutch population (principally among the indigenous Dutch population)
about crime and punishment leads to the expectation (ix) that ethnically Dutch
juveniles have harsher and stricter opinions than all other groups about theft,
violence and appropriate measures of punishment.

Another line of reasoning could be that, if the assumption that there is also a
cultural explanation (as mentioned above) for the overrepresentation of immi-
grant groups in the Dutch crime figures is correct, the groups showing the
highest overrepresentation in juvenile crime rates (Antilleans and Moroccans)
may be assumed to have attitudes towards and crime and punishment that are
quite different from ‘average’ attitudes and opinions in Dutch society. A last and
most essential hypothesis (x) could hence be formulated: the ethnic groups that
are most overrepresented in crime have the most deviant opinions about theft,
violence and punishment.

Chapter 2 explains the methodological and technical choices of this research
project. One of the initial decisions was to combine quantitative survey research
(structured questionnaires; see appendix) with qualitative investigation (semi-
structured individual and group interviews). Another decision was to focus on
pupils, between 14 and 18 years of age, in vocational schools; the majority of
juveniles in immigrant communities attend these schools (and not those second-
ary schools that offer direct preparation for higher education). The choice for
specific locations within the Netherlands was based on an analysis of data about
geographical distribution and concentration of the immigrant communities
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within the Netherlands. All in all 1339 students filled in the questionnaire
booklet. Out of this total, 1049 questionnaires could be used in the further
analysis; 290 questionnaires had to be dismissed. The main reason for this was
the very strict ethnicity criterion used in the project: only those youngsters
whose parents were both born in the same country (i.e. both parents born in
Morocco or both parents born in Surinam etc.) were taken into consideration for
further participation and analysis (this differs from other research where the
official definition of ‘foreigner’ is used: according to that definition only one of
the parents needs to be born outside the Netherlands).
The questions asked, apart from the questions about personal details, were on
three main subjects: theft, violence and punishment (71 questions in all). Each
subject was divided into a set of general questions and a set of specific ques-
tions, relating the subject to a detailed context. The questionnaires were all
answered by the participants during school hours, in the classroom, with the
researcher present to keep an eye on the procedure.

Parallel to the quantitative research individual (85 in all) and group inter-
views (32 in all) were held with the boys and girls. The object of the interviews
was to find out whether the line of reasoning, behind the opinions on theft,
violence and punishment, was the same in all the different ethnic groups, or
whether there were distinct differences in argument between them. In addition
the semi-structured interviews offered the participants room to elaborate on the
subjects related to theft, violence and punishment, so that it could become clear
which issues captivate each different group most.

In the following four chapters the results of the research project were pre-
sented.

Chapter 3 focuses on the general opinions of the youngsters about theft and vio-
lence in Dutch society. What do they know about the extent to which these
crimes occur, where did they get this information from and what do they think
about the situation? Most of them say that they perceive the theft and violence
situation as serious (especially in Dutch society as a whole). Moroccan young-
sters stress that they feel angry about the conduct of some Moroccan juveniles,
who commit crimes, as this gives the whole of the Moroccan community in the
Netherlands a bad reputation. The Dutch youngsters show clear feelings of
powerlessness in their defence against theft and violence. This chapter gives
clear insight into the fact that the participants of this research project are well
informed about theft and violence in Dutch society and can be expected to give
well founded opinions about theft, violence and punishment.

Chapter 4 presents the results on the questions about theft (questionnaire and
interviews). First the general questions about theft are discussed. All five groups
share the same opinion: stealing is wrong, and there are no significant differ-
ences of opinion between them. The Turkish group is the strictest of all groups
and never wavers in their opinion about theft; the Antillean group is a little more
permissive and say that ‘stealing once’ can be forgiven.
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The more specific questions about theft, which are related to a detailed
context, result in some differences of opinion. When stealing is meant to bring
material profit (e.g. stealing a mobile phone) all groups agree: this is not done.
If the context is not about personal gain (e.g. stealing food out of hunger) the
groups differ significantly in opinion.

Compared to other groups the Dutch youngsters are significantly less of the
opinion that stealing brings shame on the family or a bad (guilty) feeling about
oneself. It is the Moroccan group that says most often that stealing brings shame
on the family and the Turkish group thinks most frequently that you will feel
better if you do not steal.

At the end of the chapter the boys and girls give their opinion about ’why
some young people steal’. They mention different reasons: like a bad relation-
ship with the parents, no pocket money, revenge for the discrimination of
foreigners by the Dutch, the influence of ‘bad friends’ and some see it as a mere
mischief. But the main reason for theft by juveniles, according to most of the
participants, is that young people are often addicted to stealing; stealing gives
such a ‘kick’ when they get away with it, that they can not stop it.

It is note-worthy that none of the youngsters mention ‘culture’ as one of the
reasons for stealing by some immigrant juveniles.

In the interviews the five groups lay a very different emphasis on why stealing
is wrong. The Dutch group refers especially to the law: ‘it is prohibited by law
to steal, so what else could one say about it?’ and: ‘it is the police who are
responsible; they should do something about all this stealing’. The Antillean
group divides people into two groups: ones that are doing well, and ones that are
not doing well. ‘The ones that are doing well know the rules and abide by them;
the ones that are not doing well, also know the rules, but they do not care about
them any more’. The Surinamese group takes it for granted that stealing is
wrong and points at upbringing if it does occur: ‘discipline and order are essen-
tial in the upbringing of children, and youngsters who do steal are probably not
brought up in the right fashion’. The Moroccan group puts a lot of emphasis on
the rules in Islam when they talk about theft: ‘Allah forbids stealing’; you will
burn in hell if you steal; and parents have the religious duty teach their children
that they may not steal. The Turkish group emphasises the obligation of children
not to harm the good name of their parents, when mentioning the reasons why
stealing is wrong: the relationship with the parents is usually very close and
parents feel 100% responsible for the conduct of their children. If a child is
caught stealing the gossip in the Turkish community starts and then there is no
end to the shame on the family. This is why, they say, Turkish parents usually
spoil their children, give them pocket money, expensive clothes, scooters etc.

All these different emphases of the five groups, on why stealing is wrong,
also apply to the subject ‘violence’, where the Turkish again mention their close
ties with and the good reputation of the parents, the Dutch refer to the law etc.
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Chapter 5 reports the results of the questions about violence. The chapter is
divided into different sections, each of which deals with a particular aspect of
violence. At the end of each section a reconstruction of a group interview on the
subject (a different group each time) is added. These interviews reflect the
subjects that each group elaborated on. First, the general opinions about violence
are discussed. Again the five groups agree: ‘using violence is bad’, ‘everyone
should keep their hands to themselves’, ‘using violence is uncivilised’ and
‘using violence is no solution to a problem’. Only the answer to the question:
‘using violence is always wrong’, brings significant differences of opinion
between the groups to light. Here a group interview of the Dutch boys and girls
is added: they seem to be torn between a strong resistance to the use violence
and the feeling that the use of violence would certainly be helpful in some
situations.

Next is the section on violent retribution. ‘If someone hits you’: you may hit
back; you must hit back; you should hit back even harder; and, if you do not hit
back you are a sissy. On this subject the groups differ significantly of opinion
(except on the question whether ‘you may hit back’, where all groups agree).
Particularly in the Dutch group there are the least supporters of violent retribu-
tion. On this subject a group interview with Moroccan boys and girls is added,
where they sum up the pros and cons of ‘hitting back’ and what is sensible
policy in different situations of attack.

This section is followed by questions about the use of violence to defend
oneself, one’s property, one’s friends and family. And also questions about
using violence when one is insulted, or to defend one’s honour, or the honour
of the family. Everyone agrees that violence may be used to defend oneself. The
Moroccan group differs significantly from other groups in the opinion that one
may use violence to defend one’s property.

The Dutch group says, significantly more often than other groups, that one
may use violence to defend friends. On the other hand the opinion of the Dutch
group differs significantly from the other groups about the honour related
questions: most Dutch youngsters in contrast with most or all of the other groups
believe that is unnecessary to use violence when one is insulted, to defend one’s
own honour or the honour of the family. The Turkish group talks about crimes
of honour and how they feel about this issue, in their group interview at the end
of this section. Their opinions are clearly divided; there are those who support
‘crimes of honour’ and those who strongly oppose the use of violence to solve
honour related conflicts.

After this, there is the section dealing with questions about ‘who may hit
whom?’ The Turkish and Moroccan group says significantly more often than the
other groups that a man is allowed to hit his wife. The Dutch group has a
significantly stricter opinion than all the other groups about the hitting of
children: this is not allowed. Everyone agrees that a teacher should not be
allowed to hit a pupil, but the Dutch group differs significantly from most of the
other groups in the opinion that a police officers should be allowed to hit a
delinquent. In the group interview the Antillean youngsters debate about the

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.



SUMMARY206

abuse of children by their parents; something which some of them are familiar
with, but which most of them oppose.

The last section of this chapter is about the use of weapons. In all the five
groups there are not many supporters of the idea that it should be made easier
by law to obtain a gun; that pupils should be allowed to take a knife to school;
that you may chase a burglar away with a pistol; or that you should attack
someone, who bothers you in the disco, with pepper spray. But still the Turkish
minority that does support the issue of being allowed to have or use weapons is
significantly larger than most of the other groups. The Surinamese group
concludes the chapter with their interview about the use of weapons and watch-
dogs to guard private property in Surinam.

Chapter 6 presents the opinions of the five groups of youngsters about punish-
ment. All the groups gave a high mark for the function of discouraging delin-
quents to commit crimes in future. The Dutch group, more than all the other
groups, think that punishment does not offer sufficient reparation to the victims.
Next the boys and girls could choose different types of punishment that they
would like to exist in the Netherlands. The three forms of punishment that were
chosen most often by all groups were the conventional ones, already existing in
the Dutch penal system: imprisonment, task-based punishment and fines. The
option of using social-therapy, as a form of punishment, was also popular with
the five groups. The Dutch group had the highest number of supporters for the
death penalty and the Turkish group the lowest. The same applies to banish-
ment: the Dutch group was most in favour of banishment compared to the other
groups. Finally, physical punishments (such as whipping, not existing in the
Dutch penal system) were most unpopular with all of the five groups. 

