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INLEIDING

i. Algemeen

In de Volkskrant van 2g mei igg~ komt een bericht voor van correspondent Jan
van der Putten onder de kop'Italiaanse elitejeugd trekt plunderend rond'.
Een groep van ongeveer zestig jongehri had zich de gewoonte aangemeten onge-
vraagd op feestjes van leeftijdsgenoten te verschijnen, daar in korte tijd alle
drankjes en hapjes te verorberen, het huis leeg te plunderen en veivolgens een
spoor van vernieling achter te laten in de omgeving. Zowel de daders als de
slachtoffers behoorden tot de hoogste kringen van Milaan. Vandaar dat het euvel
reeds geruime tijd voortwoekerde voordat er eindelijk aangifte werd gedaan bij
de politie.
Het artikel vervolgt: 'De politie heeft er rivee maanden over gedaan de kudde op
te sporen. Ze zitten allemaal op de duurste scholen van l~7ilaan. Spijt hebben ze
niet, want je moet toch iets doen om het weekend door te komen. "Borerulien
zijn ze nfs mincíerjarigen toch ntet actnsprakelijk" (cursivering M.1'.). Hun def-
tige ouders hebben tegenover de politie de "kwajongensstreken" goedgepraat, of
ze willen nergens van weten.'
Dit verhaal verscheen als 'grappig kadertje' in de krant. Een ander verhaal schok-
te de Verenigde Staten en in zekere zin de hele wereld. Op 22 april iygg schoten
twee jongens van respectievelijk i~ en i8 jaar in Littleton, Colorado, USA, op hun
school (de Columbine Highschool) twaalf inedeleerlingen en een van hwi leraren
dood, verwondden nog eens drieëntwintig anderen waarna zij zichzelf ombrach-
ten. In december i999 ~'ond in Nederland de eerste schietpartij op een school
plaats, waarbij ~~er leerlingen en een leerkracht werden gewond. Weliswaar
speelde hier de specifieke omstancíigheid van de culturele achtergrond een rol,
maar dat neemt de ernst van de zaak niet weg. Nog recenter is de schietpartij op
het Terra College te Den Haag, waar een leerling een leraar doodschoot. Het
drama op maandag 2o maart 2005 in de Amerikaanse staat Minnesota, waarbij
een scholier negen medeleerlingen doodde, haalde nog amper de voorpagina's.
In de Volkskrant van g juli 2003 wordt bericht over het oprollen van een zeer
agressieve en gewelddadige 'roofUende'. 'We zijn geschrokken van het buitenspo-
rige geweld,' aldus een politiewoordvoerder. `Ze schopten en sloegen (hun
slachtoffers), bedreigden ze met imitatie~~rurwapens of bespoten ze met peper-
spra~..' Ook nadat de slachtoffers hun portemonnee of gsm hadden afgegeven
kregen ze nog schoppen of~2iistslagen na.
Van tijd tot tijd worden we opgeschrikt door dergelijke verhalen over door jeug-
digen bedreven wandaden. Zijn het incidenten, of is er - internationaal - iets
mis met de opvoeding van de jeugd?
Een artikel in Vrij Nederland van ~ augustus i999 gaat over de zorgen van drie
Nederlandse kinderrechters: 'Agressie en verruwing onder kinderen nemen toe.
Er wordt meer gespijbeld, gestolen en geroofd. Kinderrechters maken zich zor-
gen. Ouders zeggen dat ze het niet meer aankimnen. Volgens de rechters zijn we
de greep op onze kinderen kwijt.'
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Daartegeno~~er staan onderzoeken~ die stof ge~-en tot meer optimisme. Het valt
met de op~-oeding, met naine in Nederland, wel mee. Jeugdcriminaliteit neemt in
absolute en relatieve zin eigenlijk niet toe.- Anderzijds blijkt dat deze criminali-
teit van jeugdigen wel steeds gewelddadiger wordt.
~Vie de onderzoeken en publicaties o~.er jeugdcriminaliteit en alles wat daarmee
samenhangt leest, komt onder de inch-uk van de gigantische kwantiteit van gede-
gen wetenschappelijk onderzoek, maar ook van de diversiteit en de tegen-
strijdigheid ~-an gegevens. En verder valt de snelheid op waarmee situaties ver-
anderen en gege~-ens verouderen. De inkt van het ene rapport is nog niet droog
of er zijn alweer nietnve gege~-ens die een ander beeld geren.
Een ander onderwerp is de bestrijding ~.an de jeugdcriminaliteit. Ondanks be-
wonderenswaardige onderzoeksarbeid en inspanningen in de praktijk leidt deze
bestrijding onroldoende tot resultaat. Hoewel een deel van de jeugdige wets-
o~-ertreders er uit eigen beweging mee ophoudt;, is er een harde kern die door-
gaat en moeilijk is aan te pakken. De door deze groep begane delicten worden,
zoals gezegd, steeds gewelddadiger. In de Verenigde Staten waren, blijkens een
onderzoek van Huizinga en anderen, i4 tot i9ó ~-an de onderzochte jeugdige
delinquenten, namelijk de `chronische delinquenten', verantwoordelijk voor 75
tot 82`r ~-an de gewelddadige delicten~. Intei-~-enties blijken juist bij der.e groep
weinig effect te hebben; de recidive is groot.~.
Ook blijkt dat deze groep van `chronische delinquenten' veelal op zeer je~ugdige
leeftijd (vóór het ioe à i2e levensjaar) met de politie in aanraking komt.De ernst
~.an de delicten wordt dus groter en de delinquenten worden relatief jonger.
1~~1en zoekt het dan ook steeds meer in preventieprojecten gericht op jonge kinde-
ren, waai~-oor Junger-Tasc~ met naine pleit.
"1.owel bij de behandeling als bij de preventie komt nog een ander probleein naar
~-oren, dat door de onderzoekers ineestal slechts terloops wordt aangeduid, na-
melijk wat ik zou t~~illen noemen `het taaie ongerief van de instituties'.
Steeds weer blijkt een gebrek aan adequaat fiulctioneren en met name samen-
werking tussen betrokken instellingen en instanties, zowel een effectieve inter-
~-entie als een pre~.entief beleid te frustreren. Tal van wettelijke regelingen en
~-oorzieningen fiinctioneren niet of onvoldoende naar tevredenheid. Ook hier
~.raag ik mij af of dat incidenten zijn, veroorzaakt door slecht management, of
dat er iueer structureel iets aan de hand is.
Intussen heeft de problematiek van jeugdcriminaliteit en alles wat daarmee te
maken heeft niet te klagen o~-er gebrek aan belangstelling ~~an de media. Na het
drama ~-an de 'Columbine Shooting' werd er wekenlang in de mediarubrieken in
de ~'erenigde Staten bijna over niets anders gesproken.~ Ook in Nederland is in
praatprogrannna's en in dag- en weekbladen jeugdcriininaliteit veelvtildig on-
derwerp ~~an gesprek. De dramatische gebeurtenissen in Veghel en recenter in

Kispens, Hermanns en Dieews, i995; Sociaal Cultureel Planbureau, iy96.
Jmiger-Tas, iq96, iqy8.
Junger-Tas, i9q8; Loeber en Farrington, i998.
Loeber, i998; Htiizinga e.a., i99.5.
Doek en Bac, iyy8.
Junger-Tas iyy6.
Roops, 2000.
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het Terra College in Den Haag hielden wekenlang de gemoederen in Nederland
bezig.
Iedereen bemoeit zich ermee, maar er Ulijven vele vragen onbeantwoord. nlet
name de vraag of de jeugdcriminaliteit nu wel of niet structureel toeneemt. En zo
ja, wat daarvan de maatschappelijke oorzaken zijn en welke rol het (eventueel)
veranderende opvoedingsgedrag daarbij speelt.
Ik realiseer mij dat jeugdcriminaliteit een uiterst complet probleem is dat on-
mogelijk in één studie behandeld kan worden. Daat-~-an getuigen alleen al de vele
studies die over het ondettiverp verschenen zijn.
Als pedagoog~andragoog interesseet~t mij vooral de rol die de opvoeding speelt
bij het ontstaan en de ontwikkeling van delinquent gedrag bij jeugdigen. Daarbij
zal ik mij niet kunnen beperken tot de opvoeding in engere zin. 1`Taatschappelijke
en sociaal-culturele factoren die zowel de opvoeding als de onh~~kkeling en soci-
alisatie van jeugdigen beïnvloeden, zal ik bij mijn beschotnvingen moeten be-
trekken.

Ik kom dan in eerste instantie tot de volgende drie onderzoeksvragen:
1. Welke rol speelt opi,~oeding bij het ontstaan en de onttuikkeling umt delia-

qt~ent gedrag bij jet~~di~eri?
2. Welke fnctoren, buiten de opuoeding, spelen in deze nog meer een rol?
3. Hoe kwuien cue de dyncnniek en de achtergrond uan delinquent gedrng

t~an jeugdigen beter begrijpen en besclu~ijuen orn tot eett betere ht~lp-
uer~lening eit bejegening te korneti.

Ad i: Opvoeding is geen eenduidig begrip. Gaat het over gezinsopvoeding, of
wordt er ook de opvoeding in ruimere zin mee bedoeld? Gaat het ook over de
opvoeding op school, in buitenschoolse opvang, in het verenigingsleven? In Inijn
studie bedoel ik met opvoeding het begrip in ruimere zin, maar daarbij realiseer
ik me dat gezinsopvoeding daarin een, of liever de centrale plaats inneemt.
Onder opvoeding versta ik dan vooral de intentionele omgang met kinderen en
jeugdigen, gericht op het bevorderen van vohvassenheids. Deze vindt dus niet
alleen in het gezin plaats, maar ook op school, in zekere zin in verenigingsleven,
sport, club- en buurthuiswerk enzovoorts. Gemeenschappelijk is de op opvoe-
díng gerichte intentie.

Ad 2: Met factoren buiten de opvoeding bedoel ik in dit verband de beulvloeding
van kinderen en jeugdigen in situaties waar opvoeding als iiiteritie ativezig is,
bijvoorbeeld de omgang met leeftijdsgenoten, invloed van de media, van jeugd-
cultuur en recreatie. Door verschillende auteurs, onder meer Rich Harris en De
Wintery is betoogd dat invloeden buiten het gezin en de ouders een steeds grote-
re invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen. Deze invloeden zijn echter
niet intentioneel gericht op vohvassenwording en zelfs niet altijd op het welzijn
van kinderen. Men denke aan de commercie, maar ook aan straatgroepen van
leeftijdsgenoten.

" "l.ie: L.angeveld, i979.
~~ Rich Harris, Iqy8; De Winter, t995.
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Ad 3: Als we ervan uitgaan dat delinquent gedrag van jeugdigen een resultante
is van een aantal factoren, waaronder (falende) opvoeding, groepsinvloed en
jeLEgdcLdtnnr, zou het mogelijk moeten zijn de d~'namiek van dit gedrag te be-
schrijven en min of ineer te begrijpen. Dit gaat vooraf aan de pogingen het ge-
círag te beïn~"loeden en te corrigeren.

~'oorafgaand aan cïe uitwerking en beantwoording van deze onderzoeksvragen
heb ik mij beziggehouden met een verkennende studie van het fenomeen jeugd-
criminaliteit 1Vat moet er onder worden verstaan en wat zijn de voornaamste
theorieën ten aanzien van omvang, ontwikkeling en oorzaken daaE~-an.
Deze verkennende studie leverde de onderzoeksvragen en hypotheses op, die ik
later uit~cerkte.
~'oornitlopend op de behandeling ervan in de desbetreffende hoofdstukken geef
ik de verschillende hy~otheses op deze plaats reeds weer:

1. FPI1,fQ1CI1ElE' Oj)UOCCIEIlg IS PPIl OIlUDIElOel2ElC uel'klal'ingsgl'olicl uool' de 011t-

lU1kkP1171(J UQ11 )21(gc~Ci'1111111QlitClt; Q71EIP1'e tQCt01'211, I11Pt I1Q111e g1'OP~S-

gedl'ng ell jeugd(sllb)cE1ltElul' spelert lttirlstells eelt eueligrote r'ol.
2. VoorzoL'er el' spl'ake is E'nn een fàlende opuoedillg, gaat deze ouer ltet al-

gellteen gE:panl'cl ~tet een clllbbele ltalidicap uall ltet gezill. Dit behool't
nalltelijk tot eelt beuolkingsgroep die ntoeite heeft lnet de nnnsluitilig bij
cle mocíerne nlnntschappelijke ollhuikkelingell en kanipt dnal'naast nog
eeFls lnet specitïeke lttoeilijkheclerl binltelt ltet gE:zin.

;~. De pel'soolllijklleidL~ornling L'nn de nteeste jellgdige delil2qElentel2 1'esul-
tCPI't 111 1L'Qt 111PIi CCIt ~SPi1Cl0-1ElPlltitPlt Ot ~)P),t01'112QI2CP Z011 k1l1111e1i )20P-

111Pi1.

4. Een z~erkeluling t~an deze ~)el,forntance' kan mogelijk een nangrijpings-
pullt uormen uoor een e~ectieL'e bejegening uan en hulpucl'lening clan
jeugdigc c(eliltquelitell.

H}~pothese 2 en 2 komen vooral aan de orde in de hoofdstnkken 2 tot en met 4.
H~"pothese 2 nogmaals in hoofdstLEk 5. Hypothese 3 en q komen aan de orde in
hoofdstuk 6 tot en met Io.
Het wordingsproces van deze studie heeft enkele jaren geduurd en werd onder
meer onderbroken door het schrijven van een boek over jengdcultLELU~'". Dat
bleek allerminst verloren tijd, omdat jLlist de sttldie van het verschijnsel jeugd-
cultuur mij verder hracht in mijn zoektocht naar aspecten en oorzaken van
jeugdcriminaliteit, met name óElitell de opuoedillg.
Nu de studie min of ineer gereed is, realiseer ik Inij, dat gedurende het proces
van deze studie Inijn focus enigszins is verschoven, of liever uitgebreid, van de
eerste twee hielti'oor genoemde onderzoeksvragen naar de laatste.
Behalve de studie over jeugdcLiltulv' en de confrontatie van dit materiaal met het
verschijnsel jeugdcriminaliteit speelde hier ook mijn methode van onderzoek een
rol. VanLlit de - toch altijd wat afstandelijke - op empirische studies gebaseerde,
inventariserende benaderingen in de eerste hoofdstukken kwam ik steeds dich-
ter bij de essentie van het ~"erschijnsel jeugdcriminaliteit En ik werd ook steeds
nieuwsgieriger naar wat deze jongeren heweegt, hoe hun gedrag in elkaar zit en

"' Alalscl)aert en Traas, 2002.
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hoe dit zich verhoudt tot hun persoonlijkheid en hun interactie met hun omge-
ving.

De opzet van deze studie is als volgt:
De studie is onderverdeeld in twee delen en tien hoofdstukken.
Deel I omvat de hoofdstukken i tot en met 5 en zou kunnen worden samenge~-at
als `het buitenperspectief~~.
In hoofdstuk i geef ik een overzicht van de voornaamste opvattingen en theo-
rieën over jeugdcriminaliteit aan de hand van bestaande literatuur.
De vraag die daaruit vool-tkomt is: welke rol speelt de opvoeding bij het ontstaan
en de ontwikkeling van jeugdcriminaliteit. Deze vraag behandel ik in hoofdstuk
2, waarbij zal blijken dat niet alleen de praktijk van en de opvattingen over op-
voeding ingrijpend zijn gewijzigd, maar dat ook de invloed van ouders en opvoe-
ders op de ontwikkeling van jeugdigen beperkt is, speciaal bij die gezinnen waar
van risico op criminaliteitsontwikkeling sprake is.
Dat roept weer de vraag op welke andere invloeden het ontstaan van jeugdcrimi-
naliteit kunnen bevorderen. Deze vraag wordt in hoofdstuk 3 Uehandeld onder
de titel `Jeugdcriminaliteit in groepsverband'. Ik ga dan in op de rol en fimctie
van de leeftijdsgroep, en met name die welke zich ontwikkelt tot 'jeugdbende', bij
de ontwikkeling van delinquent gedrag.
Ook dan zijn we nog niet klaar, want de vraag doet zich voor welke invloeden dan
weer op de leeftijdsgroep worden uitgeoefend. Dat brengt mij in hoofdstuk 4 bij
een nadere beschouwing van `jeugdcultuur' en de relatie daal-van met criminali-
teit.
In hoofdstuk 5 confronteer ik de gegevens van de hoofdstukken van hoofdstuk i
tot en met 4 met elkaar en geet daar commentaar op, onder de titel: 'Dialoog
tegen wil en dank'. Dit betekent een nadere beschouwing van de maatschappe-
lijke fimctie van jeugdcriminaliteit en de rol van 'de antisociale subcultuul'.
In deel II, dat de hoofdstukken 6 tot en met io omvat, bezie ik het gebeuren van
de jeugdcriminaliteit als het ware `van binnen uit'. Ik wil de betrokkenen bij ge-
pleegde misdrijven dichterbij brengen, als het ware laten leven. Daartoe beschrijf
ik in hoofdstuk 6 de dader(s) van een misdrijf, hun wereld en hun `verhaal'. In
hoofdstuk ~ geef ik het verhaal van drie hulpverleners, hun geschiedenis en posi-
tie als professionals. Daarbij komt de rol van de opleiding en de instelling aan de
orde. Mijn gedachtegang daarbij is, dat als er sprake is van een mogelijke aanpak
van crimineel gedrag bij jeugdigen, deze zal moeten plaatsvinden in de `dialoog
tegen wil en dank' tussen dader en hulpverlener, met daarbij wellicht op de ach-
tergrond het slachtoffer.
In hoofdstuk 8 trek ik conclusies uit het voorgaande en ga ik dieper in op `het
hermeneutische' aspect van de pedagogie en de andragogie, in casu de bejege-
ning van en hulpverlening aan jeugdige delinquenten. Daartoe verken ik, uit-
gaande van een opstel van Nijk, het verhaalbegrip~-. Het zal blijken dat ik voor
mijn benadering van jeugdcriminaliteit met dit verhaalbegrip niet helemaal uit-
kom en ik introduceer het begrip 'peI-formance'. Dit begrip, de relatie daarvan tot
`identiteit' en `rolgedrag'behandel ik in hoofdstuk 9. In hoofdstuk io ga ik in op

~~ Schilder en Wonters, geciteerd door Van der Laan, i99o.
iz I~Tijk, 1978.
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de toepassing ~.an het performancehegrip op de hulpverlening aan en de bejege-
ning van jeugdige delinquenten.
DTijn bedoeling is om het ~~erschijnsel jeugdcriminaliteit, de drijfveren en om-
standigheden ~~an de daders, maar in relatie daarmee ook die ~-an de slachtoffers
en hulp~.erleners dichterbij te brengen en te (helpen) begrijpen. Daarom reik ik
ook niet een afgerond model aan voor de aanpak van jeugdcriminaliteit.
~Vellicht dat daardoor bepaalde gezichtspunten en misschien vastgeroeste op-
~~attingen kunnen worden opengebroken en alternatieve benaderingen van het
~-raagstuk opengelegd.
In een aantal slotopmerkingen geef ik op dit punt mijn conclusies weer en kom
ik tot aanbe~-elingen voor de praktijk.

2. 1~Iijn benadering

Het empirisch onderzoek ten aanzien van jeugdcriminaliteit heeft naar mijn
indruk een indrukwekkende om~-ang bereikt. Voorzo~~er ik het kan overzien is er
nog nauwelijks iets wat niet onderzocht is. Behal~~e de verschillende universitaire
institnten ~~oor criminologie, (ortho)pedagogiek, ontwikkelingspsychologie,
jeugdps~~chiatrie heeft vooral ook het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Docu-
mentatiecentrtnn ~~an het Ministerie ~~an Justitie daarbij een grote rol gespeeld.
Ik heb mij afge~~raagd wat ik daar nog aan toe zou moeten voegen, behalve dan
onderzoek op bepaalde details. Daarbij heb ik mee laten wegen wat ik vanuit
inijn eigen achtergrond het beste aan kennis zou ktmnen bijdragen. Die achter-
grond betreft vooral praktijkervaring op het gebied van hulpverlening en be-
roepsopleiding. ItZijn wetenschapsdiscipline ligt op het terrein van de pedagogiek
en de agologie (of andragologie).
Ik heb deze studie genoe~nd: `Jeugdcriminaliteit in agogisch perspectief. Qtia
onderzoeksobject heweeg ik mij op de grens van twee disciplines, namelijk Peda-
gogiek, als de studie van opvoeding van kinderen en jeugdigen, en Andragologie,
als de studie ~.an ~-ortning en hulpv-erlening aan volwassenen. Daarhij beschou~v
ik het begrip 'agologie' als een overkoepelende term ~.oor bemoeienis met vol-
wassenen en jeugdigen.
De begrippen agogie en agologie zijn ooit popnlair geweest, maar de laatste tijd
enigszins in onbruik geraakt. Het lijkt mij daarom van belang een en ander kort
toe te lichten.
We beginnen met `agogie'. In Van Dale wordt dit begrip omschreven als: `Opvoe-
dings- en ~-ormingswerk (zowel op kinderen als op volwassenen gericht) met
name het beïn~~loeden van het sociaal gedrag van personen om te komen tot
meer persoonlijk, maatschappelijk en cultureel welzijn'~'~
Er wordt dus een activiteiten~-eld aangeduid dat zeer divers en omvangrijk is.
Vele ~~an deze acti~-iteiten zijn al behoorlijk oud, zoals armenzorg, zorg voor ver-
weesde, ~-erwaarloosde en delinquente kinderen (later: kinderhescherming) en
~~olksonrivikkeling. Andere zijn van recentere dattmi, bij~-oorbeeld maatschappe-
lijk werk, (jeugd)reclassering, gezinsvoogdij, begeleide kamerbewoning.
Agogische acti~-iteiten zijn gericht op zowel jeugdigen als op volwassenen. In het
eerste ge~~al spreken wij v-an `pedagogie', in het tweede geval van 'andragogie'.

'-j ~"an Dale groot ~voordenboek der Nederlandse taal, i992.
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Agogie is, zoals gezegd, dan ook een verzamelbegrip voor pedagogie en andrago-
gie.
Om mijn wetenschappelijke plaatsbepaling te verduidelijken moet ik enkele
items beknopt toelichten, namelijk:

i. Verhouding Pedagogiek - Andragologie.
2. De lotgevallen van de Pedagogiek en Andragologie als wetenschap.
3. De verschillende stromingen binnen deze wetenschap(pen) en mijn keuze

daarin.

Ad i: Bij het verschijnsel jeugdcriminaliteit hebben wij te maken met jeugdigen
én volwassenen, namelijk de delinquenten zelf en hun ouders, opvoeders, beje-
genaars en hulpverleners, maar ook mededaders. Tevens hebben wij te maken
met mensen die zich op de grens van volwassenheid bevinden. De meerderheid
van de jeugdige delinquenten bevindt zich in de leeftijd tussen vijftien en twintig
jaar. In feite overschrijden zij als groep dus de formele meerderjarigheidsgrens
van achttien jaar.
Een en ander wil zeggen dat het terrein van mijn onderzoek over twee disciplines
verdeeld is~~. Pedagogiek en Andragologie zijn Ueide handeliilgsweterischappeii.
Dat wil zeggen dat ze niet, als bijvoorbeeld de psychologie en de sociologie het
gedrag uan rnensen bestuderen, maar voor~al de beïnt~loeding uan dit gedr~ag,
door middel van opvoeding, vorming en hulpverlening (en voorlichting). In ze-
kere zin zijn ze daarbij veigelijkbaar met de medische en juridische weten-
schappen.
In feite zou jeugdcriminaliteit bij uitstek een studieterrein van de Agologie kun-
nen zijn, ware het niet dat deze zich als discipline veel minder heeft ontwikkeld
dan de Pedagogiek. Daar kom ik nog op terug.
Dat brengt ons op het criterium uolwnssenheid. Daarbij ktmnen we twee kanten
op. We kunnen het formele criterium van de meerdeijarigheid hanteren. Dan is
de grens duidelijk, maar het is de vraag of we er ten aanzien van bejegening en
hulpverlening mee uitkomen. Kunnen we een zeventienjarige vergelijken met
een `twaalf-minner'? En kunnen we een zwakbegaafde negentienjarige meeloper
vergelijken met een veertigjarige crimineel?
De deskundigen zijn het er inmiddels wel over eens dat het onderscheid tussen
jeugdigen (kinderen) en volwassenen niet waterdicht is. Zoals in hoofdstuk 2 zal
blijken, zijn er allerlei maatschappelijke ontwikkelingen gaande, die de aparte,
afhankelijke plaats van kinderen en jeugdigen in de samenlev~ng steeds meer
relativeren~~. Men ziet de overgang van `kindschap' naar volwassenheid steeds
meer als een geleidelijke. In dit verband kan ook de discussie over de leeftijds-
grenzen in het strafrecht worden genoemd~b.
Tal van psychologische en sociologische theorieën en hulpverleningsmethoden
zijn geschikt voor volwassenen èn kinderen.

Ik laat de andere wetenschappelijke disciplines die zich met jeugdcriminaliteit bezig-
houden, zoals criminologie, psychologie, psychiatrie en sociologie nu e~~en buiten be-
schouwing, hetgeen geen afUreuk doet aan het belang van hwi bijdrage!.
Dasberg, i977; Postman, iqSo; Koops, 2000; De Winter, i995.
Zie Bol, iqql; Bartels, 2003; O~"ertoerekeningsvatbaarheid ook: LE."I'roost en Th.
Heeren, 2000.
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A1aar we kunnen toch ook niet jeugdigen en volwassenen in het strafrecht met
elkaar gelijk stellen. Dan zouden we terugkomen in de situatie van de i6~' tot de
i8~' en t9~' eeuw, toen kinderen op gelijke wijze als vohvassen criminelen werden
berecht en samen met hen geïnterneerd. Het jeugdrecht is nu juist ingevoerd om
het onderscheid tussen jeugdigen of kinderen en volwassenen recht te doen.
Ondettiverp van studie zal wel moeten zijn in hoeverre men daaruit dezelfde con-
clusies kan blijven trekken.
Afgezien ~-an de hierna te bespreken problematiek van de lotgevallen van de an-
dragologie en agologie is er speciale reden om in deze studie toch de nadruk te
leggen op de pecingogische benadering. Het feit namelijk dat we iiberhaupt over
jeugdcriminaliteit praten impliceert dat we een aparte benadering van jongeren
binnen het strafrecht als uitgangspunt nemen. En de reden hiervoor is dat men
~.anuit de samenle~-ing een pedagogische t~ernnttooor~dc~lijkheid erkent en in
maatregelen tot uiting brengt~-. Wat niet wegneemt dat een nauwe samenwer-
king tussen beide disciplines niet van het allergrootste belang is.

Ad 2: Hoezeer Pedagogiek, Agologie en Andragologie ook vetwant zijn, zij heb-
ben een ~.erschillende geschiedenis en traditie. 7ij zijn anders met deze geschie-
denis onigegaan en hebben ook op vetschillende wijze vanuit de wetenschap en
de samenleving onder v~itu- gelegen.
Laten we Ueginnen bij de Pedagogiek. De geschiedenis daarvan gaat terug tot
de achttiende eetnv. Dat hing samen met de wijze waarop men binnen de wes-
terse cultuw- destijds, ntet name tijdens 'de Verlichting', tegen kinderen en jeug-
digen begon aan te kijken. In hoofdstuk 2 ga ik daar uitvoeriger op in. De
Pedagogiek is in oorsprong nauw verbonden met de filosofie. Bekende filosofen
als Hobhes in Engeland en Rousseau in Frankrijk worden beschouwd als grond-
leggets ~~an de opvoedkwide. Anderzijds was opvoedkunde van oudsher nauw
verbonden met lel~eitsbeschoinuelijke stt~omingerl.
Een van de grondleggers van de Pedagogiek in Nederland was `de oude' Ph.
Kohnstannn (t875-i95t). Zijn hoofdwerk 'Persoonlijkheid in wording' (iy28),
droeg bij de derde druk in i959 tlog de ondertitel: 'schets ener Christelijke op-
~-oedkunde'. Andere bekende 'oude' pedagogen als Waterink (t89o-i966) en
Perquin (i897-i975) zijn evenmin los te denken van het gereformeerde, respec-
tievelijk rooms-katholieke gedachtegoed.~s
Anderzijds was Pedagogiek of'Opvoedkunde' ook lang het terrein van uitgespro-
ken practici, tneestal ondet-~vijzers, bijvoorbeeld Jan Ligthart (i859-iyt6) en
Theo Thijssen (i879-iq~}3). Zij beschre~~en hun etti.aringen in de praktijk van het
onderwijs en ontleenden daaraan conclusies over onderwijs en opvoeding.
Eigenlijk is pas na de `I'weede Wereldoorlog, met name door M.J. Langeveld
(i9o5-i989; ~-an t939 tot i97i hoogleraar te Utrecht) en H.W.F. Stellwag (iyo2-
t996; van ty5~ tot iy7z hoogleraar te Amsterdam) een duidelijk geseculari-

~ti

Zie ook Perquin, ty66; In dit ~.erbancl zis ook van belang het Internationaal Verdrag
inzake cle Rechten ~.an het Kind (I~'KK) ~-am ty8y, dat in tyy5 in Nederland in wer-
king trad.
In zekere zin ís Pedagogiek een tvpisch Nederlandse aangelegenheid. Zij maakte ech-
ter ook een duidelijke ont~~-ikkeling door in Dnitsland en Oostenrijk. Als ge~-olg ~-an
im~loed ~~~m de Nazi's in Duitsland en Oostenrijk in de jaren dertig, verplaatste het
centrum zich naar Neclerland.
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seerde Pedagogiek onrivikkeld, die aan objectieve, wetenschappelijke criteria
probeerde te voldoen. ~~~
Over het object van studie, namelijk de opuoeding uan kiilderen en jeugdigen is,
anders dan bij de andragologie, nooit veel discussie geweest. In het verzuilde
Nederland had de al of niet met levensbeschouwing verbonden pedagogiek de
wind in de zeilen. Daardoor zat deze wetenschap in de universitaire wereld ~~ol-
doende stevig in het zadel toen de strijd tussen visies en stromingen uitbrak.
Want ook die bleef de pedagogiek evenals de andragologie, niet bespaard.
Nu dan dus over de Andragologie. Hoewel, zoals gezegd, de agogische activ~-
teiten teruggaan tot ver in de negentiende en achttiende eeuw en in zeker op-
zicht, zoals heropvoeding van zweivers en armenzorg, zelfs tot in de zeventiende
en zestiende eeuw of nog verder terug, is een s~-stematische wetenschappelijke
bestudering ervan pas ontstaan in de jaren ~~jftig van de twintigste eeuw.
Het is de verdienste van T.T. ten Have (i9o6-i979) deze wetenschappelijke stu-
die van het agogisch werkveld vorm te hebben gegeven.-~~
In de loop van de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw werd deze weten-
schap populair en ontstonden aan de meeste universiteíten studierichtingen dan
wel instituten voor `Andragologie'. Er werd een `Tijdschrift voor Agologie' uitge-
geven-~.
Een van de leerlingen van Ten Have, B. van Gent-- heeft gepoogd orde te schep-
pen in de al spoedig ontstane warwinkel van termen en begrippen.
Hij benoemde allereerst de begrippen 'Pedagogie' en `Andragogie' als respec-
tievelijk 'opvoeding van kinderen en jeugdigen' en `vorming van en hulpverle-
ning aan volwassenen'. En 'Agogie' dus als het overkoepelende begrip. Verder
onderscheidde hij `(Ped)(Andr)agogie' als de uituoerende arbeid van opvoeding,
vorming en hulpverlening, (Ped)(Andr)agogiek als toegepaste praktijktheorie
zonder wetenschappelijke pretentie, en tenslotte (Ped)(Andr)agologie als iueteii-
schappelijke besti~dei~irig van zowel de agogische praktijk als de daarin ont~~~k-
kelde praktijktheorieën en methoden. Hoe verhelderend wellicht ook, deze door
Van Gent voorgestelde terminologie heeft nooit algemene ingang gevonden. blet
name spreekt men nog steeds van 'Pedagogiek' als wetenschap, ter~~~jl men die
in termen van Van Gent `Pedagologie' zou moeten noemen.
Dit heeft mede te maken met de in de loop van de jaren zeventig losgebarsten
discussie over de verhouding tussen wetenschap en praktijk. Ten Have was een
groot voorstander van strikte scheiding tussen beide, zodat de wetenschap ~Tanuit
een waardevrij en objectief standpunt de sterk waardebepaalde praktijk en me-
thoden van het agogische werkveld zou ktmnen bestuderen. Anderen, met name
Van Beugen en de opvolger van Ten Ha~-e, Nijk bepleitten, onder invloed van de

Deze opsomining is niet ~~olledig. Als belangrijke en in~~loedrijke Nederlandse pedago-
gen moeten ook J.H. Gnnning (i85y-i9Si) en R. Casimir (i8~~-ty57) genoemd ~~~or-
den en als de invloedrijkste buitenlandse pedagogen IVlaria blontessori (i87o-i95z) en
Rudolf Steiner (i8ói-i9~5).
Prof. dr. T.T. ten Ha~~e was van i955 tot iy~o hoogleraar aan de Gemeente LTni~~ersiteit
~-an Amsterdam, aan~-ankelijk in de 'Sociale Pedagogiek'. Later bouwde hij deze stu-
dierichting om tot de '~Vetenschap ~~an de Andragologie.'.
Inmiddels omgedoopt tot'Tijdschrift ~~oor Sociale Inten-entie', uitga~-e Else~~ier O~.er-
heid.
Van Gent, ty~z.
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Frankfin~ter Schrtle in Duitsland, een veel grotere verwevenheid van weten-
schappelijk onderzoek en praktisch handelen.-3
We hebben reeds vastgesteld dat de Agologie qua identiteit een handelings-
Iuetensclrap is en in die zin vergelijkbaar met wetenschappen als politicologie en
crilninologie en in zekere zin ook met de medische wetenschap. Dat impliceert
ten eerste dat er altijd sprake is van normen en waarden, die het handelen bepa-
len. Ten tweede impliceert het dat de resultaten van andere disciplines uitdruk-
kelijk worden gebruikt en met elkaar in verband gebracht. Men zou ook kunnen
spreken van een `multidisciplinaire wetenschap'.
In de loop van de jaren tachtig kwam de Andragologie, wellicht mede ten gevolge
van de vruchteloze stammenstrijd tussen de aanhangers van de `Kritische theo-
rie' en die van de empirische richting, onder ~~tlur te liggen. Zo snel als het vak
als onderdeel van de wetenschappelijke instituties was opgekomen, zo snel werd
het op vele uni~-ersiteiten ook weer afgeschaft, in het gunstigste geval samen-
gevoegd met Pedagogiek.
Een belangrijke oorzaak van deze teloorgang was, buiten de energieverslindende
stammenstrijd, dat men uiteindelijk geen duidelijkheid wist te geven over het
object van onderzoek. Ten Have stond een objectieve en s~~stematische bestude-
ring voor van het agogische werkveld en daarin voorkomende strvcturen, me-
thoden en waardes~-stemen. Anderen, zoals Van Beugen, Nijk en Michielse
pleitten veel meer voor een studie van krachten en bewegingen in de samenle-
víng in de zin van `ideologiekritiek'. Men wilde dit doen vanuit een ernancipa-
torische hisie, dus niet waardevrij, zoals Ten Have en zijn medestanders voor-
stonden.
Toen in de jaren tachtig de bezuinigingen in het universitair onderwijs toesloe-
gen vroeg men zich af wat er in de Andragologie eigenlijk werd bestudeerd dat
niet ook in de Sociologie, de Sociale Psychologie en de (sociale) Pedagogiek werd
onderzocht.
Op enkele uitzonderingen na (Groningen, Leiden, Nijmegen) werd de Andra-
gologie als studierichting afgeschaft of samengevoegd Inet Pedagogiek.
Om velschillende redenen ben ik geneigd deze gang van zaken te betreuren.
Het werkterrein van de agogie als opvoeding, hulpverlening, begeleiding en vor-
Ining van jeugdigen en volwassenen bleef uiteraard bestaan en ontwikkelde zich
verder. Weliswaar werd er vaak de gek mee gestoken-~, de burgers, bij monde
van media en politici riepen om een Uetere jeugdzorg, een verantwoorde en ef-
fectieve hulpverlening aan gezinnen in moeilijkheden, een goede en effectieve
aanpak van (jeugd)criminaliteit. De behoefte aan wetenschappelijke bestudering
van deze activ~teiten en daarbij gebruikte methoden nam dus bepaald niet af.
Deze werd veelal door andere wetenschappelijke disciplines, de Sociologie, de
(sociale) Pedagogiek en (sociale) Psychologie overgenomen, maar deze hebben
een andere invalshoek. Daardoor werd het specifieke karakter van handelings-
ruetenschap niet verder ontwikkeld, minstens in zijn ontwikkeling beperkt. Men

-3 M. ~an Beugen: 'Relatiesleutelaars betreden het strijdperk', iii ~'rij Nederland ,zI
februari t9~o; A.J. Nijk: Beheersing en eluancipatie; kanttekeningen bij een ontwerp
van wetenschap, oratie UvA, i9~2.

'~ De figuur van doctorandus Zielknijper in de O.B. Bommeh-erhalen en Emiel de Agoog
in de strip van de familie Doorzon, genoten redelijke bekendheid.
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zou kunnen zeggen dat de titel van het nietnve Tijdschrift `Sociale Interventie'
een bruikbaar studieobject van de Andragologie oplevert. Maar de plaatsen waar
daarover ten principale wordt nagedacht ontbreken. In plaats daaiti-an hebben
overgebleven vertegenwoordigers van de Andragologie zich bezig gehouden met
specifieke deelondeitiverpen: maatschappelijk werk (Van der Laan), ouderenzorg
(Knipsche~er), liefdadigheid (Th. Schuy~t).
Zoals ik hiervoor reeds heb betoogd, blijkt juist in de aanpak van jeugdcrimina-
liteit hoezeer de opvoeding van en hulpverlening aan kinderen en jeugdigen ver-
weven is met de hulpverlening aan en vorming van volwassenen. Men heeft,
zoals gezegd, te doen met cliënten die zich op de grens van jeugd en volwassen-
heid bevinden, maar men heeft, bijvoorbeeld bij opvoedings ondersteuning en
hulpverlening aan gezinnen, te maken met jeugdigen én volwassenen.
Vandaar dat we deze studie beschouwen als een agologische bijdrage aan de
juridische wetenschap.

Ad 3: Het lijkt mij te ver voeren om uitvoerig de verschillende stromingen bin-
nen de wetenschappen der Pedagogiek en Andragologie te beschrijven. Niette-
min moet ik er beknopt bij stilstaan om mijn eigen keuze daarin duidelijk te
maken en mijn benadering van het onderwerp van deze studie uiteen te zetten.
Ik bespreek daartoe kort een drietal stromingen, die zowel in de Pedagogiek als
in de Andragologie zijn te ondeischeiden, zij het in een andere volgorde en met
een andere historie. Bovendien zien we deze stromingen in een bepaalde vorm
terug bij andere sociale wetenschappen als de psychologie en de sociologie.

1. De Empirisch-Annlytische stromii~~.

Deze streeft ernaar binnen het studieobject van de wetenschappen op grond van
empirisch onderzoek uitspraken te doen over verbanden tussen verschijnselen
en daarop wetenschappelijke theorieën te baseren. Het gaat dan bijvoorbeeld
over het effect van een bepaalde opvoedings- of hulpverleningsmethode op meet-
bare gedragsverandering. Men zal de verschijnselen zowel als de beïnvloedings-
wijzen zoveel mogelijk trachten te analyseren en objectiveren om empirische
onderzoeksmethoden te kunnen toepassen.
Deze stroming is in de Pedagogiek en voor zover aanwezig ook in de Andragolo-
gie tegenwoordig de meest toonaangevende. In de Pedagogiek heeft zij sinds de
jaren tachtig van de vorige eeuw de wijsgerige en emancipatorische stroming
meer en meer verdrongen. In de Andragologie stond Ten Have reeds in de jaren
v~ijftig en zestig een soort van empirisch-anah~ische benadering voor, maar deze
stroming werd door de kritisch-emancipatorische verdrongen.
Onderzoeken naar jeugdcriminaliteit en daarbij gebruikte behandelingsmetho-
den geschieden (overigens vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines)
veelal vanuit het empirisch-analytisch gezichtspunt.

2. De Kritisch-Enta~lcipator~ische stromiiig.

Deze stroming is sterk beïnvloed door de zogenaamde Frnnk~in~ter Schule in
Duitsland (vei-tegenwoordigers: Horkheimer, Adorno, Habermas). Zij gaat ervan
uit dat in de sociale wetenschappen geen waardevrije opstelling mogelijk is en
dat dus, niet alleen door de praktijkwerkers maar ook door de wetenschappers,
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een maatschappelijk-politieke keuze gemaakt moet worden. Deze keuze, zoals de
naam van de stroming zegt, voor emancipatie, bepaalt zowel de prioriteitstelling
van onderzoeksobjecten, als de onderzoeksmethoden.
Men bepleitte een sterke verwevenheid tussen praktijk en werkveld.'~
Dit geldt zowel voor de Pedagogiek als voor de Andragologie en trouwens ook
voor de oudere sociale wetenschappen als Psychologie en Sociologie. Wel bleven
in de Pedagogiek andere stromingen bestaan, terwijl in de Andragologie de kri-
tisch-emancipatorische stroming vrijwel allesoverheersend was.

,3. De Wijsgerig-Hermeneutische stroming.

Deze stroming gaat ervan uit dat het menselijk gedrag en zeker de beïnvloeding

van dit gedrag door opvoeding, vorming en hulpverlening slechts zeer gedeelte-
lijk toegankelijk is voor empirisch onderzoe~k. De noodzakelijke analyse en opde-
ling der velschijnselen doet onvoldoende recht aan het holistische karakter van

het menselijk bestaan en het tmieke van de mens. In plaats van verschijnselen
uiteen te leggen in empirisch onderzoekbare delen, probeert men door middel
van beschrijving en interpretatie van het geheel de verschijnselen `van binnenuit'
te begrijpen.
De overeenkomst met de kritisch-emancipatorische stroming is dat men een
sterke verwevenheid tussen praktijk en wetenschap bepleit. Een verschil is dat
men niet per se een maatschappelijke of politieke keuze doet, maar streeft, niet
zozeer naar waardevrijheid zoals de empirisch-analytische stroming, maar naar
onbeuangenheid.
Binnen de Pedagogiek heeft deze stroming de oudste papieren. Zoals gezegd,
betekende dit aanvankelijk een verwevenheid met levensbeschouwelijke stro-
mingen en groeperingen. Met name Langeveld heeft in de jaren vijftig en zestig

op basis van deze stroming een Wijsgerige Pedagogiek ontwikkeld met als me-
thoden de fenomenologie en de hermeneutiek.'~
In de Andragologie krijgt de wijsgerige stroming pas de laatste tijd een zekere
aanhang en vindt daarbij aansluiting bij de filosofie (Andries Baal~t, Harry Kw1-

neman, Geert van der Laan). Zij biedt een alternatief voor enerzijds de overal
oprukkende empirisch-analti~tische stroming en anderzijds de in de verdediging
gedrongen kritisch-emancipatorische stroming.
Ik heb mij de vraag gesteld of naast de indrukwekkende hoeveelheid van kennis
op grond van empirisch onderzoek, een andere wetenschappelijke benadering
een zinvolle aamvlling zou kunnen zijn en in sommige opzichten een nieuw licht
op het onderwerp jeugdcriminaliteit zou kunnen werpen.
Ik heb daarom gekozen voor een brede benadering van het ondel~verp vanuit de
hermeneutische methode.

-; Deze stroming was in de jaren ze~entig vooral populair bij studenten en jonge weten-
schappers.
Een belangrijke publicatie voor deze beweging in de sociale wetenschappen was de
bundel 'Persoon en wereld' , onder redactie van J.H. van den Berg en J. Linschoten,
Utrecht, 1953. Een prachtige pedagogische bijdrage hierin van M.J. Langeveld: 'De
~~erboigen plaats in het leven van het kind~.
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De hermeneutische methode, onder meer ontwikkeld door Gadamer- en toege-
past op de psychoanal~-se door lllooij-~ en op de andragologie door Nijk,-~~ pro-
beert het onderwerp vooral te begrijpert. Daarbij moet men een bepaalde
werkwijze volgen die begint met een zogenaamde 'Vorverstdndnis', een voorlo-
pige indruk of vermoeden van het verschijnsel, in ons geval de jeugd-
criminaliteit. Men benoemt deze `Vorverst~ndnis' uitdrukkelijk als voorlopig om
onbevooroordeeld tegenover het verschijnsel te staan en geen voorbarige con-
clusies te trekken. Veiti.olgens doorloopt men de zogenaamde 'hermeneutische
cirkel', waarbij men deze voorlopige kennis van het verschijnsel aan de hand van
nieuwe gegevens in een breder perspectief probeert te interpreteren.
In plaats van het verschijnsel in delen uiteen te leggen en daarmee empirische,
statistische bewerkingen mogelijk te maken, gaat de hermeneutische methode
meer uit van het geheel. Door beschrijving, interpretatie en herinterpretatie pro-
beert men als het ware in contact te komen met de essentie en de uniciteit van
het verschijnsel.
Ik heb in deze studie aan de hermeneutische methode de volgende imvlling ge-
geven.
Ik ben bij wijze van Voiverstándnis begonnen met een literatuuroverzicht van de
meest relevante aspecten van jeugdcriminaliteit en de belangrijkste studies die
op dit gebied zijn verschenen. Ik kom daarbij tot een aantal vragen die weer an-
dere vragen oproepen. Met name: welke invloed heeft de opvoeding op het ont-
staan en de ontwikkeling van jeugdcriminaliteit? De behandeling van deze vraag
noopt mij tot een verkenning van het verschijnsel opvoeding. Deze verkenning
leidt tot enkele conclusies, bijvoorbeeld de beperktheid van de invloed van ou-
ders en gezin, zeker in het geval van een falende opvoeding. Dit roept weer ande-
re vragen op, namelijk: als de ouders en het gezin een beperkte invloed hebben,
welke andere invloeden zijn dan werkzaam? Welke rol speelt de groep van leef-
tijdsgenoten? Welke is de invloed van jeugdcultuur daar weer op? Bij deze zoek-
tocht gebruik ik zowel literattmr als praktijkvoorbeelden. Dit zie ik als een eerste
stap in de hermeneutische cirkel.
Vervolgens zet ik de aldus verworven kennis op een rij en probeer de daarin op-
nieuw opgeworpen vragen, met name die naar normen, waarden, opvoedings-
doelen en verantwoordelijkheden, te onderzoeken. Dit houdt commentaar in op
de gangbare opvattingen over delinquent gedrag en de fimctie daarvan in de
samenleving.
Maar ik wil veivolgens het concrete verschijnsel van jeugdcriminaliteit onder de
loep nemen, dichterbij brengen. Dit doe ik in deel II van deze studie.
Hierbij stel ik enkele indringende aspecten aan de orde, namelijk de kant van de
dader en de kant van de htilpverlener. Dit doe ik aan de hand van enkele uitvoe-
rige verhalen uit de praktijk.
Ik ben van mening dat het voor het `van binnenuit begrijpen', wat de her-
meneutische methode immers pretendeert, niet voldoende is ons tot algemene
studies en beschoutvingen te beperken. We dienen zo dicht mogelijk door te
dringen in het gebeuren van de jeugdcriminaliteit en de mensen die in dit proces

-' Gadamer, i96o.
-s Dlooij, t992.
-y Nijk, i978.
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betrokken zijn. Het gaat daarbij dan niet alleen om de dader, maar ook om de

justitiefimctionaris en de hulpverlener die met deze dader te maken hebben.

Eigenlijk zou men daarbij ook het slachtoffer moeten betrekken, maar ik zie

hiel-van af. Ik zou mij dan moeten verdiepen in het onderwerp victimologie, en

dat voert mij te ver weg van mijn centrale vraagstelling.
Tenslotte probeer ik te ontdekken hoe we in het geval van - ook ernstige -

jeugdcriminaliteit, kunnen komen tot een begrijpen van het gedrag van betrok-

ken jeugdigen, maar ook van dat van degenen die met bejegening en hulp-

verlening belast zijn. Ik ga daarbij uit van de benadering van Nijk, namelijk het

`hermeneutisch aspect van de andragogie'. Nijk stelt `het verhaal van de cliënt'

centraal in de dialoog met de hulpverlener. Dat brengt mij bij de filosofische

implicaties van het `verhaalbegrip'. Ik kom daar met betrekking tot jeugdige cri-

minelen niet goed mee uit en introduceer derhalve een nieuw begrip, namelijk

`performance', dat naar mijn smaak een betere toegang geeft tot de belevingswe-

reld van de jongere en daarmee tot een beter begrip van diens gedrag. Op deze

basis zie ik mogelijkheden voor een dialoog als basis voor hulpverlening en re-

classering.
Ik maak in mijn studie dus gebruik van verschillende methoden: zowel litera-
tuurstudie van empirische studies en rapporten, als analyse en becom-
mentariëring van concrete praktijksituaties en levensverhalen van betrokkenen.
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DEEL I

JEUGDCRIMINALITEIT EN OPVOEDING

Het buitenperspectief



HOOFDSTUK 1

OVER JEUGDCRIMINALITEIT

i.i. Inleiding

Voorafgaand aan de behandeling en uitwerking van de in de inleiding genoemde
onderzoeksvragen en h~.potheses ~ti~l ik in dit eerste hoofdstuk een brede ~-erken-
ning plegen rond het begrip 'jeugdcriminaliteit'.
In de eerste plaats betekent dit dat ik een definitie of minstens omschrij~~ng zal
moeten geven van wat we verstaan onder `jeugdcriminaliteit'. Daartoe dient het
te worden afgegrensd, enerzijds van criminaliteit in het algemeen, anderzijds van
wat kan ~vorden aangeduid als 'wangedrag' Qastig gedrag). In de loop van het
betoog komt ook het terminologisch onderscheid aan de orde tussen het begrip
`jeugdcriminaliteit' en hetgeen in de (ortho-)pedagogische literatuur wordt aan-
geduid als `deviant gedrag'.
Ik wil benadrukken dat ten aanzien van definiëring van het begrip `jeugdcrimi-
naliteit' de in de samenleving heersende normen en waarden en de weerslag
daaivan in de wetgeving, een grote rol spelen.
Vervolgens wil ik in paragraaf 3 proberen de vraag te beantwoorden hoe zich de
ontwikkeling van jeugdcriminaliteit over een bepaalde periode voltrekt. Neemt
dit verschijnsel wel of niet toe? En zo ja, naar omvang en~of naar aard van de
delicten? Ook hier zal blijken dat wetgeving, justitieel beleid en opvattingen in de
samenleving een niet geringe rol spelen.
In paragraaf 4 bespreek ik de oorzaken van crimineel en de~~iant gedrag bij jeug-
digen. Hierover zijn in de loop der jaren vele theorieën ontwikkeld. De meest
toonaangevende hiervan wil ik globaal bespreken.
Op de vraag die in deze paragraaf wordt opgeroepen, namelijk in hoeverre jeugd-
delinquentie te maken heeft met psy~chische stoornissen bij de betrokken jeugdi-
gen, ga ik in paragraaf 5 nader in. Hierover is onder meer door poreleijers~
onderzoek gedaan, overigens in een rijke traditie van vele andere, zeer uiteenlo-
pende onderzoekers.-
In paragraaf 6 wil ik expliciet doch beknopt aandacht besteden aan het verband
tussen jeugdcriminaliteit en etniciteit. Over dit onderwerp bestaan vele onder-
zoeken en publicaties, die een dissertatie op zich zouden kunnen vormen. Ik
probeer mij echter te beperken tot een inventarisatie van extra risicofactoren ten
aanzien van criminaliteit bij allochtone jongeren. Specifieke beschouwingen o~-er
maatschappelijke positie en opvoeding komen later aan de orde.
Paragraaf ~ gaat over de bejegening van jeugdige delinquenten, en wordt in een
min of ineer in een historisch perspectief besproken. Ik ga hierbij ook in op wet-
telijke en bestuurlijke maatregelen ten aanzien van jeugdcriminaliteit.
In paragraaf 8 wil ik enkele vragen op een rij zetten en deze relateren aan mijn
onderzoeks~magen. Daarmee is een opstap gemaakt naar de volgende hoofdstuk-
ken van deze studie.

Doreleijers, iyy5.
Aichhorn, iy2~; Friedlander, i959; Hart de Ru~~ter, i959; Redl en Wineman, i97i.
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i.2. Wat is jeugdcriminaliteit? (definitie en atbakening)

Op i2 januari 200o werd in de Verenigde Staten de 26-jarige Chris Thomas ter
dood gebracht wegens een delict dat hij op i~-jarige leeftijd had begaan, name-
lijk moord op de ouders van zijn vriendin, Kathy en James Wiseman.
Hij had dit misdrijf gepleegd samen met deze vriendin, Jessica Wiseman, die ten
tijde van het delict i4 jaar was. Jessica werd wegens haar leeftijd veroordeeld als
minderjarige en verbleef tot haar 2iste in een heropvoedingsinrichting. Daarna
kwam ze vrij. 3
Dit tragische feit geeft niet alleen stof tot discussie over de doodstraf, maar toont
ook de betrekl:elijkheid aan van het begrip 'jeugddelinquentie'. Enkele jaren
leeftijdsverschil en een betrekkelijk toevallig verschil in de rechtsgang leverde
voor de één de doodstraf en voor de ander, die hetzelfde delict beging, een vrij-
heidsbeneming van zeven jaar op.
Strikt genomen is de detinitie van jeugdcriminaliteit eenvoudig, namelijk straf-
bcu~e,feiten gepleegd dool~ personen beneden de i8 jaar (daaronder vallen niet
alleen overtredingen van het Wetboek van Strafrecht, maar ook die van andere
wetten, bijvoorbeeld de Opiumwet, Wegenverkeersreglement enz.).
In die zin is jeugdcriminaliteit dus een juridisch begrip dat is ontstaan doordat
de wetgever ooit de beslissing heeft genomen om voor personen beneden een
bepaalde leeftijd een apart strafrecht met daarbij behorende maatregelen vast te
stellen.
Uiteraard lag daaraan een bepaalde ~zsie op jeugdigen en hun veronderstelde
toerekeningsvatbaarheid voor hun daden ten grondslag.
Reeds in de achttiende en negentiende eeuw ging men ervan uit dat jeugdige
personen, met name kinderen, niet, of in verminderde mate beschikten over `een
oordeel des onderscheids'~, in zekere zin dus verminderd toerekeningsvatbaar
waren voor het gepleegde delict.
Daarnaast was sprake van een toenemende nadruk op een pedagogisch ge-
zichtspwlt. Reeds in de achttiende eeuw bestond het inzicht dat de oorzaak van
delinquent gedrag van jeugdigen gelegen was in het falen van de opvoeding. Ge-
durende de negentiende eeuw won dit gezichtspunt verder veld, zonder dat dit
overigens in de rechtsgang in gelijke mate was terug te vinden. Bekend is dat tot
ver in de negentiende eeuw kinderen samen met misdadigers in de gevangenis
werden gedetineerd.~
In i9o5 werd het criterium 'oordeel des onderscheids' afgeschaft. Tot die tijd
werd dit altijd individueel getoetst om te bepalen of een jeugdige volgens de ge-
wone strafwet behandeld zou worden dan wel naar een pedagogisch gerichte
heropvoedingsinrichting gezonden. Het pedagogisch gezichtspunt werd daarmee
voor alle jeugdige delinquenten toonaangevend.'~ In i9o5 werd de minimum-
leeftijd voor strafrechtelijke aansprakelijkheid gesteld op i2 jaar, teI-wijl voor
jeugdigen tussen i2 en t8 jaar een apart jeugdstrafrecht werd ingesteld.'