During the interviews it became clear that many Dutch youngsters are very
disappointed in the Dutch penal system: the punishment is much too lenient,
they say, especially for murder. In addition the Dutch group thinks that ‘nothing
is really done to punish juvenile delinquents: they are just given a cup of coffee
at the police station and then they can go’. This feeling of disappointment in the
Dutch penal system, is reflected in most other answers by the Dutch group about
punishment, which differ significantly from some or all the groups: they advo-
cate zero tolerance more often, they would sooner punish a pupil for stealing
money and they give the longest prison sentences for different types of murder
(accidental, a quarrel, revenge, and pointless killing).

The Turkish group is most lenient in their suggestions for the punishments
of ‘crimes of honour’. The number of years prison sentence that they give for the
murder of a young girl (because she ran off with a boy) or when someone kills
the person who assaulted his wife, are significantly fewer than the amount that
all or most of the other groups suggest.

Consequently, although the vast majority of the five groups are opposed to
taking the delinquent’s ethnic background into consideration when inflicting
punishment, the Turkish group, to some extent, would make an exception for
honour related crimes.
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Conclusions

On the basis of all empirical evidence presented in Chapters 4 to 6, the conclud-
ing Chapter 7 looks at the ten hypotheses formulated in the introductory chapter.
The results are as follows:

Hypothesis i: The general opinions about crime and punishment of the five
groups are very much the same. Conclusion: The opinions of the five groups of
juveniles are to a great extent alike. The null hypothesis can not be rejected.

All groups have predominantly negative general opinions about theft and the
use of violence, and say that these crimes should be punished. In addition, the
majorities withinall the five groups agree onmost question (80% of the question-
naire); so if this research was conducted with homogeneous panels the null
hypothesis would, without any doubt, be accepted.

It is interesting that the five different groups of youngster emphasize differ-
ent arguments to explain their opinions about theft and violence. During the
interviews the Dutch group emphasised law and law enforcement, the Antilleans
described two sets of people (the one’s who are doing well and the others who
do not do well), the Surinamese group spoke frequently of the importance of
order and discipline, the Moroccans gave detailed explanations about the rules
of the Islam and the Turkish group talked about family ties and the good name
of the parents. Although the opinions of the majority of all the groups are very
much the same, their line of reasoning definitely has a very specific accent.

General opinions of the five groups about theft, violence and punishment
may be very much the same, but the answer categories differ to some extent with
regard to context-related questionnaire items. This leads us to the next conclu-
sions.

Hypothesis ii: In terms of their opinions about theft, violence and punishment,
Surinamese and Antillean juveniles are closer to Dutch juveniles than young
Turkish and Moroccans are. Conclusion: The research results confirm this.

Turkish and Moroccan youngsters differ more often of opinion with the
Dutch group than Antillean or Surinamese youngsters. Out of the total of 71
questionnaire items, Moroccans give 38 statistically different answers than the
Dutch, mainly in cases of context-related questions (other group’s differences
to the Dutch: Turks 32, Surinamese 20, Antilleans 10). The co variation with
social and cultural integration is interesting.

Hypothesis iii: Turkish juveniles disapprove strongly of theft. Conclusion: The
research results show clearly that this is correct.
Hypothesis iv: Turkish juveniles have lenient opinions about the use violence,
especially violence concerning family honour issues. Conclusion: This hypothe-
sis corresponds with the research results, as far as family honour is concerned.
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Hypothesis v: Turkish juveniles have lenient opinions about the punishment of
the use of violence, when this violence is used in matters of family honour.
Conclusion: This hypothesis corresponds with the research results.

The Turkish youngsters are very constant in their opinions about theft:
stealing, for whatever reason, is not done. Although the Turkish youngsters are
most strongly opposed to the use of violence in general, many of them make an
exception for violence when it is used in honour related conflicts. Also they are
less frequently opposed to the use of weapons than the other groups. Even
though the majority of the Turkish youngsters agree that delinquents with a
different ethnical background should receive the same punishment for crimes of
honour as Dutch delinquents would, the Turkish minority that does not agree
with this is considerably larger than in the other groups.

Hypothesis vi: Antillean juveniles will generally oppose violence less strongly
when matters of personal honour and status are involved. Conclusion: The
indications in the research results that this is true are too few to support this
hypothesis.

Some Antillean youngsters do agree that violence may be used to defend
one’s personal honour, but on the whole their answers about the use of violence
are not strikingly different from all of the other groups, for instance about
‘hitting someone who insults you’ or ‘hitting back even harder’.

Hypothesis vii: Moroccan juveniles do not have a distinct profile in their
opinions about crime and punishment. Conclusion: This hypothesis can not be
rejected.

Sometimes the answers of the Moroccan youngsters are close to the answers
of the Turkish group (chiefly concerning honour related questions), other times
closer to the Dutch group and so forth. Their answers stand out in only a very
few cases, such as their opinion that stealing is something that young people
grow out of when they grow up (get married), and so a clear profile could not
be identified.

Hypothesis viii: Surinamese juveniles do not have a distinct profile in their
opinions about crime and punishment. Conclusion: This hypothesis can not be
rejected.

Most of the time, the opinions of the Surinamese group are in between the
opinions of the other groups. Significant differences of opinion do exist now and
again, but they differ from a different group each time. Consequently a distinct
profile was not found.

Hypothesis ix: Ethnically Dutch juveniles have harsher and stricter opinions
than all other groups about theft, violence and appropriate measures of punish-
ment. Conclusion: It seems that only the part of the hypothesis addressing the
opinions about punishment can not be reject.
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In general there are no indications in the research findings that the Dutch
group has stricter opinions about theft or the use of violence than all of the other
groups: some of their answers to questions are stricter, others not. But it is obvi-
ous that their opinions about punishment differ clearly, most of the time, from
all the other groups: the Dutch youngsters are more often of the opinion that
punishment does not offer sufficient reparation to the victims; they have rela-
tively many supporters of a zero tolerance policy; they often propose long prison
sentences and harsh punishments such as the death penalty and deportation; and
they show the highest score on the opinion that a police officer should be
allowed to hit a delinquent.

The outcome so far is that some of the hypotheses inspired by ethnographic
studies (discussed in chapter 1) can be accepted while others had to be rejected.
How can this be explained? The reason most likely is that ethnographers or
criminologists, up till now, have focused their attention on criminal minorities
within each of the groups and have jumped to the conclusion that possibly this
deviant behaviour can partly be explained by opinions about crime and punish-
ment (that they presume exist) within the whole of each different ethnic group.
This research project has tackled the question the other way round: is it possible,
based on the opinions of the five groups of ‘average’, more or less law abiding,
youngsters, to find a correlation between these opinions (about crime and
punishment) and the type and quantity of criminal activities that other members
of these ethnic groups commit?

As mentioned before, the Moroccan and Antillean group are by far the most
overrepresented in Dutch crime figures, the Surinamese and Turkish group have
far lower levels of overrepresentation. So it could be expected that the opinions
of the Moroccan and Antillean youngsters differ most from the other groups,
especially from the Dutch group. This led us to the final hypothesis (x): the
ethnic groups that are most overrepresented in crime have the most deviant
opinions about theft, violence and punishment. Conclusion: This hypothesis
must be rejected.

The opinions about crime and punishment of the five groups of youngsters
can explain little or nothing about the type or quantity of crimes committed by
each different ethnic group in the Netherlands. Among all the answers to the 71
questions in the questionnaire there are hardly any where the Antilleans and the
Moroccans both differ significantly from the opinions of the Dutch group (or the
other groups). There are no regular patterns to be found in the answers of the
two former groups. On top of this, it is the opinions of the Antilleans, against all
expectations, that are the closest to the opinions of the Dutch group about theft,
violence and punishment. So there is no other conclusion possible than to say
that there is no correlation between the opinions about crime and punishment of
the five groups of juveniles and the criminal conduct of members belonging to
each separate ethic group.
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This is bad news for the ‘cultural explanation’. Where there is the suggestion
in ethnographic or criminological literature, that criminal activities of a particu-
lar ethnic group can be explained by ethnic specific opinions about crime and
punishment within that ethnic group, social scientists have projected the opin-
ions of a small group of ‘criminals’ on the ethnic community as a whole.

The only exception – where the ‘cultural explanation’ seems to be valid – is
the overrepresentation of Turks in ‘crimes of honour’ and the opinions of the
Turkish youngsters about honour related use of violence. They are the only
group that systematically differs of opinion with the other groups about using
violence to solve honour issues, such as defending family honour, hitting when
one is insulted and that hitting back is a must; and they are far more lenient than
the other groups in their punishment suggestions for honour related crimes.
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1 Bij een minimum expected count van < 1 en/of wanneer >20% van de cellen een expected count van
<5 heeft, is de uitkomst van de Chi² Test tussen haken geplaatst: [ … ]; deze uitkomsten zijn alleen
op face value te beoordelen.

2 Bij significante verschillen van opvatting tussen de groepen is ‘p =’ vet gedrukt. 

BIJLAGE I

Tabel A: Percentages ‘Wat vind jij van diefstal?’

‘Diefstal is’,
gekozen:

Neder-
landers

Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

OK: 1.3% 1.9% 1.5% 2.0% 3.4% 1.6%
N= 604 53 137 152 87 1033
Stoer: 3.0% 3.8% 3.6% 15.8% 14.9% 6.0%
N= 605 53 137 152 87 1034
Kicken: 4.6% 3.8% 2.9% 7.9% 4.0% 47.0%
N= 605 53 137 152 87 1034
Nodig: 2.0% 5.7% 2.9% 6.6% 5.7% 3.3%
N= 605 53 137 152 87 1034
Slim: 2.3% 1.9% 2.2% 3.9% 3.4% 2.6%
N= 604 53 137 152 87 1033
Makkelijk: 15.4% 17.0% 16.8% 19.6% 12.6% 16.1%
N= 604 53 137 153 87 1034
Gemeen: 43.5% 34.0% 52.2% 53.3% 48.3% 46.0%
N= 604 53 138 152 87 1034
Vervelend: 45.0% 26.4% 36.5% 41.8% 49.4% 42.8%
N= 604 53 137 153 87 1034
Zielig: 65.1% 49.1% 59.9% 45.8% 47.1% 59.2%
N= 604 53 137 153 87 1034
Dom: 75.0% 56.6% 73.7% 64.7% 61.4% 64.7%
N= 604 53 137 153 88 1035
Schande: 35.8% 35.8% 42.3% 56.6% 55.2% 41.3%
N= 604 53 137 152 87 1033
Slecht: 73.3% 73.6% 81.0% 83.7% 81.6% 76.6%
N= 604 53 137 153 87 1034

Vijf groepen vergeleken: Pearson chi square (alle vragen in deze categorie df = 4):

[OK: value 2.281; p = .68].1 Stoer: value 49.815; p = .002. Kicken: value 7.159; p =
.13. [Nodig: value 11.065; p = .03]. [Slim: value 1.715; p = .79]. Makkelijk: value
2.467; p = .65. Gemeen: value 10.109; p = .04. Vervelend: value 10.881; p = .03.
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3 Gebruikte afkortingen: N = Nederlanders, A = Antillianen, S = Surinamers, M = Marokkanen, T =
Turken. De combinaties geven aan welke twee groepen met elkaar vergeleken zijn, bijvoorbeeld (NA)
is Nederlandse versus Antilliaanse jongeren, et cetera.

4 Alleen wanneer p = .05 is afgerond vanuit < .05 (bijvoorbeeld vanuit p = .046), is het getal vet
gedrukt (omdat het in dat geval wel een significant verschil van opvatting tussen de groepen
aangeeft), anders niet.

Zielig: value 27.592; p = .00. Dom: value 17.487; p = .00. Schande: value 29.887;
p = .00. Slecht: value 10.806; p = .03.
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (alle vragen in deze
categorie df = 1); 
OK: Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen.
Stoer: [p (NA)3 = .74]; p (NS) = .68; p (NM) = .00; [p (NT) = .00]; [p (AS) = .97];
p (AM) = .02; p (AT) = .04; p (SM) = .00; p (ST) = .00; p (MT) = .86.
Kicken: Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen.
Nodig: Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen.
Slim: Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen.
Makkelijk: p (NA) = .76; p (NS) = .69; p (NM) = .21; p (NT) = .50; p (AS) = .97;
p (AM) = .67; p (AT) = .48; p (SM) = .53; p (ST) = .40; p (MT) = .17
Gemeen: p (NA) = .18; p (NS) = .07; p (NM) = .03; p (NT) = .41; p (AS) = .02;
p (AM) = .01; p (AT) = .10; p (SM) = .85; p (ST) = .57; p (MT) = .46
Vervelend: p (NA) = .01; p (NS) = .07; p (NM) = .48; p (NT) = .44; p (AS) = .19;
p (AM) = .05;4 p (AT) = .01; p (SM) = .35; p (ST) = .06; p (MT) = .25
Zielig: p (NA) = .02; p (NS) = .25; p (NM) = .00; p (NT) = .00; p (AS) = .18;
p (AM) = .68; p (AT) = .82; p (SM) = .02; p (ST) = .06; p (MT) = .84
Dom: p (NA) = .00; p (NS) = .76; p (NM) = .01; p (NT) = .01; p (AS) = .02;
p (AM) = .24; p (AT) = .58; p (SM) = .10; p (ST) = .05; p (MT) = .60
Schande: p (NA) = .99; p (NS) = .15; p (NM) = .00; p (NT) = .00; p (AS) = .41;
p (AM) = .01; p (AT) = .03; p (SM) = .02; p (ST) = .06; p (MT) = .83
Slecht: p (NA) = .97; p (NS) = .06; p (NM) = .01; p (NT) = .01; p (AS) = .26;
p (AM) = .11; p (AT) = .26; p (SM) = .56; p (ST) = .91; p (MT) = .68

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.
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Tabel B: Percentages ‘Algemene opvattingen over diefstal’

Je moet van de spullen van een ander afblijven.
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Mee eens: 95.0% 94.2% 97.8% 94.7% 95.4% 95.3%
Niet mee eens: 1.8% 1.9% 0.7% 2.6% 3.4% 1.9%
Geen mening: 3.2% 3.8% 1.5% 2.6% 1.1% 2.7%
N= 602 52 136 151 87 1028
Pearson chi square (df = 8) value = 4.800; [p = .78]
Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen.

Iets stelen is altijd verkeerd.
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Mee eens: 76.2% 69.8% 81.9% 79.1% 87.5% 78.0%
Niet mee eens: 15.7% 22.6% 13.0% 10.5% 6.8% 14.2%
Geen mening: 8.1% 7.5% 5.1% 10.5% 5.7% 7.8%
N= 605 53 138 153 88 1037
Pearson chi square (df = 8) value = 13.944; p = .08.
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .42; p (NS) =
.31; p (NM) = .20; p (NT) = .05; p (AS) = .19; p (AM) = .08; p (AT) = .02; p (SM) =
.21; p (ST) = .33; p (MT) = .25

Eén keertje stelen, dat mag wel.
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Mee eens:  20.1%  34.6%  24.8%  20.5% 17.0%  21.2%
Niet mee eens:  65.0%  44.2%  58.4%  65.6% 75.0%  64.0%
Geen mening: 14.9%  21.2% 16.8% 13.9%  8.0% 14.7%
N =  603  52 137 151  88 1031
Pearson chi square (df = 8) value = 16.699; p = .03
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .01; p (NS) =
.33; p (NM) = .95; p (NT) = .12; p (AS) = .21; p (AM) = .02; p (AT) = .00; p (SM) =
.46; p (ST) = .03; p (MT) = .25

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.
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Tabel C: Percentages ‘Neutralisaties diefstal’

Als je geen geld hebt om een gsm te kopen, dan mag je er een pikken.
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Mee eens: 1.2%  0.0% 1.5%  3.3% 1.3% 1.5%
Niet mee eens:  97.3%  98.1%  94.0%  91.4%  94.3%  95.8%
Geen mening: 1.5% 1.9%  4.5%  5.3%  4.6%  2.7%
N=  601  52 133 152  87 1025
Pearson chi square (df = 8) value = 14.888; [p = .06]
Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen.

Als mijn fiets gestolen is, dan mag ik er een stelen.
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken  Totaal

Dat is waar: 11.3% 15.1%  8.0%  9.8% 15.7% 11.2%
Niet waar:  84.1%  81.1%  83.9%  85.0%  78.7%  83.6%
Geen idee:  4.6%  3.8%  8.0%  5.2%  5.6%  5.2%
N=  604  53 137 153  89 1036
Pearson chi square (df = 8) value = 6.911; p = .55
Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen.

Eten stelen mag, als je geen geld hebt maar wel erge honger.
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Mee eens: 14.8%  30.2% 16.4%  29.4%  30.7% 19.3%
Niet mee eens:  69.5%  50.9%  60.4%  49.7%  50.0%  62.7%
Geen idee: 15.8% 18.9%  23.1%  21.6% 19.3% 18.0%
N=  603  53 134 153  88 1031
Pearson chi square (df = 8) value = 41.657; p = .00 
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .01; p (NS) =
.08; p (NM) = .00; p (NT) = .00; p (AS) = .11; p (AM) = .92; p (AT) = .99; p (SM) =
.03; p (ST) = .04; p (MT) = .91

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.
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Van de rijken mag je stelen als je het aan de armen geeft.
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Dat is waar: 10.4% 17.0% 13.1%  9.7% 14.8% 11.4%
Niet waar:  79.8%  71.7%  67.9%  72.7%  60.2%  75.1%
Geen idee:  9.8% 11.3% 19.0% 17.5%  25.0% 13.5%
N=  603  53 137 154  88 1035
Pearson chi square (df = 8) value = 28.866; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .30; p (NS) =
.00; p (NM) = .03; p (NT) = .00; p (AS) = .40; p (AM) = .25; p (AT) = .14; p (SM) =
.59; p (ST) = .47; p (MT) = .13

Het is minder erg om van iemand met een andere godsdienst te stelen.
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Dat is waar: 1.2%  0.0%  2.2%  9.8%  5.7%  2.9%
Niet waar: 92.2% 83.0% 88.3% 80.4% 72.7%  87.9%
Geen idee:  6.6% 17.0%  9.5%  9.8% 21.6%  9.2%
N=  605  53 137 153  89 1037
Pearson chi square (df = 8) value = 59.749; [p = .00]
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); [p (NA) = .02]; p (NS)
= .31; p (NM) = .00; p (NT) = .00; [p (AS) = .21]; p (AM) = .03; [p (AT) = .17];
p (SM) = .03; [p (ST) = .02]; p (MT) = .05

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.
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Tabel D: Percentages ‘Wat vind jij van geweld?’

‘Geweld is’,
gekozen:

Neder-
landers

Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Moedig:  4.0%  9.4%  5.8%  9.9%  8.0%  5.7%
N= 604 53 139 152 87  1035
Stoer:  5.0%  13.2%  10.1%  19.1%  24.4%  9.8%
N= 604 53 139 152 86  1034
Handig:  8.1%  1.9%  7.2%  13.8%  11.5%  8.8%
N= 605 53 139 152 87  1036
OK:  3.3%  5.7%  2.2%  3.3%  8.0%  3.7%
N= 605 53 139 152 87  1036
Leuk:  2.2%  9.4%  2.9%  6.6%  5.7%  3.6%
N= 604 53 139 151 87  1034
Nodig:  14.0%  24.5%  19.4%  23.7%  12.6% 16.6%
N= 605 53 139 152 87  1036
Bazig:  20.2%  9.4%  13.7%  16.6%  20.9% 18.3%
N = 604 53 139 151 86  1033
Gemeen:  68.0%  58.5%  60.4%  64.2%  63.2% 65.6%
N = 604 53 139 151 87  1034
Vervelend:  57.9%  50.9%  54.7%  64.2%  63.2% 58.5%
N = 604 53 139 151 87  1034
Slecht:  81.7%  69.8%  79.9%  85.4%  84.9% 81.6%
N = 605 53 139 151 86  1034
Dom:  72.1%  45.3%  65.5%  61.6%  61.6% 67.4%
N = 605 53 139 151 86  1034
Schande:  37.4%  26.4%  28.8%  42.4%  50.6% 37.5%
N = 604 53 139 151 87  1034

Vijf groepen vergeleken: Pearson chi square (alle vragen in deze categorie df = 4):

Moedig: value 10.529; p = .03. Stoer: value 52.417; p = .00. Handig: value 9.540;
p = .05. OK: value 6.498; p = .16. [Leuk: value 14.266; p = .01]. Nodig: value
12.542; p = .01. Bazig: value 6.943; p = .14. Gemeen: value 4.775; p = .31.
Vervelend: value 5.006; p = .29. Slecht: value 7.289; p = .12. Dom: value 21.657;
p = .00. Schande: value 17.171; p = .00.
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (alle vragen in deze
categorie df = 1); 
Moedig: [p (NA) = .06]; p (NS) = .35; p (NM) = .00; [p (NT) = .09]; [p (AS) = .36];
p (AM) = .93; [p (AT) = .78]; p (SM) = .19; p (ST) = .50; p (MT) = .64
Stoer: [p (NA) = .01]; p (NS) = .02; p (NM) = .00; p (NT) = .00; p (AS) = .53;
p (AM) = .33; p (AT) = .11; p (SM) = .03; p (ST) = .00; p (MT) = .33.