Bericht in de Volkskrant op ii en I2 januari 2000.
Leonards,1995.
Leonards, i995.
Leonards, 1995.
Zie: Bartels, 2003.
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Het doel van justitieel ingrijpen bij door jeugdigen begane misdrijven was dus
niet zozeer straf, als wel (her)opvoeding. Onder andere had dit tot gevolg een
vell-aging van de grens tussen bejegening van jongeren die strafUare feiten had-
den gepleegd en die welke om andere redenen (bijvoorbeeld opvoedings-
moeilijkheden, verwaarlozing, ernstige schoolproblemen) tot intelventies van
jeugdhulpverlening in het gezin aanleiding gaven. Dit is overigens nog steeds het
geval.
"Londer op deze plaats dieper op het ondeitiverp `jeugdrecht' en 'jeugdstrafrecht'
in te gaan kunnen we stellen dat jeugdcriminaliteit niet meer slechts een juri-
disch begrip is, maar in toenemende mate ook een pedagogische lading heeft
gekregen.
In het kort komt de gedachtegang hier op neer: als de ouders of directe opvoe-
ders falen in het op de juiste wijze opvoeden van een kind en jeugdige tot een
aanvaardbaar lid van de samenleving, dan zal de samenleving, c.q. de overheid
deze verantwoordelijkheid moeten overnemen. Perquin" noemde dit 'de pedago-
gische verantwoordelijkheid van de samenleving'.
Het criterium voor wettelijk ingrijpen in de opvoeding en het nemen van maat-
regelen op grond van het jeugdrecht werd: `het gevaar dat de jeugdige met li-
chamelijke en~of zedelijke ondeigang wordt bedreigd' (later geherformuleerd:
`een gevaar voor de lichamelijke, ps~~chische en zedelijke ontwikkeling van de
jeugdige'). Een dergelijke bedreiging kon blijken uit crimineel gedrag, maar ook
uit andere problemen, zoals schoolverzuim, ziekten als gevolg van lichamelijke
verwaarlozing, psychische stoornissen etc.
De maatschappelijke en juridische acti~~-iteiten rond `jeugdcriminaliteit', implice-
ren een pedagogische visie, namelijk dat kinderen en jeugdigen `op opvoeding
zijn aangewezen'". Indien door het falen of ontbreken van deze opvoeding door
de ouders of directe opvoeders een jeugdige veivalt tot crimineel gedrag, dient de
samenleving in de persoon van de door de overheid geïnitieerde en gecontro-
leerde jeugdhulpverlening, deze taak over te nemen"'.
Er blijft nog een andere vraag over. In hoeverre verschilt jeugdcriminaliteit van
delinquentie van volwassenen naar de aard en ernst van de delicten? Verschil-
lende onderzoekers" zijn het erover eens dat het overgrote deel van de delicten
die door jeugdigen worden gepleegd behoren tot de zogeheten `minder zware
criminaliteit'. Het gaat om vandalisme, vernieling van eigendommen, zwartrij-
den, (winkel)diefstal, in mindere mate om ernstiger delicten, zoals diefstal met
geweld, inbraak en seksuele delicten.
Als verklaring hiervoor wordt wel aangegeven dat voor het overgrote deel van de
jeugdige delinquenten het gedrag tijdelijk is en begrepen kan worden als een
vorm van etperimenteer- en risicogedrag, dat meestal na ongeveer het twintigste
jaar wordt verlaten.'~ Een andere verklaring is dat de zwaardere criminaliteit
(bijvoorbeeld georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel) wordt geleid door

s Perynin, ty66.
y Lange~'eld, Iy77.
'" Zie ook: Internationaal Verdrag inzake de Rechten ~-an het Kind.
" Angenent, t99t; Junger-Tas en ~'an der L,aan, i995.
'- Loeber, 1998; Jnnger-Tas, iyq~; Trembla}', i999.
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volwassenen, waarbij jeugdigen hooguit hand- en spandiensten verlenen en
veelal niet worden veiti~olgd.
Overigens is er een minderheid van jeugdige delinquenten die zich wel degelijk
met ernstige delicten bezighoudt en er zijn aanwijzingen dat niet zozeer de om-
vang van deze groep, als wel de ernst en de frequentie van de delicten toe-
neemt'3. Daarbij wordt aangetekend dat sinds de jaren negentig de delicten
'geweld tegen personen' en `diefstal met geweld' toenemen, evenals het (nog
steeds wel geringe) aandeel van meisjes in het totaal van de criminaliteit. Wij
komen hier in de volgende paragraaf nog op terug.
Samenvattend kunnen wij stellen dat jeugdcriminaliteit qua aard en ernst van
delicten zo te zien niet wezenlijk verschilt van de criminaliteit van volwassenen,
hooguit van meer tijdelijke aard is en verhoudingsgewijs meer `lichtere' delicten
laat zien.
Daarmee komen we op een ander aspect, namelijk het afgrenzen van jeugdcri-
minaliteit tegenover andere vormen van 'wangedrag' en deviant gedrag.
Meer dan bij volwassenencriminaliteit kent jeugdcriminaliteit een soort `grijs

gebied' van door de samenleving wel als lastig ervaren, maar nog niet als delin-

quent bestempeld gedrag. Iedere buurt kent rondhangende tienergroepen, la-

waaierig, soms provocerend tegenover de omstanders, maar niet te betrappen op

aperte stratbare feiten.'-~
Allerlei vormen van jeugdcultuur, zoals popfestivals, houseparty's, kermisver-
maak, gaan vaak gepaard met drank- of drugsgebruik en vormen van overlast
voor de omgeving, die kunnen ontaarden in crimineel gedrag. Wanneer deze
overgang plaatsvindt wordt niet alleen bepaald door het gedrag zelf, maar ook
door de reactie van omwonenden, politiefimctionarissen en de overheid.'~
Tijdens een popfestival of houseparty kan sprake zijn van geluidsoverlast en~of

dealen van drugs. Vaak wordt dit door de politie en plaatselijke overheid uit be-

leidsoverwegingen gedoogd. Maar wanneer veel omwonenden over de geluids-

overlast klagen of het dI-ugsdealen al te openlijk plaatsvindt zal de politie wel

ingrijpen. Ook op zichzelf legale manifestaties die door de burgemeester om

orde- of veiligheidsredenen worden afgelast en onderbroken, kunnen strafl~are

feiten opleveren als betrokken jeugdigen zich tegen het politie-ingrijpen verzet-

ten.
Bij veel optredens van de politie wegens ordeverstoring worden geen arrestaties

verricht omdat geen bewijsbare delicten zijn gepleegd, dan wel uit praktische

overwegingen.
Buikhuisen'~~ wees er in zijn veel misbruikte, maar weinig gelezen dissertatie

reeds op dat het bestempelen van wangedrag door jeugdigen als criminaliteit in

hoge mate afhangt van de maatschappelijke en politieke opvattingen op een be-

paald moment. Hij geeft hierbij als voorbeeld een demonstratieve verstoring

door een groep studenten van de destijds gebruikelijke NAVO-taptoe. Het gedrag

van de studenten werd ingegeven door verontrusting over de bewapeningswed-

'3 Loeber, i998; Loeber en Farrington, i998; Junger-Tas, i997.
~4 Hazekamp, i985.
'~ Angenent, 1990.
'~ Buikhuisen, 1966.
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loop en het militarislne. De gezagsdragers zagen echter voornamelijk het aspect
van ordeverstoring en definieerden de demonstratie als een strafbaar feit.
Dit probleem van uit ideële Inotieven voortkomend ordeverstorend gedrag werd
na i966, zoals bekend, inzet van heftige maatschappelijke debatten. Krakersrel-
len, bezettingen, demonstraties werden door sommigen als gezonde maat-
schappelijke verschijnselen gezien, door anderen evenwel als crimineel gedrag.
In dit verband is de scholierenstaking in december i999 en de daarmee verbon-
den delnonstratie van i8 duizend middelbare scholieren op het ~Zalieveld in Den
Haag interessant.
De samenleving zat hiermee in de maag, temeer daar een deel van de jeugdige
demonstranten optrok naar het Binnenhof en daar ernstige vernielingen pleeg-
de.
Sommige politici en commentatoren hadden de neiging het wangedrag te ver-
goelijken. `Het zijn nog maar kinderen.' Anderen, bijvoorbeeld fractievoorzitter
Dijkstal van de WD, vonden dat ouders en leraren op het gedrag van deze 'kin-
deren' moesten worden aangesproken. In ingezonden brieven in dagbladen eis-
ten betrokken jeugdigen, zonder de vernielingen te rechtvaardigen, dat ook een
manifestatie van minderjarigen serieus genomen zou moeten worden. Uiteraard
is niet alle wangedrag van jeugdigen op een dergelijke manier ideëel gefundeerd,
integendeel. We hadden het reeds over in vele stadswijken rondhangende jeugd-
groepen, die lawaai en overlast veroorzaken, zonder expliciet stratbare feiten te
plegen. Soms worden toevallige confrontaties met omstanders of inet de politie
aanleiding tot heftige conflicten die wel in crimineel gedrag ontaarden.
Dit gebeurde in i998 bijvoorbeeld in de wijk Slotervaart-Overtoomseveld in Am-
sterdam-West. Een door leeftijdsgenoten als onterecht ervaren arrestatie van een
jongere die een vuilnisbak in brand had gestoken leidde tot heftige botsingen
met de politie, vernielingen en gewelddadigheid. Hierbij was ook sprake van
duidelijke organisatie van het wangedrag bijvoorbeeld Inet gebruik van mobiele
telefoons.
Veel gevallen van `zinloos geweld' zijn het gevolg van uit de hand gelopen vecht-
pai-tijen. Daarbij zijn dan veelal zowel personen betrokken die onder het jeugd-
strafrecht vallen als jonge volwassenen. Juist in deze, de laatste tijd tot zoveel
(terechte) bezorgdheid aanleiding gevende gevallen van 'zinloos geweld' wordt
duidelijk hoe fragiel de grens is tussen `gewone' baldadigheid en~of agressiviteit
enerzijds en crimineel gedrag anderzijds. Veel daders van `zinloos geweld' zijn
mensen en jongeren zonder criminele achtergrond.
Overigens is dat niet steeds het geval. Onderzoek~~ heeft aangetoond dat jeug-
digen die actief deelnemen aan vernielingen, vechtpartijen en ordeverstoring
vaak ook voor andere delicten zijn veroordeeld.
En dan is er nog het onduidelijke gebied van handel in verboden ~~nlnverk, dief-
stal en handel in gestolen fietsen en brommers, winkeldiefstal, seksuele intimi-
datie. Deze delicten komen onder jongeren tussen twaalf en achttien veelvuldig
voor en worden vaak samengevat onder het hoofd 'kleine criminaliteit'. Angen-
ent~s heeft hiervan een im-entarisatie gemaakt en wijst erop dat er ten aanzien
van dit compleh van gedragingen sprake is van een zekere normverschui~~ng of

~' Aligenent, 1990; Loeber en Farrington, i9y8; Loeber, i989; Jwiger-Tas, 1997.
~s Angenent, 1988.
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zo men wil normve[vaging. Het stelen van een fiets was bijvoorbeeld vijftig jaar
geleden ( en formeel nu nog steeds) een erpliciet misdrijf, maar vermag tegen-
woordig nau~~"elijks de aandacht ~"an de politie te trekken.~y
~1'e kunnen stellen dat allerlei ~.ormen ~-an collectief gedrag van jongeren, be-
paalde ~'ormen ~~an jeugdcultuur en jeugdrecreatie de kans op stratbare feiten
~-ergroten. In onze dichtbe~-olkte samenleving speelt dit nog in ernstiger mate en
~~alt wangedrag ook eerder op. Dan gaat het veelal ook over drugsgebruik en
drugshandel, die ~vij in dit ~~erband slechts aanduiden. Ook daar komen we in
~~olgende paragrafen op terug. Binnen de groepsgewijs gepleegde agressie en
orde~~erstoring spelen ~-aak jeugdigen een actieve rol die wel een delinquente
achtergrond hebben.'~~
Kortom, moge de definitie van jei[gdcriminaliteit eenvoudig zijn, het is minder
eem'oudig het begrip ook inlloudelijk bevredigend te omschrij~"en en het af te
grenzen tegen criininaliteit in het algemeen en tegen niet-delinquente ~~ormen
~~an lastig gedrag. Steeds weer hlijkt dat allerlei opvattingen, (wettelijke) regelin-
gen en situaties in de samenle~.ing een grote rol spelen, niet alleen bij het ont-
staan, maar ook bij de definiëring ~-an jeugdcriminaliteit.
Zo zien we dat de objectie~-e omschrij~~ng ` stratUare feiten gepleegd door jeug-
digen' aan~"nlling behoeft in de zin dat zij dacn~door pedngogisclie bemoeieriis
L~anuit de samenleuing noodznkelijk maken. Onze samenle~~ing toont zich be-
zorgd o~.er de opvoeding en ontwikkeling van de betrokken jeugdigen en dat
drukt zich uit in het jeugdstrafrecht en daarbij behorende maatregelen.
Maar ook worden we in de definiëring van jeugdcriininaliteit geconfronteerd met
de keuze of we bedoelen gedi~ng dat tot ittgi-ijpen ei~ ez~et~hieel ueroor~delirig
door politie eii justitie (eidt ofheett geleid, dan ~vel ofwe het hebben o~~er gecír~ng
dat or~cler bepaulde ornstarzcligheden tot ingr~ijperl iran politie er~ . jirstitie zoic
ktulnen ~rf ntoetet~ leiden. Immers, tal ~an gedragingen van jeugdigen kunnen
aan de aandacht ~.an de autoriteiten ontsnappen, dan wel om praktische redenen
niet rer~"olgd ~~~orden. Wat niet wzl zeggen dat ze niet strafbaar zijn. In veel sta-
tistieken en daarop gebaseerde beschouwingen gaat men nit ~~an het eerste crite-
riwn, al was het maar omdat alleen die zaken worden geregistreerd, die tot
aanhouding en~of ~-eroordeling hebben geleid. Ik ben geneigd in ieder geval the-
oretisch ~-oor de laatste omschrijving te kiezen. Het gaat dan oin gedrag dat in
principe stratUaar is en tot ver~~olging knn leiden.

i.3. De ontwikkeling van jeugdcriminaliteit naar aard en omvang

O~-er de ontwikkeling ~-an jeugdcriininaliteit in de laatste decennia zijn vrij ~~eel
studies ~.oorhanden. Deze zijn echter niet bepaald eenduidig.
Er is sprake ~"an ~.e[schillende criteria, zoals ik die hiei-~~oor heb aangegeven. Ook
als wordt uitgegaan ~-an ~~er~'olgde strafl~are feiten, kan nien nog ~-erschillende
kanten op.
In het algen~een hanteren onderzoekers het criteriuni ~"an 'gehoord zijn door de
kinderrechter.' D~u~ gaat het meestal om wat zwaardere delicten of situaties
waarin ~.an recidive sprake is.

~~~ ~ oor de "T~~~eede ~ti'ereldoorlog werd hie[~~oor eeri,jnnr qevnngeriisstr~nf opgelegd.
"' Junger-'I'as, i997.
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Neemt men het criterium 'in aanraking geweest met de politie', dan verschijnen
er andere cijfers. Junger-Tas komt op een percentage van 3,5~o van de jeugdigen
(6,5r van de jongens en i,5o~ van de meisjes) die jaarlijks met de politie in aan-
raking komen.
Dat zegt op zichzelf nog niet veel. De 'pakkans' voor jeugdige delinquenten is
volgens sommige gegevens i op 7.'~ In veel gevallen kan de politie - vaak bij
lichtere vergrijpen - de zaak zelf afdoen en komen de betreffende gevallen niet in
de criminaliteitsstatistieken.
Ook kan de officier van justitie nog besluiten te seponeren. Pas als de oftïcier van
justitie tot vervolging overgaat komt de betrokken jeugdige voor de kinder-
rechter, maar ook dat wil nog niet zeggen dat hij of zij veroordeeld wordt.
Bovendien worden niet alle contacten met jeugdigen door de politie ook geregi-
streerd.
Vandaar dat zogeheten `self-report enquêtes', waarbij jeugdigen zelf naar hun
contacten met de politie wordt gevraagd, een hogere criminaliteit te zien geven
dan de door de politie verstrekte gegevens.-
In dit verband is interessant het sinds enige tijd regehnatig gehouden scholie-
renonderzoek. Dit onderzoek werd voor het laatst in 2ooi verricht door het Na-
tionaal Instituut Budgetonderzoek in samenwerking met de interdepartementale
commissie Jeugdonderzoek, het Sociaal-Cultureel Planbureau en de Stichting
voor Economische Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam.
Uit dit onderzoek onder io 00o scholieren tussen i2 en i8 jaar blijkt dat i5r~ van
de onderzochte leerlingen in aanraking is geweest met de politie. In een soortge-
lijk onderzoek in i997 bedroeg dit percentage i3r. Voor jongens was dit 20`~o en
voor meisjes 4r. Verder blijkt een vrij groot percentage van de geënquêteerde
scholieren zich schuldig te hebben gemaakt aan diefstal en geweldsdelicten. Tus-
sen de ~ en ior van de jongeren zegt regelmatig een wapen mee te nemen naar
school of bij het uitgaan.
Als men de cijfers van i995, i997 en 2ooi met elkaar vergelijkt is er geen op~-al-
lend verschil, hooguit een beperkte toename.
Een overzicht van onderzoeken cíoor het NIBUD~Sociaal Cultureel Planbureau
tussen i992 en 2002, verdeeld naar soorten delicten als geweldsdelicten, dief-
stal, vandalisme geeft alleen bij geweldsdelicten een lichte stijging te zien.-j
Het ligt voor de hand dat de cijfers over jeugdcriminaliteit die in de officiële sta-
tistieken terechtkomen, niet alleen samenhangen met de feitelijk door jeugdigen
gepleegde delicten, maar ook met het beleid en de (beperkte) mogelijkheden van
politie en justitie om in te grijpen en te veivolgen.
Zo werd in september 1995 een wijziging in het jeugdstrafrecht van kracht,
waarbij de politie minder mogelijkheden kreeg zaken van jeugdigen zelf af te
doen. Dit resulteerde in een stijging van de criminaliteitscijfers in de statistieken.
Dat betekende niet dat deze stijging ook reëel samenhing met een werkelijke
stijging van de jeugdcriminaliteit.-~

~~ Duits, i999-
z- P.H. ~ an der Laan e.a., i997; Junger-Tas, i997.
z~ 1994: 9; 1996: 8,6; i999: y,2; 2002: io,8 - in procenten van de onden~raagde.n
'-~ De belangrijkste elementen in dit ~~ernietnvde jeugdstrafrecht ~~-aren:
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Aangezien het niet de Uedoeling van deze studie is diep op allerlei kwantitatieve
gegevens in te gaan probeer ik in de veelheid van gegevens een globale, meer
inhoudelijke trend aan te geven.
Als we ons in dit verband beperken tot Nederland, zijn de meeste onderzoekers
het erover eens dat tussen i97o en i98o een sterke stijging van jeugdcriminali-
teit te zien is. Na i98o treedt er een daling in. Na i99o zien we weer een lichte
stijging, die zich tot heden voortzet..
De daling van absolute cijfers tussen i98o en t99o komt in een ander licht te
staan als we de totale jeugdbevolking in de betreffende leeftijdgroep bekijken.
Deze uam namelijk in die periode vrij sterk af. Er zijn dus minder jeugdigen en
dus is aan te nemen dat er in absolute zin ook minder delicten worden gepleegd.
Zet men de criminaliteitscijfers af als percentage van de leeftijdgroep dan zien
we tussen 198o en i992 een lichte stijging van de jeugdcriminaliteit. Op zich lijkt
dit dus niet verontrustend.
Andels wordt het als we kijken naar de aard van de delicten. Het blijkt namelijk
dat, naast delicten tegen de openbare orde, geweldsdelicten, geweld tegen perso-
nen en diefstal met geweld, als onderdeel van de totale jeugdcriminaliteit sterk
zijn toegenomen. De delicten worden gewelddadiger en de daders worden rela-
tief jonger. Ook blijkt dat bij de `harde kern' van jeugdige delinquenten de recidi-
ve groot is. Een betrekkelijk klein deel van de jeugdige delinquenten pleegt het
merendeel van de delicten en ook de ernstigste.-~ Deze tendens is ook buiten
Nederland waarneembaar.-~

Karin Wittebrood geeft in `Rapportage Jeugd 2002' de volgende cijfers die het
beeld bevestigen.

Scholier'en i~it het regl~liere uoortgezet oliderwijs die iii de uoorafgaande la
iT~nnndeii eeii bepan(d de(ict l7ebben gepleegd, 1990-2002 (in procerltel~)

1992 1994 i996 1999 2002

Gewelddelicten

Deelgenomen aan serieuze vechtpartij op
- 6.7 5.9 7.3 g.g

school

Deelgenomen aan serieuze vechtpartij bui-
ten school - ii.7 11.9 i2.2 14.4

- Het in de wet regelen van de bestaande vormen van alternatieve afdoelling van
door jeugdigen gepleegde delicten, zoals HALT, het verrichten van werkzaam-
heden en deleerpr~jecten.

- Een aanzienlijke verzwaring van klassieke sancties.
- Een jeugdstrafprocesrecht dat niet meer uitzonderingen op het 'gewone' straf-

procesrecht bevat dan strikt nodig, omdat de jengdige verdachte zo~-eel mogelijk
dezelfde rechten moet hebben als een volwassen verdachte.

Junger-Tas,1997.
Loeber,t997.
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~99? 1994 1996 i999 ?~~?
Iemand zo geslagen dat hij~zij ~~erbonden
moest worden of naar een dokter moest

8'0 8'6 8'0 8') 9.3

Diefstaldelicten

Fiets gepikt 6.4 6.0 ~.5 6.2 y.8

Iets uit een winkel gestolen 8.7 9.8 ii.4 8.2 8.~

Iets op school gestolen - - - 6.0 5.8

Iets anders gestolen (minder dan 25 euro
waard)

6.3 7.3 7.~ 6.4 6.)

Iets anders gestolen (meer dan 25 euro
waard) 2.9 3.4 3.1 3.6 3.6

Vandalisme

Opzettelijk schooleigendoinmen vernield 5.4 6.4 6.6 6.9 6.9

Opzettelijk iets op straat vernield 9.5 )o.b io.9 io.~ io.~}

In aanraking geweest met de politie i2.3 i2.9 i2.9 ii.8 i2.2

Bron: NI13UD~SCP (NSD 1990-2002) ~ewogen geyeuelts

De voorlopige indrnk die men nit de cijfers krijgt is dat de jeugdcriminaliteit over
het algemeen Ueperkt toeneemt, maar dat een kleine minderheid steeds ernstiger
crimineel en tevens steeds gewelddadiger wordt. Op een studiedag op 3i maart
2005 werd door P.H..van der Laan deze tendens nog eens bevestigd op grond
van recent onderzoek.--
Uit de cijfers in de Monitor Jeugd trecht blijkt in vergelijking tussen 2002 en
2003 een zekere toename van de geregistreerde jeugdcriminaliteit, zowel bij first
offenders, als bij recidivisten.-h Deze toename wordt evenwel toegeschreven aan
de, op grond van het beleid van 'Jeugd terecht', geintensiveerde opsporing en
veI-volging.
Ook hierin lijkt er een soort tweedeling onder de jeugd te ontstaan. Een grote
groep die wel eens over de schreef gaat, maar daar na verloop van tijd weer mee
ophondt en een kleine groep die steeds agressiever en meer persistent wordt.
Verontrustend is ook dat de groep jeugdige delinquenten voor een relatief groot
deel bestaat uit jongeren van allochtone afkolnst-~~
Door verschillende onderzoekers wordt er op gewezen dat het aandeel van kin-
deren beneden de twaalf jaar die (soms ernstige) straiUare feiten plegen, of-
schoon ( nog) beperkt, niet te verwaarlozen is en bovendien toeneemt. Een
moeilijkheid is dat er nog niet zoveel exacte cijfers bekend zijn. Omdat door'i2-
minners' gepleegde strafbare feiten niet volgens het strafrecht kunnen worden

-' P.H. ~.an der Laan en J. Graham, 2004.
zs b~1.Blom en G.L.A.1~~LHuijbrechts, WODC, 2004.
"y Bovenkerk, i99i; Pels, 1996; Doek en Bac, Iq98; Leuw, i997; Angenent, 199?.

ii



.Ita'GDCRI1fI~.~L[TP IT P:N OP~'OF,DING

,'er,'olgd worden ze vaak ook niet als zodanig gesignaleerd.;~~ Niettemin is er de
laatste tijd meer bekend geworden o~~er de criminaliteit ,'an `twaalfminners'. In
,'erschillende plaatsen in Nederland is onderzoek gedaan naar delinquent gedrag
,'an kinderen beneden de twaalf jaar. De aandacht en kennis van dit fenomeen
wordt mede be,'orderd doordat de zogenaamde STOP-reactie, speciaal op deze
leeftijdsgroep gericht, ~'aker wordt toegepast.-3~
Wat tenslotte nog de aandacht ,-raagt is het aandeel van meisjes in het totaal van
criminaliteit. Uit de cijfers blijkt dat het percentage van door meisjes gepleegde
(en geregistreerde) strafibare feiten ten opzichte van die doot' jongens zeer gering
is (onge~~eer t:~). De laatste jaren schijnt het aandeel van meisjes in de crimina-
liteit echter toe te nemen. De stijging is relatief groter dan bij jongens. En ook de
ernst ~'an de delicten neemt toe. Hierover zijn enkele theorieën opgeworpen,
bij~'oorbee~ld dat meisjes, onder in,~loed van de emancipatie van vrouwen in het
algemeen, bezig zouden zijn met een `inhaalslag'. Recent onderzoek ,~an het
~1'OUC ,.an het 1~linisterie ~-an .Iustitie geeft echter geen grond voor de veronder-
stelling dat hier van een fundame~ntele trendbreuk sprake is. Het aandeel van
meisjes in de criminaliteit blijft, voorzo~rer die uit politiegegevens blijkt, vergele-
ken met die ~ an jongens, zeer gering.,;"

i.4. Oorzaken van crimineel gedrag bïj jeugdigen

Als ,ve het hebben over oorzaken van crimineel gedrag bij jeugdigen blijkt al
spoedig dat ~ve hier niet in algemene zin over kunnen spreken. We zullen een
aantal onderscheidingen moeten aanbrengen.
In de eerste plaats moeten we onderscheid maken tussen de zogeheten `lichtere
,-ormen' van criminaliteit, die ,~eelal ook tijdelijk van aard zijn, en meer ernstige
,~ormen, zowel gezien de ernst van het delict als de recidive.
Daarnaast zullen ,ve ook kijken naar oorzaken ~~an jeugdcriminaliteit die al heel
lang bestaan en factoren die in de laatste decennia tot de gesignaleerde toennnte
,~an jeugdige delinquentie hebben geleid.
Een andere onde~scheiding is gebaseerd op de discipline can de onderzoekers.
Loeber;, wijst erop dat tot ~.oor kort de studie ~~an jeugdcriminaliteit vooral werd
beoefend door sociologen en criminologen, maar de laatste tijd ook steeds tneer
door ps~~chologen en pedagogen.
De laatste tijd ,vint dan ook meer en meer het inzicht ~'eld dat onderzoek naar
jeugdcriminaliteit een tnultidisciplinaire aangelegenheid dient te zijn.~;t
Ik bespreek in deze paragraaf globaal twee groepen theorieën die als het ware op
de twee polen ,~an multidisciplinaire benadering te vinden zijn, namelijk de meer
sociologisch georiënteerde, zoals die ~~an de criminologe-sociologe Junger-Tas,
en de meer ps~'chologisch-psychiatrisch georiënteerde, zoals die van de psycio-
logen Loeber en I'al'I'lllgt011, 1'rembla~. en ten onzent Doreleijers.

t~~
i~

s-
;:t
s~

Grapendaal. iyyó.
'Lie ook: Themadag Vermande Studiedagen: 'Aanpak ,-an delinquent gedrag ,~an t2-
ininners', op 7 deceinber 2000.
1`tertens e.a., tyy8.
Loeber,tyy8.
"L.ie ook 17oreleijers, tyy8.
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Onderzoekers met een meer sociologische achtergrond signaleren vooral een
aantal algemene maatschappelijke ontwikkelingen als factoren die (jeugd)-
criminaliteit bevorderen.3~
Het gaat dan om een sterke toename van het aantal jeugdigen (de 'baby-boom')
die juist in de jaren zestig en zeventig in hun `crimineel actieve jaren' kwamen.
Maar belangrijker was de toenemende welvaart. Veel ltue-consumptiegoederen
kwamen in korte tijd binnen het bereik van velen (auto's, bromfietsen, radio's,
tape- en ~~deorecorders). A1 deze zaken waren relatief gemakkelijk te stelen
en~of te vernielen. Men zou kunnen zeggen dat de verleiding tot crimineel ge-
drag sinds de jaren zestig en zeventig sterk is toegenomen.
Tegelijkertijd is het toezicht en de controle in (semi-)openbare ruimtes vermin-
derd. j~~ Dat geldt ook voor het openbaar verti~oer. Toezichthouders, bijvoorbeeld
conducteurs, conciërges, portiers, werden wegbezuinigd. Winkelcenh-a, waren-
huizen, maar ook scholen, ziekenhuizen en bedrijfsgebouwen, werden grootscha-
liger en anoniemer, hetgeen crimineel gedrag in de hand werkte. Camera's (die
veela] slechts veel later verschenen) werken minder preventief dan toezichthou-
dende personen.
Ook wordt genoemd de toename van het aantal `tweeverdieneners', waardoor
veel huizen overdag leeg staan, hetgeen inbraak en inshiiping gemakkelijker
maakt.
Deze factoren zijn vooral van invloed op de zogenaamde `kleine criminaliteit',
diefstal, vernieling en dergelijke. Inmiddels is gebleken dat eenvoudige preven-
tieve maatregelen die sindsdien zijn genomen, bijvoorbeeld meer controle, tech-
nopreventie, ruimtelijke maatregelen, deze vormen van criminaliteit kunnen
terugdringen3~. Bekend is ook dat het (her)verschijnen van conducteurs op de
tram in Amsterdam niet alleen het zwartr-ijden heeft teruggedrongen, maar ook
vernieling, geweld etc.
Als een demografische factor die sinds de jaren zestig en zeventig van invloed
was op de toename van (vooral minder ernstige vormen van) criminaliteit wordt
ook genoemd de toegenomen migratie.~s
Dit is overigens een wat delicaat onderwerp, gezien de vaak generaliserende pu-
blieke discussies over etnische minderheden en migranten. Dat neemt echter
niet weg dat migratie als factor genoemd en uiteraard nader uitgewerkt moet
worden. Ook daar kom ik nog nader op terug.
Junger-Tas bespreekt in een poging verklaringen te vinden voor de toename van
jeugdcriminaliteit het zogenaamde sociale controle-model of het sociale integra-
tie-model, dat met name door Hirschi3~~ werd geformuleerd.-r~~
Kort gezegd komt deze theorie hierop neer dat:

`The more a jrrvenile is attached to conuentional sigr~ificar~t others, the
more he is committed to the z~alues of coni~entional systems, the better he

3~
3~
37
38
sv
~n

Junger-Tas, i99o; Cohen en Felson, i979; Felson, i995.
Felson, i995.
Polder en Van Vlaardingen, i992.
Bo~.enkerk, i994; Jtmger, i99o; Pels, i996; Angenent, i997.
Hirschi, i969.
Junger-Tas, Jeugd en gezin I en II, i996,1997.
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is iilt~olued iIi those systems, the more he beliei~es in conuerltioiial ualues
and Iiorms, the more conforming nnd the less delinquent his behai~iow~
tuill be.'

`Conuentional'moeten we mijns inziens in dit verband niet vertalen als `conven-
tioneel' of 'traditioneel', maar als 'maatschappelijk geïntegreerd'. In het alge-
meen wil dit zeggen dat wanneer een jeugdige een hecht en harmonieus
gezinsleven kent, hij zich identificeert met de noimen en waarden van ouders en
opvoeders, een goede schoolcarrière en of arbeidsomgeving heeft, omgaat met
vrienden die min of ineer hetzelfde patroon te zien geven, de kans op delinquen-
tie gering is.
~nderzijds zijn dus een onharmonieus gezinsleven, conflicten met gezinsleden,
een slechte of mislukte schoolloopbaan, uitmondend in werkloosheid of onbevre-
digend werk en een vriendenkring met een vergelijkbare negatieve achtergrond,
significante bevorderende factoren voor crimineel gedrag.
De socinl iirte~rntion theor~ onderscheidt de volgende items:.family integrati-
on; school integration; leisin~e behnuioui~. Bij het eerste item wordt de band met
de ouders en het functioneren van het gezin bedoeld, waarbij in ongunstige situ-
aties weglopen van huis voor kan komen. Dit is een extra risicofactor voor crimi-
neel gedrag. Hetzelfde geldt voor spijbelen (truancy), dat een gevolg kan zijn van
ee~n ongunstige schoolintegratie. Bij leisiu-e óehauiour worden als risicofactoren
genoemd omgang met vrienden die crimineel gedrag vertonen, dan wel een groot
risico hiertoe lopen, drank en drugsgebruik etc.
Van belang ~-oor het ontwikkelen van crimineel gedrag is een combiitntie van
risicofactoren, dus zowel een ongunstige gezinssituatie, een slechte school-
integratie en, vaak onder invloed van de woonsituatie, een risicovolle peergroup.
Om een dergelijk samengaan van elkaar versterkende factoren duidelijk te ma-
ken kan men denken aan een groot slecht functionerend gezin, waar de ouders
niet alleen een slechte relatie met de kinderen hebben, maar ook niet of zeer
slecht de weg kennen in instituties, zoals de school, de gezondheidszorg en der-
gelijke.
Indien een van de kinderen slecht functioneert op school zal dit niet of te laat tot
de ouders doordringen. Vaak is er dan al lang van spijbelgedrag sprake. Ook
(lichte) lichamelijke of psychische stoornissen, lichte doofheid, slechtziendheid,
platvoeten met rugklachten, dan wel concentratiestoornissen, depressiviteit zul-
len niet snel opvallen, maar wel tot problemen leiden. Als de ouders de pro-
blemen al opmerken weten zij vaak niet wat eraan te doen.

De door Junger-Tas gereleveerde oudere, maar ook recentere onderzoeken be-
vestigen in grote lijnen deze theorie.a~
Daarbij blijkt overigens dat de genoemde sociale integratie niet sterk gebonden
is aan sociaal-economische status als zodanig. Er is weinig grond voor de veron-
derstelling dat jongeren afkomstig uit een milieu met een lagere sociaal-
economische status (laag inkomen, minder prestigieus beroep en dergelijke) een
grotere kans hebben op crimineel gedrag. Wel geldt dit voor opleidingsniveau.

~' Juger-Tas, i988 en Junger-Tas e.a., zoo3.
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Jongeren met een lage of afgebroken opleiding hebben relatief ineer kans op een
criminele carrière.~'
Tremblay-~3 vond wel een duidelijke correlatie tussen sociaal-economische status
en fi~siek gewelddadig ~edrag. Dit was het hoogst bij jongeren uit milieus met
een lagere sociaal-economische status en het laagst bij jongeren met een hogere
sociaal-economische status. Met name armoede noemt hij als een belangrijke
factor bij de ontwikkeling van fysiek gewelddadig gedrag en (wat niet hetzelfde
is) bij de ontwikkeling van crimineel gedrag. Tremblay ziet, duidelijker dan an-
dere onderzoekers, een relatie tussen gewelddadig gedrag en criminaliteit.

Zowel de meer sociologisch georiënteerde onderzoekers als degenen met een
psychologische achteigrond hebben gegevens opgelcverd over de gezinssituaties
als risicofactoren voor (jeugd)criminaliteit. Junger-Tas~-~ vat een aantal onder-
zoeken op dit terrein samen. 'Lij stelt dat de structuur van het gezin (eenouder- of
twee-oudergezin, groot of klein gezin etc.) minder invloed heeft op de ontwikke-
ling van crimineel gedrag dan de kwaliteit uan de opuoeding. Zij onderscheidt
het uerwanrlozend gezin, waar oudels weinig toezicht uitoefenen, weinig be-
trokkenheid met hun kinderen hebben; het conflictgezin, waar voortdurend ru-
zies voorkomen gepaard gaande met verbaal en~of fysiek ge~veld, strenge, maar
ineffectieve disciplinering; het deuinnte gezin, dat delinquent gedrag, stelen,
helen en dergelijke al of niet heimelijk aanmoedigt en tenslotte het oJltzurichte
gezin, waar huwelijksconflicten voor en na echtscheiding grote opvoedingspro-
blemen veroorzaken.
A1 deze gezinstypen vormen een grote risicofactor voor de ontwikkeling van cri-
mineel gedrag bij jeugdigen en overigens ook voor andere vormen van deviaut
gedrag en psychische problemen.

Nu de andere kant van het spectrum. De psychologen Loeber en Farrington~.~
rappol-teren over uitgebreid longitudinaal onderzoek, waarin duidelijk werd dat
jeugdigen die reeds op jonge leeftijd problematisch gedrag vertonen grotere kans
hebben om later uitgesproken gewelddadig en~of crimineel gedrag te ontwikke-
len en daarin ook persistent te zijn. Daarin tekenen zich betrekkelijk voor-
spelbare patronen af, bijvoorbeeld van minder ernstige agressie, pesten,
`bullying' via veelvuldig vechten, tot ernstig gewelddadig gedrag. Of van heime-
lijk agressief gedrag als vaak liegen, winkeldiefstal via brandstichting, vernielin-
gen, tot ernstige delicten als fraude, ernstige inbraak en diefstal. Een derde
ontwikkelingspad naar probleemgedrag voltrekt zich veelal voor het dertiende
jaar. Het gaat dan om halsstarrig, weerspannig gedrag, via ernstige ongehoor-
zaamheid tot het vermijden van autoriteitspersonen (spijbelen, 's avonds laat op
straat verblijven, weglopen van huis).
Daarbij wordt aangetekend dat lang niet alle jeugdigen die de eerste stappen in
een ontwikkeling zetten ook tot de volgende stappen van ernstiger probleemge-
drag komen. Wel is het zo dat degenen die tot ernstig probleem- of delinquent

{' Jwiger-Tas, Iq96.
-~3 Tremblay, Iqy8.
-~-~ Junger-Tas, 1996.
~~ Loeber en Farrington, i999.
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gedrag komen op jongere leeftijd het gedrag van de eerste en tweede fase hebben
vertoond. ~'~
Een en ander lijkt erop te wijzen dat bij kinderen zich vaak reeds op zeer jeugdi-
ge leeftijd een dispositie tot probleemgedrag en openlijke of heimelijke geweld-
dadigheid ontwikkelt. Of deze dispositie zich tot manifest probleemgedrag
ontwikkelt is van verschillende externe en psychische factoren afhankelijk, maar
is vooral voorspelbaar als de problemen zich op verschillende terreinen voor-
doen. Bijvoorbeeld, niet alleen vechten en ruziemaken, maar ook winkeldiefstal,
bedriegen, brandstichting en dergelijke.~~ Tremblay~~ deed in Canada eveneens
longitudinaal onderzoek naar de ontwikkeling van gewe}ddadig gedrag bij kinde-
ren. Hij kwam tot de ontdekking dat bij de meeste zeer jonge kinderen, met als
hoogtepwlt ongeveer 2 jaar, sprake is van `gewelddadig gedrag' (slaan, bijten,
schoppen, spullen afpakken van andere kinderen, en dergelijke). Na het tweede
jaar neemt dit gewelddadige gedrag meestal af en na het derde jaar is het bij de
meeste kinderen verdwenen of sterk verminderd. Merkwaardig is dat de meeste
ouders zich dit agressieve gedrag van hun jonge kinderen later niet of nauwelijks
herinneren. Dit bleek bij intelviews met ouders van 6jarige kinderen. Gecon-
fronteerd met foto's en filmpjes van 2-jarigen die dergelijk gedrag vertonen, her-
kennen zij het wel.
Bij een minderheid van de kinderen in het onderzoek verdween het geweldda-
dige gedrag echter niet of in veel mindere mate. Niet alleen in de peuter- en kleu-
terperiode bleven zij vaker vechten, ruzie maken en spullen afpakken van andere
kinderen, ook op latere leeftijd vertoonden zij verhoudingsgewijs meer geweld-
dadig gedrag.
Tremblav stelt als conclusie dat gewelddadig gedrag bij kinderen niet wordt aan-
geleerd of zich op latere leeftijd ontwikkelt, maar dat het al of niet wordt afge-
leerd.
Wat de reden is dat de meeste kinderen gewelddadig gedrag wel afleren en ande-
re niet is niet zo gemakkelijk vast te stellen. Tremblay veronderstelt dat er zowel
genetische en heriditaire factoren, als omgevingsfactoren een rol spelen, die
elkaar vaak ztdlen versterken. Een disharmonisch gezin, waarbinnen veel -al of
niet fi'siek- geweld tussen de gezinsleden voorkomt, zal een dispositie tot ge-
welddadigheid niet gemakkelijk tegengaan. Hetzelfde geldt voor de wijdere om-
geving, buurt, sociale groep etc.

i.5. Jeugdcriminaliteit en psychopathologie

Hierbij sluit het onderzoek van Doreleijers~~~ aan naar de psychische gesteldheid
van een grote groep jeugdigen die wegens ernstige delicten aan de jeugdrechter
werden voorgeleid. Hij vond bij deze jongeren zeven maal zoveel expliciet psy-
chiatrische stoornissen als bij niet-criminele jongeren in dezelfde leeftijdsgroep.

In 2ooi ~erscheen een Neder}andse studie onder redactie ~~an Loeber, Slot en Serge-
ant, die a}s pendant ~'an het Amerikaanse onderzoek kan wordeu beschouwd. Loeber,
Slot en Sergeant. 2ooi.
"Lie ook Angenent, i99~~.
Trenlbla~ , i99g, 1999.
Doreleijers i995.
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Het ging daarbij om: aandachtsstoornis Inet hyperacti~~teit (ADHD), gedrags-
stoornis (disruptive behaviour disorders), anti-sociale gedragsstoornis (conduct
disorders), oppositioneel opstandig gedrag. Daarnaast vond hij veel gevallen van
slaapstoornissen, temperamentsstoornissen en in mindere mate depressiviteit
(internalized disorders).
Volgens de DSM-III R-diagnose axis-syndrome vond hij bij 4ir een diagnose,
23ó twee en i3~ drie of ineer diagnoses. In totaal dus bij 77o~~ een of ineer dia-
gnoses. Dat is zes tot zeven maal zoveel als bij de leeftijdsgroep in het algemeen.
65ó scoort op het niveau van `definite careness' (hulpgeïndiceerd) tegen ior
van de `normale' populatie.~~~
Ook hier stuiten wij weer op de definiëring van jeugdcriminaliteit als vorm van
deviant gedrag.~~ In de gedragswetenschappen en de ortho-pedagogiek kan men
niet zoveel met het begrip `criminaliteit', omdat dit immers een juridisch begrip
is. Men benoemt het gedrag dan ook liever meer espliciet, bijvoorbeeld als `ge-
welddadig gedrag'.ti' Van Acker~.; maakt in navolging van anderen ten aanzien
van gedragsstoornissen onderscheid tussen `geïnternaliseerd gedrag', bijvoor-
beeld angst, teruggetrokkenheid, depressiviteit en dergelijke en `geëaternaliseerd
gedrag', agressief, vijandig en crimineel gedrag. Op zich kunnen, afhankelijk van
verschillende factoren zoals het geslacht, deze verschillende soorten gedragingen
een vergelijkbare oorzaak hebben.
Het onderzoek van Doreleijers brengt ons bij de relatie tussen crimineel en~of
deviant gedrag en psychische stoornissen. Net als de relatie met etniciteit, is ook
dit een wat delicaat onderwerp. Ook hier ligt het gevaar van generalisatie (`ze
zullen wel weer een moeilijke jeugd gehad hebben') en simplificatie (`alle crimi-
nelen hebben een ADHD-stoornis' of erger: `kinderen met ADHD worden crimi-
neel') op de loer.~-~
Niettemin blijkt sinds jaar en dag dat met name de groep jeugdigen die ernstige
tot zeer ernstige delicten begaan vaak lijden aan duidelijk diagnosticeerbare
psychiatrische stoornissen..~.~ Vroeger werd aan deze jongeren vaak een jeugd-tbs
opgelegd. Sinds de nieuwe wet van i995 is jeugd-tbs vervangen door `Plaatsing
in een Inrichting voor Jeugdigen'(PIJ).
Op deze plaats ga ik niet verder in op de institutionele kant van dit onder-
werp.Wat mij nu interesseert is het verband tussen jeugddelinquentie en psycho-
pathologie. Deze kent overigens reeds een rijke historie. Een der eersten die
bekend werd door een studie naar en behandeling van ernstig gedragsgestoorde
jeugdigen is de Weense leerling van Freud, August Aichhorn ~h. Van hem loopt
een lijn naar Redl en Wineman's `Children who hate'~' in de Verenigde Staten en
John Browndale in Engeland. En om in Nederland van de jaren vijftig van de

;~, Deze diagnoseformnleringen zijn gebaseerd op de internationaal veel gehanteerde
'Diagnostic and Statistical Manual of Dlental Disorders' van de American Psychiatric
Association, 4e editie, i994.
Van Acker. 1997.
zie ook Trembla~., i998.
Van Acker. Iyq5.
Zie ook: Doreleijers, oratie, 1998.
'Lie ook: ~'reugdenhil, 2003.
~lichhorn, ig27.
Redl en Wineman, t974.
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vorige eeuw te blijven, naar Koekebakker en Hart de Ru}~ter. Gemeenschappelijk
is hier de psychoa[Ial~tische ~fps~chodyrlnmische benadering.
Er wordt veela] gesproken van 'psychopathie' of van een `antisociale karakter-
ontwikkeling', in onderscheid met zogenaamde `neurotische stoornissen'. Waar
bij neurotische stoornissen de relatie tussen opgroeiend kind of jeugdige en de
ouders of opvoeders problematisch is, wordt gekemnerkt door conflicten, onze-
kerheid en angst, is de breuk met de volwassen opvoeders bij een 'antisociale
karakteronhvikkeling' veel vroeger en fundamenteler. De emotionele ontwik-
keling is niet alleen gestoord, maar eigenlijk nauwelijks tot stand gekomen.
Men spreekt van vroege verwaarlozing die reeds in de orale fase van de kinder-
lijke ontwikkeling tot stand kwam.,~s Vandaar dat deze stoornis veel moeilijker te
herkennen en te behandelen is. De betrokl:enen hebben, als kinderlijke primi-
tieve overlevingsstrategie, een gedrag ontwikkeld gericht op directe behoe~fte-
bevrediging met schijnaanpassing en~of agressie en gewelddadigheid.
Er is geen of in geringe mate sprake van gewetensvorming, dus ook niet van ge-
wetensconflicten. Vandaar dat de stoornis zich veelal uit in `dissociaal' ofw~el
sociaal onaangepast gedrag (Aichhorn) of in antisociaal gedrag (Hart de Ru~~ter).
Een meer moderne benadering van deze `antisociale' karakterontwikkeling vin-
den we in de `hechtiligstheorie' van Bowlby.~~. Ook hier leidt, aldus de theorie,
een stoornis in het hechtingsproces in de vroege kinde[-tijd tot een onvermogen
emotionele relaties aan te gaan en een gebrekkige gewetensontwikkeling.
Het probleem dat tegenwoordig door velen bij deze psychodynamische benade-
ring als bezwaar gezien wordt is dat men in wezen redeneert vanuit de (veron-
derstelde) oorzaak naar het geobserveerde gedrag. Dit geldt ook voor de op deze
~~isie gebaseerde behandelingsmethoden. Men is slechts tevreden met het aan-
pakken van de oorzaak en moet dan maar afwachten of dit ook leidt tot verande-
ring van het gedrag. Gebleken is dat dit in zeer veel gevallen niet plaatsvindt.
Bovendien veltivijt men de psychoanalytische benadering de eenzijdige nadruk
die wordt gelegd op emotionele factoren. Naast deze e[notionele factoren wordt
meer aandacht besteed aan biologische, cognitieve en omge~dngsfactoren~" en
neuropsychologische factoren.~~
Inmiddels is er vrij veel empirisch onderzoek gedaan naar de relatie tussen ge-
welddadig en delinquent gedrag enerzijds en psychopathologie anderzijds. In de

meeste beschouwingen wordt er op gewezen dat 'delinquent gedrag' als zodanig
moeilijk als psychiatrische stoornis te onderzoeken is. Het is daarvoor te com-
plex en van te veel (ook niet controleerbare) factoren afhankelijk. Men duidt dan
ook veelal liever een meer specifieke gedragsvorm aan, zoals ge[uelddndig ge-

drag.~~-
Het is ook zo, en dat is uit verschillende longitudinale onderzoeken gebleken, dat
lang niet alle psychiatrische stoornissen leiden tot delinquent gedrag en dat an-
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In de psychoanal}~tische theorie onderscheidt men in de kinderlijke ontwikkeling: de
orale fase, de ~TOegste bab~~tijd ~-an de borst~'oeding; de anale fase, de fase ~'an het
zindelijk worden en de genitale fase, de onrivikkeling ~ an de vroegkinderlijke seksuali-
teit en het zogenaamde oedipusconflict.
Bowlbv, i983.
Van Acker, i995; ~'erhulst e.a., i997, 2ooi.
Sergeant en De ~'ente, zooi.
Zie: Trembla}~, t99~; Verhulst, i992; Sergeant, 2ooi.
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derzijds delinquent gedrag niet noodzakelijk samenhangt met genoemde stoor-
nissen.~~,; Wel wordt er een duidelijke correlatie gevonden tussen bepaalde stoor-
nissen en later delinquent gedrag. Maar duidelijk is dat er dan, behalve de
gediagnosticeerde stoornis, vele andere factoren een rol spelen.
Een voordeel van deze benadering van delinquent gedrag vanuit de psycho-
pathologie is dat men, bij voorkeur in een vroeg stadium, kan beginnen met be-
handeling van de stoornis in plaats van bestraffing van het gedrag. Een nadeel is
echter het gevaar van medicaliscring, dat wil zeggen dat men de jeugdige delin-
quent primair als patiënt gaat zien en deze en zijn of haar ouders onvoldoende
aanspreekt op hun eigen verantwoordelijkheid.

i.6. Jeugdcriminaliteit en etniciteit

De schietpartij op een mbo-school in Veghel, in december i999, waal'bij een 17-
jarige scholier een aantal medescholieren verwondde, had een etnisch-culturele
achtergrond. Het ziet ernaar uit dat de familie bewust een minderjarige opdroeg
de `eerwraak' te voltrekken aan een gewezen minnaar van zijn zuster, omdat deze
minder zwaar gestraft zou worden dan zijn oudere familieleden. Deze jongeman
had tot op dat moment geen delinquent verleden. Later dat jaar kwam dit weer
aan de orde door een botsing - of dreigende botsing - tussen groepen jeugdige
Antillianen en Marokkanen, nadat een Marokkaanse jongen was doodgestoken
door een Antilliaanse buurtgenoot.b~ In 2003 schoot op het Terracollege in Den
Haag een leerling van Turkse afkomst een leraar dood.
Dit brengt ons op de relatie tussen jeugdcriminaliteit en etniciteit. Het is niet te
ontkennen dat jongeren met een niet-Nederlandse etnische achtergrond relatief
vaker voor delicten worden veroordeeld dan autochtone jongeren.h~
Ik ga in deze paragraaf niet te diep in op de specifieke maatschappelijke positie
en de opvoedingssituatie van allochtone groeperingen. Dat komt in hoofdstuk 2
aan de orde en vormt ongetwijfeld een achtergrondverhaal voor het hier aan de
orde gestelde. Nu interesseert ons vooral de relatie tussen etniciteit en jeugdcri-
Ininaliteit.
Door sommigen is wel gesteld dat allochtone jongeren door hun grotere herken-
baarheid grotere kans maken voor delicten te worden gepakt en veroordeeld.~b
Maar gedegen wetenschappelijk onderzoek biedt weinig grond voor deze opvat-
ting, zoals Angenent ook stelt. Ook trouwens niet voor het tegendeel.
Een en ander laat onverlet dat er tal van oorzaken zijn te noemen waardoor jon-
geren van allochtone afkomst een grotere kans maken in de criminaliteit terecht
te komen, dan autochtone jongeren. Hoewel allerlei hierna te noemen risicofac-

Longitndinale onderzoeken zijn onderzoeken, waarbij men de onrivikkeling van een
bepaalde groep personen gedurende een aantal jaren ~.olgt.
De Vokskrant io februari 1999.
Bo~~enkerk, 1991; Pels, 1996; WODC, 1997; Doek en Bac, i997; Angenent, i9q7; Zie
ook: `Jengdcriminaliteit en etnische n~inderheden', studiedag Vermande, 22 no-
vember 2002.
Biegel en anderen,i987; Buils, i983; Leeman en Saharso, i989 - allen geciteerd door
Angenent, i997-
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toren gelden voor de meerderheid van allochtone jongeren, blijft crimineel ge-
drag overigens tot een kleine minderheid beperkt.b?
In de eerste plaats wordt genoemd de leeftijdsopbotnv en de woonsituatie. De
groep allochtonen, zowel Turken en Marokkanen als Surinamers en Antillianen,
omvat relatief veel personen in de leeftijdsgroep van i2 tot i8 jaar. Bovendien
wonen zij overwegend in stedelijke gebieden. Er zijn dus relatief veel allochtone
jongeren en reeds eerder werd aangetoond dat in stedelijke gebieden de grootste
kans bestaat op crimineel gedrag.
Ook kan in het algemeen gezegd worden dat de bevolkingsgroep van allochtone
afl:omst een relatief ongunstige maatschappelijke positie heeft. Het opleidings-
niveau is lager, de werkloosheid hoger en de woonsituatie slechter dan die van de
meeste autochtone bevolkinggroepen.
Onderzoek heeft aangetoond dat er een correlatie bestaat tussen een laag oplei-
dingsniveau en de kans op criminaliteit.~a
Men zou kunnen zeggen dat er een vergrote statistische kans bestaat dat alloch-

tone jongeren crimineel gedrag ontwikkelen, zoals dit ook geldt voor de bevol-

king van grote steden in het algemeen en voor jongeren met bepaalde psychische
stoornissen.
Hoewel dit dus objectieve gegevens zijn, kunnen we er voor de praktijk en voor
de analyse van het probleem niet zoveel mee.
Voor een goede analyse zullen we ons toch moeten richten op de specifieke
maatschappelijke en culturele situatie van de verschillende allochtone groepen.

Daarbij moet dan al direct worden
aangetekend dat men deze groepen niet over een kam kan scheren. Er zijn grote
onderlinge verschillen.
Niettemin lopen jongeren afkomstig uit gezinnen met een niet-Nederlandse et-

nisch-culturele achtergrond blijkbaar relatief een groter risico om tot crimineel

gedrag te vervallen dan autochtone Nederlandse jongeren. De vraag is dan: heeft

dit alleen of voornamelijk te maken met de hiervoor genoemde maatschappelijke
omstandigheden of zijn er ook specifieke factoren aanwijsbaar samenhangend
met hun etnisch-culturele achtergrond?
Angenent~y noemt een aantal specifieke factoren die een verhoogd risico op cri-
minaliteit bij allochtone jongeren met zich mee kunnen brengen. Daarbij noemt
hij onder meer de hiervoor reeds genoemde factor van de woon- en leefsiti~ntie.
Veel migranten wonen in stedelijke woonwijken met een lage sociaal-
economische status, slechte woonomstandigheden en een concentratie van pro-
blemen als werkloosheid, armoede, slechte onderwijssituatie. Dat gold ook, en
geldt in zekere zin nog steeds, voor mensen met een ongunstige maatschap-
pelijke positie in het algemeen. De kans op een positieve identificatie met de
Nederlandse samenle~~ng is relatief geringer dan in andere woonwijken.
Waar de negatieve invloed van vrienden en leeftijdsgenoten als risicofactor
wordt gezien is de kans hierop in de woonwijken waar allochtonen gevestigd zijn

vrij groot.

6' Angenent, i9q~; Bovenkerk, i99i.
bs Junger-Tas, i988.
e9 Angenent, 1997.
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Tot zover is er niet een duidelijk verschil tussen jongeren van allochtone en die
van autochtone afkomst in vergelijkbare maatschappelijke omstandigheden.
Angenent wijst ook op de gezinssitLintie. En hier wordt de situatie al iets ver-
schillend. De gezinnen zijn in het algemeen groter, de ouders minder vertrouwd
met de Nederlandse samenleving en de daarin heersende regels en normen. Dat
kan resulteren in minder aandacht en begeleiding voor de kinderen uit onmacht
en gebrek aan kennis. Ook dat is naar we hebben gezien een risicofactor.
Een belangrijke factor is ook de schoolsituatie. Ook al worden vanuit de samen-
leving inspanningen verricht om de achterstandsituatie van allochtone kinderen
in het onderwijs aan te pakken, deze achterstand bestaat nog wel degelijk en
dreigt zelfs groter te worden.'~~ De schooluitval, het verlaten van een opleiding
zonder diploma, is relatief groot bij allochtone jongeren, hetgeen resulteert in
een verhoudingsgewijs laag opleidingsniveau. We hebben gezien dat ook dit een
verhoogd risico op criminaliteit oplevert.
We hebben het dan nog niet gehad over een cultureel isolement waarin relatief
veel allochtone jongeren, ook de tweede en derde generatie, opgroeien. Dit cultu-
rele isolement verhindert een identificatie met de Nederlandse samenleving en
de daarin levende normen en waarden. Engbersen en Gabriëls hebben betoogd
dat naarmate de sociale integratie van allochtonen, in de zin van het hebben van
werk en een gelukte scholing, mislukt, zij meer hun toevlucht zoeken in
(verabsolutering van) hun eigen etnische en religieuze achtergrond. Dit kan
resulteren in een sociaal isolement, waarbij de oudere personen zich min of ineer
afsluiten van de Nederlandse samenleving. De jongeren kunnen dat echter niet
en raken in een soort cultureel vacuiim. Dit kan een factor zijn bij de ontwikke-
ling van delinquent gedrag.~l
Verschillende auteurs~~ wijzen er ook op dat veel allochtone gezinnen afkomstig
zijn uit gebieden met een grote sociale controle. Deze sociale controle valt in
Nederland, zeker buiten de eigen kring, weg.
Wanneer we even teruggrijpen op de hielvoor genoemde sociale integratie-
theorie blijkt dat de kriteria van deze theorie op vele punten negatief scoren voor
allochtone jongeren.,3
Deze problemen zijn uiteraard niet voorbehouden aan allochtone gezinnen. Uit
mijn eigen ervaring in de kinderbescherming in de jaren vijftig herinner ik mij
dergelijke cumLilaties van kleíne stoornissen met grote gevolgen bij kinderen uit
slecht fimctionerende arme gezinnen.
Recent wordt er door verschillende geleerden en publicisten op gewezen dat in
Nederland het gevaar aanwezig is dat delen van de bevolking van allochtone
herkomst een nieuwe `onderklasse' gaan vormen, vergelijkbaar met de arme
arbeidersklasse in vroegere tijden.-~
Zo bezien, wordt steeds meer duidelijk dat binnen de gemeenschap van alloch-
tonen een tweedeling plaatsvindt tussen een groep die zich redelijk aanpast aan

;~,
,,

Sociaal Cultureel Planbureau, i999; Rapport Onderwijsinspectie, 2000.
Engbersen, G. en R. Gabriëls, i995.
Pels, i994; Eppink, i98i.
Hirschi, i969; Jtmger-Tas, 1988.
Scheffer, in NRCHandelsblad 29 januari 2000; Schnabel, in de ~'olkskrant i~ februari
2000.
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de Nederlandse samenle~~ng, met goed gevolg onderwijs volgt en een redelijke
kans heeft op de arbeidsmarkt, dus ook tot redelijke welstand komt en ander-

zijds een groep die op vrijwel alle terreinen van de samenle~~ing buiten de boot
valt.
Deze laatste groep probeert op haar eigen manier iets van het leven te maken. Er
ontstaat binnen het sociale isolement van de groep een gedeeltelijk legale, ge-
deeltelijk illegale subcultuur, waarin handeltjes, vormen van recreatie, maar ook
kleine criminaliteit een grijs en oncontroleerbaar gebied vormen, waar criminali-
teit kan gedijen.
Het isolement van de groep brengt ook met zich mee dat eigen oude culturele en
religieuze normen die van de Nederlandse samenleving verdringen. Daarbij kan
men denken aan zaken als `eertvraak', vrouwen- en kindermishandeling etc. In
zekere zin kwam dit tot uiting in de schietpartij op de mbo-school in Veghel.
Samenvattend kunnen wij stellen dat, althans bij een deel van de bevolking met
een niet-Nederlandse etnisch-culturele achtergrond, het risico van criminaliteit
groter is dan bij andere bevolkingsgroepen. Daarbij speelt een samenspel van
factoren, zoals leerachterstand op school, concentratie in `probleemwijken', cul-

tureel isolement en relatieve armoede een rol. Deze omstandigheden versterken
zowel de sociologische risicofactoren als de meer psychologische en psychiatri-
sche.

i.~. De bejegening van jeugdige criminelen

In een televisiedocumentaire over Marokkaanse jongeren in Amsterdam-West '~
zien we een jongen die zich schuldig heeft gemaakt aan inbraken, Uerovingen en

diverse andere strafbare feiten. Hij is door de politie ingerekend, wordt uitvoerig
verhoord, bijgestaan door de vroeghulp van de reclassering, voorgeleid aan de
officier van justitie. Aan het eind van de documentaire krijgt de politieman een
telefoontje. -`Hij is heengezonden,' zegt hij schouderophalend tegen een collega.
Daarna verschijnt er nog een officier van justitie, die haar ongerustheid én haar
onmacht uitspreekt (cellentekort, achterstand bij de Raad voor de Kinderbe-
scherming) en een kinderrecbter, die zegt dat straffen alleen geen zin heeft en
dat men in een eerder stadium preventief zou moeten ingrijpen.
Inmiddels is de beroofde oude dame geopereerd aan een heupfractuur die zij
opliep door een val na een tasjesroof en beweegt zij zich nog steeds op krukl:en
voort.
`En dat noemen ze kleine criminaliteit, zei de chirurg,' zegt zij tegen de intervie-
wer.
Dit verhaal geeft misschien een wat negatief beeld van de situatie van bejegening
van jeugdige criminelen. Bovendien is sindsdien het een en ander veranderd.
Op basis van het rapport van de conunissie Anneveld~~~ is in i995 een nieuw
jeugdstrafrecht van kracht geworden. Hierbij werd de eigen verantwoorde-
lijkheid van jeugdige delinquenten duidelijker benadrukt en tevens werden de

~~ VARA Impact, i988.
,6 Sanctierecht ~-oor jengdigett. Rapport van de commissie ~-oor de herziening van het

kindeistrafrecht en het kinderstrafprocesrecht ( commissie Anne~-eld) 's-Gravenhage,
i98z.
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rechten van de jeugdige in het strafproces en de daaruit voortvloeiende bejege-
ning beter vastgelegd. Het beleid ten aanzien van de aanpak van jeugd-
criminaliteit werd nadien verder aangescherpt, onder meer op basis van het
rapport van de commisie Montfrans.-~ Hierbij werd aangedrongen op `vroegtij-
dig, snel en consequent ingrijpen.' In 2002 bracht de toenmalige staatssecretaris
van Justitie, Kalsbeek, een nota uit getiteld `Vasthoudend en effectief, met nade-
re voorstellen over de aanpak van jeugdcriminaliteit.
In 2ooi publiceerde de Algemene Rekenkamer een rapport genaamd `Preventie
en bestrijding van jeugdcriminaliteit'. Daarin werd geconstateerd dat het de be-
treffende instanties niet echt was gelukt om tot de beoogde sluitende en effec-
tieve aanpak van de jeugdcriminaliteit te komen. Op basis van dit rapport en
voortbouwend op de nota Kalsbeek, werd het beleid door het Minsisterie van
Justitie verder uitgewerkt. Begin 2003 werd het actieprogramma `Jeugd Terecht'
geformuleerd. De tendens van dit actieprogramma is dat harder en strenger
moet worden opgetreden. Tevens werd een differentiatie voorgesteld in de aan-
pak van `first offenders', ]icht criminele jongeren, veelplegers en harde-
kernjongeren. Een maatregel die werd ingesteld was de zogenaamde ITB Harde
kern, ofwel Individuele Traject Begeleiding. Deze trajectbegeleiding wordt uitge-
voerd door de jeugdreclassering en draagt een dwringend karakter. In veel ge-
meenten en wijken in grote steden bestaat inmiddels een zogenaamd
'ketenoverleg', waaraan vertegenwoordigers van politie, justitie en de jeugd-
reclassering deelnemen. Op deze wijze hoopt men een betere samenwerking en
uitwisseling van informatie tussen betrokken instanties te bereiken met name
ten aanzien van "harde-kernjongeren'.
Als voorlopig sluitstuk van de wetgeving en maatregelen ten aanzien van jeugd-
criminaliteit werd in 2005 de Wet op de Jeugdzorg van kracht. Hierin werd het
recht van ieder kind en jeugdige op jeugdzorg vastgelegd. Ook werd aangegeven
welke instanties daarvoor verantwoordelijk zijn en hoe deze onderling dienen
samen te werken. Het Bureau Jeugdzorg kreeg daarbij een centrale plaats toege-
kend, teI-wijl de verantwoordeljkheid voor het aanbod van voorzieningen bij de
provincies kwam te liggen. Uiteraard is deze wet niet uitsluitend of zelfs maar
voornamelijk van toepassing op jeugdige delinquenten, maar met name de acti-
viteiten van de jeugdreclassering en de behandeling van jongeren met een zoge-
naamde PLJ-maatregel vallen onder deze wet.
Ten aanzien van de criminaliteit gepleegd door jongeren met een niet-Neder-
landse etnische achtergrond werd de zogenaamde CRIEM-nota uitgebracht,
waarvan verschillende maatregelen inmiddels in de praktijk zijn gebracht. Het
gaat dan om Individuele Traject Begeleiding (ITB) van first offenders en licht
criminele jongeren. De ITB-harde kern heett ook een speciale toepassing voor
jongeren van allochtone afkomst.
Ondanks al deze inspanningen worden we nog dagelijks geconfronteerd met,
vanuit politie en justitie gezien onvermijdelijke, maar voor de burger onbe-
grijpelijke misstanden. Jongeren die leeftijdsgenoten of oude mensen hebben
mishandeld en alweer rustig op straat lopen of in de metro zitten, terwijl het
slachtoffer nog lang niet van de gevolgen is hersteld.

-- Connnissie jeugdcrilninaliteit (conunissie 1~lontfrans), `Met de neus op de feiten', s-
Gravenhage 1994.
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Nu eerst iets over de geschiedenis.
Zoals Junger-Tas het uitdrukte:`De wijze waarop kinderen die het slachtoffer zijn
van de omstandigheden waarin ze terechtkomen en kinderen die de (strafrechte-
lijke) regels overtreden, worden benaderd, behandeld, gestraft en gediscipli-
neerd, is een weerspiegeling van de visie die de samenle~ring heeft op het kind
zijn en de jeugd en van de wijze waarop men over het algemeen kinderen en hun
opvoeding benadert.''s
In paragi~aaf 2 van dit hoofdstuk werd al gewag gemaakt van een ontwikkeling
die al in de i8e eeuw begon en die het pedagogische gezichtspunt in de bejege-
ning van jeugdige criminelen (overigens met horten en stoten) steeds meer cen-
traal stelt. Daarbij blijkt dat de overheid in de loop van de negentiende en
twintigste eetnv steeds meer verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van de
bejegening van kinderen die het slachtoffer zijn van falende opvoeding, inclusief
jeugdige criminelen.-y
De leidende gedachtegang hierbij was dat kinderen, in het algemeen jeugdigen
beneden een bepaalde leeftijd (die overigens wel verschuift), slachtoffer zijn van
de omstandigheden, met name een falende opvoeding, meer dan willens en we-
tens de daders van strafbare feiten.
Overigens betekende dit tot ver in de negentiende eeuw geenszins een zachtzin-
nige behandeling. De heropvoeding waaraan men de jeugdige delinquenten,
vaak tezamen met verwaarloosde en zwervende kinderen onderwierp, kwam
neer op een strenge disciplinering met zware straffen. In de tweede helft van de
negentiende eeuw ging deze disciplinering in toenemende mate gepaard met
onderwijs en vakopleiding.s~~
Bij het beschouwen van deze historie moet men overigens in aanmerking nemen
dat tot ver in de negentiende eeuw er een grote groep bestond van bedelende en
zwerfkinderen, afkomstig uit de armste groepen van de bevolking, die door het
wegvallen van ouders of verzorgers in hun eigen onderhoud moesten voorzien,
dan wel door ouders of familieleden werden geëxploiteerd. Onder hen kwam
uiteraard de meeste criminaliteit voor. Opvoedkundige ideeën waren in de acht-
tiende en vroege negentiende eeuw vooral gericht op kinderen uit de gegoede
burgerij.
Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw, werd eerst aarzelend en meer
deiinitief in de twintigste eeuw bij de invoering van de kinderwetten, het vraag-
stuk van de jeugdcriminaliteit en de bejegening van jeugdige criminelen be-
schouwd vanuit een (ortho-)pedagogisch gezichtspunt.sl
Toen was de maatschappelijke situatie, vergeleken met de eeuwen daarvoor,
echter ingrijpend veranderd. Armoede bestond nog wel, maar was afgenomen en
minstens beheersbaar gemaakt. En over het algemeen was de samenle~~ng meer
geordend en gestructureerd dan ooit daarvoor.
Het bescherinde 'jeugdland'"z waarin kinderen kind moesten kunnen zijn en
gescheiden van de volwassen wereld konden en ook moesten opgroeien strekte

~s Junger-Tas, i999 - lezing voor Vermande Studiedag i5 december i999.
79 Leonards, i995.
s~ Leonards, i995.
s' Junger-Tas, i999~ Leonards, i995.
82 Dasberg, i9~7.
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zich meer en meer tot de gehele bevolking uit. In het volgende hoofdstuk ga ik
hier dieper op in.
De ontwikkeling in de twintigste eeuw van de bejegening van jeugdige crimine-
len laat een toenemende pedagogisering en - na verloop van tijd - ook van me-
dicalisering zien. De aandacht richt zich meer en meer op de behandeling van
gedragsstoornissen, die men ziet als oorzaken van crimineel gedrag. Lichtere en
incidentele vormen van wangedrag worden mild bestraft of de ouders worden
aangesproken. Het ondelscheid tussen jeugdige delinquenten en andere jeugdi-
gen met gedragsproblemen vervaagde meer en meer.
Pas de laatste decennia, vooral door de explosieve toename in de jaren zeventig,
komt de jeugdcriminaliteit opnieuw op de agenda en ontdekt men dat de voor-
namelijk in de jaren vijftig ontworpen aanpak niet langer toereikend is.
Wat gebeul-t er tegenwoordig als een jeugdige een strafbaar feit begaat?s.3
Om te beginnen komt de politie in actie, dan wel dient in actie te komen. Zoals al
eerder werd vermeld is de `pakkans' voor een vergrijp i op ~. ti~ Hoe lichter het
delict, hoe geringer de pakl.ans. Voor fietsendiefstal komt de politie al helemaal
niet in actie en voor vernieling en dergelijke slechts sporadisch. Dat is de politie
overigens niet te verwijten. Zij heeft haar handen vol aan de ernstiger delicten.
Regelmatig worden benden opgerold van jeugdigen die grote reeksen inbraken
pleegden, dan wel bero~~ingen, mishandeling etc.
Tegenwoordig wordt aan de politie expliciet een jeugdzorgtaak toegekend. Dat
wil zeggen dat de politie niet alleen een opsporingstaak heeft, maar ook een taak
bij de preventie van jeugdcriminaliteit. Nadat bij de reorganisatie van de politie
in i994 de aparte jeugdafdelingen waren afgeschaft, werd in het beleidsplan van
de politie i999-2002 de politiële jeugdtaak opnieuw aangescherpt.s~
Bij lichtere delicten heeft de politïe de mogelijkheid te kiezen voor een niet-
justitiële aanpak. Dit kan een waalschuwing en~of een gesprek met de ouders en
een zogenaaamde `politietransactie' in de vorm van een geldsom betekenen.
Daarnaast bestaat de zogenaamde ` HALT-afdoening in de opsporingsfase'. Dit
betreft dan een alternatieve straf, bijvoorbeeld dienstverlening, herstel van ver-
nielde zaken etc. Deze HALT-afdoening wordt uitgevoerd door de HALT-
bureaus, die bij de wet van i995 een wettelijke basis hebben gekregen. Het Col-
lege van proctn~eurs-generaal heeft een aanwijzing voor HALT-afdoeningen vast-
gesteld. Het gaat dan onder meer om vernieling van goederen, brandstichting
met een beperkte schade, winkeldiefstal, straatschenderij en baldadigheid, over-
treding van de vuurwerkwet, zwartrijden.
Sinds i999 bestaat voor de politie de mogelijkheid van een zogenaamde `STOP-
reactie' voor jeugdigen beneden de twaalf jaar, die een strafbaar feit hebben ge-
pleegd, maar dus niet strafrechtelijk velti~olgbaar zijn. Na een esperimentele fase
is deze STOP-reactie landelijk ingevoerd. Evenals de HAL'1'-afdoening wordt
deze maatregel uitgevoerd door de HALT-bureaus.
Het betreft dan `een handreiking aan de ouders, ter ondersteuning van hun op-
voedkundige taak'. Naast een gesprek met de ouders kan de jeugdige worden

s3 Zie: De Jonge en Van der Linden, 2004.
s~ Duits, t999.
s5 L.Diepenhorst e.a., Visie op de politiële jeugdzorg, i997.
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verplicht deel te nemen aan een activiteit van opvoedkundige strekking van
maximaal io uur. De ouders moeten met een STOP-reactie instemmen.
Bij zwaardere delicten of recidive wordt de jeugdige voorgeleid aan de officier
van justitie, die alsnog kan besluiten tot een seponering. De officier kan, onder
bepaalde voorwaarden, ook besluiten tot een zogenaamde transactie. Dit houdt
in dat de strafvervolging wordt opgeschort indien de jeugdige aan bepaalde
voorwaarden voldoet. Behalve vergoeding van veroorzaakte schade, komt dit
meestal neer op een begeleiding door de jeugdreclassering gedurende een be-
paalde termijn. Hieronder kan ook de zogenaamde Intensieve Traject Bege-
leiding worden begrepen, die ook door de jeugdreclassering wordt uitgevoerd.
Wanneer de off'icier van justitie besluit tot vervolging over te gaan, komt de zaak

voor de (kinder)rechter. Deze kan de jeugdige veroordelen tot jeugddetentie,
taakstraf of geldboete. Voor jongeren beneden de zestien jaar (ten tijde van het
misdrijf) kan een jeugddetentie van ten hoogste twaalf maanden worden opge-
legd. Voor jongeren ouder dan zestien is deze termijn vierentwintig maanden. De

straf wordt doorgaans ondergaan in een jeugdgevangenis of een inrichting voor
justitiële jeugdbescherming. Dit kunnen zowel rijks- als particuliere instellingen
zijn.
Naast de straf kan de rechter nog zogenaamde strafrechtelijke jeugdmaatregelen
opleggen. De belangrijkste hieitiran is plaatsing in een inrichting voor jeugdigen
(PIJ-maatregel). Bij de wet van i995 is deze maatregel in de plaats gekomen van
de jeugd-tbs. De rechter dient in deze gevallen het advies in te winnen van ten
minste twee gedragsdeskundigen. Het gaat dan over het algemeen om jeugdige
delinquenten van wie aannemelijk is dat zij aan een psychiatrische of een ge-
dragsstoornis lijden. Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Ook bij zeer
ernstige delicten of herhaalde recidive kan de rechter tot deze PIJ-maatregel
besluiten. We moeten dan denken aan ernstige geweldpleging, overvallen met
veel geweld, doodslag, verkrachting, dan wel herhaaldelijke recidive van ernstige
feiten. De duur van een PIJ-maatregel is twee jaar en kan al dan niet voor-
waardelijk, worden verlengd tot een maximum van zes jaar.
Behalve de ernst van het vergrijp speelt hierbij ook een rol over welke mogelijk-
heden de justitie beschikt om een maatregel uit te voeren. Dat geldt ook voor de
kinderrechter en de meervoudige kamer van de rechtbank die de straf of maatre-

gel uitspreekt.
Als de rechter een jeugdige een zgn. `Plaatsing in Inrichting voor Jeugdigen'

(PIJ) wil opleggen, kan men deze maatregel pas uitvoeren als er in een van de

bestaande instellingen op dat gebied een plaats voorhanden is. Het komt nogal

eens voor dat er een jaar verloopt tussen de uitspraak en de tenuitvoerlegging

van de straf.sF~
Kortom, er tekenen zich twee stromen af. De bejegening van wat men zou kun-
nen noemen `minder ernstige vergrijpen', als ordeverstoring, vernieling, kleine
diefstallen, zwartrijden e.d., (die overigens veel last kunnen veroorzaken) en die
van ernstige criininaliteit.
Beide soorten problemen baren de overheid en de samenle~ring zorgen. In het
eerste geval is de vraag: hoe beschermen we de burger tegen overlast, geweldda-
digheid en vernieling van eigendommen? In het tweede geval gaat het erom,

sb Doreleijers, i995
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naast uiteraard bescherming van de samenleving, bij individuele jeugdigen de
spiraal van delict - straf - recidive met veelal ernstiger delict - zwaardere straf -
opnieuw recidive, te doorbreken.~'
Daarbij blijkt dat juist deze jeugdigen die zich herhaaldelijk aan ernstige delicten
schl.ildig maken voor een belangrijk deel aantoonbare ps~-chiatrische stoornissen
vertonen.
De moeilijkheid die zich in het eerste geval voordoet is hoe de overheid, in het
bijzonder politie en justitie, over voldoende mogelijkheden kunnen beschikken
om ordeverstoring en wangedrag te voorkomen, dan wel effectief te bestrijden,
zonder een al te grote criminalisering van gedrag van jongeren in de hand te
werken (bijvoorbeeld bij uitgaansgedrag, gedrag van voetbalfans, popconcerten
en dergelijke evenementen, demonstraties). LVlen krijgt de indrul: dat 'het gezag'
nogal eens achter de feiten aanloopt en er niet in slaagt een adequaat antwoord
te vinden op de vraag hoe gedrag van groepen jeugdigen 'in de hand te houden
is.
In het tweede geval is het probleem vooral dat, hoe geavanceerd de behande-
lingsmethoden en plannen van aanpak ook zijn, de recidive van de 'zware jon-
gens'"s groot blijft.~y Men krijgt het idee dat de ingreep bij deze gevallen per
definitie te laat komt. Met name geldt dit voor de jeugdige delinquenten met een
min of ineer ernstige gedragsstoornis.
Op grond van de onderzoeken van Loeber en Farrington en Tremblay~ (zie para-
graaf 3) zou men moeten zeggen dat de oplossing gezocht moet worden in vroeg-
tijdige preventie. Dat is waar ook Junger-Tas voor pleitv~~.
Voor de huidige generatie biedt dat echter geen soelaas.
Ook wordt er door verschillende deskundigen op gewezen dat de behandeling
van gedragsgestoorde jeugdige criminelen alleen kan slagen als er een goede
'follow up' is in de vorm van goed samemverkende voorzieningen in de samenle-
ving. Men moet dan denken aan jeugdreclassering, jeugdhulpverlening, arbeids-
toeleiding etc. Daaraan schijnt het nogal te ontbreken.~~~

i.8. Onbeanhvoorde vragen

De verkennende studie van dit hoofdstuk levert een aantal onbeantwoorde vra-
gen op, die ik thans op een rij wil zetten.
Men kan daarbij enkele groepen van vragen onderscheiden, namelijk (i) die
welke te maken hebben met maatschappelijke oorzaken van crimineel gedrag,
inclusief de problematiek van etnisch-ctilturele minderheden, (z) ~~ragen die te
maken hebben met psychosociale problematiek van individuele delinquenten,
inclusief de gezinscondities en (3) vragen die te maken hebben met de bejege-
ning, de reactie van de samenle~~ng in de vorm van justitie, hulpverlening etc. en
de (eventueel ontbrekende) effectiviteit daan-an. Binnen deze vragen speelt ei-
genlijk steeds impliciet of expliciet de problematiek van preventie, de mogelijk-

s' Zie ook Doek en Bac, i99g-
ss Doreleijers, i998-
sy Doek en Bac, i997.
y" Junger-Tas, i997.
9' Doreleijers, i99~; tv-programma'Heilig Vuur' NCRV, 22 februari 2000.

~~



JI:ITGIICR[~llti~LITGIT LN OP~'OEDING

heid of onmogelijkheid om delinquent gedrag te voorkomen, hetzij door struc-
turele maatregelen, hetzij door vroegtijdige beïnvloeding van de gezins- en op-
voedingssituaties.

i. l~laatschappelijke oorzaken.
h1 paragraaf 3 werd reeds gerefereerd aan een beschouwing van Junger-Tas9'
waarin een aantal maatschappelijke veranderingen sinds de jaren zestig worden
genoemd die verschillende vormen van crimineel gedrag in de hand zouden wer-
ken. Het gaat dan om de toegenomen welvaai~t, grotere anonimiteit, verminderd
toezicht in openbare ruimten, toegenomen drank- en drugsgebruik onder jonge-
ren en dergelijke.
~h'ij komen in dit verband ook terug op de ongeruste kinderrechters in het in de
inleiding van deze studie genoemde artikel in Vrij Nederland over het onvermo-
gen van hedendaagse ouders en opvoeders om eisen aan hun kinderen te stellen.
'Ouders voeden niet meer op.' Dergelijke geluiden zijn ook bij anderen te horen,
bij~-oorbeeld bij Schbttelndreier en Lodet~ijks-Frenken. Daarbij wordt de maat-
schappelijke trend van toegenomen tolerantie en `kindvriendelijkheid' en vooral
de vervaging ~-an normen en waarden, alsmede het wegvallen van religieuze en
maatschappelijke integratie~kadels als oorzaak aangewezen.
l~7aar hier ontbreken harde wetenschappelijke gegevens. Met name het verband
tussen een (te) tolerante opvoeding en ontwikkeling van crimineel gedrag is bij
mijn weten ninnner aangetoond.
Intussen zijn pedagogen en sociologen het er wel in grote mate over eens dat er
in de laatste decennia grote veranderingen zijn opgetreden in de relatie tussen
jeugdigen en opvoeders en in de positie van jeugdigen in de samenle~~ng.~~.i l~iaar
de doorwerking daai-~~an in de problematiek van jeugdcriminaliteit bleef voorlo-
pig buiten beschouwing.
~1~e1 werd en wordt de vraag gesteld naar de verantwoordelijkheid, van jongeren
zelf, Inaar vooral ook van oudels voor het wangedrag van hun kinderen. Wij wij-
zen in dit verband nog eens op het in de inleiding van deze~ studie gememoreerde
verhaal van Jan van der Putten over de `elitejeugdbende' in Milaan. Als een van
de redenen voor htm gedrag noemden de betrokken jongeren dat `zij als minder-
jarigen toch niet aansprakelijk waren.' Uit de rest van het bericht krijgt men de
indruk dat ook de meeste ouders zich niet verantwoordelijk voelen.
Er is wel een discussie gaande over de aansprakelijkheid van ouders voor de
ge~~olgen van de wandaden van hun kinderen. In een brief aan de Tweede Kamer
van 28 september 2004 van het ministerie van justitie wordt een nieuw `jeugd-
sanctiepakket' aangekondigd, waarbij onder meer wordt voorgesteld `ouders en
gezinnen meer structureel te betrekken bij het strafrechtelijke traject en hen te
ondersteunen en begeleiden bij het (weer) oppakken van hun verantwoordelijk-
heid voor de opvoeding en het vergroten van hun opvoedingsvaardigheden.'
Op zich is deze discussie zinvol, Inaar naar mijn indruk blijven nog vele vragen
onbeantwoord. 1~1en kan ouders juridisch aansprakelijk stellen voor de schade
die hun kroost aanricht. 1`laar kan men hen d~vingen hun kinderen goed op te
~-oeden? En wat is dan goed? En wat zijn de mogelijkheden als - wat in deze

y' Junger-Tas. iyyo.
y:3 Dasberg, i9~7; De Swaan, iy82; Postman, iy82; Koops, 2000.
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situaties meestal het geval is - de ouders ofwel geen enkele greep op hun ]:inde-
ren hebben, ofvvel zich niet of nauwelijks iets aan hen gelegen laten liggen?
Een apart aspect van deze groep vragen voimt de problematiek rond de in~.loed
van migratie en de positie van etnisch-culturele minderheden op de ontwikkeling
van jeugdcriminaliteit. Ook hier wemelt het van de, gedeeltelijk elkaar tegen-
sprekende, veronderstellingen en hypotheses.~~~
Ook hier ontbreekt een algemeen aanvaarde visie. En ook hier werpt zich de
vraag op naar verantwoordelijkheid en moraliteit. Pels~~ ~ rapporteert uitspraken
van allochtone ouders in een preventieproject van jonge kinderen met een risico
op criminele ontwikkeling. Deze mensen stellen de vraag naar 'goed en kwaad'
aan de orde, waar de Nederlandse onderzoekers en preventiewerkers het steeds
maar over `competentievergroting' en `sociale vaardigheden' hebben.
Tenslotte is er nog de vraag naar het geringe, doch de laatste tijd snel toene-
mende aandeel van meisjes in het totaal van door jeugdigen gepleegde strafUare
feiten. Verklaringen hiervoor blijven voorlopig nog onbevredigend. Het hier~-oor
genoemde rapport van het WODC van het ministerie van justitie~~~ geeft een aan-
tal psychologische en sociologische verklaringen voor het relatief geringere aan-
deel van meisjes in de criminaliteit en relativeert de indruk dat er van een
`inhaalslag' sprake is. Maar echt duidelijk wordt de zaak niet.
Wellicht zou het in een dergelijke `seksespecifieke' benadering zinvol zijn om
zich niet alleen af te vragen waarom meisjes minder crimineel zijn, maar (ook)
waarom jongens het meer zijn.

2. De tweede groep vragen betreft de individueel psychologische en psychosoci-
ale factoren met betrekking tot de ontwila:eling van delinquent en deviant ge-
drag. Daarbij moet worden opgemerkt dat juist in dit verband de begrippen
'delinquent of crimineel gedrag' en 'deviant gedrag' elkaar niet dekken, maar ook
niet uitsluiten. Gezien vanuit psychologisch of orthopedagogisch standp~urt is
delinquentie een vorm van deviant gedrag, maar lang niet alle deviant gedrag is
delinquent. Men denke alleen maar aan de zogenaamde `internaliserende ge-
dragsstoornissen', zoals geformuleerd door Van den Acker.y'
De hoeveelheid wetenschappelijke onderzoeken en theorieën is hier overigens
niet minder dan indrukwekkend, zodat men de indruk krijgt dat er weinig vragen
onbeantwoord blijven.
Bij nadere beschouwing blijkt dit niet helemaal het geval te zijn. Vooral Loeber
en Farrington en Tremblay hebben duidelijkheid gegeven over het ontwikke-
lingstraject van vroegkinderlijk gedrag naar later gewelddadig of delinquent
gedrag. Daarbij wordt er nadrukkelijk op gewezen dat niet alle kinderen en jeug-
digen die in vroegere stadia kenmerken van risicogedrag vertonen, later tot cri-
minaliteit vervallen. Men noemt enkele risicoversterkende factoren, zoals het
samengaan van verschillende negatieve factoren. Maar echt bevredigend wordt

9-F Zie ook: Junger, Wittebrood en Timman: Etniciteit en ernstig en gewelddadig crimi-
nee] gedrag, in Loeber, Slot en Sergeant, 2ooi. 1`~Iet name de gesignaleerde tegenstel-
ling tussen Van Gemert en andere onderzoekers betreffende de etnische predispositie
~-an Marokkanen ten aanzien ~.an criminaliteit.
Pels, iyy8.
Martens e.a.~ wodc 199~.
Van den Acker, i995.

~~s
~~h
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de ~~raag niet beantwoord, waarom een deel van de 'risicokinderen' tot crimineel
gedrag komt en een ander deel niet Men ~-erwijst hier naar maatschappelijke
factoren, doch deze worden niet veel verder uitgewerkt.
~~~at ~~~el duidelijk wordt is dat in ~~eel gezinnen waar kinderen die delinquent
gedrag ontwikkelen opgroeien, de relatie tussen opvoeders en jeugdigen zeer
~-roeg en ftuldamenteel v~erstoord is.y~ Interventie heeft dan eigenlijk ook alleen
zin in een zeer vroeg stadiunl ~~an de opvoeding, liefst vanaf de babvtijd.~y
Echter juist de gezinnen die hulp en intert.entie het meest nodig zouden hebben
staan hier ~-aak weinig voor open. De samenleving beschikt op dit moment niet
o~~er de middelen om deze gezinnen effectief te benaderen. Gedwongen hulp
wordt wel aanbe~-olen~~~~~, maar de ~-raag is of dit mogelijk is en zo ja, of zij tot
resultaat leidt.
Ook in dit verband ~ti~ijs ik op de opmerking ~~an Pels inet betrekking tot de door
Junger-Tas voorgestelde preventieprojecten. De cognitieve aanpak met compe-
tentie~-ergrotíng kan goede resultaten opleveren. 1~Iaar de allochtone ouders
~-ragen zich af of het inisschien niet ook van belang is erbij stil te staan dat stelen,
roven, mishandelen gewoon slecht, dat wil zeggen moreel verwerpelijk is. Men
krijgt de indruk dat cle Nederlandse deskwldigen inet deze probleinatiek ~~an
waarden en normen niet (meer) zo goed raad weten.
Een andere vraag binnen deze groep betreft het gevaar van medicalisering van
het verschijnsel jeugddelinquentie. Dat probleem is niet nieuw. Sinds psychia-
ters zich met jeugdige delinquenten zijn gaan bemoeien, eigenlijk sinds Aich-
horn~'~~, hebben zij bij een groot deel van deze jeugdigen diagnosticeerbare
stoornissen aangetroffen. Het meest recent zijn de onderzoeken van Doreleijers
en Vreugdenhil.~~~'
Zoals eerder werd opgemerkt, betreffen de diagnoses die volgens DSM-III R-
classifcaties bij jeugdige delinquenten werden aangetroffen, naast ADHD, voor-
al drie soorten `gedragsstoornissen', namelijk 'antisociale gedragsstoor-
nis'(conduct disorder) en `oppositioneel opstandig gedrag' (oppositional defiant
disorder). Deze laatste zijn, zoals eerder opgemerkt, in feite ps~~chiatrische for-
niuleringen van het (ortho)pedagogische begrip `gedragsprobleinen'. De psy~chia-
ter betreedt hier het terrein van de pedagogiek.
Nog duidelijker wordt dit als we de WHO-scores betreffende `abnonnale psycho-
sociale factoren' die~ Doreleijers noemt, nader bezien. De meest voorkomende
factoren in zijn onderzoek zijn `afwijkende kwaliteit opvoeding' (88r); `afwij-
kende directe omge~-ing' (65a~); `psychische stoornissen en handicaps binnen het
gezin' (560~); `hevige ingrijpende gebeurtenissen' (53r) en `afwijkende relaties in
het gezin' (50~) .
Slechts één hier~~an (psti~chische stoornissen en handicaps in gezin) is specifiek
medisch-ps~-chiatrisch te noemen.
O~~erigens pleit Doreleijers op grond ~~an deze gegevens terecht ook uitdrukkelijk
~~oor een mtdtidisciplinaire aanpak van ernstige jeugdcriminaliteit.

`~~ zie ook Jtmger-Tas e.a., 2003.
`"' Zie: Loeber: 'nooit te ~~roeg en nooit te laat', i997.
'~~~~ Jtuiger-Tas, iqq6.
~~~~ Aichhoi~i, Iq2~.
"'- Doreleijers, i995: Vreugdenhil, 2003.
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De vraag die ik in dit verband zou willen stellen is of niet het gevaar bestaat dat
de benadering en de behandeling van ernstig delinquente jongeren min of ineer
los ~vordt gemaakt van hun maatschappelijke context. Ook door ortho-pedago-
gen worden zij als 'patiënten' behandeld en vervolgens wordt dan geconstateerd
dat het effect van de 'behandeling' na terugplaatsing in de maatschappij in snel
tempo veiti~aagt.~~~-;

Dat probleem is trouwens bepaald niet nieuw maar bestond al in de jaren ~~jftig.
Zoals ook in het verleden het verschil tussen psychologen en pedagogen ener-
zijds en psvchiaters anderzijds, niet alleen in benadering en onderzoek maar ook
in terminologie een rol speelde, zo is dat ook thans het geval.
In feite zijn de hiervoor Uedoelde omschrijvingen van de verschillende gedrags-
stoornissen in het DSM van de American Psychiatric Association, pedagogische
items, misschien gedeeltelijk op die van de ADHD na. Alleen al het omschrijven
van dit gedrag als stoornis bergt het gevaar van medicalisering in zich van op
zich pedagogische problematiek, maar ook van de (jeugd)criminaliteit als zoda-
nig.
De vraag die zich in dit verband echter ook laat stellen is in hoeverre deze `medi-
calisering' de eigen verantwoordelijkheid, zowel van jongeren voor htm daden als
die van ouders en opvoeders, buiten spel zou ktmnen zetten. r11s je kind ADHD
heeft kun je er toch verder niets aan doen. De verantwoordelijkheid ligt bij de
geneesheer. En als een delict gepleegd wordt in samenhang met een gediagnosti-
ceerde psy~chiatrische stoornis, raakt de vraag of het slecht is wat de persoon
heeft gedaan al gauw buiten beschouwing.

3. De maatschappelijke bejegening.
De derde groep vragen die uit het voorgaande voorh~loeien heeft te maken met
de reactie van de samenleving op jeugdcriminaliteit, vooral in de vorm van jus-
titiële maatregelen en instituties, evenals het conglomeraat van reclassering,
hulpverlening en behandeling.
Zoals al eerder werd opgemerkt, heeft het verschijnsel van de jeugdcriminaliteit
niet over helangstelling te klagen. Nlen kan geen krant opslaan, geen tv-praat-
programma aanzetten of de kans is groot dat het over jeugdcriminaliteit of ~van-
gedrag van jongeren gaat. In het verlengde daarvan is ook de politieke be-
langstelling niet gering.
Zonder de vele goede inspanningen en resultaten van uiteenlope~nde instellingen
tekort te doen, moet men echter constateren, dat de maatschappelijke inspan-
ningen ter voorkoming en bestrijding van jeugdmisdadigheid als geheel toch
vaak worden gekenmerkt door omnacht en ineffectiviteit.
Zoals in paragraaf ~ van dit hoofdstuk al werd opgemerkt, doet het probleem
zich niet zozeer voor bij de afzonderlijke voorzieningen maar vooral Uij de totaal-
aanpak.
Er worden vaak goede resultaten behaald, zowel met preventieprojecten~~~-~ als
met behandeling van ernstig criminele jongeren.~~~~ Het gaat echter vaak mis als

"'3 Zie in dit verband de discussie tussen de neurobioloog Swaab en de ps}~chiater porele-
ijers, weergegeven in NKC Handelsblad, 6 febiliari 2005.

'~~ Junger-Tas, i999; Casteinniller en Essers, i999.
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het project of de behandeling is afgelopen en andere voorzieningen de zorg ofhet
toezicht moeten overnemen.
De algemene klacht is gebrek aan samenwerking, versnippering en verkokering
van instituties en voorzieningen. Het gaat dan vaak om de relatie tussen justitiële
instituten en hulpver]ening, tussen algemene en justitiële hulpverlening en gees-
telijke gezondheidszorg. Veel resultaten die in afzonderlijke interventies zijn
behaald, worden vaak daardoor tenietgedaan.'~~'
De instellingen en instituties verkeren intussen bijna in een permanente staat
van reorganisatie. Men zoekt de oplossing in verbetering van de oiganisatie,
fusie en schaahergroting.
De vraag die ik in dit verband zou willen stellen is of de werkelijke oorzaak van
het tekortschieten van de maatschappelijke interventie ten aanzien van jeugd-
criininaliteit niet veel dieper is gelegen dan in organisatorische en professionele
tekortkomingen. Sterker nog, misschien is niet de organisatie, maar juist de
grondslag van de jeugdhulpverlening inadequaat. En misschien wordt het kwaad
daardoor verergerd in plaats van bestreden.
De~ze laatste groep vragen komen in deze studie over het algemeen slechts ter-
loops aan de orde omdat zij met de centrale vraag, namelijk de oor~zaak van de-
linquent gedrag bij jeugdigen, niet specifiek van doen hebben.
De eerste twee groepen leiden tot de al in de inleiding genoemde onderzoeksvra-
gen, namelijk:

i. Welke rol speelt opvoeding bij het ontstaan en de ontwikkeling van delin-
quent gedrag bij jeugdigen, en

2. ~velke factoren, buiten de opvoeding, spelen in deze nog meer een rol?

Hierop ga ik iu de volgende hoofdstukken nader in.

"'; Boenderinaker. i999; Van der Ploeg, i999.
""' Zie ook Schu~t, ?003.
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HOOFDSTUK 2

OVER OPVOEDING

2.i. Inleiding

In dit hoofdstuk wil ik mij bezig houden met de in de inleiding genoemde eerste
onderzoeksvraag: welke rol speelt opvoeding bij het ontstaan en de ontwikkeling
van delinquent gedrag bij jeugdigen?
Derhalve wil ik om te beginnen de veranderingen beschrijven die zich de laatste
decennia hebben voorgedaan en zich nog steeds voordoen, ten aanzien van de
opvoeding van jeugdigen en de relatie tussen ouderen en jongeren.
Voor een goed begrip daai-~~an moet ik eerst nog verder teruggaan in de historie.
De sitnatie die thans verandert, heeft namelijk ook niet altijd bestaan. Nlijns
inziens is het denken en de praktijk, in dit geval met betrekking tot opvoeding,
beter te begrijpen als men deze kan beschrijven tegen een historische achter-
grond.
Vooral de door Ariès~ geformuleerde en door Dasberg" in Nederland bekend
geworden theorie over het ontstaan van `kinderland' speelt hier een rol. Kinder-
land is dan 'het beschermde en geprivilegieerde gebied' waar kinderen werden
(worden) 'grootgebracht door ze klein te houden' ( Dasberg).
De discussie over het ontstaan, bestaan en eventueel verdwijnen van dit 'kinder-
land' en de implicaties daarvan voor de opvoedingstheorie en -praktijk, evenals
voor de positie van kinderen en jongeren in de samenleving is eigenlijk nog volop
aan de gang..j Zij is mijns inziens vooral belangrijk, omdat de huidige ideeën over
opvoeding, de gevestigde opvoedingspraktijk, alsmede de instituties en wetten
die daarmee verbonden zijn voor een groot deel op dit ideaal van 'kinderland'
zijn gebaseerd.
Ik geef in paragraaf 2.2. een samenvattende beschrijving van de hierl.oor be-
doelde theorieën over het ontstaan van 'kinderland' alsmede de discnssies daar-
over.
In paragraaf 2.3. beschrijf ik vervolgens wat er in de recente periode veranderd
is, waardoor niet zozeer het ideaal, als wel de praktische betekenis en realiteit
van dit ` kinderland' in snel tempo, zo niet verdwijnt, dan toch wel verandert.
Hierbij refereer ik onder meer aan het werk van Neil Postman, ' The disappea-
rance of childhood', de mede hierop gebaseerde beschouwing van Koops in de
Langeveldlezing 2000, maar ook aan recente onderzoeken naar de opvoedings-
praktijk in Nederlandse gezinnen.~
Op de implicaties van deze veranderingen voor de praktijk van de opvoeding en
de verhouding tussen ouders en kinderen of tussen ouderen en jongeren ga ik in
paragraaf 2.4. nader in. Daarbij constateer ik een grotere gelijkwaardigheid tns-

Ariès, iy6o.
Dasberg, i97i, i977.
Postman, i984; Koops, zooo; Le~-ering, 2000.
Rispens e.a., iyy6; Sociaal Cultureel Planbureau, iyy2, 2002; ~'an den Brink, iqy7.
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sen ouders~opvoeders en jeugdigen, maar tegelijk ook (nog steeds) een grote
betrokkenheid.
In deze paragraaf besteed ik ook aandacht aan de implicaties ~-an de beschreven
~'eranderingen ~-oor instituties buiten het gezin, met name het onderwijs, ~-rije-
tijdsbesteding, jeugdbeleid en commercie. Uiteraard kan dat niet anders dan vrij
beknopt geschieden.
In paragraaf 2.5. ~vijd ik een apai-te beschoinving aan de opvoedingsproblematiek
met betrekking tot kinderen en jeLigdigen uit milieLis met een niet-Nederlandse
cLilturele achtergrond. Een reden hiervan is gelegen in de aandacht die deze zaak
krijgt in de maatschappelijke discussie. Ik hoop aan te tonen dat de implicaties
~~an de in paragraaf 2.3 beschre~~en maatschappelijke ~.eranderingen ~~oor al-
lochtone en autochtone jeugdigen en gezinnen niet zo heel ver uiteenlopen, maar
wel een tempo~'erschil kennen. Daarbij kunnen de problemen die ~vorden ~~er-
oorzaakt door de in de laatste tijd toeneinende segregatie tussen bevolkings-
groepen natuurlijk niet worden ontkend.
In z.6. besteed ik e~pliciet aandacht aan de problemen en knelpunten die de in
de ~'oorgaande paragrafen beschreven ontwikkelingen op het terrein van opvoe-
ding en bejegening van jeLigdigen met zich mee kLinnen brengen. Het gaat dan
o~~er specifieke risicogroepen, of liever risicosituaties. Hierbij komen vooral de
oorzaken ~-an gewelddadig en crimineel gedrag aan de orde, maar ook andere
~-ormen ~-an de~~ant gedrag.
Dit resLdteert in een toepassing van wat in dit hoofdstuk te berde is gebracht op
het ondeitiverp `jeugdcriminaliteit'. Daarbij gaat het zowel over het verschijnsel
jeLtgdcriminaliteit op zich als o~~er de maatregelen en instituties ter correctie en
pre~.entie daai-~-an.

2.2. `Opvoeden als historisch verschijnsel'

Het verschijnen van het boek ~an Dasberg `Grootbrengen door kleinhoLlden,
op~-oeding als historisch ~-erschijnsel' in 197i~ ontketende in Nederland een be-
trekkelijk nieuwe discussie onder pedagogen. Daarbij werden zowel de klassieke
ideeën op dit gebied, als de in die tijd progressie~'e opvattingen, zoals ~-rije, anti-
autoritaire opcoeding, in breder kader geplaatst en - in ieder geval ~~oor mij - uit
de 'wie-heeft-gelijk' sfeer gehaald.
Dasberg maakte onder meer gebruik van het historisch onderzoek ~~an de
Pransman Ariès.
Ariès baseerde zijn theorieën ~ooral op een diepgaande shidie van sdiilderijen,
waarop kinderen werden afgebeeld. Hij toonde daarbij aan dat pas vanaf de
tweede helft ~~an de achttiende eeuw de uitbeelding ~~an kinderen zich duidelijk
onderscheidt ~-an de volwassenen. Kinderen worden `kinderlijk' afgebeeld, dra-
gen kinderkleding, en dergelijke.
Daaiti.óbr zijn eigenlijk alleen heel kleine kinderen en baby's als zodanig te her-
keiuien. En ook dan - zoals middeleenwse afbeeldingen van het kindeke JezLis -
lijkt het een kleine ~-olwassene.
Critici can Ariès hebben hem rei7veten dat hij zijn conclusies baseerde op slechts
een zeer beperkt aantal schilderijen. Koops en medewerkers hebben recent ech-

~ Datiberg, t971~ 19'7.
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ter aangetoond dat de bestudering van een veel groter en representatief aantal
schilderijen en andere atUeeldingen de conclusie van Ariès bevestigt~~
Ook afgezien van de iconogratïsche studie van Ariès c.s. maakte historische stu-
die ook duidelijk dat er sinds de achttiende eeuw, met name in de burgerlijke
kringen, aparte kinderkamers verschenen in huizen, speciale kinderlectuur werd
geschreven en de ontwikl:eling van speciaal kinderspeelgoed een rol ging spelen,
kortom dat er een steeds grotere scheiding optrad tussen de wereld van het kind
en die van de volwassene.~ Aldus plaatste Dasberg het denken over opvoeding en
de daarop gebaseerde praktijk in een historisch, of liever cultuurhistorisch kader
en legde daarbij ook een verband met maatschappelijke en economische ontwik-
kelingen. Zij omschreef haar benadering destijds als 'historisch materialistisch'.
Beknopt weergegeven komt de beschouwing van Dasberg op het volgende neer.
De hedendaagse (in i975!) opvattingen over opvoeding dateren in eerste instan-
tie uit de achttiende eeuw. Niet voor niets wordt (of werd) Jean Jacques Rous-
seau (i7i2-i778) gezien als de belangrijkste grondlegger van de pedagogiek, ook
al staan zijn ideeën uiteraard niet los van andere filosofen uit zijn tijd en daar-
voor, zoals Nlontaigne (i533-i59~) en John Locke (1632-i7o4).
Rousseau was een der eersten die het kind als een apart wezen poneerde, onder-
scheiden en afgescheiden van de volwassenen.
Het opvoedingsideaal dat hij beschreef in zijn beroemde `Emile', was een situatie
waarin een kind of jeugdige in een van de volwassen sainenleving afgesloten,
veilige wereld kon opgroeien, onder leiding van een opvoeder die geheel gericht
was op de ontwil:l:eling van zijn (haar) pupil.
Stapsgewijs moest de jeugdige alle kennis en vaardigheid worden bijgebracht die
hij (of zij) later nodig zou hebben. Maar vooral de eigen natuurlijke ontwik-
keling, het psychische rijpingsproces van de jeugdige, diende in deze beschermde
situatie ruimte te krijgen om tot ontwikkeling te komen. Overigens wel begeleid
en gesttnird door de opvoeder.
1~1en kan zich afvragen of Rousseau met deze beschrijving van een opvoedings-
situatie niet zozeer een opvoedingstheorie heeft willen ontwikkelen als wel een
context heeft willen scheppen om zijn filosofische ideeën te verduidelijken. Feit
is, dat na hem generaties pedagogen zijn opgestaan die wel degelijk theorie en
praktijk van de opvoeding voor ogen hadden en daarbij Rousseau's idee van een
beschermd en door volwassen opvoeders gecontroleerde kinderwereld op allerlei
manieren hebben ont~vikkeld.
Dasberg wijst erop dat deze opvatting over de opvoeding van kind en jeugdige
niet alleen te maken had met de ideeën van de Verlichting en het daarbij beho-
rende mensbeeld, maar ook met de veranderende maatschappelijke en eco-
nomische situatie. Immers, de achttiende eeuw is niet alleen de eeuw der
~'erlichting, maar ook van de opkomende industriëel-kapitalistische, burgerlijke
samenleving.
Deze samenle~~ng had meer en meer behoefte aan mensen met een brede en
gedegen vorming en opleiding. De jeugd diende een voorbereiding te onn~angen

~~ Koops, i998.
Zie ook: Van den Berg, Dietabletica, i956, i977; ~'an Ussel, lle geschiedenis van het
seksuele probleem, iq68.
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op het functioneren in een samenleving die veel meer kennis, discipline en ont-
wikkeling, maar ook indi~~idualiteit vereiste dan in de eeuwen daarvoor.
In de loop ~'an de achttiende en negentiende eeuw is er, met alle variaties en
nuances, een opvoedingsdenken ontstaan, dat de nadruk legde op de bescher-
ming van het kind en de jeugdige (tot aan de volwassenheid) tegen de als gevaar-
lijk beschouwde in~~loeden van de volwassen maatschappij, met name daarin
voorkomende ~-erschijnselen als geweld, seksualiteit, dood en dergelijke. Tegelijk
wordt de begeleiding en sturing van kinderen in de hand gelegd van volwassen
en be~-oegde opvoeders. Kortom een 'kinderland' waar een kind kind kon zijn en
zich op een eigen natuurlijke manier kon ont`vikkelen. Maar wel onder regie en
controle van de vohvassenen.
Postman", refererend aan Eisenstein, Tuchman en P1umU, brengt het ontstaan
van het begrip 'kind' en de onderscheiding daal~-an van de vohvassene vooral in
verband met de uitvinding en ilnplementatie van de boekdrukkunst en het daar-
door ontstane'intellectuele domein van geletterdheid', dat uiteraard met de Ver-
]ichting sterk verbonden is. Hetzelfde geldt voor het in de zestiende en ze-
ventiende eetnv beginnende en in de achttiende en negentiende eeuw onder de
burgerlijke groepen algemeen wordende individualisme. In tegenstelling tot
.~riès en Dasberg leggen zij niet de nadruk op het ontstaan van een afgesloten
'kllldel'land', maar op het ontstaan van een 'domein van vo}wassenen' als gevolg
van de boekdrukkunst en het daaropvolgende intellectualisme, waarin kinderen
en jeugdigen niet of slechts na een ]eerperiode toegang hadden.
Postman en met name Tuchman wijzen er tevens op dat er Uinnen het denken
over 'het kind' min of ineer twee stromingen zijn te onderscheiden.
De ene gaat terug op Locke en legt vooral de nadruk op scho}ing en discipline-
ring van het kind. Het kind is een 'tabula rasa' dat beschreven moet worden.
Latere navolgers met een calvinistische achtergrond gingen zelfs uit van een
natuurlijke slechtheid van het kind dat door disciplinering en scho}ing `be-
schaafd' zou moeten worden.
De tweede stroming, vertegenwoordigd door Rousseau, legt juist de nadruk op
de natuw'lijke onschuld ~'an het kind en ziet de opvoeding vooral als een be-
scherming tegen de slechte invloeden van de volwassen wereld. De jeugdige
moet stapsgewijs vertrouwd met en tegelijk weerbaar tegen deze wereld gemaakt
worden, zonder dat daarbij de `onbedoiti~en natuur' mag worden beschadigd.
Uiteraard golden zowel de sociaal-economische werkelijkheid als de opvoe-
dingsideeën die ten grondslag }agen aan `kinderland', eigeulijk tot aan de rivin-
tigste eetnv, slechts voor een kleine elite van de bevolking, met name voor de
opkomende gegoede bw'gerij, draagster van de industriëel-kapitalistische ofte-
wel de burgerlijke samenleving.
Niettemin was deze opvatting in de eerste decennia van de twintigste eeuw zo-
zeer gemeengoed geworden dat men dit 'kinderland' zag als een natuurlijk gege-
ven, iets dat eigenlijk altijd had bestaan of minstens had moeten bestaan, een
basis voor een `goede en verantwoorde opvoeding.' Derhalve waren allerlei maat-
regelen, van de leerplicht tot de kindetwetten, op deze ideeën gebaseerd.
De discussie die overbleef handelde over de vraag wanneer een jeugdige dit kin-
derland mocht ~'erlaten, in hoeverre de ovelgang naar de volwassen maat-

s Postman.Iy8~}.
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schappij geleidelijk diende te geschieden, of inen de regie over het kinderland
wel aan ongeschoolde en wellicht ook onbetrouwbare ouders mocht overlaten.
Daarnaast speelde uiteraard ook de vraag hoe een 'natuurlijke ont~vikkeling' van
het kind er precies uitzag en op welke leeftijd de onderscheiden ervaringen dien-
den te worden aangeboden en wanneer kemiis en vaardigheden het beste konden
beklijven.
Om het betoog al iets meer in de richting van het onderwerp van deze studie toe
te passen: juist de bejegening van jeugdige criminelen sinds de achttiende eeuw,
zoals die onder andere door Leonardsy werd beschreven, is een illustratie van de
wijze waarop de hiecvoor omschreven visie op het kind in de maatschappelijke
discussie veld won. ,Jeugdige criminelen werden meer en meer apart gesteld van
volwassen delinquenten en htm werd steeds meer een zekere ontoerekeningsvat-
baarheid toegekend. In plaats daaiti~an werden een slechte opvoeding en het
slechte voorbeeld van ouders en de verdere omge~~ing verantwoordelijk gesteld
voor het criminele gedrag en achtte men onttrekking van de jeugdige aan de
omgeving en heropvoeding door discipline en onderlvijs noodzakelijk.
Ook al werd het ideaal van het beschermde 'kinderland', zeker in de vroege ne-
gentiende eeuw, nog geenszins op kinderen uit de lagere volksklassen in de prak-
tijk toegepast, toch blijkt vooral uit de discussie over de bejegening van jeugdige
delinquenten hoezeer deze werd beheerst door de gedachtegang over de positie
van jeugdigen, die later gemeengoed werd.
Overigens vindt men ook hier de eerder beschreven twee opvattingen terug van
het kind als onschuldig natuurlijk wezen en het kind als van nature openstaand
voor slechtheid en derhalve aangewezen op verantwoorde begeleiding en disci-
plinering.
Ook de theorieën van Freud (i856-i939) en diens ontdekking (of herontdekking)
van de kinderlijke seksualiteit tastten de opvatting van `kinderland' niet aan. In
de gedachtegang van Freud ziet men zelfs de hiervoor beschreven stroming terug
van het kind als van nature Ueheerst door driften en impulsen en dus aangewe-
zen op disciplinering en scholing om tot een aanvaardbare volwassene te wor-
den, al trok hij daaruit andere conclusies dan de cal~~nistische opvoedkundigen.
De andere, op Rousseau gebaseerde stroming van de `natuurlijke groei' ziet men
onder meer terug bij de `Vom Kinde aus'-beweging van Pestalozzi (i756-i82~) en
Fr~bel (i~82-i852) en later bij Rogers in zijn `Learning in freedom'~~~.
1~1et name ook de geschiedenis van de 'personalistische pedagogiek' (Ph. Kohn-
stamm, Langeveld) laat zien hoe deze in alle variaties verbonden is met het idee
van een beschermd en afgesloten, door volwassenen begeleid kinderland, waar
`het kind kind mag zijn.'
Toen Ariès dan ook aantoonde dat in vroegere tijden, tot halverwege de i8e
eeuw, deze kinderwereld helemaal niet bestond en kinderen eigenlijk 'volwas-
senen in zakformaat' waren, bracht dit een schok teweeg, die het opvoedktmdig
denken min of ineer op zijn kop zette. Met name de absolute geldigheid en het
vanzelfsprekende van het `kinderland-ideaal' werd ter discussie gesteld.
Overigens wil dat nog niet zeggen dat kinderen en jeugdigen in vroegere tijden
volledig aan volwassenen gelijk waren gesteld en geen aparte plaats in de samen-

~~ Leo~iards, i995.
~" Rogers, i97i.
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le~~ng innamen. Allerlei studies over jeugdcultuur en folklore" hebben aange-
toond dat reeds in oude tijden jongeren een onderscheiden plaats in de (lokale)
samenleving innamen en daarin speciale acti~~iteiten ontwikkelden, die overigens
ook weer waren ingebed in de cultuur als geheel.
Men moet daarbij bedenken dat de samenle~~ing in het voorindustriële tijdperk,
en tot in de twintigste eeuw nog op het platteland, er heel anders uitzag dan de
moderne maatschappij die wij kennen. De samenleving was veel meer, of zelfs
uitsluitend, een 'groepssamenleving'. Individuen, zowel jongeren als ouderen,
maakten in de eerste plaats deel uit van een groep, de boeren(groot)familie, de
dorpssamenleving, de adelijke familie, in zekere zin ook de `ambachtsfamilie' van
meester, gezellen en leerlingen. De ont~~~kkeling van de persoon was in geen
enkel opzicht los te zien van het groepsverband waaivan het indi~~du deel uit-
maakte. Dit is enigszins vergelijkbaar met wat wij nu aantreffen in traditionele
agrarische samenlevingen in niet-geïndustrialiseerde gebieden.
Niet het `kinder- ofjeugdland' was dus zo nieuw, maar de vorm eivan en vooral
de speciale regie die volwassenen daarover gingen voeren. En niet zomaar wille-
keurige vohvassenen, maar degenen die daartoe door de overheid bevoegd wer-
den verklaard. De ouders van het kind kregen binnen het moderne gezin
weliswaar een grote en natuurlijke taak toebedeeld, maar zij waren daarin niet
meer geheel ~a-ij. Door of namens de overheid werd hun handelen getoetst aan de
erkende maatschappelijke normen. In dit verband zouden we het `kinderland'
kunnen zien als een specifiek instrument in het proces van `civilisatie' (Elias) of
van disciplinering (Foucault).'-
Ongeveer tegelijk met het hiervoor beschreven 'kinderland' ontstond wat wij
tegenwoordig noemen `het moderne stadsgezin' of kerngezin, de min of ineer
geïsoleerde en autonome leefeenheid van vader, moeder en enige kinderen. Net
als `kinderland' was dit kerngezin halverwege de twintigste eeuw zozeer alge-
meen geworden dat men het zag (en veelal nog ziet) als de natuurlijke samen-
le~~ngsvorm en dito opvoedingsmilieu. Slechts weinigen stonden er bij stil dat dit
kerngezin nog slechts kort bestond en eeuwenlang vooraf werd gegaan door een
veel groter en diffuser samenlevingsverband, namelijk de grootfamilie.
De gezinssociologie'; heeft hier recentelijk aandacht op gevestigd en daarmee
een belangrijke bijdrage geleverd aan de theorie rondom het ontstaan van `kin-
derland' en de relativering daarvan.
We zien trouwens dat de autonomie van dit kerngezin eigenlijk al spoedig, veel
meer dan de vroegere familie, werd ingeperkt en onderworpen aan controle door
de gemeenschap, ofivel de overheid. En wel in de vorm van zuigelingenzorg,
inentingsplicht, leerplicht, kinderwetten, opvoedingsadviezen en dergelijke.

Van Hessen, i966.
Elias ziet de ontwikkeling van de Westerse samenleving als een voortgaand proces ~~an
cirilisering waarbij de normen en waarden van de hogergeplaatsten meer en meer
worden o~~ergenomen door de grote massa. Zie: N. Elias: Het ci~~ilisatieproces, socio-
genetische en ps}~chogenetische onderzoekingen, Antwerpen, i982 - Foucault ziet de
inaatschappelijke ontwikkeling sinds de vijftiende eeuw als een voortgaand discipline-
ringsproces waarbij de grote massa van het ~-olk met allerlei middelen wordt gedwon-
gen tot een gedrag dat himien de geldende cultuur gewenst is. Zie: D1. Foucault:
Sur~.eiller et Punir, Parijs, i975.
Koo~~, i967, i97g, 19g9.
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2.3. Het ~erdwijnen van `kinderland'

Als ik spreek over het verdw-ijnen van het in de vorige paragraaf beschreven `kin-
derland' na de tweede helft van de t~ti~intigste eeuw, dan moet men zich realiseren
dat deze opvoedingssituatie niet gelijktijdig en ook niet in dezelfde vorm voor
kinderen uit uiteenlopende maatschappelijke groepen realiteit was.
Bovendien dient men onderscheid te maken tussen de verschillende leeftijds-
groepen. Men kan kinderen en hun opvoedingssituatie, zeg maar, beneden de zes
of zeven jaar, niet gelijk stellen met die van tieners. 1~1en kan zeggen dat voor
heel jonge kinderen, beneden de vier à vijf jaar een beschermde situatie in zekere
zin altijd heeft gegolden en ook wel zal blijven bestaan. En een uitbreiding van de
leerplicht tot achttien jaar wil niet zeggen dat ook boven-zestienjarigen in gelijke
mate als jongere kinderen aan de beslotenheid van het kinderland waren onder-
worpen.
In het navolgende betoog worden de verschillen tussen de leeftijdgroepen schijn-
baar enigszins veronachtzaamd. Er wordt soms gesproken over kinderen, soms
over jeugdigen, soms over jongeren. Ik realiseer mij dat dit onduidelijkheid in de
hand kan werken. Dat ik ervan afzie dit onderscheid tussen leeftijcígroepen
steeds expliciet te vermelden betekent niet dat ik alle leeftijden over één kam wil
scheren.
Het gaat mij echter om de idee of het ideaal van `kinderland' alsmede het ver-
dwijnen daarvan. Hoewel dit ideaal in de praktijk ook op verschillende leeftijd-
gi~oepen verschillend werd toegepast, bleef de basisgedachte gelijk. Het kind en
de jeugdige moesten tot aan de voliuasseiilieid in principe in de beslotenheid
van kinderland verblijven. Een glijdende afl~ouw naar grotere autonomie in de
puberteit en adolescentie deed daaraan niet af. Integendeel, de verlenging van de
leerplicht onder meer laat zien dat men juist de greep ook op oudere leeftijds-
groepen wilde verstevigen.
Het verdwijnen of relativeren van het ideaal van `kinderland' is het eerste te con-
stateren bij de wat oudere jeugd. En wel het eerste bij de jeugd zelf, vervolgens
bij de ouders en directe opvoeders en pas later, of soms nog helemaal niet, bij
beleidsmakers en pedagogen. 1~Iaar de mate waarin ook jongere leeftíjdsgroepen
aan het proces onderhevig zijn neemt sneller toe dan men voor mogelijk zou
houden.~-~
Zo kan men het formuleren van `de Rechten van het Kind' zien als een pleidooi
voor `kinderland', maar nadere beschotne~ng leert dat het in feite gaat over de
ontvoogding van het kind en de vergroting van diens autonomie.
Ten aanzien van zowel de inspanningen in de samenle~~ng tot het handhaven
van het ideaal van `kinderland' als het feitelijke verdwijnen ervan is de rappor-
tage in de jaren vijftig interessant van een grootscheeps onderzoek naar de maat-
schappelijke situatie van de Nederlandse jeugd~; en het later verschenen rapport
van het onderzoek `De moderne jeugd op weg naar volwassenheid'~~.

Zie ook: Grapendaal, i996; Bol, t992.
Onderzoek naar de maatschappelijke venvildering der jeugd, Dlinisterie ~~an Onder-
wijs, i952~53.
HOOg~~eld Instituut, i954.i r,
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Deze rapporten veroorzaakten in het naoorlogse Nederland nogal wat opschud-
ding omdat bleek dat de arbeidersjeugd in de steden en de plattelandsjeugd in
Nederland allerminst voldeden aan de normen en levenswijze die de opdracht-
gevers - het Ministerie van Onderwijs - maar ook de onderzoekers en toonaan-
gevende pedagogen voor normaal en "~enselijk hielden.
Met name het gedrag met betrekking tot seksualiteit, de wijze van vrijetijds-
besteding en de houding ten aanzien van arbeid en van huwelijk en gezin bleken
nogal af te wijken van hetgeen men als norm beschouwde.
In eerste instantie schreef inen de gevonden situatie toe aan de demoraliserende
invloed van de tweede wereldoorlog. Tal van beleidsinitiatieven werden ge-
nomen om de arbeidersjeugd weer `op de rails' te krijgen: club- en buurt-
huiswerk, vormingswerk voor bedrijfsjeugd, verlenging van de leerplicht. Men
zou kunnen zeggen dat de pedagogen en politici de ontdekking dat lang niet alle
kinderen en jeugdigen deelden in de `zegeningen' van `kinderland' beantwoord-
den met een verhevigde inspanning om ook de jeugd uit de lagere sociaal-
economische groepen binnen dit ideaal te dwingen.
Maar volgens Dasberg begon dat ideaal, in ieder geval de realiteit van `kinder-
land' juist na de oorlog af te brokkelen.'' Zij wees erop dat de verschrikkingen
van de tweede wereldoorlog, de desintegratie van gezinnen en gemeenschappen
die daatvan het gevolg was, het meer en meer onmogelijk maakten om de water-
dichte scheiding van de wereld van het kind en die van de volwassenen te hand-
haven. Jongeren, maar ook kinderen zagen te veel en werden geconfronteerd
met de onmacht en de verwarring van de volwassenen. En het is niet verwonder-
lijk dat die categorieën jeugdigen die toch al niet zo beschermd waren de eersten
waren die het kinderland weer verlieten.
In dit verband zijn ook de onderzoeken van Schelskyls in het naoorlogse Duits-
land interessant. Schelsky vond in zijn sociologisch onderzoek naar de situatie en
mentaliteit van de Duitse jeugd tussen i945 en 1955 een afkeer van de idealen
van vohvassenen en een sterke gerichtheid op het directe eigen leven en daarmee
verbonden belangen. Schelsky sprak in dit verband van `Privatismus' en noemde
het boek waarin hij de resultaten van zijn onderzoek presenteerde 'Die Skepti-
sche Generation'.
Ook Schelsky noemt de etvaringen en verschrikkingen van de tweede wereld-
oorlog, alsmede de teleurstelling over de betrouwbaarheid van de oudere (oor-
logs)generatie, als oorzaak van deze `Privatismus' onder de jeugd. De meeste
jongeren erkenden de volwassenen van htm tijd niet meer als leiders en be-
schermers.
De vraag is nu in hoeverre deze aanvallen op de veiligheid van `kinderland' door
de directe confrontatie met de oorlogshandelingen en gevolgen daail~an ook
golden voor de jeugd in ]anden die minder direct met de oorlogssituatie waren
geconfronteerd, met de name de jeugd in Amerika en Canada en in mindere ma-
te in het Verenigd Koninkrijk. Als de veronderstelling van Schelsky en Dasberg
juist zou zijn, zou daar niet of in veel mindere mate de teloorgang van `kinder-
land' constateerbaar moeten zijn.

'- Dasberg, t972.
's Schelsk~~, ty63.
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Andere publicaties, met name van Da~~d Riesman tonen aan dat dit niet het ge-
val was. Ook in de Verenigde Staten bleek de ~-erhouding tussen de generaties
ingrijpend gewijzigd, zelfs nog in sterkere mate dan in Europa.
In zijn boek 'The Loneh. Crowd''~ beschrijft Riesman het ontstaan van de `outer-
directed personality' (vertaald in Nederland als `de door anderen bepaalde
mens'). Het gedrag van dit nieuwe tt-pe mens wordt niet meer zoals in de traditi-
onele maatschappij bepaald door de traditie. Ook niet meer, zoals in de vroegka-
pitalistische samenleving, door eigen geweten en overtuiging. Gedrag en
mentaliteit van deze mens zijn een resultante van de steeds w~sselende menin-
gen, opvattingen en belangen van het moment in de dírecte omgeving.
Zijn gedrag wordt bepaald door een soort `radarsysteem' dat de signalen van de
meest uiteenlopende maatschappelijke be'invloedingssystemen, zoals de media,
de economie, de kennissenkring, opvangt.
In een dergelijke situatie, aldus Riesman, richten ouderen zich eerder naar het
gedrag van jongeren dan omgekeerd. Immers, de jongeren vangen de signalen
vaak eerder en zuiverder op, minder belast als zij zijn met 'verouderde' invloeden
als traditie en levensbeschouwing. Zij staan dichter bij de veranderingen in de
maatschappij. Een `geslaagd man', aldus Riesman, is iemand die poptdair is bij
de vrienden en vriendinnen van zijn kinderen.
Riesman noemt niet de tweede wereldoorlog als oorzaak van de veranderingen,
maar de ontwikkeling van een hoogindustriële, d}~naniische samenleving. En die
was op dat moment in Amerika al veel verder voortgeschreden dan in Europa.
Hoewel Riesman tegenwoordig nog nauwelijks wordt geciteerd, treft men zijn
opvattingen in allerlei beschouw~ngen aan, onder andere bij Postman-". In deze
gedachtegang is het niet de bescherming van het `kinderland' die bezwijkt onder
het geweld van de boze buitenwereld, maar de wereld der volwassenen die ver-
andert en daardoor gemakl:elijker voor kinderen en jongeren toegankelijk wordt.
Zonder Riesman als zodanig te noemen, werkt Postman dit gegeven verder uit.
Zoals reeds eerder aangegeven, ziet Postman `het kinderland' niet primair als iets
dat door de volwassenen initieel geschapen was, nodig ter voorbereiding van het
functioneren in een industriële maatschappij. Hij ziet als basis voor `kinderland'
primair het ontstaan van een `wereld der volwassenen', een voor kinderen onbe-
reikbaar en verboden gebied van `geletterdheid'.
En juist deze door de boekdrukl:unst ontstane wereld van het geschreven en
gedrukte woord en de daarbijbehorende prematuur van abstractie en formaliteit,
kwam sinds de tweede wereldoorlog steeds meer onder druk te staan. Niet door
die oorlog zelf - hoewel die er wellicht mee samenhing - maar door de opmars
van de beeldctiltuur, de massamedia en daardoor geschapen absolute openheid
van informatie, `de totale onthulling'.
Aanvankelijk was het, naast de radio, nog slechts de film, die het leven van grote
groepen mensen van hoog tot laag ging beïnvloeden, maar steeds meer werd dit
de televisie, die een veel grotere impact had en recent - Postman noemt dit nog
niet eens - internet. Koops" wijst erop dat door internet de toegankelijkheid van
informatie definitief niet meer aan volwassenen is voorbehouden. Een belang-

'y Riesman, iy57.
"' Postman, i982.
'' Koops, 2000.
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rijke rol speelt hierbij ook de reclame, die prominent aanwezig is in 'alle hoeken
en gaten' van de leefivereld van kinderen en jeugdigen, zowel als van volwas-
senen.
In dit verband is een studie van Patricia l~larks Greenfield-~ van belang die de
invloed van de nieuwe media, televisie, computers, videogames op de ontwike-
ling van kinderen beschreef. Ook haar conclusie is dat er een nieuwe beeldcul-
tuur is ontstaan, waar infotmatie niet alleen meer door middel van geschreven of
gesproken woord, digitaal dus, wordt overgebracht, maar veel meer analoog,
door middel van het beeld. Overigens veelal verbonden met schrift. Meer dan
Postman ziet zij de ontwikkeling als gemengd. Het (gedrukte) woord blijft naast
het beeld van belang.
Wel signaleert zij - zij het minder negatief geëvalueerd dan Postman - een ver-
andering in de communicatie tussen ouderen en jongeren, tussen leraren en
]erenden. Beiden ondergaan samen de invloed van het beeld. Dit kan de onder-
linge communicatie versterken en dus ook de gelijkwaardigheid verhogen.
Opvoeding wordt dus minder het doorgeven van informatie door de vohvassene
aan de jeugdige, maar het met elkaar bespreken van wat men samen ziet. Overi-
gens op voorwaarde dat de basis voor communicatie aanwezig is. Zo niet, zoals in
slecht-fimctionerende gezinnen, wordt het beeld van de tv eenzijdig geconsu-
meerd.
Juist voor kinderen en jeugdigen in ongunstige opvoedingssituaties, waar de
telev~isie een 'elektronische bab}~sit' is geworden, kan volgens Marks Greenfield
het negatieve effect van de ongebreidelde beeldinformatie en -entertainment ne-
gatieve effecten op de ontwikkeling hebben.
Het `kinderland' als afgesloten en beschermd domein verdwijnt, niet otndat we
deze bescherming niet meer nodig vinden, maar omdat de wereld der volwasse-
nen niet meer voor het kind is af te schermen.
Zoals reeds eerder gesteld, ontwikkelde zich na de tweede wereldoorlog in de
westelijke landen een hoogindustriële samenleving en vervolgens, sinds het be-
gin van de jaren zestig, een informatiemaatschappij. In deze samenleving werd
enerzijds de persoonlijke vrijheid en autonomie steeds verder doorgevoerd, maar
anderzijds werd die samenleving ook steeds meer een netwerk van van elkaar
afhankelijke groepen en indi~zduen. l~~en spreekt van de `informatiesamenle-
ving', maar ook van de 'netwerkmaatschappij`'~;
Als men het vanuit een sociaal-economisch gezichtspunt wil bekijken, maakten
de steeds ingewikkelder productiewijzen en organisatie daatti'an het eigen initia-
tief, de autonomie van werknemers en burgers noodzakelijk. Anderzijds kon
men, ongeacht de politieke opvattingen van regeringen, het zich niet veroorloven
de aldus toegeruste bw~gers door ziekte, invaliditeit of werkloosheid 'af te schrij-
ven'.--~
Zo ontstond dus de indi~~dualisering, maar ook de verzorgingsstaat, de persoon-
lijke vrijheid en atrtonomie van bulger en consument, maar ook de manipulatie

~~ nlarks Greenfeld, i9g4.
~3 ~'an Dijk, 199i.
~; De Swaan, i98g.
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van dezen door een ingewikkeld en ongrijpbaar netwerk van beïnvloedings-
s`-stemen, van reclame, postbus-52-spotjes tot praatprogramma's." ~
In deze situatie - om een en ander maar even kort te sluiten - ontstond, om met
Postman te spreken, de `kindvolwassene' en tevens het 'verdwijnende kind'. Vol-
wassenen kwamen deels in dezelfde situatie terecht als kinderen. Zij hadden niet
of veel minder een voorsprong in informatie. Maar de dynamiek van de samen-
leving - dat leerde Riesman ons - eiste van hen een mate van flesibiliteit en
plooibaarheid die jongeren en zelfs kinderen eerder tot voorbeeld maakte dan tot
object van bescherming en opvoeding.
Een rol daarbij speelde ongetwijfeld ook de onhvikkeling van de 'verzorgings-
staat' of de 'verzekeringssamenleving'. In het eerste geval werd door of onder
regie van de staat een stelse] van sociale verzekeringen en sociale wetten tot
stand gebracht, in het tweede geval werd dit gedaan door particuliere verzeke-
ringsmaatschappijen. In beide gevallen ontstond echter een bescherming én
beheersing van de individuele mens 'van de wieg tot het graf. Dit maakte het
individu, jongere zowel als oudere, minder afhankelijk van de groep, familie of
`clan' waartoe hij of zij behoorde en gaf aldus ruimte aan de eerdergenoemde
individualisering. Maar ook werd hierdoor de gelijkwaardigheid van jongeren en
ouderen bevorderd.
Dasberg wees erop dat tegelijk met het verdwijnen van 'kinderland' een tegenzin
ontstond onder jonge vohvassenen om de veranrivoordelijkheid die bij de positie
van vohvassene hoorde, aan te gaan. Vroeger kleedde men kinderen als kleine
volwassenen, tegenwoordig kleden volwassenen zich als kinderen. En dat is niet
alleen maar een zaak van uiterlijk.
Het is dus niet zozeer dat `kinderland' verdwijnt, maar de scheiding tussen de
wereld van kinderen en volwassenen wordt in snel tempo geslecht. Beiden staan
grotendeels bloot aan dezelfde invloeden.
Overigens geldt de opheffing van de scheidslijnen ook voor andere categorieën,
hissen mannen en vrouwen, tussen verschillende maatschappelijke groepen en
`klassen', zelfs tussen btu~ger en overheid. Samenhangend hieimee ontwikkelde
zich wat De Swaan beschreef als de `onderhandelingshuishouding' na de `bevels-
huishouding'. Steeds minder gelden in de samenleving op uiteenlopende niveaus
vaste rolpatronen en verhoudingen, steeds meer moeten mensen in concrete
situaties met elkaar onderhandelen om de vrijheid (of verantwoordelijkheid) van
de één niet ten koste te laten gaan van die van de ander. Dat geldt in het bedrijf
evenzeer als in het gezin, in de politiek evenzeer als in het partnerschap.
Deze nieuwe situatie geeft jongeren en ook kinderen meer macht dan ooit, maar
ook verantwoordelijkheid. Het eerste is uiteraard gemakkelijker te aanvaarden
dan het laatste.
De heftige botsingen tussen jongeren en de gevestigde samenleving eind jaren
zestig en begin zeventig heeft waarschijnlijk meer te maken met deze overgang
van bevelshuishouding naar onderhandelingshuishouding, dan met - wat toen
velen dachten - een nieuwe sociale revolutie.
Intussen is deze onhvikkeling alweer enkele decennia oud en veel mensen heb-
ben zich de nieuwe situatie eigengemaakt, zich aan de verhoudingen aangepast

''~ Zie ook Zijderveld, i983.
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en hun weg daarin gevonden. Dat betekent, naar recent onderzoek aantoont,zb
voor een groot deel van de bevolking geen grote problemen, zelfs in zekere mate
een verbetering van hun situatie.
Binnen de gezinnen is sprake van een grotere gelijkwaardigheid, maar ook een
grote onderlinge betrokkenheid. Het onderhandelingsproces levert ouderen en
jongeren op wat zij zinvol vinden. Het proces van `geven en nemen' levert fricties

en belangentegenstellingen op, maar die wegen niet op tegen kameraadschap en
onderlinge steun.'-
Voor een minderheid pakte de situatie echter niet zo gunstig uit en worden de
gevolgen gekenmerkt door onzekerheid, conflicten en desintegratie.
Op grond van de door Patricia Marks Greenfield gerefereerde onderzoeken kun-
nen we zeggen dat de ontstane beeldcultuur, in combinatie met een goede com-
municatie en met handha~~ing van een gewijzigde functie van het geschreven
woord, een enorme verrijking betekent van ontwikkelingsmogelijkheden van
kinderen en autonomie van individuen. Maar als de beeldcultuur en de door
Postman beschreven 'totale onthulling' daaivan gepaard gaat met gebrek aan
communicatie, ontstaat veitivarring en vervreemding, zowel bij jeugdigen als bij
volwassenen.
In die zin zou de nieuwe situatie wellicht kunnen bijdragen aan de zogenaamde
'riveedeling van de samenleving', nu niet tussen de arbeidersklasse en de kapita-
listen, maar tussen participanten en buitenstaanders, ofwel degenen die profi-

teren van de informatie- en netwerkmaatschappij en de slachtoffers daaivan.
Het zou kunnen zijn dat hier een verband ligt met de oorzaken van jeugdcrimi-
naliteit. Immers de defecten van 'achterstandsmilieus' werken nu op allerlei ter-

reinen. De positieve mogelijkheden van de informatie, maar ook van welvaart en
autonomie worden gemist. Maar de negatieve effecten, invloed van geweld op

televisie en videogame, verwarring en vervreemding nemen juist toe.
In dit verband is het wellicht goed te wijzen op een publicatie van de Ameri-

kaanse ps~~chologe Judith Rich Harris-s. Rich Harris stelt, op grond van grondig

wetenschappelijk onderzoek en eigen ei-~~aring, dat de feitelijke invloed van ou-
ders en htm opvoeding op de ontwikkeling van hun kinderen veel geringer is dan
veel pedagogen en ontwikkelingspsychologen tot nu toe aannamen. De invloed
van leeftijdsgenoten, buurtgenoten en, met name, oudere kinderen in de omge-
v~ng krijgt in pedagogische literatuur weinig aandacht, maar is waarschijnlijk
vele malen groter dan die van de ouders.
Als dit in het algemeen al zo is, lijkt het waarschijnlijk dat het in bijzondere mate
geldt voor de hiervoor aangeduide kinderen uit milieus waar men toch al niet
goed raad weet met de begeleiding van kinderen en jeugdigen. Ook Bas Levering
wees in de Nationale Jeugdlezing van 2003 nog eens op de betrekkelijkheid van
de invloed van ouders op de ontwikkeling van htm kinderen. Dit wil overigens
niet zeggen dat opvoeding er helemaal niet toe doet. Dat beweert Rich Harris ook

-n

Rispens e.a., i996; Sociaal Cultureel Planbureau, i992; Raad voor Maatschappelijke
Ontwikkeling, 'Aansprekend opvoeden'.,2ooi; Sociaal Cultureel Planbureau: Rappor-
tage Jeugd, 2002.
Zie ook Sarah Blaffer Hard~-, 2000; Artikel Henk Spiering in NRC,8 april 2000:
'Flexibel opportunisme'.
Rich Harris, 1995.
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niet. Wel relativeert zij deze. Levering wijst er tevens op hoezeer de onrivikkeling
van kinderen en jeugdigen - in het gtmstige geval - tot stand komt in wissehver-
king tussen ouders en kinderen en door de kinderen, als het ware met terugwer-
kende kracht, eigenlijk wordt'afgemaakt'.'~~

2.4. Implicaties voor omgang en opvoeding

Wat zijn nu de gevolgen van de in de vorige paragraaf geschetste ontwikkelingen
voor de opvoeding en de orngang tussen jeugdigen en volwassenen?
Veel publicaties, vooral in de populaire pers, zijn in dit opzicht nogal pessimis-
tisch. In de inleiding memoreerde ik het inteiview met drie kinderrechters in
Vrij Nederland (juni i999). `Ouders voeden niet op', was de teneur van het arti-
kel. Ook de publicatie van 1~liijam Schhttelndreier.3~~ `Monsters van kinderen,
draken van ouders' ademt deze opvatting. `Ouders moeten het heft weer in eigen
hand nemen en weer grenzen en eisen gaan stellen', luidt de boodschap. Het-
zelfde geluid klinkt uit de, op het werk van Christopher Lash:;~ gebaseerde, publi-
catie van Lodewijks-Frenken 'Op opvoeding aangewezen'3'.
De gedachtegang is de volgende. De uit de `beweging van de jaren zestig en ze-
ventig' stammende tolerantie en anti-autoritaire opvoedingshouding heeft kin-
deren tot kleine godjes gemaakt aan wie geen enkele belemmering mag worden
opgelegd. `Kleuters wil is wet', luidde een artikel van Sch~ttelndreier in de
Volkskrant. Aan deze situatie moet een eind komen. Kinderen kunnen niet zelf
uitmaken wat ze willen. Ze kunnen de leiding, desnoods heel autoritair, van vol-
wassenen niet missen.
Recent wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld het reeds eerder genoemde
onderzoek `Opvoeden in Nederland' van Rispens, Heimanns en Nieeus~33, laat
een heel ander beeld zien. Verreweg het grootste deel van ouders en jongeren in
Nederland is redelijk tevreden over de opvoedingssituatie. In deze opvoeding
staan niet autoriteit of gezag van ouders (of conflict daarover) centraal, maar
overleg, ondersteuning en betrokkenheid. En dit leidt niet tot ongedisciplineerde
en ontremde kinderen, maar tot mondigheid (soms ook lastige mondigheid) en
wederzijds respect.
Zo te zien is de praktijk van de 'onderhandelingshuishouding' in het overgrote
deel van de Nederlandse gezinnen al behoorlijk geïncorporeerd. De vraag is
daarbij niet gebleken `moeten we grenzen en eisen stellen?', maar: `op grond
waarvan doen we dat?'
Men zou kunnen zeggen dat de `vrije op~~oeding' van de jaren zestig en zeventig,
waartegen Sch~ttelndreier en Lodewijks-Frenken terecht bezwaar maken, - die
overigens slechts in een zeer kleine groep werd gepraktiseerd - niet een verdwij-
ning van `kinderland' beoogde, maar juist een verabsolutering daarvan. Het kind
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Bas Levering: `De paradox ~.an een gelukkige jeugd', Nationale Jeugdlezing, Amster-
dam november 2003.
Schilttelndreie~r, i993.
Lash, iq8o.
Lodewijks-Frenken, iq8g.
Rispens e.a., iqq6.
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als het onaantastbare wezentje dat recht had op een onbelemmerde `natuurlijke
groei'. Het ideaal van Rousseau ten top gevoerd.
Wat de praktijk van de opvoeding in de meeste Nederlandse gezinnen laat zien is
partnerschap, waarbij men elkanders belangen erkent. Ook al zijn er uiteraard
de nodige conflicten, de wederzijdse betrokkenheid biedt een basis voor `geven
en nemen'. Uiteraard is het ook weer niet zo ideaal als in deze samenvatting
wordt gesuggereerd, maar toch zeker niet zorgwekkend. Althans in ongeveer
vijfentachtig procent van de gevallen.
Er zit dus een addertje onder het gras. En daarbij sluiten wij aan bij wat aan het
eind van de vorige paragraaf werd gezegd. Een minderheid van de gezinssituaties
geeft niet zo'n rooskleurig beeld. Voor acht tot tien procent van de jongeren en
kinderen in het onderzoek van Rispens c.s. is professionele hulp gezocht. Onge-
veer tien procent van de ouders zegt de opgaven van de opvoeding niet of slecht
aan te kunnen.
Voor wie in staat is de onderhandelingshuishouding vorm te geven, op een posi-
tieve manier weet te participeren in de nieuwe informatiemaatschappij, stelt de
opvoeding dan wel de omgang tussen volwassenen en jeugdigen hoge eisen,
maar levert ook veel goeds op. Wie echter niet aan de eisen kan voldoen, raakt
steeds verder in de problemen. Het overleg betekent conflicten, soms met ge-
weld, tolerantie betekent onverschilligheid, verwaarlozing of (wederzijds) mis-
bruik.
Onderzoek van Komen op grond van een analyse van dossiers van de Raad voor
de Kinderbeschenning over de periode van i9óo tot i999, toont aan dat materië-
le en emotionele kinderverwaarlozing niet afneemt, maar eerder toeneemt, on-
danks toegenomen welvaart en grotere aandacht voor emotionele aspecten in de
opvoeding, in de media en bij hulpverleners. Dit geldt ook voor mishandeling en
seksueel misbruik. Wat sinds de jaren zestig en met name in de laatste decennia
binnen de bemoeienis van de Raad voor de Kinderbescherming wel in sterke
mate blijkt te zijn toegenomen, zowel in frequentie als hevigheid, is jeugdcrimi-
naliteit.
Raad voor de Kinderbescherming heeft niet met de gehele jeugd te maken, maar
met de probleemcategorie, waarmee ook de eerdergenoemde kinderrechters in
aanraking komen. Deze jeugdigen en gezinnen behoren tot degenen die de nieu-
we situatie en de eisen die het verdwijnen van `kinderland' aan de opvoeding
stelt, niet aankonden.
Uit het onderzoek van Komen.;-~ blijkt nog een ander probleem, dat de moeilijk-
heden van ouders en kinderen uit deze groep nog verergert: de gebrekkige of
minstens onduidelijke wijze waarop hulpverleners en justitievertegenwoordigers
met de gewijzigde situatie omgaan. Het blijkt namelijk dat de beoordeling van
bepaalde opvoedingssituaties door medewerkers van de Raad voor de Kinder-
bescherming en ook door kinderrechters in de loop der onderzochte periode
nogal aan verandering onderhe~zg was. Het begrip 'verwaarlozing' werd in de
jaren zestig anders gedefinieerd dan in de jaren zeventig en tachtig en weer an-
ders in de jaren negentig. De beoordeling van crimineel gedrag als diefstal, ge-
weldpleging, vandalisme werd in de verschillende perioden ook met meer of

34 Kolllell, 1999.
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minder mildheid bekeken en ~-ormde ook lang niet altijd aanleiding ~~oor een
justitiële maatregel.
Want ook bij degenen die kinderwetten toepassen en daarop gebaseerde inter-
~.enties in het gezin uih~oeren heett de onderhandelingshuishouding toegeslagen.
(Dit nog afgezien van andere oorzaken, zoals capaciteitsproblemen bij justitiële
instellingen, die soms tot soepelheid dwongen.)
De moeilijkheid daarbij bleek echter dat de genoemde kinderwetten nu juist
uitgingen van het ideaal van 'kinderland'. Het verdwijnen daar~-an, wat ook de
hulpverlenende instanties hebben opgemerkt, al was het maar door de toegeno-
men mondigheid van cliënten en allerlei klachtregelingen, heeft vooralsnog
vooral geleid tot onzekerheid.
En daarmee tekent zich voor de 'probleemcategorie' van ouders en kinderen een
dubbele nood af: zij kunnen de eisen van de opvoeding niet aan, maar de inter-
venties ~~an justitie en hulp~-erlening stetuien hen niet, maar maken in ~-eel gev~al-
len de situatie juist moeilijker.
En dit zou een verklaring kunnen zijn van de in het vorige hoofdstuk genoemde
constatering dat de jeugdcriminaliteit in het algemeen genomen, slechts beperkt
toeneemt, maar dat een kleine groep steeds meer persistent en gewelddadiger
wordt - en steeds jonger.

2.5. Opvoeding en cultuur

A1 eerder werd geconstateerd dat jongeren ~-an allochtone atkomst, in het bij-
zonder Marokkanen en Antillianen, relatief zijn o~~ervertegemvoordigd in de
criminaliteitsstatistieken. Over de oorzaken hieivan en wat het precies te maken
heeft met de culturele achtergrond, daaro~~er zijn de desktuidigen het niet eens.,~,~
Wanneer we het echter hebben over opvoeding en met name o~.er het ontstaan
en verdwijnen ~-an 'kinderland', is het niettemin noodzakelijk om toch stil te
staan bij de specifieke opvoedingssituatie van met name Marokkaanse, Turkse,
Surinaamse en Antilliaanse kinderen en jeugdigen.
Onderzoek hierover i'~ werpt mijns inziens een speciaal licht op de problematiek
en kan wellicht verhelderend zijn met betrekking tot de wijze waarop jeugdigen
van allochtone herkomst bij criminaliteit betrokken raken.
Om te beginnen moet worden gesteld dat de op~.oedingssituatie, ook binnen één
etnische groep, bijvoorbeeld de Marokkanen, niet eenduidig is. Er zijn grote
verschillen, zowel tussen groepen als tussen individuele gezinnen, alsook tussen
di~~erse generaties. Niettemin zijn er enkele algemene gegevens te noemen die
verhelderend kunnen zijn voor ons betoog.
Onderzoekers wijzen erop dat een gedeelte van de in Nederland verblijvende
Dlarokkaanse gezinnen (dat geldt ook ~-oor een deel der 'Ctn~kse immigranten)
afkomstig zijn van het platteland, waar sprake is van een pre-industriële maat-
schappij met de daarbij behorende sociale structuur.

3s F.van Gemert: Ieder voor zich; kansen, cultuttr en criminaliteit ~.an Aiarokkaanse
jongens, Amsterdam, iyy8.
Reactie ~-an Junger, ~Vittebrood en Timman hierop :'Etniciteit en ernstig en geweld-
dadig crimineel gedrag'; In: Loeber, Slot en Sergeant, 2ooi.

36 Pels c.s., iyy4.
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r'11s we dit gegeven vertalen in termen van het ontstaan van `kínderland' dan
betekent dit d: ~ de sociale situatie in het land van herkomst in zekere zin over-