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.
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Handig: [p (NA) = .10]; p (NS) = .72; p (NM) = .03; p (NT) = .29; [p (AS) = .16];
p (AM) = .02; [p (AT) = .04]; p (SM) = .07; p (ST) = .27; p (MT) = .61.
OK: Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen.
Leuk: Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen.
Nodig: p (NA) = .40; p (NS) = .11; p (NM) = .04; p (NT) = .72; p (AS) = .44;
p (AM) = .90; p (AT) = .07; p (SM) = .38; p (ST) = .18; p (MT) = .04
Bazig: Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen.
Gemeen: Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen.
Vervelend: Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen.
Slecht: p (NA) = .04; p (NS) = .62; p (NM) = .27; p (NT) = .46; p (AS) = .14;
p (AM) = .01; p (AT) = .03; p (SM) = .21; p (ST) = .34; p (MT) = .91
Dom: p (NA) = .00; p (NS) = .12; p (NM) = .01; p (NT) = .05; p (AS) = .01;
p (AM) = .04; p (AT) = .06; p (SM) = .49; p (ST) = .56; p (MT) = .99
Schande: p (NA) = .11; p (NS) = .05; p (NM) = .26; p (NT) = .02; p (AS) = .74;
p (AM) = .04; p (AT) = .00; p (SM) = .02; p (ST) = .00; p (MT) = .22

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.
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Tabel E: Percentages ‘Algemene opvatting over geweld’

Iedereen moet met zijn handen van een ander afblijven.
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Mee eens:  85.1%  83.0%  89.9%  88.2%  84.7%  86.1%
Niet mee eens:  4.8%  3.8%  1.4%  5.3%  5.9%  4.5%
Geen mening:  10.1%  13.2%  8.7%  6.6%  9.4%  9.5%
N=  605  53  138  152  85  1033
Pearson chi square (df = 8) value = 6.514; p = .59
Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen.

Iemand slaan is altijd verkeerd.
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Mee eens:  36.5%  34.0%  47.8%  47.0%  57.0%  41.1%
Niet mee eens:  52.6%  56.6%  45.7%  37.7%  29.1%  47.7%
Geen mening:  10.9%  9.4%  6.5%  15.2%  14.0%  11.1%
N=  605  53  138  151  86  1033
Pearson chi square (df = 8) value = 30.881; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .84; p (NS) =
.03; p (NM) = .00; p (NT) = .00; p (AS) = .21; p (AM) = .06; p (AT) = .00; p (SM) =
.05; p (ST) = .02; p (MT) = .31

Geweld lost niets op.
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Mee eens:  68.2%  56.6%  71.7%  65.6%  66.7%  67.5%
Niet mee eens:  24.1%  34.0%  22.5%  26.5%  19.5%  24.3%
Geen mening:  7.8%  9.4%  5.8%  7.9%  13.8%  8.1%
N=  606  53  138  151  87  1035
Pearson chi square (df = 8) value = 9.355; p = .31
Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen.

Geweld gebruiken is onbeschaafd (= niet netjes).
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Mee eens:  74.0%  82.7%  72.3%  68.9%  67.8%  73.0%
Niet mee eens:  15.0%  9.6%  18.2%  19.9%  16.1%  16.0%
Geen mening:  10.9%  7.7%  9.5%  11.3%  16.1%  11.0%
N=  605  52  137  151  87  1032
Pearson chi square (df = 8) value = 7.815; p = .45
Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen.

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.
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Tabel F: Percentages ‘Terugslaan’

Als je een klap krijgt, dan mag je terugslaan.
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Mee eens:  89.2%  92.5%  90.6%  86.8%  88.5%  89.2%
Niet mee eens:  5.8%  1.9%  5.8%  9.2%  5.7%  6.1%
Geen mening:  5.0%  5.7%  3.6%  3.9%  5.7%  4.7%
N =  604  53  139  152  87  1035
Pearson chi square (df = 8) value = 5.226; p = .73
Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen.
Als je een klap krijgt, dan moet je terugslaan.
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Mee eens:  30.5%  54.7%  49.6%  56.3%  58.6%  40.4%
Niet mee eens:  55.3%  37.7%  38.1%  33.8%  29.9%  46.8%
Geen mening:  14.2%  7.5%  12.2%  9.9%  11.5%  12.8%
N =  604  53  139  151  87  1034
Pearson chi square (df = 8) value = 63.471; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .00; p (NS) =
.00; p (NM) = .00; p (NT) = .00; p (AS) = .62; p (AM) = .80; p (AT) = .54; p (SM) =
.51; p (ST) = .39; p (MT) = .89
Iemand die niet terugslaat is een mietje (= een slappeling).
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Mee eens:  14.9%  37.7%  23.2%  26.3%  34.5%  20.5%
Niet mee eens:  78.5%  50.9%  67.4%  64.5%  54.0%  71.5%
Geen mening:  6.6%  11.3%  9.4%  9.2%  11.5%  8.0%
N =  604  53  138  152  87  1034
Pearson chi square (df = 8) value = 44.650; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .00; p (NS) =
.02; p (NM) = .00; p (NT) = .00; p (AS) = .09; p (AM) = .21; p (AT) = .92; p (SM) =
.83; p (ST) = .12; p (MT) = .28
Als iemand mij een klap geeft, dan geef ik er drie terug.
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Mee eens:  56.8%  62.3%  69.4%  67.1%  61.6%  60.7%
Niet mee eens:  32.7%  20.8%  20.9%  24.3%  29.1%  29.0%
Geen mening:  10.5%  17.0%  9.7%  8.6%  9.3%  10.3%
N =  602  53  134  152  86  1027
Pearson chi square (df = 8) value = 15.412; p = .05
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .11; p (NS) =
.02; p (NM) = .07;  p (NT) = .70; p (AS) = .37; p (AM) = .21; p (AT) = .29; p (SM) =
.77; p (ST) = .38; p (MT) = .68

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.
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Tabel G: Percentages ‘Geweld ter verdediging’

Mag je geweld gebruiken om je spullen te beschermen?
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Ja:  41.2%  37.7%  45.3%  49.7%  50.0%  43.6%
Soms:  41.2%  45.3%  37.2%  30.1%  30.7%  38.4%
Nee:  14.9%  15.1%  15.3%  15.0%  14.8%  15.0%
Geen idee:  2.6%  1.9%  2.2%  5.2%  4.5%  3.1%
N=  604  53  137  153  88  1035
Pearson chi square (df = 12) value = 13.377; p = .34
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .93; p (NS) =
.81; p (NM) = .04; p (NT) = .21; [p (AS) = .76]; p (AM) = .18; [p (AT) = .30]; p (SM) =
.37; [p (ST) = .60]; p (MT) = 1.00

Mag je geweld gebruiken om jezelf te verdedigen?
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Ja:  90.5%  84.9%  86.3%  87.5%  84.1%  88.7%
Soms:  7.8%  13.2%  10.8%  8.6%  12.5%  9.0%
Nee:  1.3%  0.0%  2.2%  3.9%  1.1%  1.7%
Geen idee:  0.3%  1.9%  0.7%  0.0%  2.3%  0.6%
N=  602  53  139  152  88  1034
Pearson chi square (df = 12) value = 17.915; [p = .12]
Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen.

Mag je geweld gebruiken om je vrienden te verdedigen?
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Ja:  61.7%  43.4%  48.6%  42.8%  51.1%  55.3%
Soms:  30.7%  41.5%  35.0%  45.4%  34.1%  34.3%
Nee:  5.0%  11.3%  11.4%  7.9%  6.8%  6.7%
Geen idee:  2.6%  3.8%  5.0%  3.9%  8.0%  3.7%
N=  605  53  139  152  88  1037
Pearson chi square (df = 12) value = 36.247; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); [p (NA) = .04]; p (NS)
= .03; p (NM) = .00; [p (NT) = .03]; p (AS) = .85; [p (AM) = .88]; [p (AT) = .46];
p (SM) = .31; p (ST) = .56; p (MT) = .23

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.
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Mag je geweld gebruiken om je familie te verdedigen?
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Ja:  76.8%  86.8%  77.0%  82.9%  81.8%  78.7%
Soms:  17.5%  13.2%  15.1%  11.2%  11.4%  15.5%
Nee:  3.5%  0.0%  5.0%  5.3%  2.3%  3.7%
Geen idee:  2.2%  0.0%  2.9%  0.7%  4.5%  2.1%
N=  604  53  139  152  88  1036
Pearson chi square (df = 12) value = 15.532; [p = .21]
Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen.

Tabel H: Percentages ‘Echtelijk geweld’

Een man mag zijn vrouw slaan. 
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Niet goed:  98.0%  100%  96.4%  84.1%  75.9%  94.0%
Wel goed:  0.5%  0.0%  0.7%  6.0%  17.2%  2.7%
Geen idee:  1.5%  0.0%  2.9%  9.9%  6.9%  3.3%
N=  606  53  138  151  87  1035
Pearson chi square (df = 8) value = 125,741; [p = .00]
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); [p (NA) = .59]; [p (NS)
= .49]; [p (NM) = .00]; [p (NT) = .00]; [p (AS) = .37]; [p (AM) = .01]; [p (AT) = .01];
p (SM) = .00; p (ST) = .00; [p (MT) = .02]

Een vrouw mag haar man slaan.
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Niet goed:  93.2%  88.7%  87.8%  84.1%  86.2%  90.3%
Wel goed:  3.6%  9.4%  6.5%  6.6%  10.3%  5.3%
Geen idee:  3.1%  1.9%  5.8%  9.3%  3.4%  4.3%
N=  606  53  139  151  87  1036
Pearson chi square (df = 8) value = 23.425; [p = .00]
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); [p (NA) = .11]; p (NS)
= .09; p (NM) = .00; [p (NT) = .02]; [p (AS) = .43]; [p (AM) = .18]; [p (AT) = .84];
p (SM) = .52; p (ST) = .49; p (MT) = .16

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.
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Tabel I: Percentages ‘Mag een allochtone man zijn Nederlandse vrouw
slaan?’

Wij komen uit een land waar een vrouw geslagen wordt als zij zonder toestemming het
huis uit  gaat. Mijn oom is nu met een Nederlands meisje getrouwd. Hij wil dat zij
binnen blijft in hun huis  in Utrecht. Zij gaat toch naar buiten. Moet hij haar slaan? Wat
vind jij? 
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Ja, doen:  0.5%  0.0%  2.9%  4.7%  3.5%  17.0%
Nee, niet doen:  96.7%  94.3%  92.0%  79.7%  91.8%  93.1%
Geen idee:  2.8%  5.7%  5.1%  15.5%  4.7%  5.3%
N=  603  53  138  148  85  1027
Pearson chi square (df = 8) value = 57,675; [p = .00]
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); [p (NA) = .45]; [p (NS)
= .01]; p (NM) = .00; [p (NT) = .01]; [p (AS) = .45]; p (AM) = .04; [p (AT) = .38];
p (SM) = .01; p (ST) = .96; p (MT) = .04

Tabel J: Percentages ‘Mag een vader of een moeder slaan?’

Een vader mag zijn kind slaan.
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Niet goed:  74.8%  56.6%  54.3%  42.4%  47.1%  64.1%
Wel goed:  16.7%  32.1%  31.2%  41.1%  36.8%  24.6%
Geen idee:  8.6%  11.3%  14.5%  16.6%  16.1%  11.3%
N=  606  53  138  151  87  1035
Pearson chi square (df = 8) value = 79.879; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .01; p (NS) =
.00; p (NM) = .00; p (NT) = .00; p (AS) = .85; p (AM) = .20; p (AT) = .52; p (SM) =
.18; p (ST) = .57; p (MT) = .76
Een moeder mag haar kind slaan.
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Niet goed:  72.3%  45.3%  50.0%  41.1%  42.5%  60.9%
Wel goed:  18.5%  39.6%  34.1%  43.7%  42.5%  27.3%
Geen idee:  9.2%  15.1%  15.9%  15.2%  14.9%  11.8%
N=  606  53  138  151  87  1035
Pearson chi square (df = 8) value = 85.123; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .00; p (NS) =
.00; p (NM) = .00; p (NT) = .00; p (AS) = .77; p (AM) = .85; p (AT) = .94; p (SM) =
.22; p (ST) = .43; p (MT) = .98

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.
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Tabel K: Percentages ‘Mag de politie of een leraar slaan?’

De politie mag een dader slaan.
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Niet goed:  50.8%  83.0%  65.5%  77.5%  64.4%  59.5%
Wel goed:  35.3%  5.7%  23.0%  16.6%  26.4%  28.7%
Geen idee:  13.9%  11.3%  11.5%  6.0%  9.2%  11.9%
N=  606  53  139  151  87  1036
Pearson chi square (df = 8) value = 57.556; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .00; p (NS) =
.01; p (NM) = .00; p (NT) = .06; p (AS) = .02; p (AM) = .08; p (AT) = .01; p (SM) =
.06; p (ST) = .76; p (MT) = .09

Een leraar mag een leerling slaan.
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Niet goed:  99.2%  98.1%  98.6%  97.4%  98.9%  98.7%
Wel goed:  0.7%  1.9%  0.7%  0.0%  0.0%  0.6%
Geen idee:  0.2%  0.0%  0.7%  2.6%  1.1%  0.7%
N=  606  53  138  151  87  1035
Pearson chi square (df = 8) value = 14.785; [p = .06]
Groepen twee aan twee vergeleken: geen berekening mogelijk. 

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.



BIJLAGE I234

Tabel L: Gemiddelde cijfers ‘Functies straf’

Waarvoor zijn straffen belangrijk? (Geef een cijfer, van 0 tot en met 10)
Misdadig gedrag
afleren:

Neder-
landers

Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Cijfer:  7.67  7.99  7.83  8.01  7.42  7.78
N= 602 52 138 151 86 1029
Pearson chi square (df = 40) value = 69.334; [p = .00]
Groepen twee aan twee vergeleken: geen berekening mogelijk. 

Dader 
afschrikken:

Neder-
landers

Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Cijfer:  6.46  6.01  6.22  6.22  6.97  6.38
N= 601 52 138 152 86 1029
Pearson chi square (df = 40) value = 55,891; [p = .05]
Groepen twee aan twee vergeleken: geven geen significante verschillen.

Genoegdoening
slachtoffer:

Neder-
landers

Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Cijfer:  5.31  5.83  6.22  5.89  6.29  5.91
N= 603 53 139 153 87 1035
Pearson chi square (df = 40) value = 69.417; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); [p (NA) = .27]; p (NS)
= .00; p (NM) = .01; p (NT) = .00; [p (AS) = .41]; [p (AM) = .83]; [p (AT) = .21];
p (SM) = .27; [p (ST) = .34]; p (MT) = .62

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.
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Tabel M: Percentages ‘Welke straffen mogen van jou?’

Mag je iemand een strafblad geven?
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Nooit:  4.1%  9.6%  6.1%  12.5%  6.5%  6.0%
Soms:  25.8%  25.0%  24.2%  29.5%  23.4%  25.8%
Altijd:  68.4%  63.5%  65.2%  51.8%  64.9%  65.3%
Geen idee:  1.7%  1.9%  4.5%  6.3%  5.2%  3.0%
N=  531  52  132  112  77  904
Pearson chi square (df = 12) value = 26.465; [p = .01]
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); [p (NA) = .35]; p (NS)
= .18; p (NM) = .00; [p (NT) = .17]; [p (AS) = .71]; p (AM) = .43; [p (AT) = .73];
p (SM) = .13; [p (ST) = .99]; p (MT) = .29

Mogen geldboetes?
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Nooit:  2.5%  0.0%  5.3%  5.4%  9.0%  3.7%
Soms:  37.4%  56.9%  47.7%  56.8%  52.6%  43.7%
Altijd:  59.2%  43.1%  44.7%  36.0%  35.9%  51.3%
Geen idee:  0.9%  0.0%  2.3%  1.8%  2.6%  1.3%
N=  529  51  132  111  78  901
Pearson chi square (df = 12) value = 44.909; [p = .00]
Groepen twee aan twee vergeleken: geen berekening mogelijk. 

Mag gevangenisstraf?
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Nooit:  0.8%  0.0%  0.8%  2.7%  1.3%  1.0%
Soms:  45.8%  40.4%  41.7%  46.8%  49.4%  45.3%
Altijd:  53.3%  57.7%  56.8%  48.6%  45.6%  52.8%
Geen idee:  0.2%  1.9%  0.8%  1.8%  3.8%  0.9%
N=  531  52  132  111  79  905
Pearson chi square (df = 12) value = 19.270; [p = .08]
Groepen twee aan twee vergeleken: geen berekening mogelijk. 

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.
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Mag een taakstraf (werkstraf)?
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Nooit:  6.0%  9.6%  11.4%  10.8%  21.5%  9.0%
Soms:  40.8%  42.3%  40.2%  33.3%  29.1%  38.8%
Altijd:  51.5%  48.1%  47.7%  53.2%  45.6%  50.4%
Geen idee:  1.7%  0.0%  0.8%  2.7%  3.8%  1.8%
N=  530  52  132  111  79  904
Pearson chi square (df =12) value = 28.754; [p = .00]
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); [p (NA) = .58]; p (NS)
= .16; p (NM) = .18; p (NT) = .00; [p (AS) = .91]; [p (AM) = .49]; [p (AT) = .10];
[p (SM) = .47]; [p (ST) = .06]; p (MT) = .22

Mag een leerstraf (taakstraf)?
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Nooit:  11.3%  3.8%  7.8%  9.8%  10.3%  10.1%
Soms:  41.0%  48.1%  26.4%  34.8%  32.1%  37.8%
Altijd:  37.4%  38.5%  48.1%  42.0%  39.7%  39.8%
Geen idee:  10.2%  9.6%  17.8%  13.4%  17.9%  12.3%
N=  529  52  129  112  78  900
Pearson chi square (df = 12) value = 22.477; p = .03
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .38; p (NS) =
.00; p (NM) = .48; p (NT) = .16; p (AS) = .03; p (AM) = .29; p (AT) = .15; p (SM) =
.40; p (ST) = .65; p (MT) = .85

Mag je iemand in de groep voor schut zetten?
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Nooit:  46.9%  45.3%  47.8%  47.7%  49.4%  47.3%
Soms:  34.2%  45.3%  36.2%  30.5%  34.1%  34.5%
Altijd:  8.0%  1.9%  2.9%  11.9%  1.2%  7.0%
Geen idee:  10.9%  7.5%  13.0%  9.9%  15.3%  11.3%
N= 603 53 138 151 85 1030
Pearson chi square (df = 12) value 20.809; p = .05
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .20; p (NS) =
.20; p (NM) = .43; p (NT) = .10; [p (AS) = .57]; [p (AM) = .07]; [p (AT) = .41]; p (SM)
= .03; [p (ST) = .81]; p (MT) = .02

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.



BIJLAGE I 237

Mag begeleiding?
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Nooit:  6.3%  7.7%  4.6%  7.2%  3.8%  6.0%
Soms:  49.2%  36.5%  39.7%  44.1%  44.9%  46.1%
Altijd:  40.3%  46.2%  48.1%  40.5%  38.5%  41.7%
Geen idee:  4.2%  9.6%  7.6%  8.1%  12.8%  6.2%
N=  528  52  131  111  78  900
Pearson chi square (df = 12) value = 18.118; p = .11
Groepen twee aan twee vergeleken: geen berekening mogelijk.