eenkomt met ~lie in het Europa van vóór het ontstaan van het `kinderland-
ideaal'. De samenleving was vooral een groepssamenle~~ng, waar zowel ouderen
als jongeren ondergeschikt zijn aan de groep, de familie of de dorpssamenleving.
Kinderen tot ongeveer zes à zeven jaar genoten een speciale bescherming en
~-erzorging, niet per se door de eigen ouders, maar ook door oudere broers, zus-
ters, neven, nichten, grootouders en dergelijke. De houding ten aanzien van klei-
ne kinderen tot zo'n 6 à 7 jaar, was tamelijk permissief.
Na deze leeftijd krijgen ze vrij snel een plaats in de wereld der volwassenen en
worden de regels en normen veel strenger. Vanaf die leeftijd wordt bijvoorbeeld
ook de segregatie van de seksen doorgevoerd, wat betekent dat voor jongens en
ineisjes verschillende regels en conununicatiestructuren gelden.
Respect voor en gehoorzaamheid aan ouderen is een belangrijke norm, maar dit
is niet hetzelfde als het gezag van de 'volwassenen' over het `kinderland'. Ook de
volwassen man is gehoorzaainheid verschuldigd aan zijn vader of oudere broer,
zoals de vohvassen vrouw ondergeschikt is aan haar man, haar broer en haar
schoonmoeder of oudere zuster.
De religie (islam) en de religieuze gemeenschap spelen een grote rol en bepalen
in grote mate de structuur van het dagelijks leven en daarin geldende normen en
waarden. Deze religie is echter veel minder dan in de moderne Westerse samen-
leving een individueel beleden overtuiging, maar veel meer een gezamenlijk be-
leefde traditie. Vandaar dat men ook weinig behoefte heeft aan het bediscus-
siëren en legitimeren van allerlei regels. "Lo staat het in de Koran', ook al kan
men die nauwelijks lezen.
Als men het in termen van Riesman vertaalt, gaat het in deze samenleving om
`de door de traditie bepaalde mens'. Het ontstaan, laat staan het verdwijnen van
'kinderland' was nog helemaal niet aan de orde.
Dit is de situatie in het land van herkomst. Dat wil zeggen, dat was de situatie op
het moment dat het vertrek van de vader als gastarbeider naar Europa plaats-
~-ond.
In Europa tr~of de (als tijdelijk bedoelde) immigrant vanaf begin jaren zestig een
totaal andere situatie aan. Hier was de informatiemaatschappij bezig de hoog-
industriële samenleving met de daarmee samenhangende sociale structuren te
vei-~'angen. De 'bevelshuishouding' werd vei-~-angen door de 'onderhandelings-
huishouding'. Het 'kinderland', onderdeel van de klassieke maatschappelijke
cultuw' en ideologie, werd aangetast en veivangen door autonomie.
De begin jaren zestig nog bestaande en dus veranderende situatie leek misschien
op ~ti~at hij gewend was, maar was dat niet. De `bevelshuishouding' van de negen-
tiende en begin twintigste eeuw verschilde van de traditionele agrarische samen-
leving, was veel individualistischer en institutioneel. Het kerngezin stond
centraal en niet de familie. De verhoudingen werden Uepaald door het indu-
striële bedrijf, de bureaucratie, de collectieve instituties, niet door natuurlijke
samenlevingen.
De maatschappelijke werkelijkheid ~vas voor de vroege immigrant uit de lande-
lijke gebiecíen van 1`larola:o en '1'LU'kije dus twee fasen vercvijderd van wat hij
ge~~-end ~~-as.

-t~



O~-rk Or~~c~rni`c

Maar ook in het land van herkomst `-eranderde de situatie, als het ware achter
zijn rug. Ook daar deden industrialisatie en daarmee samenhangende verande-
ringen in de cultuur en in de normen en waarden hun intrede.
De in~-loeden van deze verancíeringen waren ~.oor uiteenlopende be~-olkings-
groepen overigens niet gelijk. Degenen die het dichtst bij stedelijke gebieden
verbleven ondergingen de verandering meer dan de bewoners van het afgelegen
platteland. Maar ook daar bleef de situatie niet gelijk. Met name werd de vrijheid
~~an beweging, de autonomie ~-an jongeren, vooral jongens, uitgebreid.
Vervolgens werden in de loop van de jaren zeventig en tachtig de immigranten in
de gelegenheid gesteld tot gezinshereniging. Daarmee werd hun aanwezigheid in
Nederland feitelijk permanent. Dit betekende de noodzaak tot integratie, min-
stens zich verhouden tot de Nederlandse samenlevvig en cultuur. Vóór die ge-
zinshereniging, dat wordt vaak vergeten, bestond deze noocízaak nauwelijks. De
'gastarbeider'deed zijn werk en ~~erdiende zijn geld. Zijn perspectief en identi-
ficatiepunt was Marokko of Turkije, het land ~~an herkomst.
Voor de Marokkaanse gezinnen betekende de gezinshereniging een aantal din-
gen.
De relatieve vrijheid voor jongeren en ook ~-rouwen die samenhing met de ~ er-
anderingen in het land van herkomst ~verd door de vaders met argwaan bekeken
en zo mogelijk tenietgedaan. Zij zagen de Nederlandse situatie en het gedrag ~~an
jongeren als v-et-wording en wetteloosheid en wensten hun kinderen daartegen te
beschermen. De gezinnen werden niet vrijer, maar in eerste instantie eerder
conseivatiever.
Tegelijkertijd werden de gezinnen ondeiworpen aan de regels en wetten ~-an de
Nederlandse samenleving. In het bijzonder gold dit voor de leerplicht. Kinderen
en jongeren, ook rneisjes in de huwbare leeftijd moesten naar school. Pels c.s.
wijzen erop dat niet alleen de leerplicht de gezinnen dwong hun kinderen naar
school te sturen, maar dat zij ook een maatschappelijk perspectief ~-oor hun kin-
deren wensten.
Dit betekende dat kinderen en jongeren uit de traditionele 1~larokkaanse en
Turkse gezinnen direct in aanraking kwamen met jeugdigen met een geheel an-
dere culturele achtergrond, niet alleen de Nederlandse, maar ook de Surinaamse
en die van landgenoten uit stedelijke gebieden. Die laatsten hielden er v~aak een
veel 'modernere' op~.atting o~~er de islam en daarmee verbonden leefregels op na,
maar hoorden toch niet bij de vreemde Nederlanders.
Inmiddels werd de eerste generatie immigranten, diegenen die als gastarbeider
hierheen waren gekomen, ouder en de jongeren gingen hun plaats imiemen.
Konden de ouderen nog een min of ineer geïsoleerde positie in de Nederlandse
samenle~~ng innemen - zij waren gepensioneerd, werkloos of in de wAO, dus er
was geen arbeidssituatie die hen dwong zich aan te passen - ~-oor de jongere
generatie gold dat niet. Maar ook hoorden zij niet zonder meer bij de Nederland-
se samenleving. De traditionele cultuur, tnet de islam daarmee verbonden, bleef
hen gedeeltelijk bepalen en maakte ook onderdeel van hun identiteit uit.
De meeste tweede- en derdegeneratie migrantenkinderen wisten met deze situa-
tie creatief om te gaan. Zij ontwikkelden een eigen cultuur waarin elementen ~.an
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de traditie en die van de Nederlandse cultuur waren opgenomen..;' Zo voedden
zij ook hun kinderen op.
~íaar cíaarmee ontstonden binnen de allochtone groep niet onbelangrijke ver-
schillen. Degenen, over het algemeen zij met een wat hogere opleidingsgraad en
een ~vat gunstiger maatschappelijke positie namen vaak meer en sneller Neder-
landse gewoonten en opvattingen over. n-let name gold dit voor de opvoeding.
Degenen die het, ook in de tweede en derde generatie, niet zo voor de wind ging,
oriënteerden zich ettra op hwi eigen cultuur en religie, trouwden vaak ook met
mannen of vrouwen uit het land van herkomst.3s
ln feite betekent dit dat de opvoeders en jeugdigen met de traditionele alloch-
tone afkomst, kwamen vanuit een wereld waar het 'kinderland' nog niet bestond
in een situatie ~caar dit ahveer werd afgebouwd. Maar de, om zo te zeggen, `na-
kinderlandsituatie', leek misschien enigszins op de traditionele verhoudingen,
doch verschilde daal~~an op dubbele wijze. Het traditionele en fimctionele gezag
~-an de ouders was minstens gerelativeerd en de positie van het kind en de jon-
gere ~verd in grote mate gekenmerkt door autonomie.
~'oor velen, ouderen en jongeren, bracht dit verwarring en onzekerheid met zich
mee. Ouders zagen hwl kinderen aan hun gezag ontsnappen en lieten het soms
dan ook maar helemaal afweten. Jongeren interpreteerden de relatieve autono-
mie van kinderen en jongeren in de Nederlandse samenleving als een volkomen
normloosheid. '~1~e leven in een vrij land' zei een zesjarig Marokkaans jongetje,
toen een Nederlandse vrou~v hem erop wees dat hij geen afval in de bosjes mocht
gooien en in brand steken.
Niettemin blijkt dat een groot deel van de Marokkaanse en Turkse gezinnen en
hun kinderen erin slagen zich op een goede manier te verhouden tot de Neder-
landse samenleving en ctiltutu-. Zij vinden een aanvaardbare mengvorm tussen
de traditionele cultuur en de Islamitische religie en de Nederlandse (westerse)
~vaarden en normen. En daarbij participeren ook zij in de veranderingen die zich
in de Nederlandse cultuur, in het bijzonder in de verhouding tussen ouderen en
jongeren, voltrekken.
Een vergelijkbare situatie zien we bij de in Nederland levende Creools-Sw~i-
naamse bevolkiugsgroep, althans wat betre~ft het inspelen op de zich in Neder-
land voltrekkende veranderingen. De referentiebasis, de situatie in het land van
herkomst, is nauwelijks vergelijkbaar met die van Turken en Marokkanen.
Distelbrink.;~~, die zich vooral baseert op onderzoek van Buschkens, wijst op het
zogenaamde 'matrifocale' families}~steem dat met name in de lagere sociaal-
economische milieus dominant is. Dit betekent, dat in de gezinnen en families de
vrouw of moeder centraal staat en de man of vader een betrekkelijk onderge-
schikte, of beter gezegd, inarginale positie inneemt.
De moeder met haar kinderen vormt de kern van het gezin, dat zich kan uitbrei-
den tot een soort grootfamilie met de groohnoeder als voornaamste figuw~ met
daaromheen haar nakomelingen. Mannen zijn vooral verwekkers van kinderen
en veelal tijdelijke huisgenoten. Broers en ooms van de moeder hebben vaak
meer im-loed dan natuw~lijke vaders. Zoons hebben een bepaalde onderhouds-

~;- Soeharso, i99o.
;~ Zie ook: Engbersen en Gabriëls, i995; geciteerd door Van der Laan, )995.
~;~ Distelhrink, i994.
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plicht ten opzichte van hun moeder en eventueel grootmoeder (bobi pajnan -
zoogschuld). Dat geldt minder voor de partners van de moeder(s), hoewel die
vaak wel, zolang ze er zijn, inkomsten inbrengen.
Voor deze situatie worden verschillende, zowel cultuurhistorische als sociaal-
economische verklaringen gegeven. Hoe interessant ook, in ons verband zou een
bespreking daarvan te ver voeren.
Er dient ondetscheid te worden gemaakt tussen de lagere en hogere sociaal-
economische milieus. De laatste onderscheiden zich wat familie- en gezins-
structuur betreft alsook in opvoedingpraktijk veel minder vaíl de autochtone
Nederlandse gezinnen. De ontwikkeling van bevels- naar onderhandelingshuis-
houding, en het verdwijnen van het 'kinderland-ideaal' zien we zich daar onge-
veer op dezelfde wijze voltrekken als bij Nederlandse gezinnen, wellicht iets
moeizamer.
In de lagere sociaal-economische groepering, die het overgrote deel van deze
bevolkingsgroep uitmaakt en voor onze studie van het meeste belang is, zien we
echter een vrij groot vetschil in uitgangssituatie met autochtone gezitulen.
De matrifocale situatie van het land van herkomst zet zich in zekere -r.in in Ne-
derland voort. Maar waar in het land van herkomst, Suriname en ook wel de
Antillen, deze gezins- en familiestructuur werd gesteund door een uitgebreid
netwerk van familieleden, buren en andere bekenden, is dit in Nederland veel
minder het geval.
Dat wil zeggen dat de nadelen van het s~~steem wel gelden - het eenoudergezin
met de moeder als kostwinner en opvoeder, dus per definitie de overbelasting
van de moeder - maar de voordelen niet of veel minder. De alleenstaande tnoe-
der kan veel minder terugvallen op familie, buren etc. De huisvestingssituatie en
het klimaat maken een grootfamilie-s}-steem met meerdere generaties, die elkaar
zowel economisch als in de opvoeding kunnen onderstetmen, onmogelijk. In veel
gevallen worden de gezinnen ook gedwongen ~-~er van elkaar te wonen.
Dit brengt voor veel van deze gezinnen in Nederland een relatief isolement met
zich mee en tevens voor veel moeders een verzwaring van hun taak ten opzichte
van die in het land van herkomst. Dat betekent ook dat de kinderen, vooral de
meisjes, vaak op jonge leeftijd verantwoordelijkheid voor jongere broertjes en
zusjes en voor andere zaken betref~ende het huishouden krijgen te dragen.
Het reeds bestaande lossere verband tussen mannen en vrouwen, moeder en
vader van het kind, sluit in zekere zin aan bij de ontwikkelingen in de Neder-
landse samenle~~ng met toenemende echtscheiding. Maar ook hier zijn de voor-
en nadelen ongelijk verdeeld.
Anderzijds bestaat in Nederland, anders dan in het land van herkomst, het ti-
nanciële vangnet van sociale uitkeringen. Dit maakt dat de financiële athanke-
lijkheid van de moeder van eventuele mannen en familieleden niet of veel
minder bestaat. En dit betekent een nóg zwakkere band tussen moeders en va-
ders. Veel alleenstaande moeders zijn niet in staat om betaald werk te verrichten
en kinderen groeien dan dus op in een situatie waarin betaalde arbeid niet tot de
perspectieven behoort.
De recente aanscherping van regels voor het verkrijgen en behouden van bij-
stand, de aandrang om betaald werk te doen, betekent een nog grotere druk op
de alleenstaande moeders, met name degenen die toch al een zwak nehverk be-
zitten. Het wekt geen vettivondering dat de verzorging en opvoeding van de kin-
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deren daaronder kan lijden en dat desintegratie van gezinnen tot de moge-
lijkheden behoort.
Opgroeiende kinderen zijn in deze situatie veelal op zichzelf aangewezen. Daarbij
vinden zij vaak een toevlucht in `peergroups', die echter in veel mindere mate
dan in het land van herkomst onder controle van de gemeenschap staan. Bij de
meisjes leidt de situatie vaak tot tienerzwangerschappen en bij de jongens tot het
ge~'aar om in het criminele milieu terecht te komen.

2.6. Conclusies en knelpunten

Als we proberen het geheel van de opvoedingssituatie in onze samenleving te
overzien kunnen ~ve een aantal conclusies tr'ekken.
Om te beginnen is er zonder twijfel sprake van een grote verandering in denken
over opvoeding en de praktijk daarvan. Deze verandering is nog steeds bezig zich
te voltrekken, maar is veel verder voortgeschreden, juist ook in de dagelijkse
praktijk van gezinnen, dan vaak wordt gedacht.
De nieuwe situatie wordt enerzijds gekenmerkt, onder invloed van het verdwij-
nen van `kinderland' en het vooi~tschrijden van de 'onderhandelingshuis-
houding', door een relatief grote gelijkwaardigheid tussen ouders en kinderen en
een toenemende autonomie van jongeren en - binnen grenzen - zelfs van kinde-
ren.
Anderzijds wordt zij - over het algemeen - gekenmerkt door een grote betrok-
kenheid tussen gezinsleden. Ouders voelen zich wel degelijk nog verantwoorde-
lijk ~'001' IlUll kinderen in de zin dat zij hun belangen behartigen en hun
ontwikkeling ondersteunen. En daarbij blijkt bij ouders én kinderen een toege-
nomen mondigheid, bijvoorbeeld ten opzichte van instituties als de school, het
verenigingsleven etc-~~~
Het is niet te verwonderen dat deze verandering voor fricties en onzekerheid
zorgt en bij velen tot bezorgdheid leidt. Uit onderzoek blijkt echter weinig grond
voor deze bezoigdheid, althans voor wat betreft het overgrote deel van gezinnen
en jeugdigen. Wel kan een toegenomen mondigheid, zowel bij jeugdigen als ou-
ders, een toename ~-an conflicten, bijvoorbeeld met de school, met zich mee
brengen. Het gezag van leraren, politieagenten, toezichthouders en oudere
buurtbewoners wordt niet meer zonder meer erkend.
Er is reden te verondeistellen cíat maatschappelijke instituties als de school en
de overheid meer moeite hebben zich aan de nieuwe situatie van mondigheid en
individualisering aan te passen dan de ouders van gezinnen. Het probleem van
overspannen leraren en onzekere politiefimctionarissen hoeven we niet te baga-
telliseren.
A~Iijns inziens ligt de oorzaak hiei~~an echter niet zozeer bij het veranderde gedrag
van jeugdigen en hun ouders, als wel bij het onvermogen van het onder-
wijss~'steem om hiermee om te gaan (let wel: niet bij de individuele leraar, die
echter wel de problemen over zich heen krijgt.)
Ook hier weer spreken wij over het overgrote deel van de bevolking.
~"oor een minderheid, ongeveer ~5r van de bevolking, echter is de situatie niet
zo rooskleurig. Een gedeelte daai~~an, tussen de 8 en ioó verklaart de opvoeding

-~" Zie ool:: Socinal Ctiltureel Pla)ibureati, i9q2, 2002; ~'an den Brink, i997.
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niet aan te kunnen. Dit betekent in absolute aantallen wel een behoorlijk grote
groep. Het is deze `risicogroep' die voor deze studie vooral interessant is.
Wat bij nadere beschouwing van de situatie van deze categorie van de bevolking
opvalt is dat de problemen zich in dubbele mate, of zelfs in veelvoud v001'doell.
Zij ondergaan de invloed van de ontwikkelingen van bevels- naar onderhande-
lingshuishouding, van individualisering, van openheid van informatie, van het
verdwijnen van `kinderland'. Maar zij ondervinden hier eigenlijk vooral of uit-
sluitend de nadelen van: de onzekerheid, de conflicten, de omnacht.
Anderzijds en~aren zij de teloorgang van steunpunten in de oude situatie: het
wegvallen of verminderen van ouderlijk gezag, de onduidelijkheid van de positie
van leraren op school, politieagenten op straat. Daaronder valt ook het gebrek
aan helderheid van beleid van de hulpverlenende instanties.
Een illustratie hietti'an is wat onder meer Komen signaleert-~~, namelijk dat in
veel van deze `probleemgezinnen' de kind-ouderrol is omgekeerd. Er ís geen of
veel minder sprake van de hieivoor genoemde gelijkwaardigheid tussen ouders
en kinderen, maar de kinderen oefenen macht uit over de ouders, die soms in
terreur kan ontaarden.
Er zijn voor de ouders en in mindere mate ook voor de kinderen ten minste drie
bronnen van problemen:

i. De zich ontwikkelende informatiesamenleving en de onderhandelings-
huishouding stelt eisen waaraan zij niet kunnen voldoen.

2. De steun en het houvast van klassieke patronen en gedragsregels zijn zij
kwijt.

3. De maatschappelijke instituties, in het bijzonder de school en de htilpver-
lening, verergeren door een onduidelijk en `zwalkend' beleid hun pro-
blemen eerder dan dat zij ze helpen oplossen.

Om nu het betoog weer kort te sluiten met de in hoofdstuk i behandelde jeugd-
criminaliteit: de gevolgen van de situatie van deze `probleemcategorie' betekenen
vrijwel alle een veisterking van risicofactoren van jeugdcriminaliteit.
De gezinssituatie wordt beheerst door conflicten en desintegratie. De kans op
schooluitval en dus een laag opleidingsniveau van de jeugdigen is extra groot.
Jeugdigen missen niet alleen een schoolopleiding, maar ook in andere opzichten
een adequate toerusting voor het fimctioneren in de moderne informatiemaat-
schappij. Zij kunnen minder effectief omgaan met onderhandelingssituaties. "Lij
zijn minder stabiel en minder fle~ibel en missen sociale vaardigheden. Jeugdigen
zullen in meerdere mate hun toevlucht op straat zoeken, in het gezelschap van
ongtmstige kameraden.
Het gevaar bestaat dus dat binnen het geheel van de bevolking een groep ont-
staat die steeds verder verwijderd raakt van de basis die nodig is om een aan-
vaardbare maatschappelijke positie te veitivei-~~en. Voor deze groep lijkt eigenlijk
nog slechts het perspectief van de criminaliteit over te blijven.
De constatering van Komen dat onder de problemen van jeugdigen die met de
Raad voor de Kinderbescherming in aanraking komen de criminaliteit het mees-
te toeneemt, is met inachtneming van het voorgaande dus niet zo moeilijk te

~' Komen, i999, U~z. 155-
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verklaren. Ook niet, dat binnen deze criminaliteit de gewelddadigheid eveneens
een steeds grotere plaats inneenit.
Niet alleen ondergaan zij in veel sterkere mate en minder gecensureerd dan an-
dere jeugdigen de invloed van uitgebeeld geweld in de media, maar ook elti~aren
zij de `anderen' en de maatschappij als geheel als `vijand'.
Een aspect dat in dit verband - zij het met enige reserc-e - genoemd zou kunnen
worden is dat van ps}-chische stoornissen. Ook al laat men de mogelijkheid van
erfelijkheid van criminogeen gedrag buiten beschouwing, de kans dat binnen de
hier genoemde 'probleemcategorie' der bevolking psychische stoornissen in
meerdere mate dan gemiddeld voorkomen is minstens aannemelijk. Immers, het
niet kunnen voldoen aan de eisen van de hedendaagse maatschappij ligt niet
alleen in een ongunstig maatschappelijk vertrekpunt (armoede, cultuur- en on-
derwijsachterstand) of in ontoereikende intelligentie, maar ook in psychische
instabiliteit in welke vorm dan ook. Niet alleen is het aannemelijk dat psychische
stoornissen in meerdere mate voorkomen, zowel bij ouders als kinderen, de kans
dat deze stoornissen adequaat worden behandeld is geringer, omdat hun relaties
met hulpverlenende instanties gekenmerkt worden door angst en wantrouwen.
Voor mij blijft het nog steeds de vraag in hoeverre de specifieke situatie van
jeugdigen en gezinnen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond, groepen
immigranten, op zich een speciale risicocategorie vormen. De problemen van
deze groepen worden door een groot deel van hen adequaat opgelost. Wat over-
blijft zijn risicofactoren die ook voor andere bevolkingscategorieën gelden: slech-
te schoolresultaten, schooluitval, desintegratie van gezinnen, almoede,
maatschappelijk isolement. In bepaalde immigrantengroepen hebben deze facto-
ren een bepaalde kleur. De vrees is gerechtvaardigd dat de ontwikkeling naar een
sociaal isolement van deze bevolkingsgroepen sneller gaat dan voorheen werd
aangenomen. En dit maakt de problematiek met betrekking tot jeugdcriminali-
teit er niet rooskleuriger op.
Een aspect dat in dit hoofdstuk niet elpliciet aan de orde kwam is dat van drugs-
problematiek eu drugsverslaving. Ik realiseer Inij dat alcohol- en drugsmisbruik
in zowel (jeugd)crilninaliteit als opvoedingsproblemen een grote rol speeelt. Dit
onderwerp komt in de twee volgende hoofdstukken aan de orde, zij het niet vol-
ledig uitgewerkt.
Een belangrijke conclusie~ uit dit gedeelte over opvoeding is mijns inziens vooral
dat de maatschappelijke instituties - het ondeltivijs, de hulpverlening en ook de
justitie - nog steeds op zoek zijn naar een adequate wijze te reageren op de ver-
anderende maatschappelijke verhoudingen. Dit ligt niet zozeer aan de indivi-
duele leerkrachten, hulpverleners en justitiefinlctionarissen, als wel aan de
organisatie en structuur van de voorzieningen. Deze `onmacht der instituties'
geldt niet alleen de probleemcategorieën van de bevolking, maar treft deze wel in
bijzondere mate.
In de conclusies van dit hoofdstuk is trouwens opvallend dat zij voor een belang-
rijk deel betrekking hebben op instituties. Deze zijn in het voorgaande hoofdstuk
vrijwel onbesproken. In volgende hoofdstukken kom ik er weliswaar beperkt op
terug, maar in zekere zin blijft hier een hiaat bestaan. Ik heb overwogen om de
ro] van maatschappelijke instituties Inet betrekking tot opvoeding en jeugdcri-
minaliteit uitvoeriger te bespreken. Ik zag hier echter van af omdat ik dan te ver
van de centrale vraagstelling van deze studie zou afdwalen. Daarom volsta ik met
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deze problematiek van falende of niet adequaat fimctionerende instituties, als
een der oorzaken van de ontwikkeling van jeugdcriminaliteit, te noemen.
Dlijns inziens bevestigen de conclusies van dit hoofdstuk het eerste gedeelte van
de eerste hy~othese van deze studie, namelijk:

i. Een falende opvoeding is een onvoldoende verklaringsgrond voor de ont-
wikl:eling van de jeugdcriminaliteit.

Tevens wordt mijns inziens de tweede hy'pothese voorlopig bevestigd, namelijk:
2. Voorzover er sprake is van een falende opvoeding, gaat deze gepaard met

een dubbele handicap van het gezin. Dit gezin behoort nameíijk tot een
bevolkingsgroep die moeite heeft met de aansluiting bij de moderne maat-
schappelijke ontwikkelingen (in het bijzonder ten aanzien van cíe op-
voeding) en kampt daarnaast nog eens met specifieke moeilijkheden
binnen het gezin.

In hoofdstuk 5 komt deze materie trotnvens opnieuw aan de orde en ~vordt de
h}~~othese verder uitgewerkt.
Het tweede gedeelte van de eerste h`-pothese, evenals de tweede onderzoeks-
vraag, welke factoren buiten de opvoeding nog meer een rol spelen, komt in de
volgende twee hoofdstukken aan de orde.
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JEUGDCRIMINALITEIT IN GROEPSVERBAND

3.1. Inleiding

In hoofdstuk 2 kwam de eerste onderzoeksvraag van deze studie aan de orde,
namelijk: welke rol speelt opvoeding bij het ontstaan en de ontwikkeling van
delinquent gedrag bij jeugdigen?
Wij kwamen daarbij als conclusie tot de eerste hy-pothese, namelijk: 'Een falende
opvoeding is een om.oldoende verklaringsgrond voor de ontwikkeling van jeugd-
criminaliteit.'
Wij komen dan nu in dit hoofdstuk op de tweede onderzoeksvraag: `Welke fac-
toren buiten de opvoeding spelen in deze nog meer een rol?'
Tevens komt het tweede gedeelte van de eerste hy~pothese aan de orde: `Andere
factoren, met name groepsgedrag en jeugd(sub)cultuur spelen minstens een
even grote rol.'
In dit hoofdstuk houden we ons voornamelijk bezig met jeugdcriminaliteit in
groepsverband. Daarbij interesseert ons vooral de wijze waarop de invloed van
de groep en het groepsgedrag de delinquentie bevordert en beïnvloedt. Het gaat
dan in wezen over de groep van leeftijdsgenoten of de `peergroup'. Hoe verhoudt
zich de groepsvorming van jeugdigen tot de ontwikkeling van delinquent gedrag?
En waar gaat het gedrag van een groep over van hinderlijk naar overlast gevend
en van overlastgevend naar crimineel. Wat is een criminele jeugdbende? En wel-
ke invloed heeft daarbinnen de groepscode op het gedrag van de afzonderlijke
leden?
Ik ga uit van een tweetal gepubliceerde onderzoeken, namelijk `Jeugdcriminali-
teit in groepsverband ontrafeld'~ en `In de greep van de groep, een onderzoek
naar een Marokkaanse problematische jeugdgroep.-' Ook maak ik gebruik van de
publicatie `Nieuwe kansen; over een jeugdprogramma in het Kanaleneiland te
Utrecht'.3 Verder presenteer ik een voorbeeld uit mijn eigen praktijk.
blet name de publicatie `Nieuwe kansen' gaat niet zozeer over de ontwikkeling
van jeugdcriminaliteit als wel over de pogingen tot aanpak en preventie. Deze
twee zaken zijn vaak moeilijk uit elkaar zijn te houden. Veel zaken over jeugd-
criminaliteit en daarbinnen groepscriminaliteit worden bekend vanuit preven-
tieve en repressieve interventies. Behalve via onderzoeken, wordt kennis over de
materie opgedaan in hulpverleningsprojecten en preventieactiviteiten.

'I'och zal ik mij in dit hoofdstuk vooral beperken tot de rol die groepsgedrag
speelt bij de ontwikkeling van crimineel gedrag.-~

Beke e.a., 2000.
~'an Gemert en Fleisher, 2002.
Bochardt en Buijze, zoo3.
Zie ook: F. van Gemert: `Nederlandse Crips; beelden en voorbeelden van jeugdben-
des~. In: Tijdschrift voor Sociale wetenschappen, 200o jrg., 43(3) pp. 41-58; en Frank
van Gemert: 'Botsen met de bunrt' overlast en wissehverking tussen jeugdgroepen en
de bnitenwereld. In: Tijdschrift voor Criminologie 2002, jrg 44 (2) pp. i62-i7t.
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3.a. Van leeftijdsgroep tot jeugdbende

Vrijwel iedere buurt of dorp kent het probleem van rondhangende tiener-
groepen. Soms ergeren mensen zich eraan, soms herinnert het gedrag van deze
groepen hen aan hun eigen jeugd. Afhankelijk van hun levensinstelling en erva-
ringen zullen ze reageren met plezier of belangstelling, maar soms ook met er-
gernis of bedreiging.
Hazekamp~ beschreef het gedrag van leeftijdsgroepen in volksbuurten van ste-
den, 'het rondhangen als tijdverdrijf. 1~leestal is er geen sprake van echte over-
last, laat staan van stratUare feiten. Maar de beoordeling of dit het geval is hangt
niet alleen van het gedrag van de betreffende groep af, maar evenzeer van de
omwonenden, voorbijgangers en de politie. Wanneer is lawaai van een draagbare
cassetterecorder of radio te kwalificeren als overlast? Wanneer is het maken van
rommel vervuiling, het aanspreken of naroepen van voorbijgangers aan te mer-
ken als verstoring van de openbare orde?
Een van de door Hazekamp in zijn onderzoek ondervraagde jongeren zegt: `De
mensen in de buurt verwachten van mij dat ik rotzooi trap.'
Er is dus sprake van een wisselwerking tussen in buurten opererende jeugdgroe-
pen en de bewoners van die buurten. Vaak zullen de buurtbewoners een beroep
doen op de politie om tegen de door hen ervaren overlast of vermoede crimina-
liteit op te treden. Maar niet zelden zal de politie, al of niet terecht, van mening
zijn dat het wel meevalt en dat zij andere prioriteiten heeft.
Dit alles neemt niet weg dat het bestaan van jeugdbendes niet valt te ontkennen.
En hun score op het gebied van strafUare feiten is minstens indrukwekkend.~~ Het
is niet duidelijk of e~r ook sprake is van een toename. De Haan en Miedema~` wij-
zen erop, evenals Van Gemert, dat bij de beschrij~~ng van de ontwikkeling van
jeugdbendes veel afhangt van de definitie die men hanteert. Bij sommige groe-
pen vindt men bepaalde aan Amerikaanse gangs ontleende symbolen terug
(crips). Niet duidelijk is echter of deze groepen ook als voorbeeld fungeren voor
het feitelijke gedrag.
De Haan en Miedema geven aan dat een vergelijking tussen de Amerikaanse en
Nederlandse situatie moeilijk is te trekken omdat de maatschappelijke omstan-
digheden, met name voor kansarme groepen in de samenleving, fundamenteel
verschillen. Niettemin zijn er ook overeenkomsten. Veel jeugdbendes in de Ame-
rikaanse steden zijn voortgekomen uit emigratiegolven, die in Nederland pas na
de jaren zestig, dus veel later dan in de V.S. op gang kwamen. Daarnaast is de
bemoeienis van de overheid en allerlei hulpverleningsorganisaties met (potentië-
le) achterstandswijken veel groter. Niettemin wordt er, onder meer door Schuy~t,
op gewezen dat bij een voortgaande etnische segregatie en sociale uitsluiting in
de Nederlandse samenleving wel degelijk het gevaar bestaat van de subcultuur
die gewelddadige jeugdbendes in de hand werkt.a

Hazekamp, i9g5-
Zie Van Gemert, 2000.
De Haan en Miedema, 2ooi.
C. Schu~~t: 'JeugdcriYninaliteit in groepsverband.' In: Delict en Delinquent, i993, ~3
(6) pp. 499-5io.
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Inmiddels ziet het ernaar uit dat de vrees van Schuyt uit i993 redelijk wordt
bevestigd.~~

Ee~i praktijksituatie'~~
In een buitenwijk van een grote stad opereert een groep van ongeveer tivintig
jongeren in leeftijd variërend van vijftien tot negentien jaar. De groep bestaat
overwegend uit jongens; een enkele keer voegen zich er enkele meisjes bij.
Zij komen bijeen op een pleintje bij een winkelcentrum en veroorzaken daar
nogal wat overlast.
In het buurthuis, anneY jongerencentrum in de wijk zijn zij niet meer ~velkom,
nadat zij als gevolg van een ruzie over `gepikte' pilsjes de boel een keer hebben
`verbouwd'.
Zij kopen nu enkele kratten bier bij de supermarkt en drinken die gezamenlijk
op. Er wordt rom~nel gemaakt, soms worden passanten bedreigd of zelfs gemo-
lesteerd en meegebrachte `gettoblasters' zorgen voor lawaaioverlast.
De politie sommeert de groep herhaaldelijk zich te verwijderen, maar dit heeft
weinig succes. Tenslotte wordt, in samemverking met een straathoekwerker en
de gemeente, voor de groep een eigen onderkomen gevonden in een leegstaande
bouwkeet. Zij richten deze ruimte zelf en naar eigen smaak in, drinken er hun
biertjes en luisteren naar muziek. De overlast verlnindert.
Na verloop van tijd wordt EI-win lid van de groep en hij haalt enkele jongens over
verschillende soorten drugs van hem te kopen. De meerderheid van de groep
doet hier niet aan mee en noemt de subgroep 'de drugfreaks'.
Ertvin levert niet gratis en ook het Uier kost geld, dus komt een aantal van de
jongens in geldnood. Een van hen, Stanleti-, weet een manier om aan geld te ko-
men. In het aan de wijk grenzende park be~~nden zich vaak oudere homo's die
bereid zijn geld te geven `als ze aan je mogen zitten.'
Ze accepteren wel het geld, maar het `aanzitten' vermijden ze liever. `We zijn
geen flikl:ers!'
Op een avond ontmoeten ze de achtenv~ijftigjarige Frank. Hij heeft al eens eerder
geld gegeven voor niets en weigert dat weer te doen. Een van jongens, Gerard,
zegt: `dan pakken we het.' Twee jongens laten Frank struikelen, de anderen
springen bovenop hem en slaan en schoppen waar ze hem kunnen raken. Als de
man geen weerstand meer biedt, halen ze zijn zakken leeg en laten hem liggen.
Frank komt na geruime tijd bij en strompelt naar de rand van het park, waar hij
door voorbijgangers wordt gevonden. In de ambttlance weet hij, voordat hij in
coma raakt, nog het signalement van enkele jongens te geven. In het ziekenhuis
komt hij niet meer bij uit de bewusteloosheid en sterft enige dagen later.
De groep jongens die het delict heeft begaan wordt door de politie gearresteerd.
Omdat ze mindeljarig zijn krijgen ze twee jaar jeugddetentie opgelegd, met de
mogelijkheid van verlenging. Twee van hen, die al eerder zijn ~-eroordeeld voor
diefstal en geweldpleging, brengen dit door in een gerichte behandelinrichting
voor jeugdige delinquenten. De anderen verblijven in een jeugdgevangenis.
De overige groepsleden, althans de meeste, blijven bijeenkomen in de bouwkeet.
Zij zijn onder de indruk van het gebeurde. Enkele jongens roepen Erwin ter ver-

~ Zie ook hoofdstuk 5 ~ an dit boek: een antisociale subcultuur.
~" Deze casus speeltde zich af in de jaren tachtig, maar lijkt mij nog wel actueel.
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antwoording. `Als jij ze niet had overgehaald om drugs te gebruiken was dit niet
gebeurd.' Erwin lacht erom. `Ze wilden het toch zelf; ik heb ze niet gevraagd die
poot te vermoorden.'
`Als je doorgaat met die drugs, zal ik jou vermoorden,' zegt Jeroen, een van de
informele leiders van de groep. Erwin neemt de bedreiging niet serieus, maar
wordt niet lang daarna ernstig gewond in een ziekenhuis opgenomen. Het spoor

leidt naar Jeroen, maar er zijn geen bewijzen. Hij ontkent: `zo'n drugdealertje
kan door iedereen gepakt zijn.'
Door het voolti-al stijgt het aanzien van Jeroen in de groep. De jongens gaan er-

van uit dat hij Erwin heeft neergeschoten, maar uit handen van de politie wist te
blijven. Ze weten dat hij over een ~2mrwapen beschikt en dat ook zal gebruiken
tegen iedereen die ruzie met hem maakt.
Na hun invrijheidstelling voegen enkele van de destijds gearresteerde jongens
zich weer bij de groep, die inmiddels nogal is uitgedund. Ze erkennen het leider-
schap van Jeroen, maar hun prestige is bij de andere groepsleden wel gestegen.
De gesprekken gaan, meer dan voorheen, over geld en hoe je daaraan ktmt ko-
men.
Enkele van de jongens, waaronder een van de delinquenten, hebben een kraak
gezet en van de buit een auto gekocht. Daar maken ze de blits mee in de buurt.
Jeroen blijft tegen drugs, maar verzet zich niet tegen de andere criminele activi-
teiten. De groepsbijeenkomsten worden steeds meer voorbereidingen voor in-
braken en overvallen. Bij een van de overvallen vallen dodelijke slachtoffers. Niet
lang daarna wordt de hele groep opgepakt.

Iets over de achtergrond.
De hielvoor beschreven groep opereert in een wijk die niet bekend staat als een
uitgesproken achterstandswijk, maar wel kenmerken hieTVan vertoont. De werk-
loosheid onder de bewoners is vrij groot, het gemiddelde inkomen is laag,
evenals het opleidingsniveau. Veel mensen hebben schulden. Er wonen veel al-
leenstaande ouders met kinderen. Er zijn weinig voorzieningen. Een buurthuis

fimgeert een paar avonden per week als jongerencentrum, maar moet daarbij 'op
zijn naam letten.' Er zijn verschillende hulpverleningsinstanties werkzaam,
waaronder het straathoekwerk. Maar de instellingen werken slecht samen.
De jongeren van de groep komen voor het merendeel uit de wijk. Sommige van
hen komen uit een aangrenzend gebied met een hogere sociale status. Verschil-
lende ~-an de jongens komen uit een gebroken gezin. Soms zijn de ouders, in casu
de moeder, verschillende malen getrouwd geweest. In een aantal gezinnen waar-
uit de jongens afkomstig zijn, was sprake van geweld en seksueel misbruik. En-
kelen van hen zijn wegens conflicten met de (stief)ouders van huis weggelopen.
Een van de vaders is verschillende malen veroordeeld, onder meer wegens een
geweldsmisdrijf. Meerderen van de ouders hebben een drankprobleem. Anderen
hebben schulden. Daarin verschillen zij overigens niet van veel andere bewoners
van de wijk.
Toch geldt dit niet voor alle groepsleden. Een deel van hen komt uit `normale'
gezinnen, waarvan de vader een normale baan heeft en de moeder parttime
werkt. Er zijn in deze gezinnen geen aanwijsbare problemen. De ouders van de
opgepakte jongens wijten dit, bijna zonder uitzondering, aan `slechte vrienden.'
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Verder moet nog vermeld worden dat de meeste leden van de groep een proble-
matische schoolsituatie achter de rug hebben of zich daar nog in bevinden. Geen
van hen heeft een opleiding afgerond. Sommigen zijn na het basisonderw~js naar
de havo gegaan maar konden zich daar niet handhaven. Verreweg de meeste
jongens komen niet verder dan het vbo en ook dat maakten zij niet af. Sommige
jongens zijn een of ineerdere malen van school veitivijderd.
Alvorens deze praktijksituatie nader te analyseren eerst iets over de onderzoeken
van Beke c.s.

3.3- Jeugdcriminaliteit in groepsverband

Beke, Van Wijk en Ferwerda onderzochten jeugdcriminaliteit in groepsverband.
Zij kwamen tot een onderscheid in drie categorieën jeugdbendes: hinderlijke
groepen, overlastgevende groepen en criminele groepen.
De eerste categorie is voornamelijk geridit op recreatie, waarbij deze recreatie
ook het zoeken van spanning, het overtreden van regels en het provoceren van
volwassenen omvat. Het gaat dus om hinderlijk gedrag, dat soms in strafbare
feiten kan ontaarden. Bewoners van een gebied waar deze groepen opereren
hebben er uitdrukkelijk last van en herhaaldelijk wordt de politie ingeschakeld.
Hoewel deze groep niet in het onderzoek van Beke e.a.. is betrokken kan men
hier ook denken aan minder aangepaste groepen voetbalfans of `hooligans'.
De tweede categorie is hiermee vergelijkbaar, maar er worden meer en ernstiger
overtredingen begaan. De gevoeligheid voor correctie door politie en andere
professionals is geringer. Maar het gedrag blijft nog steeds gericht op recreatie,
`fwi', het behalen van kicks. Ook hier kan men denken aan groepen die eropuit
zijn de orde te verstoren bij voetbalwedstrijden en demonstraties.
De derde categorie is specifiek uit op het plegen van strafUare feiten, onder ande-
re met het oog op het geldelijk gew~n dat daaimee te behalen is. Zij geven over-
last vanwege diefstal, bedreiging, afpersing, oveivallen en inbraak, maar niet om
te provoceren of voor het plezier. In het onderzoek gaat het onder meer om een
groep `drugsrunners'. Over het algemeen hebben zij er ook geen belang bij om op
te vallen en gaan ze de politie liefst uit de weg. Als er contact is, zoekt de politie
hen op.
Volgens de auteurs zijn de eerste twee categorieën jeugdbendes vooral van be-
lang in verband met (orde)handhaving. De laatste categorie is van belang van-
wege van opsporing.
Angenent~~ hanteert in het onderscheid tussen enerzijds `kleine' criminaliteit als
vandalisme, ordeverstoring en gewelddadig gedrag en anderzijds criminaliteit in
engere zin, het criteriwn van geldelijk gewin. Voor de `echte crimineel' is delin-
quent gedrag vaak een broodwinning en in samenhang daarmee een levenswijze.
Bij nader inzien is er op dit criterium wel iets af te dingen. Verkrachting is bij-
voorbeeld uitdrukkelijk een vorm van crimineel gedrag, maar ~~ndt niet plaats
met het oog op geldelijk gewin. En zo zijn er nog meer voorbeelden te geven.
De vraag die zich hierbij onmiddellijk voordoet, en die voor de agogische aanpak
belangrijk is, is in hoeverre de `kleine criminaliteit' kan leiden tot zwaardere
vormen hieivan. Het belang van de studie van Beke e.a. is dat wordt aangetoond

~~ Angenent, iq88; Angenent, i99i.
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hoe groot in deze ontwikkeling de rol van de groep en de sociale omgeving is.
Vrijwe] alle delicten van minderjarigen worden gepleegd `in vereniging'. Beke
e.a.. hebben ook aangetoond, dat de structuur van de onderzochte groepen veelal
vrij los is. Er zijn binnen een bepaalde groep verschillende subgroepen, waarvan
zich sommige meer en andere minder bezighouden met criminele activiteiten.
Bovendien is er vaak sprake van 'sleutelfiguren' die met verschillende subgroe-
pen in verbinding staan en athankelijk daarvan uiteenlopende activiteiten onder-
nemen. Zij genieten een zeker prestige in de groep als geheel, zonder altijd een
duidelijke leidersrol te ver~llllen. Wel beïnvloeden zij de verschillende groepen
en 'verleiden' deze soms tot delinquent gedrag.
Een andere vraag is waar we ten aanzien van de verschillende vormen van wan-
gedrag en criminaliteit de grens moeten leggen. Een vechtpartij, die ogenschijn-
lijk valt onder normaal agressief gedrag van jeugdigen, kan uit de hand lopen en
slachtoffers eisen. Op een metrostation in Amsterdam-West vond in maart 2000

een vechtpartij plaats tussen enkele meisjes. Een van die meisjes kwam als ge-
volg van een duw onder de trein terecht en overleed. Een betrekl:elijk onschul-

dige vechtpartij ontaal-dde in een levensdelict.
De grens is dus niet zo gemakkelijk te trekken. Van den Brink~- betrekt in zijn
studie naar gewelddadig gedrag van jongeren dan ook alle vormen van geweld-
dadig gedrag, ongeacht of ze wel of niet expliciet strafbaar zijn. Daarmee dreigen

we wel in aam~aring te komen met onze hiervoor gegeven omschrij~ring van

jeugdcriminaliteit, namelijk `strafbare feiten gepleegd door jeugdigen.'

Als we deze overwegingen toepassen op de hierboven beschreven groep jongeren
in de praktijkcasus, dan doet zich de vraag voor of zich Uinnen de groep sleutelfi-
guren bevinden, die het criminele gedrag van de groep als geheel e~tra bevorde-
ren. We hebben al gezien dat binnen de groep zich minstens één subgroep

be~~ndt, die zich met drugsgebruik bezighoudt en op basis daarvan extra uit is op
het verwel-ven van geld.
We zien dat Erwin het fenomeen drugs introduceert. Stanley stelt voor homo's te
beroven en Gerard geblvikt hierbij voor het eerst geweld. Verschillende van de
jongens die wegens de mishandeling van Frank zijn opgepakt, waren reeds eer-
der met de politie en justitie in aanraking geweest. Andere groepsleden hielden
zich afzijdig van de criminele acti~~teiten en verlieten na verloop van tijd de
groep.
In de periode waarin de delicten worden gepleegd zijn de jongeren rond de ze-
ventien jaar. Het is niet Uekend of zij, in de zin van Loeber en Tremblay, als jong
kind gedragsmoeilijkheden vertoonden. Wel kan worden nagegaan dat zij in min

of ineer problematische gezinnen zijn opgegroeid, waar echtscheiding, ruzies,

geweld en drankgebruik frequent voorkomen.
Als hier de door Junger-Tas voorgestelde preventieve benadering in praktijk zou
zijn gebracht, zou dit dan het criminele gedrag hebben kunnen voorkomen? In
ieder geval is duidelijk dat de ouders van deze gezinnen niet bepaald open ston-
den (en staan) voor opvoedingsondersteuning en hulpverlening. Zeker niet als
deze op gedwongen basis zouden geschieden.

~- Van den Brink. 2ool.
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De groep bezocht aanvankelijk een buurthuis, anneti jongerencentrtun. Zij mis-
droegen zich hier zodanig dat de staf van het centrum hun de toegang ontzegde.
Na allerlei problemen kregen zij een eigen onderkomen van de gemeente en
werden verder aan hun lot overgelaten. Dat gebeurde trouwens ook in de periode
daal-voor, nadat zij in het buurthuis waren geweigerd.
Er is wel begrip op te brengen voor de beslissing van de buurthuisstaf. Als men
de als agressief en onaangepast bekendstaande groep in het buurthuis toelaat,
blijven andere buurtbewoners, andere categorieën jongeren, kinderen, ouderen,
weg. Wellicht wreekt zich hier ook een gebrek aan professionaliteit, maar mis-
schien is er eerder sprake van een prioritstelling. Als de buurthuiswerkers deze
groep jongeren adequaat zouden opvangen bleef er onvoldoende tijd en energie
over voor andere noodzakelijke activiteiten.
We zien dus dat in de ontwikkeling van een `gewone', zij het lastige, leeftijds-
groep naar een criminele jeugdbende ook de tvisselwerking tussen de groep en
de voorzieningen in de buurt een rol spelen. Dat wil niet zeggen dat door een
meer adequate en professionele aanpak van een jongerencentrum de weg naar
delinquent gedrag zou zijn geblol:l:eerd. Maar de kans bestaat dat sommige sub-
groepen en~of indi~~iduen zich minder door de 'crimine}e sleutelfigtu-en' zouden
hebben laten beïnvloeden. Daarbij spelen ook individuele en gezinsfactoren een
rol.
Peter Lankholst schreef naar aanleiding van de moeilijkheden met Alarokkaanse
jongeren in Amsterdam Sloten~aart~Overtoomseveld in i998 een rapport, waarin
hij het gebrek aan samenwerking hekelde tussen de verschillende instellingen en
instanties. Drie jaar later constateerde hij in een interview in de Volkskrant dat
de situatie nog niet was verbeterd.~;
Een centrale plaats in de eventuele preventie van jeugdcriminaliteit heeft het
onderwijs. Dit werd bij de presentatie van het hielvoor reeds genoemde boek
over jeugdgeweld door Gabriël van den Brink door vele aanwezigen nog eens
benadrukt. In ons voorbeeld zien we ook dat de meeste groepsleden te kampen
hadden en hebben met een slechte schoolcarrière.
Men zou dan dus zeggen dat het onderwijs als gebied voor criminaliteits-
preventie een hoge prioriteit zou moeten hebben. He}aas is dat niet het geval.
Het is voldoende bekend dat juist het vmbo, de vorm van onderwijs met de
meeste risicoleerlingen, zijn onder`vijsktmdige taak nauwelijks kan volbrengen.
Laat staan dat allerlei extra maatregelen als leerlingbegeleiding en schoohnaat-
schappelijk werk in voldoende mate aanwezig zijn.
1'en aanzien van de preventie van jeugdcriminaliteit is er vanuit het agogisch
perspectief de volgende vraag aan de orde:
"Lijn er beïnvloedingsstrategieën te ontwikkelen om groepen jongeren met (po-
tentieel) hinderlijk en overlastgevend gedrag van het criminele pad af te houden,
c.q. hun overlastgevend gedrag te beperken?
Het antwoord op deze vraag is 'ja'. Maar dat vereist, naast een gespecialiseerde
benadering door professionals, een intensieve samenwerking tussen instellingen
en instituties in verschillende leefgebieden van de jongeren - buurt, onderwijs,
hulpverlening, politie. En bovendien dient bij de stadsontwikkeling en het ont-

~.; Inter~ it~~~ met Peter Lankhorst: 'Jeugdhulp ~-erzuipt in bureaucratie', in de Volkskrant,
i8 december 2ooi.
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wikkelen van ruimten en voorzieningen (woningbouw, winkelcentra) rekening
gehouden te worden met criminaliteitspreventie. Dan gaat het niet alleen om de
indeling van ruimten, maar ook om mogelijkheden voor toezicht en controle.
We gaan weer terug naar de groep van ons voorbeeld.
Na `de doodslag, casu quo zware mishandeling de dood ten gevolge hebbend' op
de 58-jarige Frank, worden de daders door de politie aangehouden. In totaal zijn
er vijf daders, onder wie Stanley en Gerard. Gerard en een van de andere jongens
zijn al eerder met de politie in aanraking geweest in verband met diefstal en ge-
weldsdelicten. Het ging daarbij om winkeldiefstal en mishandeling tijdens een
vechtpartij bij een voetbalwedstrijd.
Wanneer er sprake is van ernstige delicten, zoals in ons voorbeeld, komen er
nogal wat instanties en procedures aan te pas alvorens de zaak voor de officier
van justitie komt, laat staan voor de rechter. Gedurende deze tijd kan de minder-
jarige delinquent niet altijd in detentie worden gehouden.
Bij de `gewone' procedure duurt het in de praktijk vaak vrij lang voordat de straf
of maatregel ten uitti~oer wordt gelegd, ondanks pogingen om deze omlooptijd te
verkorten (Kalsbeeknorm).
De vrienden en nabestaanden van Frank zullen de 'moordenaars' dan ook moge-
lijk na verloop van tijd weer gewoon op straat zien lopen, hetgeen hun rechts-
gevoel en hun gevoel van veiligheid niet ten goede komt (om het maar voor-
zichtig uit te drukken.)
Bovendien kunnen de aangehouden jongeren zich weer gewoon bij hun vrien-
denclub voegen en kan de interactie daarbinnen doorgaan. En we hebben gezien
dat juist deze interactie een grote rol speelt bij het verbreiden en ontwikkelen
van criminaliteit.
De (overigens uiteraard noodzakelijke) zorgvuldigheid bij de jeugdstrafrechte-
lijke procedure wordt niet alleen door de slachtoffers en~of nabestaanden als
onterecht ervaren, maar door veel jeugdigen ook aangezien voor `slapheid' en
`tolerantie'.
In een documentaire over Marokkaanse jongeren in Amsterdam-West zegt een
jongen van Marokkaanse afkomst tegen de interviewer: `Als je in Marokko op het
politiebureau komt, ligt er een stok op tafel. En die stok zegt: Spreek de waar-
heid. blaar hier geven ze je een kopje koffie en vragen ze: Moet je een sigaret?'
Vijf jongens van onze voorbeeldgroep, waaronder Gerard en Stanley, zijn gear-
resteerd en gestraft met jeugddetentie. Twee van de vijf, Gerard en Jaap, zijn
reeds eerder veroordeeld, onder meer voor geweldsdelicten. Dit is voor de kin-
derrechter aanleiding om voor hen een gedragskundig onderzoek te vragen en
een PIJ-maatregel (Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen) op te leggen.
Hieruit blijkt dat bij beiden sprake is van een `anti-sociale gedragsstoornis'. Bij
Gerard wordt bovendien een verwaarloosde ADHD geconstateerd. Op grond
hiervan worden zij, overigens pas na verloop van tijd, opgenomen in een gespe-
cialiseerde behandelinrichting.
Gedurende deze behandeling worden zij geïsoleerd van hun oorspronkelijke
sociale milieu en door middel van een speciale aanpak `geresocialiseerd'. Zij krij-
gen in de inrichting ook een beroepsopleiding, respectievelijk tot loodgieter en
tot administratief inede~verker.
We gaan op deze behandelingsmethode hier niet verder in. Wat ons interesseert
zijn de agogische aspecten. Deze komen eigenlijk vooral aan de orde nadat de

64



JEhGDCRI~IINALITF.[T IN GROEPS~"ERBAND

behandeling, casu quo straf is beëindigd. Dit geldt ook voor de andere drie `da-
ders', waaronder Stanley, die tot jeugddetentie zijn veroordeeld en hun straf
uitzitten in een jeugdgevangenis. Dit wil overigens niet zeggen dat er bij hen niet
van bepaalde psychische stoornissen sprake kan zijn. Deze zijn alleen niet onder-
zocht.
Het eerste probleem dat zich op dit gebied voordoet is het volgende. Ten tijde
van het delict waren de daders tussen de vijftien en zeventien jaar. Slechts één
jongen, Stanley, was vijftien en bij zijn invrijheidstelling is hij zeventien. De an-
deren zijn na afloop van hun straf c.q. behandeling allen de achttien gepasseerd.
Jaap is zelfs negentien.
De jeugdhtilpverlening en jeugdreclassering lopen tot achttien jaar. Deze mag op
verzoek doorlopen tot na het achttiende jaar. Maar er is een gerede kans dat zij
wat de hulpverlening en nazorg betreft tussen de wal en het schip vallen en aan
hun lot worden overgelaten. Tenzij ze zelf hulp zoeken, maar dat is niet echt
waarschijnlijk.
In het voortraject van de behandeling heeft de bemoeienis van justitie zich mede
op het gezin van de jongens gericht. In drie van de vijf gevallen was daarmee
nogal wat aan de hand. Er was dan ook reeds contact met diverse hulpver-
leningsinstellingen, variërend van Schoolmaatschappelijk Werk, Algemeen
Maatschappelijk Werk tot Gezinsvoogdij. Gerard is reeds eerder onder toezicht
gesteld en korte tijd uit huis geplaatst geweest. Maar de laatste tijd voor het de-
lict heeft de gezinsvoogd weinig contact met het gezin onderhouden.
In enkele van de betreffende gezinnen waren ook andere gezinsleden met de
justitie in aanraking geweest. In andere was sprake van drankproblemen en hui-
selijk geweld.
De beïnvloeding van de jeugdige gedurende detentie is zeer intensief geweest en
het is goed denkbaar dat een basis is gelegd voor gedragsverandering. Deze ge-
dragsverandering vindt echter niet in het luchtledige plaats. De jeugdige voegt
zich weer in zijn milieu, op welke wijze dan ook. En daar dienen de vruchten van
de behandeling geplukt te worden.
Het spreekt vanzelf dat dit alleen mogelijk is als gedurende enige tijd sprake is
van een voortzetting van de beïnvloeding, alsmede ondersteuning na de invrij-
heidstelling. En dan voegt de bemoeienis zich ook in het geheel van bemoeie-
nissen met de gezinnen.
Maar de noodzakelijke bemoeienis kan niet ophouden bij het gezin of de directe
thuissituatie van de jongere. De vraag is zelfs of dit gezinsmilieu veel invloed
heeft op diens gedrag. Dit gedrag wordt minstens mede bepaald door de vrien-
denkring ofjeugdgroep.
We hebben gezien dat enkele van de daders zich na afloop van hun detentie weer
bij de oorspronkelijke groep voegen. Of we dat leuk vinden of niet, hun prestige
in deze groep is toegenomen. De vraag waarom dit zo is wordt beantwoord door
kennis van de jeugdcultuur. Binnen deze jeugdcultuur gelden veelal geheel ande-
re waarden en nonnen dan binnen de gevestigde maatschappij. Om een paar
voorbeelden te noemen: Druggebruik (niet verslaving!) is niet ongewenst, maar
een must. Onmaatschappelijk gedrag, gewelddadigheid en risicogedrag heeft een
veel gunstiger waardering dan in de officiële samenleving.
Juist waar de thuissituatie voor jongeren problematisch en frustrerend is, biedt
de peergroup een houvast en heeft dus ook een grote invloed.
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Nog een praktijksituatie
Fleischer en Van Gemert deden onderzoek naar jeugdbendes, onder meer in
Amsterdam, waarbij vooral aandacht werd besteed aan bepaalde groepen jonge-
ren van Marokkaanse afkomst in Amsterdam-West.~~
In dit onderzoek komen enkele interessante zaken naar voren.

i. De titel zegt het al, de groep heeft een sterk bepalende invloed op het (de-
linquente) gedrag van de betrokken jeugdigen. Er is een sterke groeps-
dwang en een groepscultuur, die intel-ventie door politie, jongerenwerk en
dergelijke als het ware buitensluit.

2. Binnen de groep spelen bepaalde indiv~iduen een rol, maar niet primair als
leiders. Ouderen domineren jongeren wel en hebben het recht jongeren
(binnen de groepscultuur) te corrigeren. Deze ouderen hebben vaak reeds
een, vaak indrukwekkende, geschiedenis van strafUare feiten.

3. De leden van de jeugdbende nemen in het algemeen niet meer deel aan
het onderwijs, ook al zijn zij leerplichtig. De indruk bestaat dat de school
ook weinig moeite doet om het schoolverzuim aan te pakken, omdat zij de
betrokken jongeren `liever kwijt dan rijk zijn'.

4. Er is op wijkniveau sprake van een wisselwerking tussen wijkbewoners,
winkeliers, stadsdeelfunctionarissen, conciërges en de betrokken groep
jeugdigen. Er is sprake van (wederzijdse) confrontatie, die nu en dan esca-
leert.

5. Binnen de groep vinden de jongens houvast en veiligheid. Zij zijn solidair
met elkaar en vormen een front tegen de buitenwereld. Dat houdt echter
in dat het verlaten van de groep als verraad kan worden bestempeld en ge-
straft wordt.

6. Niettemin is het verloop binnen de groep vrij groot. Daarbij onderscheidt
zich een `harde kern' en een groep van meelopers. De indruk bestaat dat
preventie- en hulpverleningsprojecten (bijvoorbeeld het project `Nieuwe
perspectieven') meer effect hebben op de meelopers dan op de harde kern.

Van Gemert deed ook eerdere onderzoeken naar jeugdbendes in Rotterdam en in
Den Haag. Hieruit bleek een diversiteit aan vrij ernstige delicten met de nadruk
op beroving en straatroof. Opvallend is dat bij de meeste delicten slechts een
deel van de groep betrokken was. Groepsleden namen in wisselende samen-
stelling deel aan de criminele activiteit. Daarbij valt op dat bij sommige groepen
een deel van de groepsleden bij vrijwel alle misdrijven was betrokken en een
ander deel slechts incidenteel.
In dit verband zij ook genoemd een publicatie van Ruud Bochardt en Jan Buijze
over aanpak van jeugdcriminaliteit op het Utrechtse Kanaleneiland, genaamd
`Nieuwe Kansen'.~~
Dit project richtte zich onder meer op het losweken of afschermen van `meelo-
pers' en risicojongeren van de harde kern van criminele jongeren. Deze `harde
kern' werd gedetinieerd als jongeren die ten minste drie ernstige delicten hebben
gepleegd, in de zin van overval, geweldpleging, autodiefstal en dergelijke. Binnen
het jongerenwerk paste men een duidelijk normerende aanpak toe, waarbij jon-

~~ Van Gemert en Fleisher, 2002.
's Bochardt en Buijze, 2003.
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geren consequent werden aangesproken op hun gedrag. Door een pasjessysteem
werden de `harde-kernjongeren' buiten de activiteiten van het jongerenwerk
gehouden. Terecht signaleert men de grote negatieve invloed van jongeren met
een duidelijk criminele carrière, zowel op andere jongeren als op de verstoring
van acti~~teiten en voorzieningen.
De vraag die zich daarbij dan wel voordoet is wat er dan met deze categorie jon-
geren moet gebeuren. Men verwijst daarbij naar politie en justitie, maar stoot
dan, evenals in andere soortgelijke situaties, op de traagheid van justitiële pro-
cedures, waardoor jongeren na een begaan misdrijf vaak lange tijd op vrije voe-
ten blijven.
Als voornaamste conclusie vermeld ik wel dat ook hier steeds weer blijkt dat voor
een aanpak van jeugdcriminaliteit in groepsverband een goede samenwerking
tussen overheid, politie en hulpverleningsinstellingen (inclusief jongeren~verk)
van essentieel belang is. Gebrek aan samenwerking, niet nagekomen afspraken
en politieke 'scoringsdrift', alsmede het afbreken van projecten 'omdat de tijd om
is', maakt dat veel goede aanzetten teniet worden gedaan.
Wat ook uit deze publicatie blijkt is hoezeer allerlei elementen van jeugdcultuur
- en dan niet de meest populaire daaivan - een rol spelen bij het groepsgedrag
van jongeren en dus ook bij delinquent groepsgedrag.

3.4. Slotopmerkingen en conclusies

We hebben gezien dat het onderwerp `jeugdcriminaliteit in groepsverband' een
breed scala van problemen, activiteiten en overwegingen betreft. Om te beginnen
zagen we dat er een ingewikkeld en subtiel systeem van beïnvloeding bestaat
binnen groepen en subgroepen en tussen groepen binnen een bepaald woon-
gebied. Er is sprake van beïnvloeding van `risicojongeren' en meelopers door een
harde kern van jongeren met een carrière van delinquentie. Deze im~loed is
meestal sterker dan die van ouders, onderwijsgevenden en jongerenwerkers. De
kunst is dus om de verschillende categorieën jongeren van elkaar af te schermen
door gerichte acti~~iteiten. Hiervoor is echter wel een goede samemverking nodig
tussen verschillende instellingen en instanties. We zien dat er niet alleen sprake
is van beïnvloeding tussen jongeren en groepen jongeren binnen buurten of gro-
tere gebieden, maar ook van een wissehverking tussen jongeren en voor-
zieningen.
Enkele ondeitiverpen kwamen terloops aan de orde terwijl zij voor het begrip en
de aanpak van jeugdcriminaliteit wel degelijk belangrijk zijn. Daarom wil ik ze
hier nog even apart noemen.
Ten eerste is er het probleem van drugsgebruik en drugsverslaving. Het behoeft
geen betoog dat dit bij het ontstaan en voortduren van delinquent gedrag bij
jeugdigen een grote rol speelt. Slechts twee opmerkingen in dit verband. Studie
van het fenomeen 'jeugdcultuui' leert ons dat drugsgebruik, in welke voim en
mate dan ook, een grote rol speelt in allerlei manifestaties van jeugdcultuur.
Deze rol neemt nog steeds toe. Slechts in een kleine minderheid van de gevallen
leidt drugsgebruik tot criminaliteit. Maar bij jeugdcriminaliteit speelt het weer
wel een vrij grote rol.
Waar drugsgebruik min of ineer inherent is aan vele vormen van jeugdculttnu- is
drugsverslaving dit juist weer niet. Dit impliceert niet alleen dat drugsgebruik
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niet per se tot verslaving leidt, maar ook dat door de meeste jongeren drugsver-
slaving vooral als `zielig' wordt eiti~aren. En zielig v~~il niemand zijn.'~
Ten tvveede noemen we het probleem van etniciteit. In dit artikel kwam dit niet
of nauwelijks aan de orde. We zijn ook niet ingegaan op de discussie betreffende
de relatieve oveivertegenwoordiging van bijvoorbeeld Marokkaanse jongens in
de statistieken van jeugdcriminaliteit. Dit gebeurde niet uit overwegingen van
'politieke correctheid', maar omdat de onderhavige problematiek, evenals de
drugsproblematiek, zo comple~ is dat er in dit kader onmogelijk recht aan kan
worden gedaan.
We hebben gezien dat jeugdcriminaliteit in agogisch perspectief een zeer om-
vangrijk en divers terrein bestrijkt Het heeft te maken met de bejegening van en
hulpverlening aan indi~~duele jeugdigen en hun directe sociale omgeving. Maar
het richt zich ook op de werkwijze van instellingen en professionals en hun on-
derlinge samenwerking. Als zodanig raakt het ook uitdrukkelijk aan de politiek
en het overheidsbeleid.
De belangrijkste conclusie moet volgens mij zijn dat jeugdcriminaliteit plaats-
vindt in een maatschappelijke context waarin vele invloeden en interacties werk-
zaam zijn.
De jeugdige delinquent en delinquent gedrag van jeugdigen in het algemeen, los-
maken van deze maatschappelijke contest leidt mijns inziens vrijwel altijd tot
interventies die uiteindelijk tot mislukken gedoemd zijn.
Anderzijds wil ik toegeven dat juist deze Urede context de studie én de aanpak
van jeugdcriminalíteit tot een moeizame aangelegenheid maakt. Maar dat zullen
we dan voor lief moeten nemen. Het is en blijft een zaak die men niet zomaar
even oplost, zoals vaak door media en politici wordt gesuggereerd. Behalve een
multidisciplinaire benadering wordt veel geduld gevraagd.
Zoals gezegd, spelen in het groepsgedrag van jeugdigen en dus ook in het gedrag
~-an criminele jeugdgroepen elementen van jeugdcultuur een grote rol. Allerlei
gedragingen, uitingen en rituelen worden begrijpelijk wanneer men ze kan plaat-
sen tegen de achteigrond van jeugdcultuur. Mijns inziens is dit ook in gevallen
van jongeren met een allochtone afkomst meer verhelderend dan ons blind te
staren op hun specifieke culturele achtergrond. Daarom wil ik in het volgende
hoofdstuk daar specifiek aandaeht aan besteden.

"' Zie : D.Ialschaei~t en Traas. 2002.
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HOOFDSTUK 4

CRIMINALITEIT EN JEUGDCULTUUR

4. i. Inleiding

In dit hoofdstuk ga ik verder in op de invloeden, buiten de opvoeding en het
gezin, die werkzaam kunnen zijn bij het ontstaan en de ontwikkeling van jeugd-
criminaliteit. Dit sluit aan bij het tweede gedeelte van de in de inleiding ge-
noemde eeiste hypothese: '... andere factoren, met name groepsgedrag en
jeugd(sub)cultuur spelen minstens een evengrote rol.'
In het vorige hoofdstuk hebben we gezien hoe groot de rol van de groep is bij de
ontwikkeling en recidive van crimineel gedrag onder jongeren. Zowel uit het
onderzoek van Beke e.a.~ als het onderzoek van Van Gemert en Fleisher blijkt dat
niet alleen de meeste delicten in groepsverband worden gepleegd, dan wel hun
oorsprong vinden in de groep, maar dat in veel gevallen de groepsdruk een be-
lemmering vormt voor het beëindigen van delinquent gedrag.
Tevens wordt duidelijk dat dit niet altijd het geval is en sommige groepen een
veel grotere invloed in dit verband uitoefenen dan andere.
In veel verklaringen van delinquent gedrag bij jongeren wordt in geval van
groepscriminaliteit uitgegaan, ofwel van individuele factoren, ofwel van groeps-
dynamische invloeden. Daarbij wordt ook wel aandacht besteed aan bredere
maatschappelijke factoren, zoals de buurt, de maatschappelijke omstandigheden
van de groep waartoe de jeugdigen behoren, alsmede sociaal-culturele factoren,
immigratie en dergelijké'. De nadruk ligt evenwel op persoonlijke en gezins-
factoren..3
Zonder deze verklaringsgronden tekort te willen doen is de gedachte bij mij op-
gekomen, dat er ten aanzien van het al of niet ontstaan en ontw-ikkelen van de-
linquent gedrag nog een specifiekere factor in het spel zou kunnen zijn.
Ik doel hier op het fenomeen van de jeugdculhuir. De invloed van de jeugdcul-
tuur wordt vaak wel impliciet aangeduid, maar zelden e,r-pliciet als factor ge-
noemd en bestudeerd en duidelijk onderscheiden van groepscultuur.
Dit is niet altijd zo geweest. Reeds in de jaren twintig van de vorige eeuw werd in
de V.S., onder meer door de `Chicago School' voor jeugdsociologie, onderzoek
gedaan naar jeugdbendes in grote steden. Bekend werd een studie van F. Wh`~-
te-~, genaamd 'Street Corner Society'. Deze studies beschouwden het fenomeen
van jeugdcultuur vooral vanuit het perspectief van de criminaliteit en legden een
verband met armoede en verwaarlozing.
In Nederland werd in de jaren vijftig, in opdracht van het Ministerie van Onder-
wijs, een grootscheeps onderzoek uitgevoerd naar het gedrag en de leefomstan-

Beke, c.s. 2000, 2002.
Zie ook: Eldering, i998; Angenent, i997; Pels e.a., i997.
Junger-Tas, i996, i99~; Van Acker, i99t; Baartman, i988; Van Lok~.en, 2ooi.
Why~te, i943.
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digheden van arheiders- en plattelandsjongeren dat verscheen onder de veelzeg-
gende titel `1~laatschappelijke verwildering der jeugd'.~
Deze, wat men zou kunnen noemen 'criminalisering' van de jeugdcultuur werd
binnen de jeugdsociologie reeds spoedig bekritiseerd. In Nederland waren het
Krantz en Verkruijse~~ die zich in hun publicatie 'De jeugd in het geding' verzet-
ten tegen de stereot~-pering van groepsgedrag van jongeren. Met name werd door
hen de berichtgeving in de pers en in andere publicaties over mu-
ziekmanifestaties, voorlopers van `popconcerten', bekritiseerd..
In Engeland vormde zich aan de tmiversiteit van Birmingham een groep onder-
zoekers rond het Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS). Het CCCS
werd in i964 opgericht, maar ontplooide zich vooral in de jaren zeventig.
Deze groep onderzoekers had een marsistische oriëntatie en legde vooral een
verband tussen jeugd(sub)culturen en klassetegenstellingen. Zij benoemden
vormen van jeugdcultuur ook als tegencl~lttu~r, namelijk ingebed in de strijd
voor maatschappelijke verandering en emancipatie.
Een baanbrekende studie in Nederland was de publicatie van Van Hessen `Sa-
men jong zijn'-, op basis van uitgeUreide intciviews met oudere mensen naar htm
jeugdeil~aringen. Uit dit onderzoek bleek dat zeer veel oudere mensen zich her-
inneren hoe zij in de leeftijdsperiode tussen (ongeveer) veertien en twintig jaar
een aparte plaats innamen in de plaatselijke samenleving en daar ook groepsge-
wijs vorm aan gaven. Deze jongerengroepen hadden voor een deel hun eigen
gech-agscodes, normen en waarden, hun eigen ontrnoetingsplaatsen. Enerzijds
zetten zij zich af tegen de plaatselijke samenleving, anderzijds namen zij er ook
op een bepaalde wijze aan deel, bijvoorbeeld bij bepaalde rituelen en feesten.
Sindsdieu is er, zowe] in de wetenschap, als in de populaire pers een groeiende
belangstelling ontstaan voor het fenomeeu `jeugdcultuui'. Een rol hierbij speelde
in Nederland de opkomst van `Provo', een bewegiug die aanvankelijk ook min of
meer gecriminaliseerd werd, maar zich, onder invloed van de puhlieke opinie, al
spoedig in een vrij grote populariteit mocht verheugen. Daarnaast werd de inter-
nationale popcultuur niet alleen maatschappelijk meer gewaardeerd, maar ook
object van studie in de wetenschap. De positieve en maatschappelijk waardevolle
elementen van de jeugdcultuur werden op deze manier algemeen erkend.
Hoewel ik niet graag mee zou doen aan een nieuwe criminalisering van de jeugd-
cultuur als zodanig, lijkt het mij toch zinvol dit maatschappelijke fenomeen na-
der te bestuderen en te bezien of misschien toch enkele aspecten daarvan een rol
spelen in het ontwikkelen en~of in stand houden van delinquent gedrag onder
jeugdigen.
Hiertoe zal ik eerst een uiteenzetting moeten geven over het verschijnsel jeugd-
cultuur en enige onderzoekingen en theorieën daarover. Ik zal mij daarin moeten
beperken, gezien de omvang van het onder~verp. En wel tot de voor deze studie
over jeugdcriminaliteit relevante aspecten.
~'ervolgens wil ik dan nagaan welke invloeden daarvan op het gedrag van jeugdi-
gen criminaliteit eventueel bevorderen of juist tegengaan. Daarbij zal het mis-
schien mogelijk zijn om hepaalde veischijnselen in de jeugdcriminaliteit,

Rapport nlinisterie ~~an O. K. en W., i95~.
Kratz en ~'erkruijse, i959.
~'an Hessen. i966.

70



CRIDIINALITF,IT T:N JEL'GDCL?I.TLTUR

bijvoorbeeld het verschil tussen jongens en meisjes, verschuivingen in de leeftijd,
culturele achtergronden en dergelijke, die in vorige hoofdstukken als onbeant-
woorde vragen oprezen, alsnog te verklaren.

4.2. Wat isjeugdcultuur?

Het onderwerp `jeugdcultuul' is als studieobject een zeer complex en olm~angrijk
gebied. Het is bovendien lastig om het `in de greep' te krijgen, gedeeltelijk omdat
het zo moeilijk is af te grenzen, gedeeltelijk omdat het steeds verandert.
Janssen,s een der recente schrijvers over jeugdcultuur, beklaagt zich erover dat
er in Nederlandse noch Duitse woordenboeken een omschrij~~ng van het begrip
`jeugdcultuur' te vinden is.
Reeds de Grieken en Romeinen schreven beschouwingen over het gedlag'van de
jeugd van tegenwoordig', die verrassend overeenkomen met hetgeen daarover nu
in de poptilaire pers verschijnt. Bovendien wisselt de Uelangstelling voor jeugd
en jeugdcultuur nogal in de loop der tijden en wordt ook het zicht op historische
feiten en ontwikkelingen vaak bepaald door de actuele situatie waarin bepaalde
publicaties plaatsvinden. Het is niet toevallig dat het boek van Van Hessen ver-
scheen in i965, de tijd van de opkomst van de 'Flower Power' en de provo's in
Nederland.
Bij gebrek aan een algemeen aanvaarde definitie van `jeugdcultuur' behelp ik me
met een eigen omschrijving, door mij eerder gedaan in 'Opvoeding in verande-
ring':

`De wijze waarop jollgeren in de leeftijd uan oiigeueer i2 tot orl~ei~eel~ 2,3
jnar gemeelischappelijk uorm geuen nalt hlui specifieke gedrag en ideeëll,
met name in de vrije tijd.'

Dit is een vrij ruime omschrijving, maar dat biedt mijns inziens het voordeel dat
de verschillende aspecten en deelgebieden erdoor overkoepeld kunnen worden.
Om te beginnen heeft jeugdcultuur een individueel-psychologisch aspect, worte-
lend in de adolescentiepsychologie, namelijk als factor in het losmakingproces
van jeugdigen uit het ouderlijk milieu. Daarnaast heeft het een maatschappelijk
aspect, wortelend in de jeugdsociologie en de culturele antropologie. Daarin
komt zowel de plaats van groepen jongeren in de samenleving aan de orde, als de
invloed die van deze groepen, afzonderlijk en in samenhang, uitgaat op de sa-
menlev~ing.
Deze beide aspecten, de individuele en maatschappelijke, staan uiteraard niet los
van elkaar, maar zijn wel studieobject voor verschillende wetenschappen. In die
zin is de bestudering van de jeugdcultuur Inet recht een mtiltidisciplinaire aan-
gelegenheid. Ik zal ze in dit hoofdstuk dan ook zowel afzonderlijk als in on-
derlinge samenhang bespreken.
Een tweede opvallend gegeven is dat er niet gesproken kan worden van `een' of
`de' jeugdcultuur. De studie van Van Hessen laat al zien dat iedere (of vrijwel
iedere) plaatselijke gemeenschap zijn eigen jeugdcultuur kende en kent. Alleen
al, omdat het gemeenschapsleven zich tot niet zo lang geleden op dorps- of

s Janssen, 1994.
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buurtniveau afspeelde. Pas de laatste decennia is dat veranderd en dan nog maar
gedeeltelijk.
~'ooral de studies van het CCCS in Birmingham wezen op een verbondenheid van
bepaalde jeugdculttu-en met specifieke maatschappelijke groepen en klassen.
Behalve dat de jongeren in de betreffende jeugdcultuur een eigen gedrags-
patroon hebben, dragen zij ook een boodschap uit ten aanzien van de positie van
de maatschappelijke groep waartoe zij behoren. Deze boodschap kan tevens een
connnentaar ~ ormen op de wijze waarop de volwassenen van de betreffende
groep op hun situatie reageren.
Een tamelijk zuiver voorbeeld hiervan is het optreden van Molukse jongeren
binnen de 1`~olukse gemeenschap in Nederland. Met name in de jaren tachtig
deden zich enkele ernstige incidenten voor in de vorm van gijzelingen en aansla-
gen door 'geradicaliseerde' Molukse jongerengroepen. Hoewel de officiële Mo-
lukse gemeenschap zich van de gewelddadigheden distantieerde en trachtte te
bemiddelen, kon men deze toch niet los zien van de positie van de Molukse ge-
meenschap in Nederland. Deze was daar als een soort `Fremdkbrper' na de soe-
vereiniteitsoverdracht in Indonesië van i949 neergeplant en verder min of ineer
in de steek gelaten door de Nederlandse overheid.
De kritiek van de jongeren op hun eigen organisaties was dat zij veel te zwak en
halfhartig optraden tegenover de Nederlandse overheid en daarmee de Neder-
landers de gelegenheid boden het probleem van de Molukkers te negeren.
In het optreden van de Molukse jongeren in de diverse perioden zie ik duidelijk
een relatie met jeugdcultuur, zoals meer recent de aantrekkingskracht van de
`Arabisch Europese Liga'(AEL) van Abou Jahjah op vele Marokkaanse jongeren
als zodanig kan worden gezien. Ook hier is er sprake van een specifieke gedrags-
wijze van jongeren en een verbinding met de positie van de maatschappelijke
groep waartoe zij behoren.
Om dergelijke redenen geven veischillende studies er de voorkeur aan Onl te
spreken van jeugdsubcultiiren. In de literatuur geeft dit soms aanleiding tot ver-
warring, omdat de begrippen `jeugdcultuur', `jeugdculturen' en `jeugdsubcultuui'
door elkaar worden gebruikt, waarbij dan ook nog eens het begrip `jeugdstijlen'
wordt betrokken.
Om deze veiwarring zoveel mogelijk te voorkomen probeer ik de verschillende
begrippen apart te beschrijven en tevens de samenhang aan te geven.
Ik stel dan voor om het begrip 'jeugdctiltuur' te reseiveren voor de geil2een-
schcippelijke kenmerken, waarden en dynamieken van de verschillende jeugd-
subculturen.
Bij nadere beschouwing zal blijken dat dit niet louter een abstraheren is van de
jeugdsubcultuur. Ook als men uitgaat van een min of ineer eigenstandig patroon
en eigen d~~namiek van de jeugdsubcultuur van concrete~ jongerengroepen, kan
niet ontkend worden dat er een wisselwerking bestaat tussen deze en een veel
grotere, in ruimte en tijd minder coherente beweging, de jeugdcultuur als zoda-
nig. Deze betveging heeft, wat genoemd wordt, een signaalfunctie naar de con-
cretejongerengroepen.
De laatste jaren doet zich overigens de vraag voor in hoeverre deze `algemene'
jeugdcultuur ook werkelijk mondiaal is, in die zin dat ze deze signaalfunctie ver-
vult voor in principe alle jongeren op de wereld. Het antwoord daarop is `ja en
nee'. ~'rijwe] alle jongeren op de wereld hebben minstens gehoord van bepaalde
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popidolen, inclusief hun muziek en ook van sporthelden ~-an bepaalde inter-
nationale sporten, zoals ~-oetbal. Maar tegelijkertijd doet zich de laatste tijd, ook
wereldwijd, een soort 'scheiding der geesten' voor tussen categorieën jongeren
en de mondiale bewegingen waarmee zij zich identificeren. De Arabische, in het
algemeen islamitische, jongeren identiticeren zich niet of veel minder met inter-
nationale idolen als 1`ladonna of Eminem, maar hebben hun eigen idolen of zet-
ten zich af tegen de westerse figuren. Dat geldt niet alleen ~.oor jongeren in
islamitische landen, maar juist ook voor jongeren met een islamitische achter-
grond in westerse landen. Hetzelfde geldt voor 'Afro-Amerikaanse' jongeren
waar ook ter wereld.
Mijns inziens kan men dit niet afdoen als ~.ormen van subcultuur en is er wel
degelijk sprake van een mondiale jeugdcultuur met signaalfimctie voor wereld-
wijde categorieën jongeren.
Het ziet ernaaruit dat tegenwoordig de jeugdculhnn~ zich niet meer zozeer op
plaatselijk niveau opsplitst in suhculturen, maar juist op mondiaal ni~.eau.
Daarbij speelt jet~gdstijl een rol als de uiterlijke manifestatie (gedrag, kleding,
muziek, recreatie~vijze) van een bepaalde jeugdsubcultuur.
Tenslotte wil ik ook onderscheid maken tussen enerzijds jeugdcultutu- en jeugd-
subcultuur en anderzijds de concrete leeftijdsgroep waarin jongeren in de betref-
fende leeftijdsgroep met elkaar optrekl:en, in de literatuur veelal aangeduid als
de `peergroup'. Deze laatste valt niet per se samen met een bepaalde jeugd-
subcultutn~, maar staat er ook weer niet los van. Soms zien we dat verschillende
jeugdsubculturen al of niet tijdelijk samenkomen in een bepaalde 'peergroup'.
Dus van 'onder' naar'boven':

Peergroup: concrete groep leeftijdsgenoten ~~an min oT meer ~.aste samenstel-
lin (face-to-face roe ).

Jeugdsubculhnir: de wijze waarop bepaalde meer diverse groepen jongeren ~~orm
geven aan hun specitieke gedrag, onder meer hun recreatie, hun
muziek~-oorkeur, uiterlijk eu de wijze waarop ze zich aan gemeen-
scha eli'ke ideeën refereren.

Jeugdcttlh~en~: de gemeenschappelijke kenmerken, waarden en d~~namieken ~~an
de diverse jeugdsubculturen én de wijze waarop deze elkaar in een
groter verband (regionaal, nationaal en internationaal) beïm.loe-
den. (En hier doet zich dus de hiet~~oor beschre~~en opsplitsing
~~oor.)

Jeugdstijl: de uiterlijke manifestatie ~~an bepaalde jeugdsubculturen in l:le-
ding, gedrag, etcetera. Nlen kan daarbij denken aan skinheads,
punk, alto, R~B, hardcore en ~-ele andere stijlen, die een combina-
tie ~-ormen ~-an muziek~-oorkeur, kleding, gedrag en ~-rijetijdsbe-
steding.~~

4.3. Het individueel-psychologische aspect van dejeugdcultuur

In de jeugdpsychologie, meer in het hijzonder de psychologie can de ado-
lescentie~~~, wordt meer en meer erkend dat de psy-chische ontwikkeling ~~an de

y Zie: Malschaert en Traas, zoo2.
~" De Wit, l'an der Veer en Slot, iyy~.
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jeugdige en diens sociale relaties niet uitsluitend en wellicht zelfs niet primair
door de relatie met de ouders en het ouderlijk gezin ~vorden bepaald."
De adolescentie staat bekend als de periode waarin de jeugdige zich losmaakt
~-an het ouderlijk milieu en afstand neemt van de ouders. Dit gaat soms met con-
flicten en spanningen gepaard. Wat de jeugdige betreft, met gevoelens van mis-
kenning, eenzaamheid en agressie; wat de ouders betreft, met gevoelens ~~an
bezorgdheid, onbegrip en e~~eneens agressie.
Een en ander betekent dat contacten met leeftijdsgenoten, die overigens reeds in
de vroege kindertijd van belang zijn", in de adolescentie een steeds grotere
plaats irulemen. ~~riendschappen .-erdiepen zich, groepsvorming heeft een steeds
grotere in~~loed op gedrag,
op~-attingen en uiterlijk ~-an jeugdigen. Daarin bestaat de neiging zich af te zetten
tegen wat in het ouderlijk milieu als gewenst en normaal wordt ervaren.
Uiteraard is dit niet ~-oor iedere jongere of categorie jongeren hetzelfde. Niette-
min staat buiten kijf dat voor ~~rijwel alle jongeren de leeftijdsgroep impliciet of
espliciet een referentiepunt ís ~-oor zijn of haar gedrag. In die zin is deze relatie
met de leeftijdsgroep ~~oor de jongere ook een houvast in de individueel psvchi-
sche ontwikkeling.
Hoe belangrijk dit houvast is, blijkt uit de ~~aak fanatieke wijze waarop jeugdigen
hun referentie aan de leeftijdsgroep en daarmee verbonden jeugdsubcultuur
tegenover de ouders verdedigen.
~'an den Brink refereert in zijn boek o~-er jeugdge~veld aan een participerend
onderzoek ~-an Bill Buford oncler met name Britse (ge~velddadige) voetbalhooli-
gans.

i~1~at ze gemeen hebben, is dat ze htm qewotle let'en `strontuerc~elend' uinden en
danrom belentaul nnnr het t'oetbnhueekend toelet~en. Het plegen unn geweld
lez'ert hutt ttuee zctkett op. Tett eerste eett zeer ittclrittgettde lichnntelijke eri~a-
rittg.( ........)

-

Het ttueede dnt deze genteettscbappelijke eruar-ittg hooligarts opleuer-t is eeti
sociale idetttitelt 1)aaritt lijkt het deelrtenteti aatt t'oetbalgetueld op de ert~aritt-
gen t~cro soldaten aan het.fi~ont. Een hooligan d(e vt het boek i~an Buford tvor-dt
geciteer~cl haalt ntet de t~of~ettcie tuoordert herituleringett op aatt eett getueldda-
dic~e cottfrontatie itt Italië:
'bti~e tuareti tnaar tnet tti'eehortderd ntntt. Het tuas tuij tegett htm ett tue hnddert
c~eett idee tnnt er zou gaan gebetn-en. Er wm-en zoueel gei~oelens. Angst, woede,
optuindirt~. Ik heb ttog ttooit zoiets geuoeld. We uoeldert ]tet allentaal ert ieder-
eetl t'c7tr otts tueet rtoti dat tue iets 6elcntgrijks itebben nteegentaakt - iets uatt
saamhorigheid. We gaan nooit uit elknar. We zijn L'rienden t~oor het let,'en. Ik
zal deze ~ozers nooit uergeten. Ik zal Santmy nooit uergeten. Zolang ik leef zaI
ik dattkbaat~ zijn dat ik kutt zeygett dat ik Itent gekettcl beb. Hij is te ~ek. Hij
he~ft een zesde zirttuig dut zor~gt dnt ie t~iet gepnkt tuot~dt ert hij weet op eett of
andet-e ntanier u'aruteer et~ echt iets belnngrijks gaat gebetn-en en dnn aind je

" 7ie uok: Rich Harris, tqq8.
'- 7.ie ook Rich Harris.tqq8.
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hem aan Itet-ft~ont. Als er oorlog was cían iuas Samm~ de ~ozer die met alle
medailles terugkcvant. Dan zoii hij de held zijn. Raar hè?''~;

Van den Brink beschrijft deze situatie in het kader van 'jeugdgeweld in de open-
bare ruimte'. Er is echter een opvallende overeenkomst met beschrij~~ngen van
andere, veel minder gewelddadige uitingen van jeugdcultuur, zoals grote pop-
concerten en dergelijke manifestaties (Woodstock, Pinkpop). Ook hier staan
gedeelde, heftige ervaringen van een grote groep centraal. En ook hier wordt een
spe~ciaal identiteitsgevoel ontleend aan e~nerzijds de saamhorigheid met leeftijds-
en groepsgenoten, anderzijds juist het zich onderscheiden van of zich afzetten
tegen de gevestigde samenleving en ook andere groepen jongeren.
De jeugdsubcultuur en de daarmee verbonden jeugdstijl, met uiterlijke attribu-
ten, ver~2~lt een symboolfunctie, maar ook de bredere, internationale jeugd-
cultuur speelt een rol. Grote manifestaties (Woodstock, Pinkpop) hebben een
invloed op grote groepen jeugdigen. Bepaalde muziekgroepen en d~iarin figu-
rerende idolen (destijds de Beatles, Rolling Stones, meer recent Eminem), beïn-
vloeden de identiteitsontwikkeling van jongeren, vaak tegen de ouders in.
In sonnnige tijden, waarin de ontwikkelingen snel gaan en de verschillen tussen
de generaties groot zijn, gaat dit met veel conflicten gepaard. Bekend zijn de
heftige contlicten tussen ouders en jongeren, maar ook bijvoorbeeld tussen
schoolleiding en leerlingen in de jaren zestig en zeventig. Rond het hebben van
lang haar, het dragen van bepaalde kleding, de omgang met bepaalde vrienden,
werd een ware prestigestrijd uitgevochten. Soms resulteerde dit in heftige con-
flicten binnen het gezin of het weglopen van huis.
Uit onderzoek'~ is imniddels gebleken dat sinds de jaren tachtig de scherpe kan-
ten van het generatieconflict wel zijn gerelativeerd en dat adolescenten een veel
grotere ruimte hebben om hun eigen gedrag en opvattingen in praktijk te bren-
gen, zonder al te heftige conflicten met ouders en gezagsdragers. Dit kan mede te
maken hebben met de verminderde afstand in informatie tussen jongeren en
volwassenen.
Anderzijds hlijkt'~ dat juist ook het ontbreken van grenzen of de onduidelijkheid
daarvan opnieuw tot problemen leidt, niet zozeer tussen jeugdigen en ouders,
maar tussen jeugdigen en de samenleving. Het gaat dan voornamelijk over vor-
men van agressief gedrag en risicogedrag, het esperimenteren met drugs en al-
cohol.
Schematisch zien we dus het volgende proces:

t. De adolescent maakt zich los van de ouders en het ouderlijk milieu;
2. Heeft daarbij behoefte aan erperiment en alternatief gedrag (bij~.oorbeeld

ten aan-r.ien van seks, alcohol, drugs, agressie, vandalisme);
g. Begeeft zich soms in zeer intense, gedeelde ervaringen;
4. Refereert zich aan leeftijdsgenoten en zoekt deze ook in groepsverband op.

Daarbij speelt zowel de concrete 'peergroep' een rol, maar bij bepaalde
manifestaties ook een veel grotere, massale groep;

'3 Van den Brink, 2oot, p. 27z~2~3.
'~ Zie: Rispen e.a., i996.
'.~ Zie: Schi)tteLtdreier, i993; Van den Brink. 2ooi.
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5. Deze leeftijdsgroep refereert zich op zijn beurt weer aan een bredere
jeugdsubcultuur en geeft daaraan ~.orm door een bepaalde jeugdstijl (kle-
ding, uiterlijk, recreatie~~orm, gedrag, taalgebruik), die niet zelden een
confronterend ofshockerend karakter heeft;

6. Athankelijk ~-an de bredere internationale ontwikkelingen gaat er ~-an de
mondiale jeugdcultuur een signaalfiinctie uit die weer invloed heeft op het
gedrag en de op~-attingen ~-an concrete jongerengroepen en indi~-iduen.
Een ~-oorbeeld hieiti-an is de iinpact van de terroristische aanslagen op de
T~~ in To~~~ers in New York, de ge~~olgen ervan en de discussie ero~~er, op
jeugdsubculturen ~-an jongeren ~~an allochtoon islamitische atkomst.

Er is dus sprake ~-an een wisselwerking tussen tal ~-an beïnvloedingsfactoren op
het leven en de ont~ti~kkeling ~~an jongeren, ~vaaraan de ouders en het ouderlijk
milieu nog nauwelijks te pas komen.
Het zal duidelijk zijn dat juist andere invloeden dan de ouders, namelijk de me-
dia, de commercie, de politiek, het uitgaansle~-en, de techniek in e~~enredige mate
toenemen. In bepaalde ge~-allen en onder bepaalde voorwaarden treedt in dit
rijtje ook de (grote en geoiganiseerde) criminaliteit op.
l~Íet name waar het gaat oin groepen jeugdigen waar de maatschappelijke om-
standigheden ongtmstig zijn, de binding aan het ouderlijk milieu extra zwak is en
de groep jeugdigen geïsoleerd opereert binnen de samenleving, kan de jeugd-
subcultuw~ functioneren als een stimulans tot delinquent gedrag. ~~~

4.4. Het maatschappelijk aspect van de jeugdcultuur

De studie ~-an het fenomeen jeugdcultuur kent ook een sociologische en cultureel
antropologische inealshoek.
Een der eersten die zich hierin heeft verdiept was de `nestor' van de sociologie,
Karl 1~lannheim. In een studie uit i928 beschreef hij het fenomeen van de `Wan-
dei~-bgel', een groep jongeren in Duitsland in de periode tussen i89o en i914, die
zich (~~oor die tijd) deinonstratief afzette tegen de gangbare geciviliseerde samen-
le~~ng. 7.ij kleedden en gedroegen zich op een alternatieve wijze, trokken de na-
tuur in en hadden daarin hun eigen ~-rijetijdsbesteding en eigen muziek.
A~lannheim gebruikte het ~~oorbeeld van de `Wandeivdgel' ter illustr~atie van zijn
geiteratiethcorie.
In het kort krnnt deze theorie hierop neer: In de maatschappij voltrekken zich
~~oortdurend ~-eranderingen. Soms gaan deze veranderingen geleidelijk, maar zo
nu en dan ~-oltrekken ze zich in een hoger tempo. Alle mensen zijn in principe
aan deze veranderingen onderhevig, maar niet op dezelfde inanier. De impact op
ouderen is anders dan die op jongeren, die op hogere sociale milieus anders dan
op de arbeidersbeeolking.
Alet name jongeren onde~gaan de maatschappelijke ~-eranderingen op een eigen
wijze en hebben in die veranderingen ook een eigen functie.
Alannheim onderscheidt daartoe de begrippen ger2eratiesamerthang, dat ~~-il
zeggen een groep die in een bepaalde tijd geboren is (in onze tijd bijvoorbeeld de
'bab~~boomers') en generatie-eeiiheid. Met dit laatste bedoelt A~annheim een

~n Zie ook: Beke e.a., 2000; Jt,nger-Tas, 2002.
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groep jongeren, binnen de generatiesamenhang, met een eigen gemeenschap-
pelijk bewustzijn en een eigen oriëntatie op de maatschappelijke ontwikl:elingen.
De Wandervdgel waren zo'n `generatie-eenheid'. Zij zetten zich op een bepaalde
manier af tegen de destijds dominante maatschappelijke ontwikkeling met de
bijhorende normen en waarden. Daarbij waren zowel progressieve, maatschap-
pijkritische ideeën aan de orde, als behoudende, conservatieve opvattingen. Men
verzette zich tegen strakl:e gedragsregels, claimde een grotere vrijheid ten aan-
zien van vrije tijdsbesteding, kleding, muziek en omgangsvormen. Maar tevens
zetten zij zich af tegen de industriële ontw~ikkeling, de verstedelijking en het ge-
motoriseerde verkeer. Er was sprake van `terug naar de natuur', maar ook speel-
de verering van helden uit de geschiedenis en herdenking van historische feiten
een rol. Veel van deze `Wandervdgel' namen in iqi4 vrijwillig dienst in het Duitse
leger.
Deze Wandervdgel van rond de vorige eeuwwisseling waren een in aantal relatief
beperkte groep jongeren. Maar er ging nietemin een nationale en ook internatio-
nale signaalftmctie van uit In het verhaal `Titaantjes' van Nescio~, ~zndt men op
literair niveau een treffende beschrijving van de mentaliteit van de `Wandel-v~-
gel' in een Nederlandse maatschappelijke situatie.
Het is niet zo moeilijk om in de Nederlandse provo's van de jaren zestig en de
flower-powerbeweging in Amerika, maar ook in de punks en de skinheads van de
jaren tachtig, en nog later in de rasta's en rappers, vergelijkbare kelunerken van
een generatie-eenheid binnen een generatiesamenhang te herkennen, in een tijd
waarin sprake was van snelle en ingrijpende maatschappelijke en culturele ver-
anderingen.
Ook hier is onmiskenbaar sprake van een aantal algemene kenmerken, waarvan
een signaalfunctie uitgaat naar concrete groepen jongeren. Deze kenmerken zijn
bij nader inzien steeds weer een mengeling van verzet tegen als knellend eivaren
bindingen en tradities en tegelijk een zich afzetten tegen ontwikkelingen en ver-
anderingen in de samenle~~ng. Enerzijds is er sprake van het zich losmaken van
de cultuur en gedragscodes der volwassenen, teltivijl men anderzijds juist deze
eigenheid van de eigen groep en culturele achtergrond koestert.
De studies van het CCCS in Birmingham hebben bepaalde aspecten van dit gege-
ven verhelderd door een verband te leggen met bredere maatschappelijke en
politieke tegenstellingen en conflicten. Het hielti~oor beschreven voorbeeld van
Molukse jongeren in Nederland in de jaren tachtig is een vrij zuiver voorbeeld
hiervan. De problemen van een bepaalde bevolkingsgroep, die de volwassenen
uit die groep niet duiven of ktmnen aanpakken, worden door de jongeren op een
radicale wijze aan de orde gesteld. In dit geval betrof het een betrekkelijk kleine
en geïsoleerde bevolkingsgroep. itlaar in de opvattingen van het CCCS spelen
veel grotere maatschappelijke tegenstellingen en problemen een rol. De `kneve-
ling' van de Britse arbeidersklasse in de tijd van Thatcher had grote invloed op
de ontwikkeling van jeugdsubculturen, die zich uiterst radicaal uitten en gedroe-
gen ten opzichte van de gevestigde orde. Voor een deel had dit een functie van
sublimatie en afreageren, waardoor juist al te grote conflicten werden voorko-
men. Voor een deel waren zij ook signalen tot rellen en opstanden, zoals die zich
in i99i in verschillende Britse steden voordeden.

'' Nescio, i933.
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Uit het onderzoek van Van Gemert~" onder Marokkaanse jongeren in Amsterdam
blijkt dat bepaalde maatschappelijke en politieke gebeurtenissen een rol spelen,
al was het maar tot e~cuus van het door de groep tentoongespreide antisociale
gedrag. Het rapport signaleert dat er sprake is van een `vijanddenken' van Ma-
rokkaanse groepsleden tegenover de Nederlandse samenleving. De gebeur-
tenissen rond `ii september' en de oorlog tegen Irak spelen daarbij on-
miskenbaar een rol.
Een belangrijk gegeven ten aanzien van het maatschappelijke aspect van de
jeugdciiltuur is, last birt not least, de rol van de commercie. Het is duidelijk dat
dit in onze tijd een grote en in het oog springende rol is. Eigenlijk zijn alle uitin-
gen van jeugdcultuur en met name jeugdstijlen, van muziek tot kleding en ande-
re `accessoires' jachtgebied van commerciële bedrijven.
Enerzijds vormt de commercie een soort `voertuig' ter verbreiding van, wat ik
maar zal noemen, jeugdcultuuruitingen. Zonder bemoeienis van platenmaat-
schappijen, radio- en televisiezenders, maar ook winkelketens en niet-com-
merciële (verkapt commerciële) media zouden uitingen als popmuziek,
specifeke kleding en uiterlijk, maar ook bepaalde ideeën en gedragingen, zeer
beperkt van schaal blijven en zou onderlinge beïm-loeding tussen jeugdstijlen
regionaal en internationaal waarschijnlijk in veel geringere mate totstandkomen.
Anderzijds vormt deze commercie onmiskenbaar een bedreiging voor de authen-
ticiteit van de jeugdcultuur en vormen daarvan. Commerciële bedrijven zijn pri-
mair gericht op geld verdienen en dus uit op `exploitatie' van de jeugdcultuur.
Dat houdt in dat zij een selectie maken, of minstens bevorderen van groot-
schalige uitingen die geld opleveren. Inhoudelijk interessante en cultureel be-
vorderenswaardige uitingen van jeugdctiltuur krijgen veel minder een kans.
Sommige "hypes' worden kunstmatig binnen de jeugdcultuur geïntroduceerd,
zoals recent `Idols', en krijgen onder de opgroeiende jeugd een grote aandacht.
Niettemin lukt het de commercie mijns inziens nooit om de jeugdcultuur geheel
te beheersen of te bepalen. Ten eerste is het `aanslaan' van een bepaalde ontwik-
keling, bijvoorbeeld muziekstijl, afhankelijk van de acceptatie door grote groe-
pen jeugdigen, die dit uiteindelijk autonoom bepalen. Ten tweede vinden
bepaalde uitingen van jeugd(sub)ctiltuur `tegen de klippen op' hun weg en zijn,
eerst door de `gewone' media en later door de commercie niet meer te negeren.
Het is merkwaardig om te zien hoe de jeugdciiltuur en de commercie steeds in
gevecht zijn om de bepaling en vormgeving van steeds nieuwe uitingen en stijlen
van jeugdcultuur.
Overigens is deze relatie tussen jeugdcultuur en commercie niet zo nieuw als ze
eruitziet. Reeds in vroeger eeuwen was de rondreizende kermis een van de voer-
tuigen die uitingen en manifestaties van jeugdcultuur transporteerden, trouwens
ook centrum van conflicten en vechtpartijen. Herbergen en cafés waren plaatsen
van ontmoeting en vormgeving van jeugdsubculturen. Maar het belang van de
uitbaters speelde daarbij ongetwijfeld een grote rol.

~s Van Gemert en Fleischer, 2002.
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45. ~Pecten van jeugdcultuur die criminaliteit in de hand werken

Ik wil nu proberen om zo s~-stematisch mogelijk een aantal aspecten van jeugd-
cultuur te beschrijven in relatie tot verschillende vormen van criminaliteit.
Dat wil uiteraard niet zeggen dat deze aspecten noodzakelijkerwijze, of zelfs
maar in veel gevallen tot genoemd delinquent gedrag leiden. Zij vormen wel een
verhoogd risico en onder sommige omstandigheden, die ik in mijn betoog zoveel
mogelijk zal aangeven, wordt dit risico verhoogd.
Het gaat dus ook om verschillende vormen en maten van criminaliteit. Zoals
reeds in vorige hoofdstukken werd gezegd, is er een omvangrijk `grijs' gebied
tussen enerzijds `normale' baldadigheid - van de jongeren uit gezien: onschuldig
spel - en anderzijds aperte strafUare feiten en systematisch crimineel gedrag.
Soms lopen vormen van betrekkelijk onschuldig gedrag, zoals vechtpartijen, uit
de hand en ontaarden in delinquent gedrag (zoals de vechtpartij op het metro-
station in Amsterdam-Sloterdijk in 2ooi). Soms weten groepen jongeren ~'ormen
van duidelijke strafl~are feiten te vermommen als onschuldig spel.
Ik zal proberen aan de hand van voorbeelden duidelijk te maken waar wat aan de
orde is.
Steeds weer blijkt dat binnen de jeugdcultuur oude, vaak eeuwenoude ge-
woonten en rituelen en hypermoderne ontwikkelingen hand in hand gaan. Een
voorbeeld is de gewelddadige ontmoeting van rivaliserende jeugdgroepen, in
onze tijd suppol-ters van voetbalclubs (Ajax en Feijenoord) met gebruik van mo-
derne communicatieapparatuur als e-mail, mobiele telefoons en web-sites op
internet.
In de meeste uitingen van jeugdciiltuur zijn indi~~duele factoren, zoals iden-
titeitsontwikkeling, moeilijk te ondeischeiden van uitingen en ontwikkelingen
die groepsgewijze totstandkomen en door de onderlinge beïnvloeding binnen de
groep en ook de bredere jeugdsubcultuur en jeugdciiltuur worden bevorderd.
Uiteraard spelen zij alle een rol.

4.5.1 Identiteitsontwikkeling, groepsidentiteit en geweld

Zoals in het begin van dit hoofdstuk werd betoogd is het in de adolescentie-
psychologie een algemeen erkend gegeven dat jongeren in deze leeftijdsfase een
eigen identiteit onrivikkelen, onafl~ankelijk van het ouderlijk milieu. Ook al is de
onafhankelijkheid van de ouders en het ouderlijk milieu in veel gevallen slechts
betrekkelijk en blijkt men vaak toch niet zo ver van elkaar af te staan als men
dacht, de verwijdering gaat met vaak heftige gevoelens gepaard. Reeds `vroege'
ps~~chologen als Charlotte Biihler rappol-teerden gevoelens van eenzaamheid,
onzekerheid en onbegrip als kenmerkend voor de pubel~teit en adolescentie. Dit
proces van verwijdering, onder meer door toenemende informatie en im-loeden
van buiten het gezin, is in de laatste decennia alleen maar toegenomen.'~~ Overi-
gens zonder dat daarmee de generatieconflicten, zoals in de jaren zestig, ook zijn
ve[scherpt.
Het lijkt mij niet zo moeilijk om zich in te leven in de gevoelens die dit losma-
kingsproces met zich meebrengt Iedereen heeft het tenslotte in meerdere of

'~~ Zie Rich Harris, i998; Postman, 1982; Koops, 2000.
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mindere mate meegemaakt. Het ontwikkelen van een eigen identiteit is een
moeizaam en tijdrovend proces. De meerderheid van de adolescenten zoekt
hierbij de steun van leeftijdsgenoten. Op kleine schaal in de `peergroup', op gro-
tere schaal in de jeugdsubcultuur en de jeugdcultuur.
Zoals in de gezinssituatie in het contact met de ouders kleine verschillen van
opvatting en conflicten door de adolescent worden 'uitvergroot' en soms op de
spits gedreven, zo hebben ook groepen jongeren en jeugdsubculturen de neiging
- men zou kunnen zeggen de behoefte - om zich af te zetten en te shockeren. Dit
afzetten gebeurt enerzijds tegen de oudere generatie, anderzijds tegen groepen
en categorieën jongeren die als `anders' worden eI-c~aren. Het meest simpele
voorbeeld is hier de tegenstelling tussen supporters van rivaliserende voetbal-
clubs. Het hiervoor aangehaalde voorbeeld uit het participerend onderzoek van
Bill Buford onder Britse hooligans is in dit opzicht illustratief, niet alleen in zijn
heftigheid, maar ook in het `opgaan' van individueel bewustzijn in een groeps-
identiteit.
Reeds in de jaren vijftig vonden in Engeland gewelddadige confrontaties plaats

tussen 'mods' en `rockers' en in Nederland gebeurde dit tussen `plei-

ners'(genoemd naar de meer intellectuele jongeren die zich rond het Leidseplein
te Amsterdam ophielden) en `dijkers' (genoemd naar hun ontmoetingsplaats de
Nieuwendijk)."'
Deze groepsidentiteit houdt in de eelste plaats een sterk `wij-zij denken' in. De
jongere identificeert zich met de groep en de daarin heersende opvattingen en
codes.
Het hangt van het soort groep en de categorie jongeren af hoe dit gebeurt. Bin-
nen een groep progressieve scholieren of studenten zal het veelal anders gaan
dan onder een groep voetbal hooligans. Maar de basis is dezelfde en de groeps-
identiteit biedt houvast en zekerheid en in bepaalde situaties een gedeelde erva-
ring die als belangrijk wordt gevoeld. Voor de hooligans een vechtpartij, voor de
studenten een politieke demonstratie en wellicht ook een vechtpartij met politie
of tegendemonstranten.
Men zou op grond van het voorgaande kunnen zeggen dat de kans op ordever-
storing en geweld (in die volgorde) in zekere zin verbonden is met de jeugd-
cultuur op uiteenlopende niveaus.
De peergroup die in een buurt rondhangt of gezamenlijk een discotheek bezoekt,
sluit zich aaneen, manifesteert ostentatief zijn eigen gedragscodes en schuwt het
niet anderen, ouderen of andersoortige groepen jongeren, te shockeren of te
provoceren. Het hangt van de reacties van de anderen en van de situatie in het
algemeen af, of er kans is op gewelddadige confrontaties.-'
Maar ook op een breder vlak in een jeugdsubcultuur wordt dit afzetgedrag gecul-
tiveerd. Punks en hardrockers manifesteren met hun kleding agressie tegen de
gevestigde orde, ook al is de bedreiging vaak onschuldig.
Op het station in Leiden staall rnel~sen op de trein te ivachten. Het is urij laat en

er heerst een bijna serel~e rust. hleens lopen de perrons uol met een grote me-
nigte jongelui, gehuld in vreemde kledij. De meesten hebben leren banden met

ijzeren punten om hIm polsen of hw~ hnls. Velen hebben een bloot óouenli~f inet

~~ Janssen, i994; Ter Bogt en Hibbel, 2000.
'' Zie: Hazekamp, 1985; zie ook: Donald Suidman, in o~25, 2003, RI'. 3.
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opuallende tatoeages en een kaal hoofd. Anderen dragen grote kettingen om
hun hals of hrnr middel of T-shirts met afbeeldingen van duivelskoppen of
doodshoofden. Er~ klinkt geschr.eeuru, maar uerder~ geberu~t er niets bijzonders.
Niettemin uoelen vele, vooral oudere, treir~reizigers zich nogal bedreigd. Een
z~an hen z~ermar~t zich en uraagt aan een L~an de jongeren wat er eigenlijk aan
de hand is.
`Er~ was een optreden i~an ....'
`Wat is dat?'
`Een heau~-ntetalband. Kent u die niet?'--

Maar het kan ook anders gaan.
In een super~rnarkt in Amsterdam-West wordt een jongen betrapt op Iuinkel-
diefstal. Dejongen Iuordt uastgehouden en de politie tuordt erbij gehaald.
Binnen uijf tot tien minuten wordt de winkel belegerd door ueertig jongelui die
de twee politieagenten en het super-marktper~soneel te lijf gaan en de halue
snoepafdeling leegrouen. Met mobiele telefoons hebber~ zij elkaar gewaar-
sclnnucl.
Totdat assistentie arriveert kan de aanwezige politie eigenlijk niets anders doen
dan, met grote moeite, voorkomen dat de arrestant wordt bevrijd. Als de assis-
tentie arriveert is de groep reeds vertrokken.'~;

Of nog anders en gewelddadiger.
In de Amsterdamse Pijp had in een bepaalde periode de `Happ~ Family' door
middel uan een keten koffieshops min of ineer het monopolie op de gedoog-
uerkoop uan softdrugs. De koffieshops uan de Happy Farnil~:fimctioneerden in
die tijd (jaren tachtig) ook min of ineer alsjongerencentra en hadden uele uaste
bezoekers. Een gr.oep `Hells Angels' wenste zich niet aan de ongeschreuen qf-
spraken te houden en bedreigde de leiding uan de H.F.
Er ontstond een ueldslag van tachtig Hells Angels tegen honder~twintig aanhan-
gers uan cle Happy Family, waar~bij honkbalknuppels, messen en allerlei slag-
wapens werden gebruikt. Er werden rake klappen uitgedeeld en er vielen uer-
schillende gewonden. Tenslotte moesten de Hells Angels afdruipen. De politie
kruam er alleen na nfloop aan te pas. (Mondelinge mededelingen van een be-
trokken jongere.)'~
Er zou nog een lange rij van dergelijke incidenten te beschrijven zijn. Zij komen
regelmatig voor en halen vaak, maar lang niet altijd, de media. Het hangt van de
betreffende groepen en van allerlei omstandigheden af in hoeverre er sprake is
van geweld en delinquent gedrag. En heel vaak is de situatie onschuldig, zoals in
het eerste voorbeeld.
Centraal staat de groepsidentiteit van de jongeren. Zij onderscheiden zich, in
veel gevallen liefst zo duidelijk en opvallend mogelijk, van degenen buiten de
groep. Daarom komen zij ook op ouderen bedreigend over.
In eerste instantie uit zich de groepsidentiteit op twee niveaus; intern: groeps-
druk tot conformisme en extern: non-conformisme en confrontatie.

-- Uit: Malschaert en Traas, Werkboek jeugdcultuur, 2002.
'~ Uit: Van Uemert en Fleisher, in de greep ean de groep 2002.
'~ Zie ook: Bas van Hout: 'Steve Brown: Beroep supercrimineel', i995-
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De interne groepsdruk en het groepsconformisme kunnen zo sterk zijn dat bij-
voorbeeld ouders hun eigen kroost niet meer herkennen als zij hen in de groep
van leeftijdsgenoten meemaken. Het is ook in het onderwijs en in buurten een
bekend gegeven dat jongeren indi~-idueel in het contact heel redelijk en vriende-
lijk zijn, maar in de groep a] of niet manifest `tot beesten' worden.
1~lijns inziens is hier niet alleen sprake van groepsdynamische processen binnen
de peergroup, maar wordt de groepsconformiteit tevens gevoed door invloeden
vanuit de jeugd(sub)cultuur. Iedere jeugdsubcultuur kiest daarbij zijn eigen
svmbolen door middel van teksten van songs, uiterlijk van sterren en verhalen
die deze idolen in interviews vertellen, alsmede bepaalde `videoclips'.

`Ik zat in tram 5
en mijn lul stond stijf
want naast me zat een lekker wijf
ik wou net gaan
er kwam een oud wijf aan
en zei: zou je niet eens voor me opstaan?
ik zei: luister trut met je ribbelkut
DefP zit hier en ik ben blut
Dus geef ine je geld of ik gebruik geweld
Toen kwam de controle aangesneld
en zei heel wijs hou je gedeisd
en geef mij eens je plaatsbewijs.

Ik gaf hem een douw
en pakte gauw
mijn schietpistool en ging pauw pauw pauw
(........... )
en ik bleef maar schieten op het publiek.
De controle de chauffeur en het oude wijf
lagen op de grond met lood in hun lijf.

Je vindt me misschien een beetje raar
maar ik ben een moordenaar!
een moordenaar, een moordenaar!".

Deze raptekst is niet zonder meer bedoeld om aan te zetten tot geweld. De zanger

zei later in een interview dat de tekst ironisch bedoeld was om het stoere taalge-

bruik van bepaalde groepen jongeren te parodiëren. Niettemin gaat er van deze

en dergelijke teksten ongetwijfeld een bepaalde invloed uit die het gedrag binnen

bepaalde groepen versterkt.
De hoofdfiguur in de song staat alleen tegenover de ouderen, die hem in een
bepaald keurslijf willen dwingen (`het oude wijf) en de officiële gezagsdragers
(`de controle'). Hij laat zich niet op de kop zitten en stelt daarmee een voorbeeld
voor jongeren die zich daarin herkennen.
Nog een voorbeeld van een tekst van Osdorp Posse (ontleend aan `Wilde Jaren'
door Ton ter Bogt en Belinda Hibbel):
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'C'~een spijt'

`Probeer me niet te laten denken, zoals jouw wereld denkt
probeer me niet te laten praten, zoals jouw wereld praat
probeer me niet te laten kleden, zoals jouw wereld kleedt
probeer me niet te veranderen, lik allemaal m'n reet! Yo!
vuile, ~~eze hypocrieten, sodemieter op, met je best bedoelde burgerlijk
bullshit aan m'n kop.'

De teksten klinken behoorlijk gewelddadig en zullen velen dan ook shockeren.
Ook al kan ter geruststelling worden gezegd `dat de soep niet zo heet wordt ge-
geten als zij wordt opgediend~, een mate van gewelddadigheid is onmiskenbaar
inherent aan sommige vormen van jeugdcultuur. Daar kunnen we niet omheen.
In zijn boek over jeugdgeweld geeft Gabriël van den Brink-~ als voornaamste
oorzaak de toegenomen assertiviteit en het narcisme in de westerse samenle~~ng,
waardoor het ego van het individu groter en kwetsbaarder is geworden en er dus
ook eerder conflicten `tussen ego's' plaatsvinden.
Mijns inziens gaat hij daarbij voorbij aan het feit dat gewelddadige confi-ontaties
tussen groepen en individuele jongeren in de jeugdcultuur reeds eeuwenoud zijn.
Spierenburg-'~ geeft hielvan een aantal voorbeelden uit de historie. Zo is de uit-
drukking `jongens van stavast' ontleend aan kroeggevechten in de achttiende en
negentiende eeuw. Wanneer in de kroeg een ruzie ontstond kon een der partijen
de ander uitnodigen naar buiten te komen en deze riep dan `sta vast'. Dat bete-
kende dat er messen getrokken werden. De tegenpartij moest dan wel op de uit-