Mag een toegangverbod?
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Nooit:  13.2%  5.8%  13.0%  14.4%  28.2%  14.2%
Soms:  40.8%  57.7%  46.6%  39.6%  37.2%  42.2%
Altijd:  40.6%  28.8%  35.1%  34.2%  23.1%  36.8%
Geen idee:  5.3%  7.7%  5.3%  11.7%  11.5%  6.8%
N=  529  52  131  111  78  901
Pearson chi square (df = 12) value = 34.370; p = .01
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .06; p (NS) =
.60; p (NM) = .07; p (NT) = .00; p (AS) = .32; p (AM) = .13; p (AT) = .01; p (SM) =
.29; p (ST) = .01; p (MT) = .10

Mag verbanning?
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Nooit:  33.4%  65.4%  54.2%  57.7%  56.4%  43.2%
Soms:  50.8%  23.1%  30.5%  28.8%  33.3%  42.0%
Altijd:  9.2%  0.0%  5.3%  2.7%  2.6%  6.8%
Geen idee:  6.6%  11.5%  9.9%  10.8%  7.7%  8.0%
N=  530  52  131  111  78  902
Pearson chi square (df = 12) value = 71.355; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); [p (NA) = .00]; p (NS)
= .00; p (NM) = .00; p (NT) = .00; p (AS) = .22; [p (AM) = .53]; [p (AT) = .34];
p (SM) = .74; p (ST) = .73; [p (MT) = .85]

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.
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Mag de doodstraf?
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Nooit:  33.3%  34.0%  43.2%  45.4%  66.3%  39.2%
Soms:  41.6%  32.1%  34.5%  25.7%  19.8%  36.2%
Altijd:  20.1%  26.4%  15.1%  19.7%  7.0%  18.6%
Geen idee:  5.0%  7.5%  7.2%  9.2%  7.0%  6.2%
N=  606  53  139  152  86  1036
Pearson chi square (df = 12) value = 54.174; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .45; p (NS) =
.07; p (NM) = .00; p (NT) = .00; p (AS) = .31; p (AM) = .43; p (AT) = .00; p (SM) =
.36; p (ST) = .01; p (MT) = .01

Mag je iemand stokslagen geven?
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Nooit:  68.7%  75.5%  77.0%  74.8%  70.9%  71.2%
Soms:  26.4%  18.9%  18.0%  18.5%  19.8%  23.2%
Altijd:  1.7%  1.9%  1.4%  3.3%  4.7%  2.1%
Geen idee:  3.3%  3.8%  3.6%  3.3%  4.7%  3.5%
N= 603  53  139  151  86  1032
Pearson chi square (df = 12) value = 13.065; [p = .34]
Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen.

Mag verminking (vinger of hand  afhakken)?
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Nooit:  86.6%  94.3%  92.0%  88.1%  89.4%  88.2%
Soms:  9.4%  5.7%  3.6%  5.3%  8.2%  7.7%
Altijd:  2.5%  0.0%  2.2%  4.0%  1.2%  2.4%
Geen idee:  1.5%  0.0%  2.2%  2.6%  1.2%  1.6%
N=  606  53  138  151  85  1033
Pearson chi square (df = 12) value = 12.928; [p = .37]
Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen.

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.
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Tabel N: Percentages ‘Straffen voor diefstal in Nederland’

Wat vind je van de straffen voor diefstal in Nederland?
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Niet streng
genoeg: 

 53.2%  34.0%  42.0%  34.2%  41.9%  47.0%

Streng genoeg:  33.4%  52.8%  42.0%  44.1%  33.7%  37.1%
Te streng:  2.1%  1.9%  4.3%  9.2%  9.3%  4.1%
Geen idee:  11.2%  11.3%  11.6%  12.5%  15.1%  11.8%
N=  605  53  138  152  86  1034
Pearson chi square (df = 12) value = 45.208; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .03; p (NS) =
.06; p (NM) = .00; p (NT) = .00; p (AS) = .52; p (AM) = .31; p (AT) = .09; p (SM) =
.29; p (ST) = .32; p (MT) = .46

Tabel O: Percentages ‘Eerst waarschuwen of gelijk straffen?’

Wat doe je als iemand voor de eerste keer steelt?
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Eerst
waarschuwen:

 53.9%  69.8%  74.5%  65.1%  76.1%  61.0%

Gelijk straf
geven:

 35.7%  26.4%  15.3%  21.7%  17.0%  28.8%

Geen mening:  10.5%  3.8%  10.2%  13.2%  6.8%  10.2%
N=  599  53  137  152  88  1029
Pearson chi square (df = 8) value = 43.018; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); p (NA) = .06; p (NS) =
.00; p (NM) = .00; p (NT) = .00; p (AS) = .10; p (AM) = .15; p (AT) = .34; p (SM) =
.22; p (ST) = .66; p (MT) = .16

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.
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Tabel P: Percentages ‘Vanaf welk gestolen geldbedrag strafwerk geven?’

Een leerling heeft geld gestolen. Vanaf  welk gestolen bedrag zou jij deze leerling
strafwerk geven? Percentages bij afzonderlijke bedragen.
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

< 50 eurocent
(1fl)

 23.4%  18.9%  14.5%  27.6%  19.5%  22.3%

1 euro (fl 1-
2.50)

 10.1%  9.4%  10.1%  4.6%  2.3%  8.6%

2 euro (fl 5)  7.5%  1.9%  5.1%  3.3%  5.7%  6.1%
5 euro (fl 10)  26.9%  30.2%  25.4%  15.1%  16.1%  24.2%
10 euro/ (fl 25)  18.7%  17.0%  17.4%  16.4%  21.8%  18.4%
25 euro (fl 50)  6.6%  17.0%  13.8%  11.2%  12.6%  9.3%
50 euro (fl 100)  2.8%  3.8%  4.3%  10.5%  6.9%  4.5%
>50 euro (fl 100)  4.0%  1.9%  9.4%  11.2%  14.9%  6.6%
N=  603  53  138  152  87  1033
Pearson chi square (df = 28) value = 85.685; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); [p (NA) = .16]; p (NS)
= .01; p (NM) = .00; p (NT) = .00; p (AS) = .66; [p (AM) = .04]; [p (AT) = .04];
p (SM) = .01; p (ST) = .17; p (MT) = .60

Gemiddelde bedragen: Vanaf welk gestolen bedrag zou jij deze leerling strafwerk
geven?
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Euro (fl) 10.53 11.35 18.30 21.80 25.04 17.40
N=  603  53  138  152  87  1033

M.S. de Boer, 'Culturele diversiteit in opvattingen over misdaad en straf onder leerlingen van het VMBO'.
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5 Om de verschillen tussen de afzonderlijke groepen te berekenen, is bij ANOVA Post Hoc Multiple
Comparisons voor Bonferroni gekozen.

Tabel Q: Gemiddelde dagen ‘Schorsen voor geweld op school’; ANOVA
one way resultaten

Dagen tussen 0 en 10 (= schorsen) en 100 (= voorgoed van school sturen).
Dagen schorsen
voor:

Neder-
landers

Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Klap in gezicht:  2.10  2.51  1.79  1.63  1.73  1.95
N= 603 53 139 148 86  1029
ANOVA (F = .82; df = 4 , 1024); p = . 52
Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen.5

Dagen schorsen
voor:

Neder-
landers

Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Bij keel grijpen:  4.63  4.74  9.04  5.06  9.54  6.60
N= 604 53 137 150 88  1032
ANOVA (F = .3.42; df = 4 , 1027); p = . 01
Groepen twee aan twee vergeleken: Multiple Comparisons Bonferroni: p (NA) = 1.00;
p (NS) = .04; p (NM) = 1.00; p (NT) = .09; p (AS) = 1.00; p (AM) = 1.00; p (AT) = .91;
p (SM) = .38; p (ST) = 1.00; p (MT) = .42

Dagen schorsen
voor:

Neder-
landers

Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Bijten:  2.66  4.32  2.70  3.27  3.16  3.22
N= 603 53 137 149 86  1028
ANOVA (F = .74; df = 4 , 1023); p = . 56
Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen.

Dagen schorsen
voor:

Neder-
landers

Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Trappen geven:  4.39  4.38  4.68  3.05  3.55  4.01
N= 600 53 139 149 86  1027
ANOVA (F = 1.18; df = 4 , 1022); p = . 32
Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen.

Dagen schorsen
voor:

Neder-
landers

Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

In elkaar slaan:  15.28  10.10  10.24  16.42  10.32  12.47
N= 604 53 137 150 84  1028
ANOVA (F = 2.08; df = 4 , 1023); p = . 08
Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen.
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Dagen schorsen
voor:

Neder-
landers

Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Met boksbeugel
slaan:

 48.95  40.84  41.69  38.21  40.37  42.01

N= 605 53 136 149 85  1028
ANOVA (F = 2.48; df = 4 , 1023); p = . 04
Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen. 

Dagen schorsen
voor:

Neder-
landers

Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Messteek:  70.30  62.37  68.82  64.45  60.66  65.32
N= 602 53 138 148 84  1025
ANOVA (F = 1.51; df = 4 , 1020); p = . 20
Groepen twee aan twee vergeleken geven geen significante verschillen.

Tabel R: Percentages ‘Straffen voor moord in Nederland’

Wat vind je van de straffen voor moord in Nederland?
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Niet streng
genoeg: 

 76.9%  52.8%  61.6%  70.2%  43.0%  69.8%

Streng genoeg:  14.8%  32.1%  25.4%  21.2%  32.6%  19.5%
Te streng:  0.5%  3.8%  3.6%  3.3%  8.1%  2.1%
Geen idee:  7.8%  11.3%  9.4%  5.3%  16.3%  8.5%
N=  602  53  138  151  86  1030
Pearson chi square (df = 12) value = 72.048; p = .00
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1); [p (NA) = .00]; p (NS)
= .00; p (NM) = .00; p (NT) = .00; p (AS) = .74; [p (AM) = .12]; p (AT) = .53; p (SM)
= .38; p (ST) = .04; p (MT) = .00
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Tabel S: Gemiddelde jaren ‘Gevangenisstraf voor moord/doodslag’;
ANOVA one way resultaten

Er zijn moorden om verschillende redenen gepleegd. Hoeveel jaren gevangenisstraf zou
jij een dader geven? Kies 1 tot 20 jaren gevangenisstraf.
Gemiddeld aantal jaren
voor doden n.a.v.:

Neder-
landers

Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Een ongeluk: 9.19 8.62 7.49 7.58 5.89 7.75
N= 601 53 138 151 86 1029
ANOVA (F = 7,976; df = 4 , 1024); p = . 00
Groepen twee aan twee vergeleken: Multiple Comparisons Bonferroni: p (NA) = 1.00;
p (NS) = .03; p (NM) = .03; p (NT) = .00; p (AS) = 1.00; p (AM) = 1.00; p (AT) = .08;
p (SM) = 1.00; p (ST) = .51; p (MT) = .37
Gemiddeld aantal jaren
voor doden n.a.v.:

Neder-
landers

Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Een ruzie: 15.22 14.50 13.80 12.49 9.75 13.15
N= 604 53 138 150 84 1029
ANOVA (F = 20.237; df = 4 , 1024); p = . 00
Groepen twee aan twee vergeleken: Multiple Comparisons Bonferroni: p (NA) = 1.00;
p (NS) = .11; p (NM) = .00; p (NT) = .00; p (AS) = 1.00; p (AM) = .32; p (AT) = .00;
p (SM) = .57; p (ST) = 00; p (MT) = .01
Gemiddeld aantal jaren
voor doden n.a.v.:

Neder-
landers

Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Wraak: 16.59 15.62 15.52 13.05 9.92 14.14
N= 606 53 138 150 85 1032
ANOVA (F = 34.118; df = 4 , 1027); p = . 00
Groepen twee aan twee vergeleken: Multiple Comparisons Bonferroni: p (NA) = 1.00;
p (NS) = .42; p (NM) = .00; p (NT) = .00; p (AS) = 1.00; p (AM) = .04; p (AT) = .00;
p (SM) = .00; p (ST) = .00; p (MT) = .00
Gemiddeld aantal jaren
voor doden n.a.v.:

Neder-
landers

Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Zinloos geweld (voor de
lol):

18.76 18.38 18.54 16.86 15.32 17.57

N= 604 53 137 147 85 1026
ANOVA (F = 16.822; df = 4 , 1021); p = . 00
Groepen twee aan twee vergeleken: Multiple Comparisons Bonferroni: p (NA) = 1.00;
p (NS) =1.00; p (NM) = .00; p (NT) = .00; p (AS) = 1.00; p (AM) = .23; p (AT) = .00;
p (SM) = .01; p (ST) = .00; p (MT) = .07
Gemiddeld aantal jaren
voor doden n.a.v.:

Neder-
landers

Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Weggelopen meisje: 18.02 17.59 17.48 14.41 12.31 15.96
N= 605 53 137 148 81 1024
ANOVA (F = 37.902; df = 4 , 1019); p = . 00
Groepen twee aan twee vergeleken: Multiple Comparisons Bonferroni: p (NA) = 1.00;
p (NS) = 1.00; p (NM) = .00; p (NT) = .00; p (AS) = 1.00; p (AM) = .00; p (AT) = .00;
p (SM) = .00; p (ST) = .00; p (MT) = .01
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Tabel T: Percentages ‘Strafvermindering’

Isa en Simon wonen nu één jaar in Nederland. Wat vind je dat er moet gebeuren als zij
in Nederland een gouden ketting uit een winkel stelen? Ze zijn allebei 16 jaar.
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Zij moeten geen
straf krijgen. Ze
zijn geen straf
gewend: 

 0.8%  3.8%  2.2%  4.7%  3.5%  1.9%

Zij moeten dezelfde 
straf krijgen als
andere jongeren
in Nederland: 

 98.5%  94.3%  96.4%  90.0%  93.0%  96.3%

Geen idee:  0.7%  1.9%  1.5%  5.3%  3.5%  1.7%
N=  603  53  137  150  86  1029
Pearson chi square (df = 8) value = 29.266; [p = .00]
Groepen twee aan twee vergeleken: geen berekening mogelijk. 

Selma en Said komen uit een land waar je bijna geen straf krijgt als je een man
vermoordt die je vrouw lastig valt. In Amsterdam valt een man Selma lastig. Said
vermoordt die man. Wat moet er met Said gebeuren?
Antwoord: Neder-

landers
Antil-
lianen

Suri-
namers

Marok-
kanen

Turken Totaal

Said moet weinig
straf krijgen, net als
in zijn eigen land:

 1.5% 0.0%  0.7%  8.0%  14.0%  3.3%

Said moet dezelfde
straf krijgen als
anderen in
Nederland:

 96.0%  92.5%  93.4%  84.7%  72.1%  91.8%

Geen idee:  2.5%  7.5%  5.8%  7.3%  14.0%  4.9% 
N=  603  53  137  150  86  1029
Pearson chi square (df = 8) value = 80.262; [ p = .00]
Groepen twee aan twee vergeleken: Pearson chi square (df = 1);[p (NA) = .08]; [p (NS)
= .10]; p (NM) = .00; [p (NT) = .00]; [p (AS) = .75]; [p (AM) = .10]; p (AT) = .01;
p (SM) = .01; p (ST) = .00; p (MT) = .07
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ENQUÊTE MISDAAD EN STRAF

Over mij: (vul in op de stippellijn)

Mijn voornaam is: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ik ben een (meisje/jongen): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ik ben: . . . . . . . . . jaar oud en ik woon: . . . . . . jaar in Nederland
Ik ben geboren in: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (plaats)
                            . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (land)
Mijn vader is geboren in: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (land)
Mijn moeder is geboren in: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (land)
Heb jij een baantje buiten schooltijd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (ja/nee)
en zo ja:
wat doe je voor werk? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
___________________________________________________

Over diefstal: (onderstreep je antwoord)

• Ik vind dat er in Nederland: weinig diefstal is / veel diefstal is / geen idee
• Ik vind dat er op school: weinig gestolen wordt / veel gestolen wordt / geen

idee
• Er is van mij: nog nooit iets gestolen

één keer iets gestolen
twee of drie keer iets gestolen
wel vaker dan drie keer iets gestolen

___________________________________________________

Wat vind jij van: diefstal?
(je mag meer dan één woord aankruisen)

Stelen is:
O dom O zielig
O nodig O makkelijk
O stoer O slecht
O schande O gemeen
O kicken O slim
O OK O vervelend
___________________________________________________
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Diefstal komt vaak voor in de supermarkt. Wat is daarover jouw mening?
(zet na iedere zin een streep onder jouw antwoord)

• Iets stelen is altijd verkeerd.
Mee eens / niet mee eens / geen mening

• Eten stelen mag als je geen geld hebt, maar wel erge honger.
Mee eens / niet mee eens / geen mening

• Eén keertje wat stelen, dat mag wel.
Mee eens / niet mee eens / geen mening

___________________________________________________

Wat doe jij met iemand die voor de éérste keer steelt?
(één antwoord aankruisen op de stippellijn)

• Eerst waarschuwen. Geen straf geven. ……… 
• Gelijk straf geven. Niet waarschuwen. ………
• Geen mening. ………
___________________________________________________

Mia en Janik komen uit een land waar de straffen heel streng zijn. Als je daar
een blikje drinken steelt, dan slaat de politie je met een stok helemaal in elkaar.
Mia en Janik wonen nu één jaar in Nederland. Wat vind jij dat er moet gebeuren
als zij hier in Nederland een blikje drinken stelen? (één antwoord aankruisen)

• De politie moet hen in elkaar slaan. Want dat zijn ze gewend. ………
• De politie moet hen dezelfde straf geven als aan andere jongeren in

Nederland. ………
• Ik heb geen idee. ………
___________________________________________________

Isa en Simon komen uit een land waar jongeren onder de twintig géén straf
krijgen. Isa en Simon wonen nu één jaar in Nederland. Wat vind je dat er moet
gebeuren als zij in Nederland een gouden ketting uit een winkel stelen? Ze zijn
allebei 16 jaar. (één antwoord aankruisen)

• Zij moeten geen straf krijgen. Ze zijn geen straf gewend. ……
• Zij moeten dezelfde straf krijgen als andere jongeren in Nederland. ……
• Ik heb geen idee. ……
___________________________________________________
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Laatst is er op een school een gsm (mobiele telefoon) gestolen. De gsm zat in
de jaszak van een leerling. De jas hing aan de kapstok. Wat vind jij daarvan?
(onderstreep na iedere zin jouw antwoord)

• Je moet van de spullen van een ander afblijven.
Mee eens / niet mee eens / geen mening

• Als je geen geld hebt om een gsm te kopen, dan mag je er een pikken.
Mee eens / niet mee eens / geen mening

• Eigen schuld. Wie laat er nou een gsm in een jaszak achter !
Mee eens / niet mee eens / geen mening

___________________________________________________

Taco (15 jaar) is sinds kort in Nederland komen wonen.
Hij heeft op straat een portemonnee met geld gevonden. Hij weet niet wat je daar
mee moet doen en vraagt het daarom aan jou: ‘Mag ik die portemonnee met geld
houden of moet ik hem naar de politie brengen?’ Er zit geen adres in de porte-
monnee. (onderstreep jouw antwoord)

Antwoord: je mag hem houden / naar de politie brengen / weet ik niet
___________________________________________________

Welke straffen mogen van jou? Hieronder staan straffen uit verschillende
landen. Welke straffen zouden ze in Nederland mogen gebruiken? Wat vind jij?
Schrijf bij iedere straf op de stippellijn:
- altijd - of - soms - of  - nooit - of - geen idee 

Geld boete: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slaag (met een stok): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doodstraf (voor moord): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gevangenisstraf (opsluiten): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leerstraf (verplicht een korte cursus volgen): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taakstraf (verplicht een aantal uren werken, zonder loon): . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toegang verbod (een poos niet in de winkel mogen komen): . . . . . . . . . . . . . . . .
Strafblad (naam + misdaad bewaren in de politiegegevens): . . . . . . . . . . . . . . . .
Verbanning (iemand het land uit sturen): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paspoort (nationaliteit) voorgoed afpakken: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iemand in de groep voor schut zetten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Begeleiding (aandacht en hulp van een groep mensen): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verminking (vinger of hand eraf hakken): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een paar dagen geen eten geven: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ken je nog een andere straf, die jij goed vindt? vul in: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________________________________________________
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Strafwerk voor geld stelen:

Je hoort wel eens dat er op een school geld gestolen is. Vanaf welk bedrag zou
jij de leerling die steelt straf geven?
(zet een pijl voor het bedrag op de stippellijn)
‘Ik zou een leerling straf geven voor het stelen van:
.................... minder dan 50 Eurocent.
.................... 50 Eurocent.
..................... 1 Euro.
..................... 2 Euro.
..................... 5 Euro.
.................... 10 Euro.
.................... 25 Euro.
.................... 50 Euro.
.................... meer dan 50 Euro.
___________________________________________________

Waarvoor zijn straffen belangrijk?