daging ingaan. Wel werd er door de toegestroomde omstanders op toegezien dat
er niet al te veel bloed vloeide. Er waren voor dergelijke conflicten duidelijke
codes en regels, die per buurt en streek konden verschillen.
De uitdrukking `tegen de bierkaai vechten' is ontleend aan gevechten tussen
groepen jongelui in Den Haag. Degenen die woonden en werkten aan de Bierkaai
waren door het sjouwen van biertonnen ijzersterk en dus moeilijk te verslaan.
Een van de verschillen met 'zinloos geweld' in onze tijd is wellicht dat er geen
duidelijke codes en regels meer zijn, omdat de context van de situatie is veran-
derd. De buurt is veranderd, de bewoners kennen elkaar niet meer en be~'ol-
kingsgroepen zijn veel meer door elkaar gemengd. De omstanders van een
vechtpartij weten niet meer wat zij moeten doen en doen dan dus meestal maar
niets.
Niettemin ~~ielen er vroeger, vooral in groepsconfi-ontaties, ook vaak gewonden
en zelfs doden. Deze kregen evenwel veel minder publiciteit en leidden soms
zelfs niet eens tot velti-olging, omdat ze door de overheid en de justitie werden
gezien als een interne aangelegenheid van bepaalde bevolkingsgroepen.

4-5.2 Groepsidentiteit,experimenteergedrag en roes

Fred is lid unn een i~riendengroep ann zeven jongens rol~d de i~ijftien jaar. Op
zaterdagauol~d Ilebben ze cifgesprokeli bij Fred ti2liis om `in te drillken'. Dat is

'.~ ~'an den Brink, 2ool.
'~~ Spierenburg, zooo.
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een stitk goedkoper en het wordt opfeesten en in de kroeg toch pas later op de
auond gezellig.
Rond elf uin-, na ongeueer zes biertjes, uertrekken ze naar de stad om iiit te
gaan. leder lid van de groep geeft die avond twee rondjes. Dit betekent dat Fred
omstreeks half één twintig bier~tjes op heeft. Daarna treedt er meer uariatie op
in het consumentellgedrag. Sommigen nemen soft drugs, een enkeling wat co-
caïne, )n(lardat is i~oor de meesten te dr~ur.--

Het gaat hier dus om een `gewone' uitgaansavond. Verboden drugsgebruik komt
er eigenlijk niet of nauwelijks aan te pas. Maar het drinken van (veel) alcohol
hoort er wel bij. Voor sommige groepen is het wel weer waarschijnlijk dat er
hasj, marihuana, xtc of cocaïne gebruikt wordt. Dat wordt niet uitsluitend door
de concrete groep bepaald, maar evenzeer door de jeugdsubcultuur waarmee de
groep zich verbonden voelt.
Bij grote feesten, houseparties of popmanifestaties is de muziek een middel tot
intense gemeenschappelijke emotie, maar alcohol en allerlei soorten drugs spe-
len een onmisbare rol.
Favoriete popgroepen, sterren, vervtillen daarbij een signaalfimctie. Het drugs-
gebruik van Herman Brood, Mike Jagger en andere bekende popsterren was
meer dan alleen maar een individuele aangelegenheid.
De internationale aantrekkelijkheid van de koffieshops in bepaalde delen van
Nederland en het hierop gebaseerde `drugstoerisme' is verklaarbaar omdat
(soft)drugsgebruik een functie heeft in de internationale jeugdcultuur. En juist in
dit opzicht heeft deze geen boodschap aan verontruste ouders en politici. De
jongeren gaan het halen waar het te krijgen is.
Zelfs het volledig legaliseren van drugs zou niet veel uitmaken, want het besef
van met verboden zaken bezig te zijn geeft een extra aantrekkelijkheid aan het
gedrag.
Overigens wil dit nog niet zeggen dat alle jongeren in een bepaalde leeftijdsgroep
feitelijk soft- of harddrugs gebruiken. In veel gevallen geven jongeren aan `dat je
het een keer gedaan moet hebben'.
Kint en Vercaigne-" deden onderzoek naar onder meer drugsgebruik onder be-
zoekers van houseparties. Daarbij bleek dat het meest gebruikte roesmiddel ook
hier alcohol was. `Zwaardere drugs' als hasj, xtc, cocaïne en heroïne werden
vooral gebllTikt bij speciale feesten en zogenaamde `afterparties'.
Het drugsgebruik naar soort en intensiteit hangt af van het soort bijeenkomst en
die weer van de aard van de subcultuur waartoe een groep behoort. Afterparties
worden vaak bezocht door jongeren die zich met 'New Age' verwant voelen, me-
ditatieve muziek beluisteren en (soms) hasj, marihuna of heroïne gebruiken. De
`hardere' subculturen als `hardrock' voelen zich meer aangetrokken tot luidruch-
tige feesten en gebruiken, naast alcohol, (ook weer soms), speed, xtc en cocaïne.
Het is niet de bedoeling om in dit verband veel verder op de problematiek van
drugsgebruik en drugsverslaving in te gaan. Wat ik wil betogen is dat het gebruik
en in het verlengde daarvan misbruik van drugs en alcohol niet op zichzelf staat,

- Uit: Dialschaert en Traas, Werkboek jeugdcultuur 2002.
-s Ki~it eii Vercaigne, t99~.
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maar een functie heeft in het geheel van belevingen en uitingen binnen de jeugd-
cultuur.
Het mag duidelijk zijn dat het overgrote deel van de jongeren die in de jeugd-
cultuur participeren, zo zij al op enigszins grote schaal alcohol en drugs ge-
bruiken, daardoor niet echt problemen ondel-vinden of veroorzaken. Soms is er
sprake van incidenten, vechtpartijen, vandalisme e.d. waarin het gebruik van
alcohol en drugs een rol speelt.
Niettemin is ook uit onderzoek gebleken-~~ dat het drugs- en alcoholgebruik bij
leden van criminele jeugdgroepen en jeugdbendes vaker voorkomt en ook inten-
ser is. Het in het vorige hoofdstuk gegeven voorbeeld van de ontwikkeling van
een peergroup naar een criminele jeugdbende laat zien dat drugsgebruik daarin
een niet onbelangrijke rol speelt.
De conclusie dringt zich op dat niet het alcohol- en drugsgebruik op zich tot cri-
mineel gedrag leidt, maar dat bij sommige groepen of individuen, net als bij ge-
welddadig gedrag, deze middelen een extra stimulans vormen voor hun toch al
aanwezige neiging tot delinquentie. Het zou wel eens kunnen zijn dat in deze
gevallen drugsgebruik bij nader inzien een speciaal patroon vertoont en dat ook
verslaving hier een grotere rol speelt.
De jeugdcultuur vormt als het ware een toegangspoort tot het gebruik van aller-
lei middelen, waarvan een breed scala van jongerengroepen gebruik maakt. Na
het passeren van deze poort scheiden en onderscheiden de verschillende groepen
en groeperingen zich in subculturen.
De `echte drugsscene' van verslaafden zondert zich af van de rest en wordt door
de grote massa van jeugdigen eerder zielig gevonden. In die zin wordt bij-
voorbeeld heroïne als een `drug voor losers' gezien. En een loser wil niemand
zijn.
De specifieke criminaliteit van drugsverslaafden is een onderwerp op zich, dat
mijns inziens de context van deze studie te buiten gaat.
Maar het drugsge(mis)bruik van criminele groepen interesseert ons meer. Te-
meer daar er hier een link ligt naar de `grote' en georganiseerde misdaad. Het
behoeft geen betoog dat de drugshandel en alles wat daalmee te maken heeft een
belangrijk onderdeel is van `het criminele circuit'.
Via het eigen, niet zelden excessieve, drugsgebruik komen bepaalde groepen
jongeren in aam-aking met dealers en handelaars. Het grote geld wordt zichtbaar
en lokt juist deze jongelui.
De `drugsscene' als zodanig isoleert van de rest van de jeugdcultuur. De cri-
minele groep van dealers houdt het contact wel om als tussenpersoon te kunnen
dienen tussen de handelaars en gebruikers.
Tijdells de middagpauze uan eell umbo-school stoppen er i~erschillelide blitse
auto's L~oor het hek. De inzitteilden zijn uaak ex-leerlvlgen of hrienden uan jon-
gehii die nog op school zittell.
De leerlingen drornmen om de auto's lleeit en bewonder'eit de aaniuinsten. Na
uerloop uan tijd tuordt dtiidelijk tuaar het iuerkelijk om te doen is. Dait blijft een
kleine groep achter. Sonnnige leei~lil~geli stappen ir~ en uerdwijnen naar~ eell
onopl.~alleltde plek.

'-'y onder uieer Beke e.a., 2000.
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Lderaren en schoolleiding proberen welop te treden, maar nfgezien uan de
ongrijpbaarheid uan de handel, die door de betrokkenen heftig en ueront-
waardigd ivordt ontkend, schrikken de dealers er ook niet uoor terug de school-
leiding te bedreigen.
Als de politie arriueert is er niets meer te zien.

4.5.3 ~sicogedrag

Een aparte plaats in het groepsgewijze experimenteergedrag van jongeren neemt
het risicogedrag in.
Binnen een groep jongeren in een buiteniuijk uan Amsterdam is het een sport
om op snelle brommers of scooters ouer een niet zo drukke, brede uerkeerstueg
te rijden met een maximale, liefst opgeuoerde, snelheid. Meestal beuinden zich
hueejongens op een bronuner of scooter.
Op een bepaald punt kruist een trambaan de weg. Als de tram eraan komt is
het `de kick' on~ ulak uoor de tram langs te schieten. Het geschrokken gezicht
uan de bestuurder en boze blikken unn de passagiers ueroorzakel2 dikke pret.
Een keer rijdt de tram net iets hai~der dan gewoonlijk en twee jongens halen het
net niet en de trnln treft de scooter in uolle uaart. Een uan de jongens wordt er
afgeslingerd en komt onder de tram terecht; hij is op slag dood. De bestutu~der
uan de scooter raakt zodanig klem hissen de scooter en de onderkant uan de
tram, dat zijn been ter plekke moet tvorden geamputeerd..~3~~

Hoe groter het risico dat het gedrag van de betrokken jongeren met zich mee-
brengt, hoe groter htm prestige binnen de groep. Natuurlijk gaan ze elvan uit dat
zij ten aanzien van de risico's altijd de dans zullen ontspringen. Uit de reacties
van jongeren op het bovenbeschreven incident blijkt niet alleen dat zij daarvan
uitgaan, maar bij het uit de hand lopen van de situatie vaak buitenstaanders de
schuld geven. -`Die trambestuurder reed expres veel te hard! Hij had nog best
kunnen remmen.' -`Die klootzak heeft die jongens espres dood gereden!'
Recentelijk (april 2003) kwamen weer eens de illegale autoraces in het nieuws.
Ook hier probeert de politie en justitie in te grijpen, niet alleen op grond van
verkeersvoorschriften, maar ook gezien de grote persoonlijke risico's. En de or-
ganisatoren bagatelliseren deze gevaren en beschuldigen de overheid elti~an door
een te restrictief gedrag, juist de risíco's te vergroten. Opvallend is dat ook hier
het verband tussen deze illegale straatraces en jeugdcultuur weer over het hoofd
wordt gezien.
Uit deze voorbeelden van risicogedrag, maar ook uit de hiervoor aangehaalde
situaties van drank- en drugsgebruik blijkt een mate van ` bewustzijnsvernau-
wing' bij adolescenten. Het plezier, de spanning die wordt beleefd aan het trotse-
ren van gevaren wordt gewaardeerd of overgewaardeerd, de gevaren worden
gebagatelliseerd. Deze bewustzijnsvernauwing wordt versterkt in groepsverband.
Bovendien worden de gevaren en negatieve effecten, ook door de groep, vaak
toegeschreven aan buitenstaanders, aan het gezag of het publiek. Dat heeft te
maken met het wij-zij denken binnen de verschillende peergroups.

3'~ Uit A7alschaert en Traas, Werkboek jeugdcultuur..
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Ook hier ligt een relatie met criminaliteit op de loer, wanneer de jongelui tot de
conclusie komen dat hun eigen brommers of scooters gewoon niet hard genoeg
gaan. Sommigen van hen zullen dan uitkijken naar snellere, dus duurdere voer-
tuigen. Het is waarschijnlijk dat zij die niet kunnen betalen en net als de drugs-
freaks in het voorbeeld van het vorige hoofdstuk bestaat de kans dat zij de
benodigde financiën op illegale wijze veI-werven.

4.5.4 Jeugdcultuur in relatie tot jongens en meisjes

Een van de filncties die de jeugdcliltuw- voor jongeren velti~Lllt is ondersteuning
bij het zoeken naar de eigen seksuele identiteit. Dat heeft niet zozeer te Inaken
met de keuze tussen homo- of heteroseksualiteit, ook al is dat er een kant van.
Het gaat primair om de ontdekking van de puber en adolescent van het 'man' of
'vrouw' zijn.
In onze tijd van ogenschijnlijke vrijheid en openheid op seksueel gebied dreigt
vaak te worden vergeten hoe heftig, hoe riskant en vooral hoe totaal deze ont-
dekkingstocht is. In zekere zin is de spanning te vergelijken met die van jongens
die op hun brommer vlak voor de tram langs schieten. Je zult eens ontdekken
dat je voor de andere sekse helemaal niet interessant bent!
Een zoektocht begint niet met nuances. Het valt ouderen vaak op hoe 'rolbeves-
tigend' en traditioneel jongeren binnen de jeugdcultLnLr veelal omgaan met de
man-vrouw posities. Bij sommige jeugdsubculturen is dat trouwens minder of
niet het geval. Daar is juist sprake van etperimenteren met rolgedrag, bijvoor-
beeld bij `gothics' en op een andere manier weer bij punks. Maar ook bij dat ei-
periinenteren zien we dat men zoekt naar uitersten. Ook al lijken verschijnselen
als 'girlpower' als nieuwe trend in de jeugdcultuur te zijn `gepusht' door de com-
mercie, het is niet te ontkennen dat zij een basis hebben in het dagelijks leven
van kinderen en jongeren en dat zij een signaalwerking hebben op bepaalde
groepen meisjes.
Verschillende onderzoeken en publicaties maken er melding van dat meisjes
vooral op school jongens de baas zijn, niet alleen met schoolprestaties, maar ook
in discussies.3'
Een verhaal apart zijn homo- en lesbische jongeren. Nog niet zo lang geleden
was hier de link met criminaliteit wel aan~vijsbaar, omdat seksueel contact van
volwassen homoseksuelen met minderjarigen strafUaar was, ook al was het
`slachtoffel' i8 jaar en het contact volkomen vrijwillig. In oude boeken over
jeugdcriminaliteit3- wordt het praktiseren van homoseksueel gedrag nog als
vorm van delinquentie beschreven. In feite hebben we hier een fraai voorbeeld
van de betrekkelijkheid van crimineel gedrag en de afliankelijkheid daar~-an ~-an
historische en maatschappelijke ontwikkelingen.
Dat wil niet zeggen dat de situatie thans zonder problemen is. Hekma3; wijst
erop dat homoseksuele jongeren `tegendraads' worden gesocialiseerd. Zij groeien
op in een wereld waarin vrijwel altijd afwijzend wordt gereageerd op hun verlan-
gens. Voorbeelden in hun omgeving, zowel van medejongeren als van ~~olwasse-

3' Zie: Margreet Vermetilen: 'Oorlog aan de jongens', de Volkskrant, u maart 2003.
3- Bij~-oorUeeld Kate Friedlander: 'De jengdige delinquent.', i952.
33 Hekma, i994.
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nen, zijn, althans in seksueel opzicht, tegengesteld aan wat zij zelf voelen. Vol-
gens Hekma ~~~ordt in de literatuur te veel nadruk gelegd op de zogenaamde `co-
ming out', het moment dat de jonge homo of lesbienne `kleur bekent'. Alsof
daarinee de zaak voor elkaar is.
Seksuele ontwikkeling en seksuele identiteit zijn complexe zaken, waarbij voor-
beelden uit de omgeving, verhalen, televisiebeelden en allerlei ervaringen een rol
spelen. In categorieën jongeren waar de rolopvattingen van mannen en vrouwen
traditioneel en rigide zijn is ook de tolerantie voor homoseksualiteit zeer gering.
willen jongeren door zo'n groep geaccepteerd worden dan moeten zij met het
stoere heterogedrag meedoen. In veel gevallen is de maatschappelijke afwijzing
in de vorm van strafbaarheid vervangen door, misschien even ernstige, belache-
lijkheid. Binnen de jeugdcultuur kun je veel beter strafbaar zijn dan belachelijk.
Een en ander beeft ertoe geleid dat er een aparte jeugdsubcultuur is ontstaan van
homojongeren en lesbiennes.
Deze rolbevestigende houding ten aanzien van de man- en vrouwrol wordt over
het algemeen aan beide kanten van de `sekselijn' aangehouden, vooral in de
vroege adolescentie. Jongens benadrukken htm stoerheid, meisjes proberen er zo
se.r-~- mogelijk uit te z.ien. De commercie speelt daar uiteraard handig op in en we
zien dat ouders ofwel gretig de commercie volgen en dus het gedrag van hun kin-
deren in dit opzicht stimuleren, dan wel door angst en vrees bevangen worden en
proberen het proces tegen te houden, soms zelfs afivisselend of tegelijk.
In de strijd of run op de `huwelijksmarkt' vervullen ouders dus soms de rol van
supporters, soms die van tegenspelers. In beide gevallen frustreren ze eerder de
zoektocht van hun kinderen, dan dat ze die ondersteunen.
Bij hun zoektocht naar de seksuele identiteit waarmee het proces dus begint,
heeft de jongere vooral de groep nodig, en wel de groep van leeftijdsgenoten.
Maar die groep van leeftijdsgenoten bestaat in eerste instantie meestal uit leef-
tijdsgenoten van de eigen sekse. Met name bij de `peergroup' is dit het geval. Dat
lijkt een beetje tegenstrijdig, als we het hebben over relaties tussen de seksen,
maar is het bij nader inzien niet. De jongens willen vooral `man' zijn en kunnen
dit van elkaar en van oudere jongens leren. Hetzelfde geldt voor meisjes.
Het is opvallend dat meisjes anders, niet minder, aan de jeugdcultuur deelnemen
dan jongens. Ook daar speelt rolbevestiging een belangrijke rol. Mieke de Waal
deed participerend onderzoek naar het gedrag en met name de onderlinge com-
mtmicatie van meisjes in het vooi-tgezet onderwijs. De meisjes beoordelen elkaar
genadeloos op gedrag, uiterlijk en kleding. Uiteraard zijn er verschillen in crite-
ria, waardoor in sommige klassen meisjes voor `snol' worden uitgemaakt, die in
andere klassen juist een zekere populariteit genieten. Over het algemeen staat
echter het criteritun 'vrouwelijkheid' centraal in de beoordeling. Deze vrouwe-
lijkheid wordt op vijf deelgebieden onderscheiden: aantrekkelijkheid (leuk, een
beetje sex~-, maar niet `hoerig'); fatsoenlijkheid (hier blijken de opvattiugen be-
hoorlijk traditione~el); gezelligheid; bescheidenheid; spontaniteit~~-~
1~1en zou kunnen zeggen dat de jeugdcultuur zich bij meisjes, meer dan bij jon-
gens, intern afspeelt, in de vriendinnenclub bij elkaar thuis. Er is wel sprake van
een uitgaanscultuur, maar niet of veel minder van een `straatcultuur'. Bij meisjes
met een allochtone culturele achtergrond is dit in nog sterkere mate he~t geval.

;-~ De ~h'aal, i989.
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Wat vooral de laatste jaren opvalt is dat meisjes wel heftig meedoen aan wat men
zou kunnen noemen de 'internetjeugdculhnir', het zich laten horen (zien) op
websites en in chatboxen.3~
Dit zou een van de verklaringen kunnen zijn dat de criminaliteit onder meisjes
veel lager ligt dan die onder jongens. Niet alleen brengt het externaliserende en
vaak agressieve karakter van de wijze waarop jongens in de jeugdcultuur partici-
peren een groter risico met zich mee van delinquent gedrag, het specifieke
`vrouwelijke' gedrag dat meisjes in de jeugdcultuur van elkaar veltivachten,
maakt deze kans juist kleiner.
Maar allerlei andere, men kan zeggen, `bredere' uitingen van jeugdcultuur bie-
den de gelegenheid om de andere sekse op te zoeken. En hier, op het feest, in de
disco, of op het popconcert - bij sommige categorieën jongeren de politieke de-
monstratie - vinden confrontaties plaats en `vechten de mannetjes om de vrouw-
tjes'. Zowel de rivaliteit tussen de `mannetjes', maar vooral ook de wijze waarop
de `vrouwtjes' benaderd worden, gaat niet altijd even zachtzinnig.
worden.
Wat ons in het verband van deze studie interesseert zijn de situaties waarin het
'ontmoetingsproces' problematisch verloopt, hetgeen uiteraard slechts in een
kleine minderheid der gevallen aan de orde is.
We hebben het dan over verschillende vormen van zedendelinquentie en seksu-
eel misbruik. Bullens36 onderscheidt in dit opzicht twee categorieën delin-
quenten: aanranderswerkrachters van leeftijdsgenoten en oudere personen, en
misbruikers van kinderen (slachtoffer ten minste 4 of 5 jaar jonger dan de ple-
ger). Bij nader onderzoek blijkt dat beide categorieën delinquenten tamelijk fim-
damenteel van elkaar verschillen.
De eerste categorie, de aanranderswerkrachters plegen het delict vaak in groeps-
verband, niet zelden samen met andersoortige delicten (bedreiging, diefstal,
geweld). Als zij gedragsstoornissen vertonen, liggen deze in de sfeer van agressie,
slechte schoolresultaten en ruzie met leerkrachten. De seksuele onhvikkeling
(lichamelijk gezien) is normaal. Over het algemeen hebben zij goede sociale con-
tacten en trekken veel op met leeftijdsgroepen.
De tweede categorie, kindmisbruikers, is teruggetrokken en vaak geïsoleerd. Er
is meestal geen sprake van externaliserende gedragsstoornissen en de school-
resultaten zijn goed tot normaal. Wel is er sprake van een deviante seksuele ont-
wikkeling en slechte of inadequate sociale contacten.
Opvallend is voorts dat uit een onderzoek van Hendriks, Bijleveld en l~Iuizer,;-
blijkt dat ruim de helft van de aanranderswerkrachters van allochtone afkomst
is, terwijl meer dan de helft van de kindmisbruikers van Nederlandse atkomst is.
Bullens waarschuwt overigens tegen het te gemakkelijk trekken van conclusies
over etniciteit. In Nederland geboren jongeren van allochtone afkomst worden
bijvoorbeeld als Nederlander geregistreerd. En dit vertroebelt het cijferma-
teriaal. We kunnen dus niet verdergaan dat het signaleren van een tendens.
Wanneer we nu deze gegevens koppelen aan onze kennis over de jeugdcultuur
als 'relatiemarkt', dan zien we het op twee manieren `mis gaan'.

3.~ De Hertog, 2000.
36 Bullens, 2002.
3i Geciteerd door Blillens, 2002.
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In het ge~~al v-an de aanranderswerkrachters is er niet zozeer sprake van seksuele
afivijkingen, zeker niet op individueel niveau. De delinquentie is een onderdeel
van een breder scala van anti-sociaal gedrag en de wijze waarop meisjes en
~-rouwen worden benaderd is vooral gebaseerd op minachting, agressie en stere-
ot~-pering ten opzichte van leden ~-an het andere geslacht. Er is sprake van een
rigide stereott~pe man-~-rouw rolopvatting, die minstens gevoed wordt door de
jeugdsubcultutu~ waarbinnen de betreffende peergroup zich beweegt. Vaak is er
ook sprake ~-an een agressieve houding ten aanzien van homoseksuelen. Het
zogenaamde `potenrammen' is een acti~zteit die door deze categorie jongeren
wordt bedreven, al of niet als vorm van afpersing.
Soms betr~eft het bepaalde categorieën `skinheads', soms ook geïsoleerde groepen
jongeren ~-an allochtone afkomst. Wat o~-erigens niet in het algemeen voor deze
groepen hoeft te gelden. Men zou voorzichtig kunnen stellen dat naarmate bin-
nen de be~-olkingscategorie waartoe de betreffende jongeren behoren de sekse-
scheiding rigoureuzer is, de kans op seksueel geweld in groepsverband groter is.
Gedrag en `sea~y~' kleding van meisjes die in andere bevolkingscategorieën nor-
maal zijn, worden door deze jongens als `uitdagend' ervaren (of bestempeld) en
gelden als excuus v~oor agressief gedrag, van `lastigvallen' tot aanranding of ver-
krachting.
In het geval van de tweede categorie, de kindmisbruikers, gaat het vooral om
jongeren die buiten de groepscultuur staan. Als zij al participeren in de jeugd-
cultuur, doen zij dat individueel en geïsoleerd, bijvoorbeeld via internet. Men
zou ktmnen zeggen dat deze categorie jongeren niet in staat is van de jeugdcul-
tuur als 'relatiemarkt' gebruik te maken en daarom zijn heil zoekt in contacten
met jongere kinderen over wie zij oveltivicht of macht kunnen hebben.

45.5 `Loverboys'

Tenslotte wi] ik in dit ~:erband nog een verschijnsel noemen dat gedeeltelijk met
de jeugdcultuur als relatiemarkt te maken heeft, gedeeltelijk met wat ik hierna
nog wil behandelen, namelijk de kwetsbaarheid of toegankelijkheid van jeugd-
cultuur eoor georganiseerde criminaliteit.
Het gaat hier om het fenomeen van de `loverboys'. Hierover zijn zowel in de vak-
pers als in de poptdaire pers veischillende publicaties verschenen.;s
LVleisjes in de tienerleeftijd worden door jongemannen benaderd, op allerlei ma-
nieren ~-erwend en ingepahnd. Wanneer de band sterk genoeg is wordt het meis-
je aangezet, dan wel gedwongen tot prostitutie. Het is dan ~~oor de politie en
hulpverleningsinstanties meestal heel moeilijk om greep op de situatie te krijgen
en het meisje uit de macht van de betrokicen man of organisatie los te maken.
Het gebeurt zelfs dat, wanneer een 'lo~~erboy' door de politie is gearresteerd, de
aan hem gebonde~n meisjes acties voeren om hem vrij te krijgen.
Uit de geschiedenissen die onder meer door Kooijman werden opgetekend blijkt
dat het meestal gaat om kwetsbare meisjes, vaak van allochtone afkomst, die een
slechte relatie met de ouders en familie hebben, niet zelden al slachtoffer zijn
geweest ~~an seksueel misbruik. De pooiers weten hun prooi feilloos te vinden en
zoeken ze op bij scholen, kamertrainingscentra en opvanghuizen. `Maar in prin-

Kooijman.zooi; Utrechts Nieuwsblad, i~ februari 2004.
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cipe kan het iedereen overkomen. Als puber ben je onzeker. Je wilt je mooi voe-
len, wat waard zijn. En dan komt er iemand die je al die aandacht geeft. Dan ben
je gauw verliefd.'
Mijns inziens is hier ook een duidelijke link te leggen naar de jeugdcultuur en
wel de wijze waarop vooral meisjes daaraan deelnemen. Als we het hielti-oor be-
schreven onderzoek van Mieke de Waal naar het communicatiegedrag van Ineis-
jes nog eens in gedachten nemen, is het niet zo moeilijk in te denken dat de
jeugdcultuur hier minstens een aanknopingspunt biedt voor de activiteiten van
loverboys. Verkering hebben met een wat oudere, flitsende jongeman verhoogt
de status van een meisje ten opzichte van de groepsgenoten. Meisjes die bimlen
de groep van leeftijdsgenoten verder niet zoveel te bieden hebben zullen van
deze mogelijkheid eerder gebruik maken.
Ook in het losmakingsproces van de oudets heeft het contact met de loverbo}~
een filnctie. Hoe heviger de ouders protesteren en druk uitoefenen, hoe meer het
contact soms wordt bevorderd. Maar ook als de ouders onverschillig zijn of het
meisje verstoten, raakt zij meer en meer in de macht van de pooier. Uit de verha-
len weten we ook dat deze, net als de drugsdealer, `geen scruptiles' heeft.
Bij nader onderzoek zou ook kunnen blijken dat de jeugdsubcttltuur waarbinnen
deze `loverboyaffaires' zich afspelen gekenmerkt worden door glamour en uiter-
lijk vertoon van rijkdom: dure kleren, auto's, uitgaansgelegenheden.

4.5.6 Vatbaarheid van jeugdcultuur voor georganiseerde
criminaliteit

In een van zijn toespraken voor een Arabisch televisiestation beschreef Osama
Bin Laden de categorie jongemannen die hij het beste voor zijn 'oorlog tegen het
Westen' kon gebruiken.

`Wat we nodig hebben zijn jongemannen tussen de vijftien en vijfenttti~intig
jaar. Beneden die leeftijd zijn het nog kinderen, die je geen ~~erant-
woordelijke opdrachten kan geven. Daarboven hebben ze veelal een eigen
gezin gesticht en hebben ze daar de verantwoordelijkheid voor.'

Hiermee gaf hij perfect de leeftijdscategorie aan van jongeren die in de jeugdctil-
tuur participeren. Wellicht qua leeftijd enigszins aan de Uovenkant, maar de
criteria zijn duidelijk: het gaat om jongeren die 'geen kind meer zijn' en die nog
niet, onder meer door het stichten van een eigen gezin, geïntegreerd zijn in de
volwassen samenleving.
"Lowel in de praktijk van participatie in de jeugdcultuur als - wellicht niet toeval-
lig - in de jeugdcriminaliteit, zien we de leeftijd meer en meer dalen. Daarnaast
zijn het al lang niet meer alleen mannen die zich melden voor de 'Jihad'.
Waar het thans om gaat is het verband tussen bepaalde aspecten en kenmerken
van jeugd(suU)cultuur en uiteenlopende vormen van crimineel gedrag, inclusief
terrorisme.
En dan blijkt dat verband er wel te zijn. En wel zowel ten aanzien van individu-
eel-psychologische aspecten, als qua groepsgedrag en groepsidentiteit.
Om met het eerste te beginnen. Het losmakingsproces van het ouderlijk milieu
voltrekt zich niet zelden door middel van heftige conflicten. De band met de ou-
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ders wordt al of niet tijdelijk verhroken. De jongere is op zichzelf dan wel op
leeftijdsgenoten aangewezen. Zo kritisch als de jongere tegenover zijn of haar
ouders en andere vertegenwoordigers van het oude milieu staat, zo onkritisch en
ont~'ankelijk is inen veelal ten aanzien van leeftijdsgenoten en bewegingen of
organisaties daai-~-an.
we hebben hiei-~'oor reeds gezien hoe nleisjes in deze situaties in handen kunnen
~-allen van `loverbo~~s'. Op dezelfde vt~ijze kunnen allerlei categorieën jongeren
onder invloed raken van, veelal oudere, leeftijdsgenoten, die als ideaal of idool
fungeren. Soms omdat ze rijkdom en luYe uitstralen, soms oindat ze kracht en
geweld suggereren, of ook oindat ze deze dingen nu juist verwerpen en e~peri-
menteren inet afi~~jkend gedrag, seks, drugs, maar ook zich bekennen tot - voor
het ouderlijk Inilieu van de jongere - afwijkende politieke of religieuze bewegin-
gen. Deze ontvankelijkheid wordt versterkt door de invloed van de bredere
jeugdcultuur, waar in de popcultuur en alles wat daarinee sainenhangt het es-
h-eme, het tegendraadse en het afivijkende ininstens wordt aangeprezen. i~~ Lang
niet altijd is er sprake van criminele of antisociale subculturen, inaar wanneer dit
wel het geval is, zal de betrokken jongere het vaak te laat merken of niet willen
toegeven.
Hieiti~oor zijn we al ingegaan op de relatie tussen jeugdcultuur en drugshandel.
wellicht is dit wel het ineest oinvangrijke gebied waarjeugdsubculturen en daar-
in fitnctionerende individuele jongeren raken aan de georganiseerde cri-
ininaliteit Maar er zijn ook andere vormen van georganiseerde criminaliteit,
zoals straatroof, inbraak en dergelijke, die hier aan de orde zijn. En het zal dui-
delijk zijn dat jongeren en jongerengroepen die toch al een slechte relatie hebben
met de gevestigde maatschappij hier het meest kwetsbaar zijn.
Als we ons ook hier weer proberen in te denken hoe het proces van criminalise-
ring verloopt, mede op grond van eiti~aringen in jongerencentra en contacten inet
jeugdgroepen, kl.mnen we de volgende ontwikkeling signaleren.
Het gaat om jongeren die veelal in een maatschappelijk ongunstige situatie ver-
keren. Hun schoolsituatie is slecht. Als zij al onderwijs volgen is dit op mavo- of
vinbo-niveau en daarbij halen zij vaak het diploina niet. Hun uitzicht op een
goede baan is mede daardoor Ueperkt tot nihil. In hun directe omgeving, familie,
vrienden en dergelijke zien zij weinig `succesnummers' ten aanzien van een lega-
le maatschappelijke carrière.
~ls men daarover Inet hen praat dan wijten zij hun kansarmoede vrijwel altijd
aan erterne factoren: discriininatie, slecht onder-wijs, ` geen geld'. Meestal bevat
dit ook wel minstens een kern van waarheid. Maar hun eigen aandeel in het ge-
heel wordt gebagatelliseerd.
Tegelijk zien zij in hun omgeving wel veel oudere leeftijdsgenoten die veel geld
uitgeven, dure kleren dragen, een mooie auto hebben. En in de televisiepro-
gramma's die zij veeh-~Ildig bekijken, MZV en dergelijke, zijn ook ineesta] rijkge-
klede jongelui te zien in een luxueuze omgeving.
Het antwoord dat zij vinden op de vraag hoe deze luYe ook te bereiken is: `in de
drugshandel'. In hun omgeving zijn er altijd wel enkelen die dit is gelukt. `Maar
je moet wel onderaan beginnen'. Dus als drugskoerier of drugsrunner wordt de

3y zie hoofdstuk ) over de definiëring van crimineel gedrag en de grensgebieden. In dit
verband is interessant de grens tussen bingerlijke ongehoorzaamheid en terrorisme..
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jongere ingezet door subdealers of grotere organisaties. Op kleinere schaal gaat
het om assistentie bij grootschalige inbraken en straatroof.
Op korte termijn leveren de acti~~teiten voor de jongeren allerlei positieve zaken
op: ze hoeven niet meer naar school, ze hebben geld, het leven is avontuurlijk en
bij hun (nog wel naar schoolgaande en `bravel' levende) vrienden en vriendinnen
wordt him status verhoogd.
Dit kan enkele jaren duren, maar dan ontstaat er een kentering. De `overstap'
naar de `volwassen' criminaliteit en de hogere echelons daalti-an is niet zomaar te
maken. Daarvoor zijn kwaliteiten nodig waarover juist de hiervoorbeschreven
jongeren in veel mindere mate beschikken.
Op een bepaald moment kunnen zij nog kiezen tussen ofwel het criminele circuit
verlaten en terug te vallen op hun toch al geringe en nu nog verder beperkte kan-
sen op een `normale' carrière, ofivel in de ondcrste regionen van het criminele
circuit te blijven hangen. Beide opties zijn niet bepaald aantrela:elijk. En we la-
ten dan eventueel ontstane drugs- alcohol- of andere verslavingen buiten be-
schouwing.
In veel gevallen blijven de betrokken jongeren in de macht van criminele bendes
en zijn zij gedwongen hand- en spandiensten te blijven verrichten, zonder dat
daar veel tegenover staat. En de verloedering ligt dan niet zelden op de loer.
De jeugdcultuur vormde in deze gevallen een toegangspoort naar criminaliteit,
verslaving en in het verlengde daarvan, verloedering. (In dit verband zijn ook de
`Hells Angels' interessant, die men zou kunnen zien als een groep mensen die
ook op latere leeftijd de sfeer van de jeugdcultuur in extreme vorm blijft handha-
ven.)

4.6. Samenvatting en conclusies

Jeugdcultuur is een sociaal-psychologisch en maatschappelijk fenomeen dat niet
gemakkelijk `in de greep' te krijgen is en ook een wisselende waardering geniet in
publiciteit en wetenschap. Niettemin is het voor de ontwikkeling vau jongeren en
voor de positie van jongeren in de samenleving niet te onderschatten.
We moeten daarbij onderscheid maken tussen verschillende 'lagen' of uitings-
vormen van jeugdcultuur: de peergroup als de meest concrete laag, de jeugdsub-
cultuur als referentiepunt en trendsetter voor bepaalde groepen of categorieën
jongeren en tenslotte de wereldwijde jeugdcultuur als wisselend oriëntatiepunt
en onderstetming van bewegingen.
Uiteraard is het onjuist een direct verband te leggen tussen jeugdcultuur en cri-
minaliteit. Het `criminaliseren' van vormen van jeugd(sub)cultuur berust vaak
op vooroordelen, misverstanden of gebrek aan kennís van het fenomeen.
Niette~min zijn er enkele kenmerken en tendenties in de jeugdctiltuur en in
sommige jeugdsubculturen die minstens een toegangsweg naar verschillende
vormen van criminaliteit ktmnen vormen.
Daarbij is onmiddellijk van belang dat ondelscheid getnaakt wordt tussen ver-
schillende vormen van delinquentie. In de meeste gevallen zijn de vormen van
delinquent gedrag die door jeugdcultuur in de hand worden gewerkt wel over-
lastgevend (baldadigheid, vandalisme, ordeverstoring) maar vanuit het straf-
recht gezien tamelijk onschuldig. Wel kunnen situaties uit de hand lopen en
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resulteren in ernstige delicten (zoals de vechtpal-tij op het metrostation in Am-
sterdam-West).
Uiteindelijk is echter niet te ontkennen dat er een zeker verband bestaat tussen
jeugdcldtilur en jeugdcriminaliteit. Niet alleen gaat het dan om onderlinge beïn-
vloeding van jongeren, binnen peelgroups of jeugdsubculturen, maar ook is er
een relatie met de Inaatschappelijke groep of bevolkingscategorie waarbinnen de
betr-effende jongeren een plaats hebben. (Het voorbeeld van de Molukse jonge-
ren in de jaren tachtig en de studies van het CCCS van de Universiteit van Bir-
mingham.) En tenslotte is er de vatbaarheid of kwetsbaarheid van bepaalde
jeugdsubculturen en daarin participerende categorieën jongeren voor de `vol-
wassen' georganiseerde criminaliteit. Hielvan is de drugshandel de voor-
naamste, maar niet de enige.
nlijns inziens hebben we in dit hoofdstuk een bevestiging gezien van het tweede
gedeelte van de eelste h~-~pothese, namelijk dat `andere factoren, met name
groepsgedrag en jeugdcultuur een minstens even grote rol spelen' bij de ontwik-
keling van jeugdcriminaliteit.
In de volgende hoofdstukken gaan we dieper op de velschillende gezichtspunten
in. Opvoeding, groepsgedrag en jeugdcultuur komen dan in een riveede ronde
van de 'hermeneutische cirkel' aan de orde.
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DIALOOG TEGEN WIL EN DANK

5. i. Inleiding

In dit hoofdstuk gaan wij dieper in op de materie en komen wij toe aan de twee-
de ronde van de hermeneutische cirkel. Dat wil zeggen, dat we de gegevens die in
de eerste vier hoofdstukken zijn verzameld toetsen aan nieuwe gegevens en
daarover nader reflecteren.
Daartoe beginnen we met een beknopte inventarisatie van hetgeen tot nu toe te
berde is gebracht.
Vervolgens bezien we wat een retlexie op de confrontatie tussen jeugdcriminali-
teit en opvoeding, alsmede tussen jeugdcriminaliteit en jeugdcultuur ons op-
levert. Daarbij komen de eerste twee onderzoeksvragen en de eerste twee h}-po-
thesen van deze studie aan de orde.
Met name op de tweede hy~pothese wordt verder ingegaan: `Voor zover er sprake
is van een falende opvoeding gaat deze over het algemeen gepaard met een dub-
bele handicap van het gezin. Dit behoort namelijk tot een bevolkingsgroep die
moeite heeft met de aansluiting bij de moderne maatschappelijke onrivik-
kelingen en daarnaast nog eens kampt met specitieke moeilijkheden binnen het
gezin.'
De confrontatie van jeugdcultuur met opvoedingsproblematiek plaatst deze laat-
ste in een breder kader en dan komt ook de problematiek van beschavings-
overdracht, ofwel de overdracht van normen en waarden aan de orde. We zullen
zien dat juist bij kwetsbare bevolkingsgroepen en gezinnen deze overdracht van
normen en waarden vaak mislukt. De confrontatie van jeugdcriminaliteit met het
fenomeen jeugdcultuur roept enkele fundamentele vragen op ten aanzien van
aanpassing aan de samenleving en afwijkend gedrag als verzet daartegen. Tevens
doet zich de vraag voor hoe een voor de adolescentie 'nonnaal' afzetgedrag zich
verhoudt tot criminaliteit.

5.2. Een tussentijdse evaluatie

Wat hebben we tot nu toe met behulp van de gekozen historisch-hermeneutische
methode van het fenomeen jeugdcriminaliteit begrepen? Hebben we inzicht
gekregen in het verhaal?
En kunnen we hierop voorlopige voorstellen tot handelen baseren?
Er is intussen een aantal aspecten van jeugdcriminaliteit belicht. We zijn be-
gonnen met een `omtrekkende' verkenning van het fenomeen als zodanig. Dat
leverde het inzicht op dat jeugdcriminaliteit een zeer complet probleem is, dat
met vele aspecten van en ontwikkelingen in de samenleving te maken heeft. Naar
zijn aard is het een juridische aangelegenheid, verbonden met het (jeugd)-
strafrecht. Maar zowel in de preventieve, als in de repressieve sfeer bleek het
pedagogisch gezichtspunt voorop te staan. Binnen het pedagogische wint het
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orthopedagogische gezichtsplmt nog eens meer en meer terrein. De jeugd-
delinquentie werd en wordt steeds meer gezien als gedragsstoornis. Doreleijers~
heeft hier nog een e~tra accent aan gegeven door aan te tonen dat onder met
name de meer ernstige, dat wil zeggen recidiverende, jeugdige delinquenten
sprake is van een hoge score op diagnostiseerbare ps~~chiatrische stoornissen.
Junger-Tas heeft in haar twee rapporten `Jeugd en Gezin' I en II", `Preventie
vanuit een justitiëel perspectief en `Naar een effectief preventiebeleid', dan ook
de nadruk gelegd op het gezin, de beïnvloeding en de ondersteuning van de op-
voeding in een zo vroeg mogelijk stadiuin.
Deze gedachtegang, ondersteund door de onderzoeken van onder meer Loeber
en Farrington~; en Tremblai~-~, is tot op heden toonaangevend in wetenschap en
beleid.
In navolging van Jlmger-Tas refereren wij in dit verband nog eens aan het `socia-
le controle-model' of `sociale integratiemodel' van Hirschi~~:

`The more a juvenile is attached tot conventional significant others, the
more he is conunitted tot the values of conventional systems, the better he
is involved in those systems, the more~ he believes in conventional values
and norms, the more conforming and the less delinquent his behaviour
w~ll be.'

Dit heeft ons ertoe aangezet om in het volgende hoofdstuk met de vraag bezig te
gaan: welke rol speelt opvoeding in het ontstaan of niet-ontstaan van delinquent
gedrag bij jeugdigen? Is het inderdaad zo, als in het in de inle~iding gerefereerde
interview van Vrij Nederland met drie kinderrechters werd gezegd, `dat ouders
niet meer opvoeden'? Of wat specifieker: is een falende opvoeding inderdaad de
voornaamste oorzaak van jeugdcriminaliteit? En in aansluiting daarop: is (vroe-
ge) opvoedingsonderstenning derhalve de meest aangewezen vorm van preven-
tie?
Deze vraag bleek aanmerkelijk gemakkelijker te stellen dan te beantwoorden.
Om te beginnen moet men zich afvragen wat opvoeding eigenlijk is. En daar
lopen de opvattingen, zowel van de pnblieke opinie als van de desknndigen nogal
uitee~n. Een grote rol daarbij speelt dat er in de opvattingen over en de praktijk
~.an de opvoeding, zeg maar in Nederland en het Westen, de laatste vijftig jaar
nogal wat veranderd is.~
De veranderingen in opvattingen over en praktijk van de opvoeding vond en
vindt niet alleen plaats bij onders en directe opvoeders, maar ook bij de hnlp-
verlenende en rechterlijke instanties, zoals een onderzoek van Komen' liet zien.
Ouders en gezinnen die er niet in slagen om te voldoen aan de eisen die opvoe-
ding in deze snel veranderende samenle~~ng stelt, worden niet alleen geconfron-

Doreleijers, i99~.
Junger-Tas, i996, i997.
Loeber en Farrington, i999.
Treiubla}, i998.
Hiischi, 1969.
Traas, i986~2003; Koops, 2000; Cuiuiinghani, i995.
komen, i999-
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teerd met hun eigen onmacht, maar ze worden ook nog eens slecht geholpen,
ofvvel geconfronteerd met de onmacht van de hulpverleners.
Maar er bleek op dit punt nog een extra, misschien wel een belangrijker gegeven,
dat door Rich Harriss werd aangedragen: hebben ouders en directe opvoeders
wel zoveel invloed op de ontw~ikkeling van hun kinderen? Is het niet zo dat ande-
re kinderen, leeftijdsgenoten, maar vooral ook oudere kinderen en jongeren in
de buurt en op school een veel grotere invloed hebben op de ontwikkeling en
socialisatie van jeugdigen? En als de opvatting van Rich Harris zou gelden voor,
al was het maar een gedeelte van de `normale' jeugd, zou ze dan niet nog meer
opgaan voor jeugdige delinquenten?
Dit bracht ons ertoe om ons nader te verdiepen in jeugdcriminaliteit in groeps-
verband. Daarover zijn enkele interessante onderzoeksrapporten verschenen, die
tezamen met eigen ervaringsmateriaal van de schrijver een inzicht geven in hoe
groot de invloed van de groep van leeftijdsgenoten is bij het plegen van strafbare
feiten. Jeugdcriminaliteit ontwikkelt zich niet in het luchtledige.
Daarbij doet zich de intrigerende vraag voor hoe het komt dat sommige groepen
jongeren, die weliswaar lastig en overlastgevend gedrag vertonen, niet, of zeer
beperkt de weg naar aperte criminaliteit opgaan, terwijl dit bij andere wel ge-
beurt. Eveneens doet zich de vraag voor waarom sommige jeugdigen binnen
groepen die zich wel tot jeugdbendes ontwikkelen, al spoedig afhaken en andere
niet.
En dan komen we toch weer bij de opvoeding terecht. Blijft het zich bezighouden
met crimineel gedrag, ook in groepsverband, toch bepaald door individuele fac-
toren?
Voordat deze vraag beantwoord kon worden bleek er nog een stukje aan de leg-
puzzel te ontbreken, namelijk de jeugdcultuur. Het groepsgedrag van jongeren,
trouwens het gedrag van jongeren in het algemeen, wordt niet alleen, of mis-
schien zelfs niet voornamelijk bepaald door individuele en gezinsfactoren, maar
in belangrijke mate ook door de jeugdcultuur. Wat dat dan ook moge zijn. Be-
staat er mogelijk een relatie tussen jeugdcriminaliteit en jeugdcultuur?
Dit noopte ons dieper op het fenomeen van de jeugdcultuur in te gaan. Daarover
zijn nogal wat gegevens beschikbaar vanuit uiteenlopende wetenschappelijke
gezichtsptmten. Maar die zijn niet bepaald toegesneden op criminaliteit, althans
niet in de recente studies. Daarbij moet men op zijn hoede zijn voor een crimi-
nalisering van de jeugdcultuur, zoals die in het verleden al eens eerder heeft
plaats gehad.
In het betreffende hoofdstuk werd niettemin de stelling verdedigd dat er een
verband bestaat tussen bepaalde aspecten van de jeugdcultuur en risicofactoren
ten aanzien van jeugdcriminaliteit.
In dit verband zou men zelfs een variatie op het sociale integratiemodel van
Hirschi kunnen forinuleren:

`Hoe meer een jeugd(sub)cultuur verbonden is met belangrijke maat-
schappelijk geïntegreerde groeperingen, hoe meer zij is betrokken bij sys-
temen die geloven in maatschappelijk geïntegreerde waarden en normen,
hoe kleiner de kans dat zij delinquent gedrag zullen stimuleren.'

s Rich Harris, tqg8.
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Evenals bij het op individuele jeugdigen toegesneden model is ook hier het te-
gendeel: hoe minder verbonden met maatschappelijk geïntegreerde groepe-
ringen en systemen met geaccepteerde normen en waarden, dus hoe sterker de
identificatie met maatschappelijk niet- geïntegreerde of oppositionele groepen,
hoe groter de kans dat crimineel gedrag wordt bevorderd.
De situatie ligt hier trouwens wel ingewikkelder dan bij de oorspronkelijke versie
van het model, omdat ook politieke oppositie en engagement aan de orde kan
zijn.
De discussie over de vraag in hoeverre men strafbare activiteiten, inclusief terro-
risme, die niet zijn ingegeven door geldelijk gewin maar door politiek idealisme,
als crimineel kan bestempelen, althans daarmee op één lijn kan stellen, duikt
hier weer op. Maar ook de door het CCCS te Birmingham benadrukte verband
tussen jeugd(sub)culturen en maatschappelijke strijd en verandering blijkt in dit
verband nog steeds actueel, zij het niet meer zo populair.

5.3. Waarom ouders niet meer (kunnen) opvoeden

In hoofdstuk 2 hebben we uitvoerig stilgestaan bij de veranderingen in de he-
dendaagse opvoedingssituatie. Daarbij bleken de volgende zaken vooral van be-
lang.
i. Door allerlei veranderingen in de samenleving is de feitelijke invloed van
ouders op de ontwikkeling van hun kinderen afgenomen. Andere invloeden, met

name die van leeftijdsgenoten, de school en de media zijn daarvoor in de plaats
gekomen.
Dit wil echter niet zeggen dat de betrokl:enheid van ouders bij het wel en wee
van hun kinderen afnam. Integendeel. Gedeeltelijk door de toegenomen wel-
vaart, gedeeltelijk door het afgenomen kinderaantal per gezin is die betrokken-
heid juist eerder groter geworden. Maar juist die spanning tussen afgenomen
invloed en toegenomen betrokkenheid zette de opvoeding onder druk, maakte
haar tot een extra moeilijke opgave.
2. Een van de grote problemen waarvoor ouders en opvoeders zich geplaatst
zien is dat de vanzelfsprekendheid van gezagsverhoudingen, maar ook die van
normen en waarden, minstens is aangetast. Kinderen nemen niet meer zonder
meer aan wat hun oudeis hun voorhouden, maar vragen naar de legitimiteit. En
ouders nemen evenmin nog voor zoete koek aan wat hun door gezagsdragers en
leidinggevende personen (van geestelijken tot overheidsdienaren) wordt aange-
reikt.
Vaststaande en overzichtelijke zekerheden, regels en normen zijn verdwenen.
Daarvoor in de plaats kwam de individualisering met een stortvloed van, vaak
tegenstrijdige, informatie, advies van deskundigen, ostentatieve doorbreking van
taboes en pleidooien voor extreme opvattingen (van al of niet christelijk funda-
mentalisme, tot even extreem hedonisme).
Het gevolg was en is onzekerheid en verwarring, waarin echter de meeste gezin-
nen wel een eigen weg weten te ~~nden. Die weg spoort evenwel niet altijd met
wat, bijvoorbeeld door de overheid of het onderwijs, als wenselijk wordt gezien.
3. Een speciale problematiek vormen de gezinnen van mensen met een niet-
Nederlandse culturele achtergrond. Voor hen is de verwarring zo mogelijk nog
groter dan voor de autochtone Nederlandse gezinnen. Waar ouderen binnen
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deze groep de neiging hebben zich af te sluiten voor de ontwikkelingen in de
Nederlandse samenleving, is dit voor jongeren niet mogelijk. Daardoor is de
communicatie tussen ouders en kinderen, de overdracht van waarden en normen
nog moeilijker.
4. De hiervoor benoemde problemen gelden niet voor alle gezinnen in gelijke
mate. De meeste gezinnen, met name de beter opgeleide, maatschappelijk en
psychisch relatief stabiele gezinnen kunnen de uitdaging ~~an de nieuwe situatie
aan en profiteren ook van de toegenomen vrijheid en autonomie.
Maar juist de mindergeslaagde, kwetsbare gezinnen verliezen vaak de strijd te-
gen onzekerheid en verwarring. En dan gaat het niet alleen om arme gezinnen in
achterstandssituaties, maar ook om psychisch kwetsbare en instabiele gezinnen,
waaronder (soms, zeker niet altijd) eenoudergezinnen, mensen met verschil-
lende handicaps of inet een allochtone culturele achtergrond. Deze gezinnen
lijden vaak op meerdere niveaus onder de negatieve invloeden van de maat-
schappij. Zij ondergaan extra sterk de verwarrende invloeden en tegenstrijdige
infolmatie; zij staan extra bloot aan de invloeden van geweld, grove seks en der-
gelijke op de tele~~sie; ondergaan extra sterk de verleiding van reclame en desin-
formatie; zij lijden extra onder de bureaucratie; zij worden extra geconfronteerd
met ontoereikendheid en ineffectiviteit van de hulpverlening, onder andere ook
omdat zij er meer op zijn aangewezen. En hun achterstand in het onderwijs en
later op de arbeidsmarkt loopt op. Een der gevolgen is het risico van criminali-
teit.

Inmiddels is wel gebleken dat deze onder 4 beschreven gezinnen veelal de ach-
tergrond vormen van jeugdige delinquenten. Preventieprojecten, in de vorm van
opvoedingsondersteuning, richten zich dan ook steeds meer op deze categorie
gezinnen. En daarbij wordt ook succes geboekt.
Belangrijke beïnvloedingsterreinen in de opvoedingsondersteuning zijn com-
petentievergroting, verbetering van de communicatie tussen gezinsleden, ouders
en kinderen en het grenzen leren stellen. Op deze wijze probeert men de kansen
van kinderen, bijvoorbeeld in het ondeltivijs en later op de arbeidsmarkt, te ver-
beteren en zo de kans op criminaliteit terug te dringen.
Het gevaar bestaat mijns inziens dat deze `probleemcategorie' van gezinnen
wordt losgemaakt van de andere. Men spreekt dan van `risicogezinnen' en laat
daarop allerlei, veelal intensieve programma's van ondersteuning en beïnvloe-
ding los.9 De consensus lijkt te worden dat de meerderheid van de Nederlandse
bevolking en daarin levende gezinnen het redelijk tot goed redden en hun weg in
de samenleving met of zonder (veel) moeite wel vinden en dat een relatief kleine
probleemgroep voor moeilijkheden zorgt en de basis vormt voor de ontwikkeling
van jeugdcriminaliteit.
Daalmee dreigt de achtergrondsproblematiek voor jeugdcriminaliteit te worden
teruggebracht tot een `competentiedefect' van kwetsbare gezinnen en gezinnen
in achterstandssituaties. En deze wordt dan losgemaakt van de problematiek
waarmee in principe alle gezinnen en jeugdigen in onze samenleving te maken
hebben, namelijk die van de overdracht van normen en waarden.

9 Zie V. Lok~~en, 2ool.
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Zoals de maatschappelijke integratie van (zware) jeugdige delinquenten, na `be-
handeling' steeds weer dreigt mis te gaan wanneer de jeugdige terugkomt in het
oorspronkelijke milieu, zo zien we vaak dat intensief begeleide gezinnen na ver-
loop van tijd toch weer het spoor bijster raken, niet omdat zij niets hebben ge-
leerd, maar omdat de maatschappelijke situatie onveranderd en ongunstig is
gebleven.
Mijns inziens moet de preventie van jeugdcriminaliteit en de daarmee ver-
bonden opvoedingsondersteuning gezien worden in het kader van de algemene
opvoedingsdiscussie en de positie van gezinnen in het algemeen. Van den Brink'"
pleit in dit verband terecht voor een `bescha~~ingsoffensief, hoewel hij dit mijns
inzien onvoldoende invult en uitwerkt.'1
Het boek van Van den Brink en ook andere studies, bijvoorbeeld het rapport van
de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, `Aansprekend Opvoeden', en tal
van studies waarop dit rapport gebaseerd is, geven een analyse van de crisis
waarin `het opvoedende gezin' heden ten dage verkeert. Enerzijds is er door indi-
~~idualisering en maatschappelijke bewustwording sprake van een sterke gericht-
heid op ontplooiing, vrijheid en autonomie. Men schikt zich niet meer zonder
meer in de eisen van allerlei instituties. Waar vroeger de ouders bij een conflict
van hun kind met de leerkrachten op school in principe de kant van de leerkracht
kozen, is dit nu eerder omgekeerd. Ouders koesteren hun kinderen, stellen hoge
eisen wat betreft leerprestaties, creativiteit, ontwikkeling. Maar ze willen die
eisen wel zelf stellen. Wee wie aan hun kind komt!
Volgens Van den Brink leidt dit tot een sterke mate van assertiviteit, die ouders
op hun kinderen overdragen en die tot een mate van narcisme kan leiden. En bij
conflicten met andere, eveneens assertieve, personen of groepen komt het dan al
snel tot geweld.
Anderzijds stelt de sainenleving steeds hogere eisen ten aanzien van sociaal ge-
drag, sociale vaardigheden en samenwerking. In de meeste werksituaties is het
vermogen tot samenwerken en het aangaan van goede relaties minstens even
belangrijk als vakkennis. Ouders weten dat en leerkrachten weten dat, maar hoe
moeten ze dit aan hun kinderen duidelijk maken?
In verschillende publicaties'- wordt de oorzaak van de problemen gelegd bij het
onvermogen of de onwil van ouders om eisen en grenzen aan hun kinderen te
stellen. Dit zou een gevolg zijn van de `vrijheid-blijheid-ideologie' van de jaren
zestig en zeventig`. Ouders moeten het heft weer in eigen hand nemen,' zegt de
achterflap van het boekje van Sch~ttelndreier. Lodewijks-Frencken trekt tevens
ten strijde tegen het fenomeen van de werkende moeder. `Moeder hoort thuis te
zijn voor de kinderen.'
Van den Brink graaft in dit opzicht in ieder geval dieper en maakt duidelijk dat
de houding van de ouders, misschien op enkele uitzonderingen na, geen ideo-
logische overtolerantie is, maar een door de maatschappelijke ontwikkelingen
afgedwongen manier om kinderen op te voeden volgens de eisen van de samen-
leving. Maar deze eisen zijn tegenstrijdig: als je niet assertief bent in deze maat-