Een straf heeft meer dan één bedoeling. Welke vind jij belangrijk?
Geef iedere bedoeling een cijfer tussen 0 – 10. (10 = het hoogste)

Straf is om iemand misdadig gedrag af te leren: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Als iemand straf gehad heeft, dan is de misdaad vergeven: . . . . . . . . . . . . . . . . .
Straf is bedoeld om mensen af te schrikken: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Als de dader straf krijgt, dan is het slachtoffer tevreden: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De gevangenis is bedoeld om de mensen tegen de misdadiger 
te beschermen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kun je nog een andere bedoeling van straf bedenken?
Zo ja, schrijf het dan hier op: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________________________________________________

Wat is waar? Wat is niet waar?

Hieronder staan de uitspraken van jongeren in Nederland. Schrijf na iedere zin wat
jij vindt, op de stippellijn:
- waar - of - niet waar - of - geen idee -

* Als je niet steelt voel je je beter. *
Dit is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Als je steelt, dan zet je je familie voor schut. *
Dit is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Het is minder erg om van iemand met een andere Godsdienst te stelen. * 
Dit is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Wie een oudere broer heeft die steelt, gaat ook stelen. *
Dit is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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* Als je vrienden zeggen dat je mee moet doen met stelen, dan kun je geen ‘nee’
zeggen. * Dit is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Jongeren die stelen zijn losers (= een mislukkeling). *
Dit is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Als mensen trouwen, houden ze meestal op met stelen. *
Dit is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Een jongere die geen zakgeld krijgt, gaat eerder stelen. *
Dit is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Als mijn fiets gestolen is, dan mag ik er ook een stelen. *
Dit is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Van de rijken mag je stelen, als je het geld aan de armen geeft. *
Dit is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________________________________________________

Over geweld:

Geweld is: vechten en mishandeling, met of zonder wapen.
(zet een streep onder je antwoorden)

• Ik vind dat er in Nederland: weinig geweld is / veel geweld is / geen idee
• Ik vind dat er op school: weinig geweld is / veel geweld is / geen idee
• Ik ben op school of op straat: nog nooit geslagen

één keer geslagen
twee of drie keer geslagen
wel vaker dan drie keer geslagen

___________________________________________________

Wat vind jij van: geweld gebruiken? (je mag meer dan één woord aankruisen)

Geweld is: 
O nodig O stoer
O slecht O schande
O gemeen O OK
O leuk O bazig
O vervelend O dom
O moedig O handig
___________________________________________________

(Schrijf je antwoord op de stippellijn)

Heb je wel eens op een vechtsport gezeten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heb je een cursus zelfverdediging gevolgd? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zit je op een sport of dans? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en zo ja: wat doe je? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________________________________________________
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Op straat ontstaat soms een vechtpartij. Wat vind jij daarvan? (onderstreep na
iedere zin jouw antwoord)

• Iemand slaan is altijd verkeerd.
Mee eens / niet mee eens / geen mening

• Als je een klap krijgt, dan mag je terugslaan.
Mee eens / niet mee eens / geen mening

• Als je een klap krijgt, dan moet je terugslaan.
Mee eens / niet mee eens / geen mening

___________________________________________________

Wanneer mag je geweld gebruiken?
(zet na iedere zin een streep onder jouw antwoord)

Mag je geweld gebruiken:
om je spullen te beschermen? ja / nee / soms / geen idee
om jezelf te verdedigen?  ja / nee / soms / geen idee
om je familie te verdedigen? ja / nee / soms / geen idee
om je vrienden te verdedigen? ja / nee / soms / geen idee
om je goede naam (eer) te verdedigen? ja / nee / soms / geen idee
om de goede naam (eer) van je familie
te verdedigen? ja / nee / soms / geen idee
___________________________________________________

Selma en Said komen uit een land waar je bijna geen straf krijgt als je een
man vermoordt die je vrouw lastig valt. In Amsterdam valt een man Selma
lastig. Said vermoordt die man. Wat moet er met Said gebeuren? (zet een kruisje
achter jouw antwoord)

• Said moet weinig straf krijgen, net als in zijn eigen land. . . . . . . . . . . . . . . . .
• Said moet dezelfde straf krijgen als anderen in Nederland. . . . . . . . . . . . . . . .
• Ik heb geen idee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________________________________________________

Een vrouw uit Den Haag is laatst bewusteloos geslagen. Ze liep ’s avonds laat
door het plantsoen om de hond uit te laten. Een jonge man vroeg haar om geld. Ze
begon op hem te schelden. De man was beledigd en sloeg haar neer. Wat is jouw
mening hierover? (zet na iedere zin een streep onder jouw antwoord)

• Iedereen moet met zijn handen van een ander afblijven.
Ja / nee / geen mening

• Als je beledigd wordt, dan mag je slaan.
Ja / nee / geen mening

• Eigen schuld. Wie gaat er nou ‘s avonds alleen naar buiten?
Ja / nee / geen mening

___________________________________________________
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Wat vind jij van slaan? (onderstreep jouw antwoorden)

Een vader mag zijn kind slaan: niet goed / wel goed / geen idee
Een moeder mag haar kind slaan: niet goed / wel goed / geen idee
Een man mag zijn vrouw slaan: niet goed / wel goed / geen idee
Een vrouw mag haar man slaan:  niet goed / wel goed / geen idee
Een broer mag een zus slaan: niet goed / wel goed / geen idee
Een zus mag een broer slaan: niet goed / wel goed / geen idee
De politie mag een dader slaan:  niet goed / wel goed / geen idee
Een leraar mag een leerling slaan:  niet goed / wel goed / geen idee
___________________________________________________

Lilian (16 jaar) woont pas kort in Nederland. Zij vraagt aan jou wat je hier
kunt doen om jezelf beschermen. (zet een kruisje achter jouw antwoord)

Vraag: Ik ben laatst lastig gevallen door een jongen in de disco.
Zal ik de volgende keer met een busje traangas in zijn gezicht spuiten?
Antwoord: ja, doen ……… / nee, niet doen ……… / weet ik niet …………

Vraag: Ik word op school veel gepest. Zal ik een mes mee naar school nemen,
om de jongeren die pesten daarmee te bedreigen?
Antwoord: ja, doen ……… / nee, niet doen ………… / weet ik niet ………

Vraag: In ons flatgebouw is laatst ingebroken. Mijn vader gaat nu een pistool
kopen. Moet hij dat pistool gebruiken als er dieven komen?
Antwoord: ja, doen ……… / nee, niet doen ………… / weet ik niet ………

Vraag: Mijn buurman komt uit een land waar ze vrouwen slaan als zij zonder
toestemming het huis uit gaan. Hij is pas getrouwd met een Nederlands meisje.
Hij wil dat zij binnen blijft in hun huis in Utrecht.
Zij gaat toch naar buiten. Moet hij haar slaan? Wat vind jij?
Antwoord: ja, doen ……… / nee, niet doen ……… / weet ik niet ………
___________________________________________________

Schorsen voor geweld op school:
Hieronder staan voorbeelden van geweld op school. Hoe lang zou jij een leerling
daarvoor schorsen?
Kies: van 0 tot en met 10 dagen, of invullen: voorgoed van school sturen.

Een klap in het gezicht geven: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bij de keel grijpen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iemand bijten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een paar trappen geven: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iemand in elkaar slaan: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Met een ijzeren boksbeugel stompen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Met een mes steken: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________________________________________________
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Over straf: (onderstreep het antwoord dat jij kiest)

• De straffen op school zijn:
niet streng genoeg / streng genoeg / te streng / geen idee

• Ik vind de straffen voor diefstal in Nederland: 
niet streng genoeg / streng genoeg / te streng / geen idee

• Ik vind de straffen voor moord in Nederland:
niet streng genoeg / streng genoeg / te streng / geen idee

___________________________________________________

Je bent de rechter die rechtspreekt:

Er zijn moorden om verschillende redenen gepleegd.

Je mag de dader steeds 1 – 20 jaren gevangenisstraf geven.
(vul jaar/jaren straf, die de dader krijgt, in op de stippellijn; maar niet meer dan
20 jaren gevangenisstraf per moord geven)

een jongen (16 jaar) is tijdens een ruzie doodgeschoten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
een jongen (16 jaar) is uit wraak doodgeschoten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
een jongen (16 jaar) is per ongeluk doodgeschoten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
een jongen (16 jaar) is voor de lol in de disco doodgeschoten: . . . . . . . . . . . . . . .
een meisje (16 jaar) is doodgeschoten: omdat zij samen met
een jongen wegliep: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
een jongen (16 jaar) heeft: in opdracht van zijn vader
iemand doodgeschoten: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________________________________________________

Mee eens? of Niet mee eens?

Hieronder staan uitspraken van jongeren in Nederland.
Zet na iedere zin wat jij vindt, op de stippellijn:
- mee eens - of - niet mee eens - of - geen idee -

* Geweld lost niets op. *
Hier ben ik het . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Iemand die niet terugslaat is een mietje (= een slappeling). *
Hier ben ik het . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Als er iemand in mijn familie vermoord wordt, dan moet mijn familie
wraak nemen. * Hier ben ik het . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Twee tegen één vechten is gemeen. *
Hier ben ik het . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Het is beter als vuurwapens (pistolen/geweren) vrij te koop zijn;
zonder vergunning. * Hier ben ik het . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Als iemand mij een klap geeft, dan geef ik er drie terug. *
Hier ben ik het . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Ga nooit in je eentje tegen iemand vechten. Neem altijd je
vrienden mee. * Hier ben ik het . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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* Geweld gebruiken is onbeschaafd (= niet netjes). *
Hier ben ik het . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Ik vind het beter als je een mes bij je mag hebben op school. *
Hier ben ik het . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Als een man van zijn vrouw houdt, dan slaat hij haar niet. *
Hier ben ik het . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Als iemand aan mijn moeder komt, dan zal ik haar verdedigen,
zelfs met geweld. * Hier ben ik het . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
___________________________________________________

Opstel: Mensen gebruiken soms geweld om een ander te bestraffen.
Bijvoorbeeld als ouders een kind slaan om het te straffen. Of iemand die een
ander in elkaar slaat om wraak te nemen. In sommige landen mag de politie
arrestanten slaan en mogen leraren de leerlingen slaan. Ook bomaanslagen kun-
nen als straf bedoeld zijn. Wat vind jij van het gebruik van geweld als straf? Heeft
dit zin of niet? (schrijf in een verhaaltje jouw mening hierover, op deze bladzijde)

“Geweld als straf”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Einde

Bedankt voor
het meedoen !
Doeii !!!
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