~~~ Van den Brink, 2ooi.
" Inmiddels is een nieuw boek van Van den Brink verschenen, waarin hij wel een uit-

voerige schets van dit beschavingsoffensief geeft.
'~ Schbtteldreier, i993; Lodewijks-Frencken, i989.
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schappij red je het niet, maar als je niet voldoende sociaal en communicatief
bent evenmin.
Van den Brink laat zien hoe sinds enkele decennia niet alleen asociaal gedrag van
jongeren is toegenomen, maar dat ook de tolerantie van ouderen ten aanzien van
dat gedrag is afgenomen.

Vel~schoueil balans i~an Tolerm2tie uan otidei~er~ (-T) en Assertiuiteit ual~jonge-
ren (-A)

- - - - Tolerantie
Assertiviteit van jongeren

8 10 12 14 16 18 20 22 24

tlit: Van den Brink: Getueld als uitdaging, 2001

5.4. Tussen gezin en samenleving

26 leeftijd

Als we proberen de problematiek waarvoor gezinnen zich in de opvoeding te-
genwoordig gesteld zien proberen samen te vatten, komen we op de volgende
punten. Gedeeltelijk steun ik hierbij op het rapport van de Raad voor Maat-
schappelijke Ontwikkeling (RMO): `Aansprekend Opvoeden, balanceren tussen
steun en toezicht'.
i. Gezinnen, maar ook scholen en andere instituten die met jeugdigen te maken
hebben, worden geacht normen en waarden op kinderen en jongeren over te
dragen. Dit impliceert dat zij kunnen uitgaan van etpliciete opvoedingsdoelen.
Het probleem is echter dat er eigenlijk nog nauwelijks algemeen gedeelde opvat-
tingen zijn over notmen en waarden en in het verlengde hietti-an over op-
voedingsdoelen. Niet dat de meeste ouders en opvoeders, gevraagd naar hun
opvattingen over wat er in de opvoeding belangrijk is, met de mond vol tanden
staan. Integendeel. Het merendeel weet best wat ze met hun kind voor hebben.
Alleen lopen de opvattingen nogal uiteen, niet alleen tussen de verschillende
(categorieën) gezinnen, maar ook tussen de ouders en professionals die met hun
kinderen te maken hebben, crècheleidsters, ondercvijskrachten, jeugdwerkers,
beleidsmakers. Bovendien blijkt uit de verschillende onderzoeken dat de opvat-
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tingen van ouders en andere opvoeders en die van jongeren zelf aanmerkelijk
verschillen. ~ 3
Volgens Klaassen~~, die ook in het rapport van de R1~10 wordt geciteerd, beweegt
het opvoedingsdenken in Nederland zich tussen twee polen: het pedagogisch
neoliberalisme en het pedagogisch communitarisme.
De eerste stroming legt de nadruk op de autonomie van het indi~~du. Het gezin
c.q de ouders zijn verantwoordelijk voor de opvoeding en de doelstelling daaivan
is zelfstandige, autonome en voor zichzelf verantwoordelijke individuen te vor-
men. Hiermee hangt samen de constatering van o.a. De Winter~.~ dat de belang-
stelling, niet alleen van ouders maar ook van de hedendaagse pedagogen en
kinderpsy~chologen, vooral uitgaat naar de individuele ontwikkeling van het kind.
Vergroting van individuele competentie staat centraal.
Binnen deze op individualiteit en autonomie gerichte stroming tekent zich ook
nog af, gelukkig niet representatief, wat men een `narcistische mentaliteit' zou
kunnen noemen. Alle inspanningen van de ouders zijn erop gericht hun
kind(eren) zo hoog mogelijk te laten scoren in het maatschappelijke leven, het te
laten uitblinken, niet alleen in het onderwijs, maar ook in sport, ktmst en popu-
lariteit. Dit zijn de ouders die van de school eisen dat die ervoor zorgt dat hun
kind, ongeacht aanleg en mogelijkheden, in recordtijd een topscore in het vwo
bereikt en nog voldoende tijd overlaat om prestaties in sport en kunst te leveren.
Dit alles ter meerdere eer en glorie van de oudeis zelf. De media dragen er het
hunne toe bij om deze mentaliteit te bevorderen.
De andere stroming legt de nadruk op gemeenschapszin, verantwoordelijkheids-
besef en burgerschap. Sommigen vinden dat deze waarden, onder andere door
de overheid, actief moeten worden opgelegd en gestimuleerd. Anderen zien een
meer terughoudende positie voor de overheid en leggen vooral de nadruk op
herwaardering en ondersteuning van het gezin.~~~
In het rapport van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling worden ver-
schillende onderzoeken gereleveerd waarbij ouders en jongeren gevraagd wer-
den naar hun waardering van opvoedingsdoelen.~~ Daaruit blijkt dat de
waardering, met name bij ouders, zowel autonomie als sociaal gevoel en morele
ontwikkeling omvat. Er is een verschil tussen ouders van verschillende oplei-
dingsniveaus en etnisch-culturele achtergrond. Hoger opgeleide, autochtone
ouders leggen meer de nadruk op airtonomie, terwijl lager opgeleiden ook meer
waarde hechten aan gehoorzaamheid, conformisme en dergelijke. Dit geldt ook
voor ouders van allochtone atl:omst, die daarbij ook respect voor de familie be-
langrijk vinden.
Vleugelers en De Kat~s komen in een onderzoek naar de waardering van opvoe-
dingsdoelen bij ouders, docenten en leerlingen in het voortgezet onderwrijs tot
vier clusters.

,3
~;
~:;
~ ~,

~s

7,ie ook het Tilburgse onderzoek in het kader van 'European Value Studies'.
Klaassen, i997.
De ~h'inter, i997.
Zie bij~.oorbeeld: Peter Cuy~~ers: 'Het gezin als sociale partner', Nationale Jeugdlezing,
zooz.
Gerris, iyq8; Rispens e.a., iqy6.
Vleugelers en de Kat, iy98.
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Strategisch handelen: het leren formuleren van een eigen mening, het kunnen
onderbouwen van een eigen mening, het kunnen omgaan met kritiek, door ktm-
nen zetten en zelfdiscipline kunnen opbrengen.
Conformiteit: gehoorzaamheid, orde en regelmaat, leren luisteren naar volwas-
senen, aanpassen aan geldende regels en normen, goede manieren en prestatie-
gerichtheid.
Sociaal gevoel: verdraagzaamheid, solidariteit, rekening houden met anderen,
respect voor andersdenkenden en niet discrimineren, betrokkenheid bij het lief
en leed van anderen, Uehulpzaamheid.
Persoonlijkheidsontwikkeling: ontwikkelen van zelfvertrouwen, verantwoorde-
lijkheid dragen, rechtvaardig zijn, kunnen omgaan met gevoelens en emoties.
Dit alles klinkt behoorlijk idealistisch, maar men kan ei~tiit concluderen dat het
in ieder geval met de intentie van de opvoeding in de meeste Nederlandse gezin-
nen en scholen niet zo slecht gesteld is. Wel is er een verschi] in waardering tus-
sen de verschillende categorieën ondervraagden.
Leerlingen geven de grootste prioriteit aan het cluster persoonlijkheidsonrivikke-
ling. Oudeis hechten daar ook het meeste belang aan, maar sociaal gevoel zien zij
ongeveer als even belangrijk. Docenten zien sociaal gevoel als het belangrijkste
opvoedingsdoel van de school. Strategisch handelen krijgt bij geen van de groe-
pen de hoogste prioriteit, maar wordt wel door alle groepen als belangrijk gezien.
Conformiteit wordt door alle groepen als het minst belangrijke opvoedingsdoel
gezien, met name door leerlingen en ouders.
2. Of er van de positieve intentie ten aanzien van opvoedingsdoelen in de prak-
tijk veel terechtkomt is natuurlijk de vraag. Daarbij speelt uiteraard ook de in-
terpretatie van de verschillende opvattingen een rol. Belangrijker is echter in
hoeverre ouders, dus gezinnen, maar ook scholen over voldoende invloed op hun
kinderen beschikken om de genoemde opvoedingsdoelen ook werkelijk effectief
te bereiken.
In het Rapport van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling wordt namelijk
ook geconstateerd dat de verantwoordelijkheid voor de opvoeding, die traditio-
neel bij de ouders en het gezin lag, meer en meer verschuift naar buiten het ge-
zin. Naast de school, die toch al een grote plaats in het leven van jeugdigen
innam, zijn er tegenwoordig tal van gebieden bijgekomen, die een grote invloed
op de ontwikkeling van jeugdigen hebben en waarop ouders veelal weinig of geen
greep hebben. Direct bij de school sluiten aan de kinderopvang, peuterspeelza-
len, naschoolse opvang en dergelijke. En dan zijn er nog sportverenigingen,
buurthuizen en recreatiecentra. Maar daarnaast hebben de tele~~isie, de radio en
andere IT-media, zoals het internet een steeds grotere betekenis.
A1 deze instituties worden bemenst door personen, veelal professionals, die zo
hun eigen opvattingen over opvoeding hebben. En niet zelden worden deze op-
vattingen minstens mede bepaald door commercieel gewin.
We moeten dus constateren dat het voor de gemiddelde ouder niet eenvoudig is
om in de veelzijdige, vaak tegenstrijdige en steeds veranderende wereld van
normen en waarden, c.q. opvoedingsdoelen een eigen weg te vinden en die ook
aan hun kinderen over te dragen.
3. Reeds eerder werd geconstateerd dat er een tweedeling dreigt te ontstaan tus-
sen gezinnen die over voldoende draagkracht en creati~~teit beschikken om de
moeilijke opvoedingstaak het hoofd te bieden en een categorie die het in mindere
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of ineerdere mate laat afweten. Dit kan zijn doordat men onvoldoende aan-
sluiting vindt bij de maatschappelijke kaders, leeft in een isolement en hulp-
bronnen in de samenleving niet weet te vinden. Het kan ook zijn dat men door
slechte relaties binnen het gezin, psychische problemen en labiliteit de energie
en aandacht die voor de opvoeding nodig is, niet kan opbrengen.
Om niet in herhaling te vervallen zullen we hier niet meer uitvoerig op ingaan.
Waar we het wel over moeten hebben is dat juist deze gezinnen de `opvoeding',
laten we zeggen socialisatie, van hun kinderen voor een groot deel moeten over-
laten aan de beïnvloedingssferen buiten het gezin. En dan niet zozeer de school
of daaraan verwante instituties, maar juist aan leeftijdsgenoten of oudere kinde-
ren en jongeren in de straat, de buurt, alsmede de televisie en de media in een
ongecontroleerde vorm. Voor de oudere jeugd (maar dat begint op steeds jonge-
re leeftijd) speelt internet een toenemende rol.
Juist die beïnvloedingskrachten, waar `gewone' gezinnen het al zo moeilijk inee
hebben en die ze vaak met moeite kunnen neutraliseren, vormen hier de belang-
rijkste socialisatiebronnen voor hun kinderen. Dat begint al op zeer jeugdige
leeftijd en wordt steeds sterker naarmate de kinderen ouder worden.
Verschillende bronnen maken duidelijk dat ouders in deze categorie gezinnen
slechts een zeer beperkte zeggenschap over, dan wel invloed op hun kinderen
hebben. Ja, sterker nog, de rollen zijn vaak omgekeerd en vooral de oudere kin-
deren terroriseren vaak de ouders en dwingen hen criminele acti~zteiten ooglui-
kend toe te staan, dan wel eraan mee te werken.ly
We kunnen vermoeden dat de jeugdcultuur hier de opvoeding, of liever `vor-
ming' of socialisatie, reeds in een vroeg stadium van de ouders overneemt. Maar
dat is dan vaak niet de jeugdcultuur in de `gunstige' vorm, maar juist in de nega-
tieve, destructieve vormen daarvan: de voetbalvandalen, (semi)criminele jeugd-
groepen, bedenkelijke websites op internet.

5.5. De `wenselijkheid' van deviant gedrag

Mijns inziens brengt de confrontatie van jeugdcriminaliteit met het fenomeen
jeugdcultuur ons op een paar essentiële punten, die in het voorgaande nog niet
aan de orde kwamen. Er worden enkele vragen opgeworpen waarvan de beant-
woording niet eenvoudig is, maar die voor een beter begrip van jeugd-
criminaliteit mijns inziens van belang zijn.
Zoals reeds eerder in deze studie speelt hier het onderscheid en de relatie tussen
de~~ant en delinquent gedrag weer een rol. Wanneer gaat het een over in het
ander? En hoe verhouden ze zich tot elkaar?
Een tweede vraag heeft te maken met de grens tussen én de relatie met `volwas-
sen' criminaliteit.
In eerste instantie leek jeugdcriminaliteit niet veel anders dan strafbare feiten
die door jeugdigen worden bedreven. Hooguit is de aard van de delicten minder
ernstig en is het criminele gedrag vaker tijdelijk. Aard, achtergrond en in-
dividuele oorzaken van het criminele gedrag zijn minstens vergelijkbaar bij jon-
geren en vohvassenen.

~9 Koiuen, i999.
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Maar de confrontatie met het onderwerp `jeugdcultuur' corrigeert deze stelling
en biedt ons minstens een ander gezichtsptmt, zonder het andere overigens ge-
heel te verwerpen.
liepaalde vormen van deviant gedrag maken deel uit van de jeugdcultuur of wor-
den minstens daardoor in de hand gewerkt. De vraag die we hier kunnen stellen
is: wanneer leidt dit binnen het kader van jeugdcultuur `normale' deviante ge-
drag tot delinquentie? Men zou kunnen zeggen: als het in strijd is met de wet.
Maar dan zijn we er nog niet.
Allerlei vormen van wat deviant gedrag genoemd zou kunnen worden, en dan
hebben we het niet zozeer over delinquentie, zijn verbonden met het normale en
noodzakelijke losmakingsproces van adolescenten.
In de mondiale jeugdcultuur worden soms motieven en stimulansen aangedra-
gen voor delinquent gedrag. Maar ook heeft de jeugdcultuur een onmiskenbare
functie in de verschuiving van normen en waarden en, in het kielzog hieivan, de
rechtsorde (voorbeelden: homoseksualiteit, demonstratierecht, kraken).
Door deze confrontatie van criminaliteit met jeugdcultuur stuiten we op een
fundamenteler punt, of eigenlijk een sociaal-filosofische vraag: is afwijkend ge-
drag in allerlei soorten en maten niet een normale en begrijpelijke voim van
menselijk gedrag? En in hoeverre omvat dit afwijkende gedrag misschien ook
(vormen van) criminaliteit?
Dat is iets anders dan het 'goedpraten' of zelfs maar bagatelliseren van crimineel
gedrag. Integendeel: de vraag naar normen en waarden, naar `goed en kwaad'
komt juist op een fimdamentele manier aan de orde.
In onze geseculariseerde westerse samenleving weet men eigenlijk niet zo goed
raad inet de vraag naar goed en kwaad. En dat geldt niet het minst voor hulp-
verleners en agogische werkers. Het is daarom wel gemakkelijk om crimineel
gedrag te definiëren in teimen van gedragsstoornis, al of niet psychiatrisch gedi-
agnostiseerd. We kunnen dan de ethische vraag omzeilen en `de patient' genezen
van zijn of haar stoornis, zodat deze weer netjes kan functioneren in een samen-
leving waaivan we soms moeten toegeven dat daarin het kwade vaker overwint
dan het goede.'~~
We komen dan op de, in hoofdstuk i eerder genoemde, door Trees Pels-~ ge-
signaleerde reactie van ouders van allochtone afkomst op een preventieproject:
`Vergroting van cognitieve en sociale vaardigheden allemaal goed en wel, maar is
het niet gewoon slecht wat (onze) delinquente kinderen doen?'
De discussie over normen en waarden zou dan wel eens heel wat ftmdamenteler
gevoerd ktmnen worden dan thans gebeurt. De vraag is alleen waar die dan moet
plaats vinden. Daarop kom ik nog nader terug.
In dit verband stootte ik op een oude, maar mijns inziens niet verouderde studie
van Milikovsky: `Aanpassing-nietaanpassing-onmaatschappelijkheid' of `De lof
der onaangepastheid'.--
Milikovsky baseerde zijn inzichten op een grondige studie van het gedrag van
zogenaamde `onmaatschappelijke gezinnen'.

''~~ Zie in dit verband ook: Thomass Szasz, i9~2.
~~ Pels, i997.
~- Milikovsky, iq69.
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In de jaren vijftig en begin zestig van de twintigste eeuw was het fenomeen der
maatschappelijk onaangepaste gezinnen een 'hot item' in de welzijnszorg. Tal
van research- en hulpverleningsprojecten werden ervoor opgezet, waaronder
zelfs `cvoonoorden' waar sommige van deze gezinnen gedwongen werden opge-
nomen.
Bij hedendaagse beschouwingen over gezinnen die een risico vormen voor delin-
quent gedrag van kinderen krijgen we in vergelijking met deze vroegere verhalen
een opmerkelijk `déja vu'-gevoel.
In de oudere studies over dit onderwerp werd steeds de nadruk gelegd op de on-
aangepastheid van de betrokken gezinnen, hun onvermogen om in de samen-
leving te fimctioneren en hun kinderen adequaat op te voeden. Als remedie werd
aanbevolen een intensieve vorm van begeleiding en reëducatie door pro-
fessionele instellingen. Op deze manier zou het vermogen tot aanpassing aan de
eisen van de samenleving van deze gezinnen vergroot kunnen worden.
Milikovsky concludeerde dat het begrip `aanpassing' hier onvoldoende doordacht
was en op een eendimensionale manier toegepast.
Hij maakte een onderscheid tussen 'passieve' en `actieve aanpassing'. Onder
passieve aanpassing verstond hij een volm van onderwerping van het indi~~du
aan regels, wetten, voorschriften en structuren om hem heen, zonder dat deze
daar een eigen positie of inbreng in heeft. Een voorbeeld is de krijgstucht in het
leger. Er wordt niet gevraagd wat de rekruut ervan v~ndt; hij heeft maar te ge-
hoorzamen. In een meer e~treme vorm gaat het om het gedrag van burgers in
een dictatoriale samenleving of zelfs gevangenen in een concentratiekamp. Hoe
minder je een eigen mening hebt, hoe gunstiger de kans om te overleven. Maar
het gaat wel ten koste van een eigen identiteit en creativiteit. In een mildere
vorm kan men denken aan kinderen en jongeren die opgroeien in een autoritair
gezin of familie, in een milieu met rigide en weinig flexibele normen en waarden.
Tegenover deze passieve aanpassing staat `actieve aanpassing'. In wezen is dit
iets heel anders. Weliswaar richt het individu (of gezin) zich in grote lijnen naar
de wetten en de regels van de samenleving, maar hij of zij doet dit niet klakke-
loos, zonder eigen mening of inbreng. Dat houdt in dat men keuzes maakt, com-
promissen sluit en in sommige gevallen zich verzet tegen hetgeen door de
samenleving wordt geëist.
Maar de aanpassing die aldus actief tot stand komt is wel ste~~ger en con-
sistenter en vooral flelibeler dan de passieve aanpassing. Zij is niet alleen iets
wat door de maatschappij wordt opgelegd, maar iets wat de persoon zelf kiest, zij
het soms `met pijn in het hart'.
Volgens Milikovsky gaat aan deze actieve aanpassing eigenlijk noodzakelijk een
vorm van verzet of niet-aanpassing vooraf. Dat geldt voor indi~~iduen in hun
psychische ontwikkeling, maar evenzeer voor gezinnen en bevolkingsgroepen.
Vanuit de eigen authenticiteit, eigen ontwikkeling, opvatting en keuzes komt
men in confrontatie met de eisen en wetten, ook met de normen en waarden van
de samenle~~ing. Deze confrontatie verloopt gelukkig niet op alle punten met
conflicten. Bovendien kan men zeggen dat het grootste deel van ons gedrag, ver-
keersgedrag, omgangsvormen, eigenlijk alle kleine dingen, wordt bepaald door
een vorm van passieve aanpassing.
Maar op andere punten botsen de eigen opvattingen van de persoon met de eisen
van de omge~~ing. Er ontstaat een confrontatie, niet zelden gepaard gaand met
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conflicten. Uiteindelijk ontstaat daaruit een situatie waarin tussen individu (of
gezin) en samenleving een vorm van `coëxistentie' vorm krijgt. Dit is geen aan-
passing-zonder-meer, maar een dvnamische wisselwerking. Juist in onze mo-
derne samenleving is deze dynamische wisselwerking tussen individu en
samenleving van groot belang. Wij verwachten kritische en creatieve burgers (en
werknemers) en een daaiti-oor openstaande flexibele, comnninicatieve overheid
(en dito werkgevers). Om weer e~ens een wat 'ouderwets' maar niet achterhaald
begrip van stal te halen: er is sprake van emancipatie.
Om direct weer een misverstand uit de weg te ruimen: dit is iets anders dan de
overtolerante overheid die `alles maar goed vindt' en geen of te weinig regels stelt
of ze niet handhaaft, dan wel het individu dat alle regels aan -r.ijn of haar laars
lapt: `Ikke-ikke-en-de-rest-kan-stikke.' We kunnen dit probleem van het 'ik-
tijdperk', het 'doorschieten' van de emancipatie, dat vooral na i97o is ontstaan
niet ontkennen.-~s Mijns inziens was dit niet alleen een gevolg van de in-
dividualisering, maar ook van het feit dat de confrontatie en de communicatie
tussen individu en samenleving steeds meer wegviel en werd vervangen door
instituties.
Wat Milikovsky stelt is dat onmaatschappelijk gedrag, zeg maar onvermogen om
in de samenleving constructief te functioneren, niet, zoals men eerder dacht, een
kwestie is van onaangepastheid, maar juist van een teveel aan passieve aanpas-
sing.
Deze passieve aanpassing ontstaat als er, hetzij als gevolg van (zeer) ongunstige
maatschappelijke omstandigheden, armoede in de ruime zin, hetzij als gevolg
van defecten bij de persoon of het gezin zelf, geen ruimte is voor een normale
dialoog tussen individu en samenleving. De aldus ontstane passieve aanpassing
is niet alleen zonder eigen inbreng van de betrokkene, maar ze is ook heel weinig
flexibel, gebonden aan op een bepaald moment bestaande situaties. Als de situa-
ties veranderen - en dat gebeurt in onze maatschappij voortdurend - weet de
persoon of het gezin zich dááraan niet opnieuw aan te passen en raakt in veitivar-
ring en al spoedig in paniek.
Deze paniek lijkt op onaangepastheid en verzet en wordt door instanties daar-
voor ook aangezien. Maar de basis van dit verzet is niet een conflict tussen de
eigen authentieke inbreng van het individu (of de groep) en de samenle`~ing,
maar verwarring en machteloosheid en daarop gebaseerde agressie.
Mede door de publicatie van Milikovsky is de houding - althans binnen de wel-
zijnszorg - ten opzichte van `onmaatschappelijke gezinnen' veranderd. Gebleken
is dat armoede een grote rol speelt en een deel van de problemen zijn door de
vermindering van armoede in de afgelopen decennia ook verdwenen of minstens
verminderd.
Om terug te komen op de jeugdctiltuur, men zou kunnen zeggen dat de jeugdcul-
tuur (mede) een terrein is waar de confrontatie tussen zích ontwikkelende jonge-
ren en de samenleving plaats vindt. In tennen van Milikovsky is hier sprake van
`de lof der onaangepastheid', die tot een actieve aanpassing zou moeten leiden,
tot emancipatie van jongeren. Binnen deze confrontatie speelt, als het goed is,
ook de discussie over normen en waarden, goed en kwaad zich af.

-3 Janssen van Galen, iy~9~8o.
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nlen kan jongeren (en hun ouders) dan wel veiwijten dat zij onvoldoende norm-
besef hebben, maar dat is slechts de helft van het verhaal. Normbesef wordt niet
'kant en klaar' vanuit het gezin geleverd, maar ontstaat, zeker in onze geïn-
dividualiseerde en dynamische maatschappij, in een dialoog tussen personen,
bevolkingsgroepen en belangengroepen, tussen overheid en burgers.
De ruimten waar de dialoog in het klein zou moeten plaatsvinden: (kerken,
buurthuizen, kleine schoolklassen, verenigingen, politiebureaus) zijn er door
varandering van betekenis, schaalvergroting, bureaucratisering en dergelijke
minder geschikt voor geworden.
Uiteraard is er een andere voim van beïnvloeding voor in de plaats gekomen, de
inedia met name in de vorm van radio en televisie, maar de vraag is of hier ook
voldoende ruimte voor dialoog bestaat. Ondanks de vele en nog steeds toene-
mende praat- en inbelprogramma's blijft het mijns inziens toch meestal bij
'pseudo-communicatie'. Bovendien bereikt de informatie van deze programma's
in het algemeen niet degenen die ze zou moeten bereiken.
Bij de toepassing van (straf)sancties tegen minderjarigen, moeten we toegeven,
zijn nieuwe situaties gecreëerd waar wel degelijk een gesprek tussen gezagsdra-
gers, i.c. politie en~of justitie en de jongeren en hun ouders plaatsvindt, namelijk
de HALT-procedures en leeish~affen. In dit verband moeten we ook denken aan
de opkomst van allerlei vonnen van `mediation' waarbij gepoogd wordt het ge-
sprek tussen daders en slachtoffers van strafbare feiten mogelijk te maken en
vorm te geven.

5.6. De antisociale subcultuur

Onderzoek, zoals recentelijk in Rotterdam'--~ toont aan hoe groot het belang van
Uindingen is voor jongeren, met name ook voor jongeren van allochtone afkomst.
Men bedoelt dan uiteraard positieve, maatschappelijk geïntegreerde bindingen,
zoals het model van Hirschi (zie hoofdstuk i) die beschrijft en waar ook de studie
van Junger-Tas weer opnieuw aan refereert.
Er zijn echter ook een ander soort bindingen, die voor de betrokken jongeren
wellicht van even vitaal belang zijn, die hun een vergelijkbaar gevoel van veilig-
heid en identiteit geven, maar die niet leiden tot maatschappelijke integratie.
Ook hier is sprake van gedeelde waarden en normen, maar het zijn niet de nor-
men van de samenleving.-~
Wat betreft jongeren van allochtone afkomst kouit hier nog een extra dimensie
bij, namelijk hun verbondenheid of identificatie met hun eigen culturele achter-
grond. 'Ik voel mij eeist islamiet en dan pas Marokkaan of Nederlander.' En een
volgende stap is dat men zich op grond van de islamitische achtergrond juist
tegen het Westen, inclusief Nederland, afzet. En daarin vertoont de criminele
jongere overeenkomst met de niet-criminele jongere van allochtone afkomst en
zelfs met vele vohvassenen. Niet voor iedereen is de officiële Nederlandse of wes-
terse samenleving een referentiekader. Laten we proberen ons in te denken in
het leven ofvvel de belevingswereld van een zeventienjarige jeugdige delinquent
h.

'~ .Jtinger-Tas e.a. 2003.
'~ Zie ook ~'an Gemert, 2002.
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Laten we ook aannemen dat in de voorgeschiedenis sprake is geweest van alle in
deze studie gerefereerde onderzoeken genoemde risicofactoren: Hij groeide op in
een labiel gezin, woonde in een verwaarloosde, oude volksbuurt, gaf reeds op
zeer jeugdige leeftijd moeilijkheden thuis en op school en kwam reeds vroeg in
aanraking met de politie. Het ouderlijk gezin en de hulpverlening deden her-
haalde pogingen met elkaar in contact te komen, maar in ieder geval leverde dit
geen of slechts pover resultaat op. Het contact tussen X en diens ouderlijk gezin
verslechterde naarmate hij ouder werd en hij zocht zijn heil Uij leeftijdsgenoten
in de buurt. Aangezien deze buurt een redelijk hoge concentratie kende van pro-
bleemgezinnen en probleemjongeren vond hij vooral groepen die, om het eufe-
mistisch uit te drukken, niet bepaald een maatschappelijk geïntegreerd leven
leidden.
Tot zover klopt het beeld met de gangbare theorieën betreffende jeugdcrimi-
naliteit. Maar er is meer.
X en zijn maten, ongeacht of zij al of niet van allochtone afkomst zijn, creëren
hun eigen werkelijkheid. Daarbij kunnen ze niet echt bouwen op het normen- en
waardenpatroon van hun ouders. Voorzover dit het geval is, zullen dat vooral de
negatieve en afvvijzende oordelen zijn, die - laten we dat erkennen - niet zelden
op hun ei~~aringen en conflicten zijn gebaseerd. Gezien hun negatieve relatie met
het onderwijs, zullen ze ook daar niet veel materiaal hebben opgepikt om een
eigen systeem van nornlen en waarden te ontwikkelen.
De volgende invloedssfeer, die we in onze tijd niet mogen vergeten, is de tele~~i-
sie, de radio en toenemende mate internet, inclusief computer- en videospelle-
tjes. En ook daar zullen ze niet de meest educatieve uitkiezen.
Niettemin hebben ook X en zijn maten behoefte aan een eigen identiteit, een
systeem van opvattingen, betekenissen, waarden en normen, waarin zij zichzelf
kunnen herkennen en waartoe zij zich kunnen verhouden. Itortom: een verhaal
(zie hoofdstuk 8). Dit systeem zal ongetwijfeld sterk afwijken van wat in de ge-
vestigde samenleving gangbaar, dan wel acceptabel is. 1~1aar evenals in de 'nor-
male' samenleving ontwikkelen zij deze identiteit niet op hun eentje of zelfs maar
als groep. Zij hebben daarbij een cultuur nodig die hen verbindt met leef-
tijdsgenoten en zelfs ook met volwassenen in een vergelijkbare situatie.
Mijn hypothese is nu, dat de belevingswereld van criminele jongeren minstens
mede wordt bepaald door een vorm van jeugdcultuur die hun individuele be-
staan en ook dat van de concrete peergroup te boven gaat. Zij zullen worden
beïnvloed door die aspecten van de jeugdcultuw~ die zich tegen de gevestigde
samenleving afzetten en zullen op hun beurt deze elementen in de jeugdcultuur
versterken en voeden.
En daarbij zijn niet alleen de jongeren zelf betroklcen. Zoals het CCCS te Bir-
mingham heeft betoogd, zijn jongeren en groepen jongeren in hun jeugd-
(sub)cultuur verbonden met de maatschappelijke groep waartoe zij behoren en
geven zij uiting aan de frustraties en conflicten die in deze groep leven. En daar
speelt ook de maatschappij in de vorm van overheid, bedrijfsleven en maat-
schappelijke instituties een rol in.
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5`chematische t~oorstelling uart iiwloedeii die op dejei~gdige delinquent wordeii
t~itgeo~feric~.

Het is wellicht interessant een vergelijking te maken tussen de jaren zestig van
de vorige eeuw en onze tijd, het begin van de eenentwintigste eeuw. Er zijn grote
verschillen, maar ook overeenkomsten. In beide perioden leven we in de nada-
gen van een etplosieve groei van de welvaart en economische en technologische
ontw~kkeling. In beide perioden blijkt er een grote kloof te gapen tussen het
beeld dat de 'leidende groepen' in de samenleving, politici, geleerden, journa-
listen, rechters, hebben van wat er in de samenleving gaande is en wat er leeft
onder grote groepen van gewone mensen, met name onder de jeugd.
In de jaren zestig van de vorige eeuw bleek na verloop van tijd de jeugdcultuur
het terrein te worden waarop zich eerst het conflict en later de communicatie
voltrok. Daarbij bleek dat communicatie en dialoog niet van één kant komen.
nteerdere partijen moeten zich hieivoor openstellen. Vergeten wordt vaak dat dit
destijds ook niet meteen het geval was. Aanvankelijk stelden de autoriteiten en
wetshandhavers zich keihard op. Maar tenslotte gebeurde het wel.
Ik zal niet beweren dat genoemde dialoog de ontwikkeling en toename van de
jeugdcriminaliteit stopte of in belangrijke mate beïnvloedde, maar het klimaat
waarbinnen zich de ontwikkelingen afspeelden werd wel degelijk beïnvloed.
~ti~e mogen niet weer opnieuw veiti-allen in de fout die destijds door velen ge-
maakt is, uamelijk alle negatieve verschijnselen, inclusief de jeugdcriminaliteit,
af te doen als gevolgen van `ontwikkelingen in de maatschappij', of een term die
sindsdien populair ~verd: `onderdrukking'. Van een anal`~semodel is dit begrip al
spoedig een dooddoener geworden.
~vat ik ~vil be~veren is dat de Iluidige tendens in de benadering van de jeugd-
criminaliteit, namelijk beperking van het gezichtspunt tot de individuele ont-
wikkeling van de betrokken jeugdigen, eventueel uitgebreid met het gezin en de
school, ontoereikend zal blijken te zijn. Het algemene maatschappelijke klimaat
waai~biiuien zich de jeugdcriulinaliteit voltrekt dient in de be~studering ervan
meer betrokken te ~vorden.
Nogmaals, dit mag niet leiden tot de dooddoener `de maatschappij is de schuld'.
Wat nodig is, is een zorg~~ildige studie van de beïnvloedingslijnen en sociale
krachten die met jeugdcriminaliteit te maken hebben. En dan zal blijken dat men
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deze niet los kan maken van jeugdproblematiek en generatieproblematiek in het
algemeen.
Toen een vriend van mij het bovenstaande had gelezen, bracht hij mij enkele be-
richten uit de dagbladen onder ogen. In Eindhoven was een zeer gewelddadige
jeugdbende opgerold. Bij hun omvangrijke praktijk van inbraak en straatroof
waren zij buitengewoon gewelddadig te werk gegaan. Slachtoffers waren, ook
nadat ze hun geld, waardevolle zaken en pasjes hadden afgegeven, mishandeld,
geschopt en geslagen. Na hun aanhouding betuigden de jeugdige verdachten,
allen tussen de veertien en achttien jaar, geen enkele spijt.
Enige tijd tevoren werd een dergelijke bende opgerold in Amsterdam. In Utrecht
werd een vriendin van ons eerst van haar tas Ueroofd en later zodanig toegeta-
keld dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen.

'Denk je dat die jongens geïnteresseerd zijn in een dialoog?' vroeg 1111J11
vriend zich af. `Sterker nog, ben jij geïnteresseerd in een dialoog met hen?'

Ik moest toegeven dat als er al van een dialoog sprake zou zijn, die eerder rnet de
vuist, dan met de mond gevoerd zou worden. Maar later dacht ik aan een tv-
nieuwsuitzending over de zoveelste manifestatie van gruwelijk geweld en even
gruwelijk tegengeweld in Israël~Palestina.
"Denk je dat beide partijen nog in een dialoog geïnteresseerd zijn'?' werd ook toen
gevraagd. En het antwoord van correspondent Eddo Rosenthal luidde: -'Ik denk
dat ze uiteindelijk geen keus hebben. Maar het zal wel heel moeilijk zijn.' Deze
conclusie kan ik wat betreft ons onderwerp onderschrijven.
Overigens gaat het hier natuurlijk niet in de eerste plaats over een dialoog rnet de
harde kern van criminele jongeren. Deze wordt trouwens in het kader van de
jeugdreclassering wel vaak gevoerd, of gepoogd te voeren. Maar met een bredere
groep van jongeren is er in het klein toch vaak een constructief gesprek. In dit
verband denk ik aan een discussieavond in een 'zwarte' ~anbo-school bij mij in de
buurt tussen buur-tbewoners en leerlingen. Buurtbewoners kregen hier een heel
ander beeld van de scholieren, veelal van Marokkaanse of Turkse atkomst en
deze zagen de buurtbewoners in een ander licht.

5.~. Conclusies en slotopmerkingen

In dit hoofdstuk hebben we de problematiek van jeugdcriminaliteit in relatie tot
opvoeding en jeugdcultuur in een breder kader geplaatst. Daarbij bleek dat er
zich een riveedeling voltrekt in de samenleving. Aan de ene kant de meerderheid
van gezinnen en opvoeders, die, hoewel met inspanning en creativiteit, erin sla-
gen om te midden van verwarring en tegenstrijdige signalen, hun kinderen op te
voeden tot aanvaardbare leden van de samenleving. Aan de andere kant een
relatief kleine, maar niet onbelangrijke bevolkingsgroep die daar om allerlei
redenen niet in slaagt. Zij raken het spoor bijster in de verwarring van overstel-
pende en tegenstrijdige informatie en beïnvloeding. Niet alleen slagen deze op-
voeders er niet in hun normen en waarden op hun kinderen over te dragen, zij
raken ook in toenemende mate de greep op hun kinderen kwijt. Dat betekent dat
de vorming of socialisatie van deze kinderen en jeugdigen meer en meer plaats-
vindt buiten het gezin, Uinnen de groep van leeftijdsgenoten. De kans is juist in

iir



JF.C'GDCRI~II~~LITTiT I~.~I OPCOEUING

deze situaties groot dat deze groep van leeftijdsgenoten een jeugdbende is die
zich in meer of mindere mate op het criminele pad hegeeft.~~
Tegelijkertijd ziet het er naar uit dat zich ook hinnen de jeugdcultuur een twee-
deling voltrekt tussen jongeren die zích binnen de samenleving een plaats kun-
nen veiwerven en jongeren voor wie dit uitzicht niet bestaat (wat niet betekent
dat dit altijd aan factoren buiten hun toedoen te wijten is).
De eerste categorie zal zich op een Uepaalde wijze kritisch verhouden tot de nor-
men en waarden van de oudere generatie en eventueel daartegen in verzet ko-
men. nlaar het ~-erzet leidt hier tot een dialoog. Via de dialoog komt men, in
termen van I~Tilikovsky, tot een actieve aanpassing aan de samenleving.
De tweede categorie blijft als het ware steken in het afzetgedrag en wordt hierin
steeds versterkt. Een antisociale subcultuur verhindert hen enerzijds gebruik te
maken van de constr-uctieve ontwikkelingsmogelijkheden die de samenleving
biedt, zoals onderwijs, loopbaanbegeleiding en dergelijke, om een bestaan op te
bouwen. Anderzijds stimtileer-t deze antisociale subcultuur vormen van delin-
quent gedrag.

-~' Zie ook: ~'an Gemert, 2000.
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HOOFDSTUK 6

DE KANT VAN DE DADER

b.i. Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken heb ik de problematiek van de jeugdcriminaliteit
hoofdzakelijk 'van buitenaf benaderd. Ik heb de maatschappelijke condities
beschreven, die in onderlinge samenhang van invloed zijn op opvoeding en
jeugdcriminaliteit.
In hoofdstuk 5 heb ik daarvan een voorlopige balans opgemaakt en enkele con-
clusies getrokken. Het ging dan om de eerste twee in de inleiding genoemde on-
derzoeksvragen en de eerste twee hypotheses: Welke rol speelt opvoeding bij het
ontstaan en de ontwikkeling van delinquent gedrag bij jeugdigen"? En welke fac-
toren, buiten de opvoeding, spelen daarbij nog meer een rol?
In termen van Schilder en Wouters, geciteerd door Van der Laan zouden we hier
ktmnen spreken van een `buitenperspectiei~. Deze benadering heeft het een en
ander opgeleverd. Maar het moet mogelijk zijn de jeugdige delinquent in
zijn~haar conteYt op hermeneutische wijze beter te begrijpen en op grond daar-
van enige ideeën te ontwikkelen voor een aanpak en behandeling.
Daarover gaat de in de inleiding genoemde onderzoeksvraag 3: Hoe kunnen we
de dynamiek en de achtergrond van jeugdigen met delinquent gedrag beter be-
grijpen en beschrijven, om tot een betere hulpverlening en bejegening te komen?
Op basis daarvan komen de hypotheses 3 en 4 aan de orde: De persoonlijkheids-
voiming van de meeste jeugdige delinquenten resulteert in wat men een 'pseudo-
identiteit' of `performance' zou kunnen noemen. Een verkenning van deze 'per-
formance' kan mogelijk een aangrijpingspunt vormen voor een effectieve bejege-
ning van en hulpverlening aan jeugdige delinquenten.
Hiertoe is het nodig de jeugdige delinquent dichterbij te halen, min of ineer los
te maken van de beschouwingen en statistieken. We kunnen er dan tevens achter
komen hoe deze macro-invloeden in concrete situaties uitwerken en wat zij in
individuele gevallen kunnen betekenen. Ook weer in termen van Schilder en
Wouters zouden we hier kunnen spreken van een `binnenperspectief.
Dit betekent dat ik nu overga tot een meer casuïstische benadering en de verha-
len weergeef van concrete jeugdigen en hun omgeving. Deze verhalen zijn ont-
leend aan inteiti-iews met medewerk(st)eis van de jeugdreclassering in ver-
schillende steden in Nederland. Als zodanig betreft het dus concrete situaties van
jeugdige delinquenten. Ter wille van de privacy van betrokkenen werden namen
uiteraard gefingeerd en herkenbare details veranderd of weggelaten. Afgezíen
van het feit dat deze studie niet beoogt empirisch onderzoek te doen, is het aan-
tal van deze praktijkvoorbeelden ook te klein om aanspraak op representativiteit
te kunnen maken. Zij zijn bedoeld als illustratie van bepaalde groepen jeugdige
delinquenten. We kunnen uit de beschreven praktijksituaties dan ook geen al-
gemene conclusies trekken. Niettemin kunnen zij een aanvulling vormen op het
meer algemene materiaal en is het mogelijk om bepaalde overwegingen te for-

~ G. van der Laan, i99o.
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muleren, die relevant zijn voor de theorievorming. Ik heb ernaar gestreefd een
zekere ~.ariatie aan te brengen in de weergegeven situaties: meisjes en jongens,
atrtochtoon en allochtoon qua afkomst, 'lichte' en `zwaardere' gevallen.
Zoals gezegd, zijn de hier volgende verhalen van daders ontleend aan interviews
met medewerkers van de jeugdreclassering. Dat wil zeggen dat ze werden be-
sclu~e~-en zoals ze gezien zijn door deze firnctionarissen. Bovendien zijn degenen
door wiens ogen de betrola:en jongeren werden gezien hulprerleners. Ik reali-
seer mij dat dit een beperking is. Ik neem daarmee genoegen, omdat het in deze
studie immers niet gaat om een empirisch onderzoek, maar om een beschouwing
van de verschillende aspecten van jeugdcriminaliteit gezien i~anuit de hulpi~erle-
rrirrg.

6.2. Lenny

Lenny is een meisje van i6 jaar. Autochtoon Nederlands. Zij woont Uij haar ou-
ders in een middelgrote stad in het westen van Nederland. Zij volgt een mbo-
opleiding aan het ROC in haar woonplaats.

Het delict
Lennv is aangehouden voor diefstal van een aantal mohiele telefoons en geld van
iuedeleerlingen op school.
Na de aanhouding door de politie en het onderzoek door de Raad voor de Kin-
derbescherming is hesloten tot een transactie met de officier van justitie. Dit
houdt in een ~-ooitivaardelijke schorsing van de vet-~-olging, onder voorwaarde van
een begeleiding door de jeugdreclassering en het volgen van een training `sociale
vaardigheden' gedtn~ende 25 utu-, een zogenaamde maatregel van `hulp en steun'.

Wie is Lenn`-?
Lenn~- is het oudste kind van een gezin, met nog een broer, Johan, van ii jaar. Zij
~-olgt een mbo-opleiding, waarbij zij twee dagen op school is en drie dagen stage
loopt.
Lenm- heeft lang blond haar en blauwe oge~n. 7.e is klein voor haar leeftijd. Ze ziet
er goed ~-erzorgd uit, haar kleding is `trendy', maar niet opvallend. 'Le draagt
merkkleding , maar geen opvallende dingen. Ze heeft ook geen piercings of ta-
toeages. De algemene indruk is die van een meisje dat er `leuk uitziet' voor de
buitemvereld, maar er niet speciaal op gericht is om indruk te maken. Overigens
is ze wel in jongens geïnteresseerd.
Haar gedrag is heleefd en correct Ze komt op tijd op afspraken en komt afspra-
ken ook na. Ze is, zeker in het begin van het contact, wat timide, maar maakt na
verloop van tijd een open indruk.
Het valt de maatschappelijk werkster op, dat ze een keer op het bureau naar het
toilet ging en daar z~vaar opgemaakt, als een heel ander meisje vandaan kwam.

Opvoeding
De ouders van Lenm- zijn hardwerkende mensen. 1~laterieel hebben zij het goed.
~'ader heeft een eigen, goedlopend bedrijf in de technische sector. Dat bedrijf
kost hem veel tijd en aandacht, waardoor de opvoeding grotendeels op moeder
neerkomt. Dat wil niet zeggen dat vader geen goed contact met de kinderen
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heeft, maar hij heeft weinig tijd voor ze. Het contact tussen vader en de kinderen
wordt Ueschreven als `goed, maar enigszins afstandelijk'. De relatie tussen vader
en moeder is, voorzover bekend, ook goed.
De ouders zijn zeer betrokken bij de kinderen. Moeder komt de eerste keer ook
met Lenny mee op het spreekuur van de maatschappelijk werkster. Die beschrijft
moeder als `heel beleefd, correct, een beetje onderdanig zelfs.' Moeder schaamt
zich vreselijk voor het door haar dochter gepleegde delict en is heel bang dat `de
buurt' en vrienden en kennissen ei1'an zullen horen.
Daar sluit bij aan dat het gezin behoorlijk `statusgevoelig' is. Dit vormt een punt
van conflict met Lenny, die juist erg tegen status aanschopt.
De opvoeding wordt door de maatschappelijk werkster beschreven als `betrok-
ken, maar krampachtig'. Moeder treedt naar Lenny heel beschermend op en is
`dubbel' waar het gaat om contacten met jongeren buiten het gezin. Ze heeft
enerzijds het liefst dat Lenny buiten de stage en de opleiding thuis blijft, want ze
is heel bang dat Lenny verkeerde contacten krijgt. Anderzijds wil ze Lenny de
ruimte geven om met leeftijdsgenoten om te gaan, uit te gaan etc.
Moeder zou liefst zelf de vrienden en vriendinnen voor haar dochter uitzoeken
en heeft de neiging de jongelui waarmee Lenny omgaat negatief te beoordelen.
Tegenover de maatschappelijk werkster verklaart moeder ook dat een vriendje
Lenny tot het delict heeft aangezet. Met dat vriendje is het inmiddels uit.
Een probleem in de opvoeding, ofwel in de verhouding tussen Lenny en haar
ouders is een verschil in levensinstelling. De ouders hechten erg aan materiële
welvaart en status. Lenny zet zich daar juist tegen af. Ze is erg geïnteresseerd in
spiritualiteit en `New Age'-zaken. Ze hecht weinig aan materiële dingen en geeft
gemakkelijk iets weg. Van de gestolen zaken heeft ze ook niets voor zichzelf ge-
houden.
In de loop van het hulpverleningscontact vertelt Lenny dat haar moeder buiten
het gezin weinig contacten heeft. `Ik ben eigenlijk de enige vriendin van mijn
moeder.' Zij eivaart dat niet als een probleem.
De maatschappelijk werkster heeft de indruk dat het gedrag van Lenny eigenlijk
te verklaren is als `afzetgedrag' tegen haar ouders. Dat zou ook een aspect van het
Uegane delict kunnen zijn. Daarnaast lijkt het er ook op dat Lenny `vriendschap
wil kopen'.
Op school doet Lenny het voorzover bekend goed. De studieresultaten zijn be-
vredigend. Haar meeste aandacht gaat uit naar de stage, die ze heel graag wil
volhouden en tot een goed einde wil brengen, hoewel de werkomstandigheden
niet optimaal zijn.

Peergroup
Hoewel ze probeert met leeftijdsgenoten om te gaan, heeft Lenny eigenlijk geen
echte vriendinnen of vrienden. Ze heeft een paar keer verkering gehad, maar dat
liep steeds op niets uit. Het delict heeft Lenny ook uitdrukkelijk alleen gepleegd.
Maar `de buit' was wel voor anderen bestemd.
De maatschappelijk werkster heeft de indruk dat Lenny op verschillende manie-
ren vriendschap probeert te kopen. Ze wil graag vrienden en vriendinnen heb-
ben, maar kan ze niet krijgen en als ze een keer wel vrienden heeft, raakt ze hen
weer kwijt. Daarbij zou de houding van de ouders, met name van moeder, een rol
kunnen spelen. Ze zit altijd vol kritiek op de jongeren waar Lenny mee omgaat.
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Lenny bezoekt regelmatig een koffieshop en `blowt' daar ook. Hiermee gaat ze

door tegen de wens van de ouders in. In de koffieshop heeft Lenny geen vaste
groep waarmee ze omgaat. Ze wil er graag bij horen, maar ziet geen kans om echt

contact te maken.
De laatste tijd is Lenny ook gaan sporten, hetgeen door de ouders positiever
wordt beoordeeld.

Jeugdcultuur
Hoewel Lenny weinig echt contact heeft met leeftijdsgenoten zijn er wel een paar
aspecten van de jeugdcultuur die voor Lenny belangrijk zijn, wellicht ook als
oriëntatiepunt. Meer nog dan het contact met een peergroup spelen deze aspec-

ten van jeugdcultuur een rol in haar ontwikkeling en het losmakingsproces van

haar ouders.
In de eerste plaats is er de `scene' van de koffieshop met het `blowen'. Dat is niet
zomaar iets als en biertje drinken en een sigaret roken. Dat blowen zou voor
Lenny een symbolische waarde kunnen hebben en daarom zien de ouders wel-
licht ook geen kans het haar te verbieden. Ze weten dat Lenny het dan stiekem
zal gaan doen en dat hun relatie met Lenny veel slechter zou worden.
Wat het precies voor Lenny betekent weten zij ook niet en misschien beseft Len-
ny dat ook nauwelijks. Het is wel duidelijk dat Lenny zich onder geen voor-
waarde zal laten weerhouden de koffieshop te bezoeken.
Een tweede aspect van de jeugdcultuur dat voor Lenny een rol speelt is haar inte-

resse in 'New Age' en spiritualiteit. Dat zijn uiteraard geen zaken die exclusief
zijn voor de jeugdcultuur, maar in dit geval hebben ze wel duidelijk met de
jeugdcultuur te maken. De afivijzing van het materialisme, de aandacht voor
spirituele zaken op een totaal andere manier dan in de wereld van haar ouders,
zijn voor Lenny oriëntatiepunten voor haar eigen ontwikkeling.
Het is trouwens niet onwaarschijnlijk dat er nog een stuk in het leven van Lenny
is, waar noch de ouders, noch de maatschappelijk werkster weet van hebben.
Een aanwijzing daarvoor vormt de ervaring van de maatschappelijk werkster dat
Lenny `als een heel ander meisje' uit het toilet kwam. In de literatuur over jeugd-
cultuur kent men het begrip 'stilesurfing'.' Voor uiteenlopende gelegenheden
hebben jongeren een totaal verschillende outfit.

Het hulpverleningsplan
Lenny wekt bij de maatschappelijk werkster niet de indruk echt in een criminele
ontwikkeling te zitten. Dat neemt niet weg dat ze een vrij ernstig delict heeft
gepleegd. Dat lijkt eerder een onderdeel te zijn van een - voor haar leeftijd nor-

maal - proces van losmaking van haar ouders, dan een aanzet voor een criminele
carrière.
Aangezien het contact met de maatschappelijk werkster nog maar in een begin-

stadium verkeert is het niet uit te sluiten dat men nog voor verrassingen zal ko-

men te staan.
Voorlopig heeft de maatschappelijk werkster samen met Lenny en haar ouders
de volgende doelen voor de hulpverlening gesteld:

Ter Bogt en Hibbel, 2000.
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Haar bewust maken van de consequenties van haar gedrag. Het delict kwam
wellicht ook voort uit een onderschatting van wat de gevolgen van een diefstal
kunnen zijn.
Het vergroten van Lenm-'s sociale vaardigheid, zodat ze beter aansluiting kan
vinden bij leeftijdgenoten en zich daarbij ook minder afhankelijk kan opstel-
len.
De relatie verbeteren tussen Lenny en haar ouders en deze helpen minder
krampachtig te zijn in de opvoeding. Wellicht ook meer wederzijds begrip op
te brengen.
Lemly helpen bij haar streven om vrienden te krijgen en te houden.

De gestolen telefoons heeft Lennti~ voorzover mogelijk aan de eigenaars terug-
gegeven. Daarnaast heeft ze uit eigen zak i5o euro schadevergoeding betaald.

Analy'se
Zoals de meeste adolescenten is Lenny bezig zich los te maken van het wereldje
van haar ouders en zoekt zij naar een eigen identiteit. De spanningen die dit met
zich meebrengt zijn begrijpelijk en komen vaak voor. Niet meteen duidelijk is
waarom deze spanningen hebben geresulteerd in delinquent gedrag. In soort-
gelijke situaties komt het ook nogal eens voor dat jongeren van huis weglopen.
De ouders zijn zich van geen kwaad bewust. Zij hebben toch het beste met Lenny
voor! Zij heeft alles wat ze maar kan wensen. Ze komt niets tekort. Volgens hen is
er ook niets mis met Lenny, noch met hun relatie met haar. Maar heeft ze ver-
keerde contacten. Als ze haar nou maar effectief konden verhinderen naar die
koffieshop te gaan.
Zo op het eerste gezicht lijkt er niet zoveel aan de hand. Lenny is behoorlijk ge-
schrokken van de consequenties van haar daad en zal er waarschijnlijk wel voor
oppassen nog eens zoiets te doen. Zij heeft ook de slachtoffers voorzover mo-
gelijk schadeloos gesteld.
Hoewel de ouders en de maatschappelijk werkster kunnen bij Lenny~ in de loop
van het contact of daarna nog wel eens voor verrassingen komen te staan. Op die
eventuele verrassingen kom ik nog terug.

In het licht van de voorgaande hoofdstukken van deze studie zijn er enkele op-
merkingen te maken.
Zoals de meeste ouders in Nederland zijn Lenny's ouders heel betrokken bij hun
kinderen. Zij willen voor hen een goede toekomst en proberen hun ook een pret-
tig leven te bieden. Daar hebben zij veel voor over. Zij proberen ook zoveel moge-
lijk zonder overdreven dwang en met overleg htm (opvoedings)doel te bereiken.
Nlaar het moet wel op hun voorwaarden en binnen hun wereld. ~ti'at zich buiten
hun wereld en die van htm directe kring van vrienden en kennissen afspeelt,
boezenrt hun angst in. Dat geldt in het bijzonder voor de koffieshop en wat daar
aan gebeurtenissen en contacten bij hoort en in het algemeen voor de jeugdcul-
tuur waarin Lenny- in ieder geval probeert te participeren. De wereld van de New
Age met de esoterie en spiritualiteit staat model voor het `vreemde', dat Lennv
zoekt en dat de ouders afivijzen. Het gebruik van softdrugs is daar een symbool
van.
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De wijze waarop moeder de meeste vrienden en vriendinnen van Lenny `af-
kraakt', duidt op krampachtigheid in de wijze waarop zij probeert Lenny in haar
wereldje te houden. Hoe groter die krampachtigheid, hoe groter de neiging van
Lenny~ toch het vreemde op te zoeken en te idealiseren. Omdat zij niet een echte
vriendenkring, een `peergroup', heeft, moet zij die zoektocht voorlopig alleen
ondernemen. Haar oriëntatie op bepaalde aspecten van de jeugdcultuur vormt
daarbij in zekere zin haar enige houvast.
In haar pogingen om een eigen peergroup met de daarbij horende contacten te
~~nden, is Lenny~ bereid ver te gaan. Bereid zelfs om te stelen. Waarschijnlijk is
haar aansluiting bij leeftijdsgenoten op haar eigen wijze en met de haar aanspre-
kende aspecten van de jeugdcultuur voor Lenny min of ineer `een kwestie van
leven of dood' Veel ouders, maar ook maatschappelijk werkers vergissen zich in
de heftigheid van dit streven. Dat bedoelde ik ook met de`verrassingen' waalvoor
ouders en maatschappelijk werkster nog wel eens zouden kunnen komen te
staan.
Naarmate Lenny~ en haar ouders verder uit elkaar groeien, kan Lenny zich feller
gooien op haar eigen alternatieve wereld. En binnen die wereld verkent zij ook
verschillende wegen, gezien de `stylesurf'ing', waarmee zij zich lijkt bezig te hou-
den. In deze alternatieve wereld en in de kring van haar te vinden peergroup is
het plegen van delicten in welke vorm dan ook, wellicht minder onaam~aardbaar
dan in de wereld van haar ouders en in de officiële maatschappij.
Omdat Lennv haar zoektocht zo alleen moet ondernemen bestaat de kans dat zij
gevoelig is, of zal worden voor de gevaarlijke invloeden en contacten binnen die
alternatieve wereld.

Samenvattend
De situatie van Lenny die tot het delict heeft geleid is te kenschetsen door drie
hoofdpunten:

i. Het onvermogen of de onmacht van de ouders, niet om haar op te voeden,
maar om haar op een goede manier los te laten.

2. De verwoede pogingen die Lenny doet om aansluiting te vinden bij leef-
tijdsgenoten die voor haar een verbinding vormen met de voor haar aan-
trekkelijke kanten van de jeugdcultuur.

3. Die aspecten van de jeugdcultuur (New Age, blowen) die haar een andere
wereld onthullen dan die van haar ouders en die ze nodig heeft om een ei-
gen identiteit te ontwila:elen.

De hulpverlening zal erin moeten bestaan om op elk van deze punten aan Lenny
en haar ouders ondersteuning te bieden. In dit geval is hulp aan de ouders, met
name moeder, wellicht minstens even belangrijk als hulp aan Lenny.

6.3. Edson

Edson is nu 2o jaar en was ten tijde van het eerste delict i5 jaar. Hij woont in een
buitenwijk van een grote stad. Hij heeft zijn ~mbo-diploma gehaald en is met een
mbo-opleiding begonnen, die hij echter heeft afgebroken. Momenteel heeft hij
geen baan en volgt geen ondenvijs.
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E(1SOn 1S de OlldSte ZOOIl Vall een alleenStaallde lnOedel' vall tint1111aanSe afk0111St.

De ouders zijn zes jaar geleden uit elkaar gegaan. ~~ader woont in een andere
stad en een ander gedeelte van het land. Edson heeft twee zussen van 17 en 8
jaar.

Delicten
Edson heeft in de loop van de jaren een vrij groot aantal delicten begaan. Het
eerste delict was fraude met een pinpas die hij, met anderen samen, uit een ge-
stolen tas had gehaald. Het tweede delict was medeplichtigheid aan diefstal van
een brommer en heling van gestolen goederen.
Ve1l~olgens is hij aangehouden wegens medeplichtigheid aan beroving van een
vrouw. Hij beweert zelf daar niet actief aan meegedaan te hebben.
Daarna werd hij veltiolgd wegens een vechtpartij in dronkenschap, diefstal met
inbraak van audioapparatuur in een winkel en tenslotte meerdere inbraken in
woningen.
De delicten heeft Edson alle samen met verschillende anderen gepleegd. In veel
gevallen is hij opgepakt wegens medeplichtigheid. Volgens zijn eigen verklaring
was hij daarbij meestal niet actief, maar `kent de politie hem', omdat hij er nogal
opvallend uitziet. Hij heeft twee gouden tanden en een grote Uos haar onder een
karakteristieke muts.
Bij het eerste delict kreeg Edson een taakstraf inet de verplichting om zich onder
begeleiding van de jeugdreclassering te stellen. Het contact met de reclasse-
ringsmaatschappelijk werkers was op zich goed. Steeds beging hij echter tijdens
de proeftijd weer een nieuw delict. Na arrestatie volgde nu een jeugddetentie met
verlenging van de proeftijd voor het reclasseringscontact. De maatschappelijk
werkster heeft in overleg met moeder van alles geprobeerd om de ontwikkeling
van delinquentie te stoppen. Onder meer heeft hij een tijd bij vader gewoond,
waar hij het contact met zijn maten niet kon voortzetten.
Het laatste delict heeft Edson gepleegd nadat hij achttien jaar was geworden. Hij
is hielvoor tot een gevangenisstraf veroordeeld, die hij heeft uitgezeten. De rech-
ter heeft toen geen reclasseringscontact opgelegd. De maatschappelijk werkster
van de jeugdreclassering heeft op vrijwillige basis nu en dan contact met Edson
en zijn moeder, maar dit blijft incidenteel en oppelti~lakkig. Zij ziet Edson lang-
zaam maar zeker `de criminaliteit inglijden'.

Wie is Edson?
Edson is een wat kinderlijke jongen, momenteel twintig jaar. Het contact met de
jeugdreclassering dateert van zijn ~~jftiende. Hij is vrij lang en heeft `een goed
voorkomen'. Hij kleedt zich netjes en modieus, min of ineer volgens de wijze van
zijn 'hiphop'subcultuur. De twee gouden tanden horen daar bij en ook de bos
haar met de speciale muts. Een belangrijk attribuut is een geavanceerde mobiele
telefoon.
Hij gedraagt zich tegenover de maatschappelijk werkster beleefd en houdt zich
over het algemeen aan de afspraken, althans die welke direct met het contact te
maken hebben. Hij belooft iedere keer beterschap, maar gaat toch weer in de
fout.
Edson heeft enige tijd verkering gehad met een Surinaams meisje dat op zichzelf
woonde. Hij heeft toen ook bij haar gewoond en zij hadden samen een kind. De
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relatie liep echter niet goed. Zij hadden regelmatig slaande ruzie en er was ook
ruzie met de buren wegens geluidsoverlast. Edson is daarop weer bij zijn moeder
gaan wonen.
Volgens de maatschappelijk werkster is hij in wezen niet een echte crimineel,
maar is hij zeer beïm-loedbaar door criminele vrienden. Hij heeft niet een beeld
van wat hij eigenlijk wil en leeft maar zo'n beetje `voor het vaderland weg'. Hij
reageert op wat er op zijn weg komt en omdat hij, behalve zijn moeder en zijn
zus, weinig mensen kent die normaal in de maatschappij functioneren, is dat
vaak niet zo constructief. Hij heeft ook vee] schulden, ongeveer 260o euro.
Het woord `indolent' is een begrip dat redelijk bij hem past.

Opvoeding
Zoals gezegd ís Edson de oudste zoon van een alleenstaande moeder. Hij heeft

een zus van zeventien en een zusje van acht Zijn vader en moeder zijn zes jaar

geleden gescheiden.
Moeder werkt hard en heeft een goede baan in een bejaardenhuis. Volgens de
maatschappelijk werkster heeft ze Edson altijd erg verwend. Hij was haar oogap-
peltje en ze heeft nu ook veel verdriet van hem.
Vader wordt beschreven als een `nietsnut'. Hij heeft eigenlijk nooit een baan
gehad en leefde van een uitkering, destijds deels ook op de zak van moeder. Dat

is ook het geval met zijn nieuwe vrouw, die in Y, de stad waar hij nu woont, een

eigen bedrijfje heeft. Verder is hij `geen kwaaie vent.' Hij heeft geprobeerd Edson

op te vangen toen het mis met hem ging. Hij heeft hem toen ook gestimuleerd

een mbo-opleiding te volgen. Daar is Edson wel aan begonnen, maar hij hield het

niet vol.
Omdat moeder na de scheiding alleen voor de kinderen moest zorgen heeft ze
altijd veel en hard gewerkt. Voor de kinderen, met name het jongste kind, viel ze
terug op haar oude pleegmoeder. Die is enige tijd geleden overleden.
Edson's oudste zus, Sheila, is heel anders dan Edson. Ze heeft een vmbo-oplei-
ding `verzorging' gevolgd en heeft nu een vaste baan.
Edson heeft zijn diploma vmbo-administratie gehaald. Na de afgebroken mbo-
opleiding heeft hij korte tijd bij een uitzendbureau gewerkt. Dit bureau bleek niet
bona fide te zijn en betaalde hem niet uit. Daarna heeft hij nooit meer een baan
gehad.

Peergroup
Edson is geen `hangjongere'. Hij zwerft niet vaak op straat. Wel is hij regelmatig

te vinden in koffieshops, waar hij vaak intensief blowt. Echte vrienden heeft hij

niet, meer `maatjes', met wie hij, afhankelijk van de situatie, optrekt. Er is wel

een soort `losvaste' groep waar Edson deel van uitmaakt. Deze groep pleegt nogal

eens delicten in uiteenlopende samenstelling en vaak is Edson dan van de partij.

De groep waar Edson veel mee optrekt heeft een vaste ontmoetingsplaats in een

barretje in de binnenstad.
De indruk bestaat dat Edson door zijn verkering met Shirley, het Surinaamse

meisje, probeerde een meer volwassen leven te gaan leiden. Maar hij noch

Shirley wisten goed hoe dat moest. Toen de relatie mislukte viel Edson weer

terug op zijn oude maatjes.
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Een korte tijd ging Edson om met een neef, die wel een baan had en een goede
invloed op hem had. Toen ging het ook beter met hem.

Jeugdctiltuur
Edson oriënteert zich qua jeugdcultuur duidelijk op de `R8zB' cultuur. (rhy-thm
and blues) en de `hiphop'. Dit is niet alleen een voorkeur voor een bepaalde mu-
ziek, maar houdt ook in zekere zin een levensstijl in: het dragen van dure kleren
en sieraden, een `easy going' gedrag en een nonchalante levensinstelling. Er is
ook vaak sprake van het zich afzetten tegen de `blanke' burgerlijke cultuur en
identificatie met `de zwarte cultutu'. Zij bezoeken vaak disco's en feesten waar
R8~B en hiphopmuziek wordt gedraaid.
In feite zou je kunnen zeggen dat Edson qua gedrag en levenshouding een typi-
sche R8zB- of hiphopjongere is. Dit wil overigens niet zeggen dat deze jeugdsub-
cultuur per se tot criminaliteit leidt. Bij Edson echter wel.

Analyse
De problematiek van Edson is ty~isch een combinatie van individuele factoren,
gezinsomstandigheden, groepsinvloed en jeugdcultuur. IVloeder heeft hem van
klein kind af verwend. Hij was een mooi en grappig jongetje, dat ze moeilijk iets
kon weigeren. Dat zou ook wel te maken ktmnen hebben met de Antilliaanse
cultuur, waar jongetjes toch vaak als 'koninkjes' worden behandeld. Maar het
lijkt mij gevaarlijk om die Antilliaanse cultuur de schuld te geven van het crimi-
nele gedrag. Edsons neef heeft wel een reguliere baan en leeft volgens de maat-
schappelijke regels. De indruk bestaat dat Edson zo ook wel zou willen leven.
Maar hij slaagt er uiteindelijk toch niet in.
Edsons vader geeft hem ook niet bepaald het goede voorbeeld. Hij heeft moeder
en de kinderen in de steek gelaten en nooit een cent voor ze betaald. Nloeder
moest de zorg voor de kinderen combineren met een drukke veeleisende baan.
Dat betekende dat ze Edson , na het verwennen in het begin, later ook wel ver-
waarloosd heeft. Die verwaarlozing werd materieel gecompenseerd. Edson kon
krijgen wat hij wou en leerde niet zelf zich daaivoor in te spannen. Het feit dat
hij de vmbo-opleiding heeft afgemaakt wijst erop dat hij niet dom is. Als het op
de mbo-opleiding echter een beetje moeilijk wordt, haakt hij af. Hij neemt geen
verantwoordelijkheid voor zijn bestaan.
Wat dat betreft is zijn relatie met Shirley en het kortstondige samenwonen met
haar ook dubbel. Hij probeert het vrijblijvende adolescentenleventje te ontstij-
gen, maar het enige wat hij zijn vriendin kan bieden is dat hij een kind bij haar
vettivekt.
In zijn pogingen zich onafhankelijk te maken van zijn ouderlijk gezin en een
eigen identiteit te verwerven zoekt Edson stetm bij jongens die in dezelfde situa-
tie verkeren. Dat zijn echter over het algemeen geen jongeren die hem stimu-
leren een maatschappelijk aanvaardbaar leven op te bouwen. Daarentegen ver-
zeilt hij in een subcultuur die hem juist stimuleert in een onmaatschappelijke
richting. Bij hem gaat het niet zoals bij andere adolescenten, die na een periode
van zich afzetten tegen de gevestigde orde, daarin toch weer terugkeren. Want
die `gevestigde orde' houdt in: studeren, werken, een toekomstbeeld hebben. Ook
al ziet Edson dat wel bij zijn moeder en zijn zus, voor hem is het in zijn beleving
niet weggelegd.
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En naarmate die 'uitgerekte' adolescentie, met antisociaal gedrag en daarbij ho-
rende contacten, langer duurt, wordt het steeds moeilijker om in die `gevestigde'
wereld een plaats te krijgen.

Samenvattend
Anders dan in het vorige geval gaat het hier niet om een enkel delict, maar om,
wat genoemd wordt, een criminele carrière. Ondanks hulp en steun van de re-
classering slaagt Edson er niet in die ontwikkeling te doorbreken. Vooral is van
belang dat hij er niet in slaagt een 'maatschappelijk geaccepteerd' leven op te
bouwen. Zijn goedbedoelende moeder en toch wat `asociale' vader vormen geen
voldoende tegemvicht tegen zijn criminele vriendengroep.

6.4. José

José is momenteel 2o jaar. Hij woont in een nieuwbouwwijk in een middelgrote
stad. Ten tijde van het eerste delict, dat aanleiding gaf tot contact met de jeugd-
reclassering, was hij i6 jaar. Sindsdien heeft hij in groepsverband verschillende
delicten gepleegd. Hij is afl:omstig uit Colombia en werd op 2-jarige leeftijd gea-
dopteerd door Nederlandse ouders. Zijn adoptiefouders zijn inmiddels geschei-
den. José woont bij zijn moeder.

De delicten
Het eerste delict betrof het neersteken van een jongen die volgens José een bele-
digende opmerking had gemaakt. Hij was toen in gezelschap van een Turkse
vriend. Deze heeft geprobeerd hem tegen te houden. Het slachtoffer was een
Nederlandse jongen van een `v~ijandige' groep. José bleef na dit delict lang in
voorarrest. Dit voorarrest bracht hij door in een Penitentiaire Inrichting voor
jeugdigen met behandelingsmogelijkheid. Daar werd ook een persoonlijkheids-
onderzoek naar hem gedaan. José werd uiteindelijk veroordeeld tot drie maan-

den onvoorwaardelijke jeugddetentie en zes maanden voorwaardelijk met een
proeftijd van twee jaar en een Maatregel Hulp en Steun die wordt uitgevoerd
door de jeugdreclassering.
Het tweede delict waaivoor hij veroordeeld is, betrof het `in elkaar slaan' van een
zwerver, samen met een groep jongens. Ook hiervoor werd hij tot jeugddetentie
veroordeeld. De proeftermijn voor contact met de jeugdreclassering werd tot na
zijn achttiende jaar verlengd. Waarschijnlijk speelde bij de verlenging van de
proeftijd een rol dat José betrokken was bij verschillende groepsdelicten, zoals
het vernielen van bushokjes en vechtpartijen met andere groepen jongens. Voor

deze delicten werd hij echter niet veroordeeld.

Wie is José?
Zoals gezegd werd José op tweejarige leeftijd door zijn Colombiaanse moeder
afgestaan en door een Nederlands echtpaar geadopteerd. Hij groeide dus op in
een Nederlands gezin. Hij heeft een donker voorkomen en is klein voor zijn leef-
tijd. Hij wordt beschreven als `een mooie jongen'. Zijn uiterlijk zou ook Indisch
kunnen zijn. Hij ziet er netjes en redelijk verzorgd uit, maar in vergelijking met
zijn leeftijdsgenoten wel wat armoedig. Hij draagt zeker geen dure kleren of sie-
raden.
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José heeft zich altijd afgezet tegen zijn natuurlijke ouders, hoewel hij bekend was
met zijn afkomst. Hij was loyaal tegenover zijn adoptiefouders. Niettemin er-
vaart hij zichzelf als een Colombiaan. De groep waarmee hij optrekt bestaat, niet
toevallig, ook uit jongens van allochtone afkomst. Hij voelt zichzelf ook alloch-
toon. Uit het na het eerste delict gemaakte peisoonlijkheidsonderzoek bleek dat
José slecht met zijn gevoelens kan omgaan en slecht in staat is om over emo-
tionele zaken te praten. Dit leidt onder andere tot agressief en gewelddadig ge-
drag. De problematiek rond zijn adoptie en de onbekendheid met zijn na-
tuurlijke oudeis speelt hierbij een rol, maar was tot voor kort met José niet
bespreekbaar.

Opvoeding
.José groeide op in het Nederlandse gezin van zijn adoptiefouders. Dezen hadden
nog twee kinderen, twee dochters, die een aantal jaren ouder zijn dan José.
Toen José negen jaar was, gingen zijn Nederlandse pleegouders scheiden. Moe-
der trok in bij een nieuwe vriend. Na verloop van tijd mishandelde deze man
haar echter en `zette haar op straat'. Volgens de maatschappelijk werkster kon
José het wel met die vriend v~nden, maar ging hij met moeder mee. Moeder was
in wezen dus dakloos en woonde met José enige tijd bij haar oudste dochter, die
een eigen flatje had. In die tijd pleegde José ook zijn eerste delict. Hij heeft toen
geruime tijd vastgezeten.
Vanwege de ernst van het delict werd er toen een persoonlijkheidsonderzoek
verricht. Daaruit bleek dat, afgezien van de scheiding van zijn pleegouders, zijn
adoptieve atkomst voor José wel een probleem was, maar dat hij daarover uit lo-
valiteit met zijn pleegouders niet wilde praten. Hij beschouwt zijn adoptief-
oudeis als zijn echte ouders. 'Lijn natuurlijke ouders hebben hem, voor zijn
gevoel, in de steek gelaten. Sinds dat eerste delict is .1osé zich wel in toenemende
mate gaan interesseren voor zijn afkomst en hij doet de laatste tijd zelfs pogin-
gen zijn natuurlijke ouders op het spoor te komen.
De relatie van José met zijn adoptiefouders, na de scheiding ook met zijn adop-
tiefvader, en zelfs met de ex-vriend van moeder, worden beschreven als goed. Hij
heeft regelmatig contact met hen. Maar er wordt, behalve met een van zijn stief-
zussen, nooit over emotionele zaken gepraat.
José heeft de opleiding ~anbo-administratie voltooid. Hij heeft momenteel geen
werk. Voortvloeiend uit de observatie in de jeugdinrichting is José in psy~cho-
therapie. Mede om die reden heeft hij een zogenaamde 'Wajonguitkering'.

Peergroup
José trekt (trok) veel op met een vaste groep jongens van zijn leeftijd. Deze groep
is gemengd van samenstelling, maar bestaat wel geheel uit jongens met een al-
lochtone achtergrond. De meesten zijn van Turkse en Marokkaanse afkomst. De
groep raakt herhaaldelijk slaags met andere, met name Nederlandse, groepen en
staat ook overigens als vrij gewelddadig bekend. Zoals gezegd heeft de groep
meerdere delicten gepleegd. José was daar niet steeds bij betrokl:en, werd al-
thans niet veroordeeld. Volgens de maatschappelijk werkster is hij meer een
meeloper dan een kernlid van deze groep. Hij kan echter wel degelijk agressief
optreden, zie het eerste delict, de steekpartij die het slachtoffer bijna fataal werd.
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Jeugdcultuur
José en zijn peergroup identificeren zich sterk met `de zwarte jeugdcultuur'. Het
gaat dan wat muziek betreft voornamelijk om RSzB en bepaalde zwarte, Marok-
kaanse en Turkse Rappers. Zij bezoeken een discotheek in de omgeving, waar ze
vaak op de wist gaan met groepen Nederlandse jongeren. Ze hebben ook veel
communicatie via internet ( informatie, maar ook afspraken voor confrontaties
en dreigementen). Zij zijn ook vaak te vinden in verschillende koffieshops, waar
ze regelmatig ' blowen'.
De laatste tijd valt de groep waarmee José placht op te trekken wat uit elkaar.
Deze speelt dus ook niet meer zo'n rol in zijn leven.

Hulpverlening
In de loop der jaren heeft José verschillende contacten met hulpverleners gehad.
Dit begon bij het eerste delict, toen hij geruime tijd in een jeugdinrichting is ge-
obseiti~eerd. Deze contacten waren op zich niet slecht en zeker met de maat-
schappelijk werkster met wie hij sinds enkele jaren contact heeft, bestaat een
vertrouwensband. Zo te zien is zij eigenlijk de enige echte vertrouwenspersoon
die hij op de wereld heeft.
Dat hij desondanks toch weer veroordeeld is en om bleef gaan met de ge-
welddadige peergroup zou men kunnen zien als `gebrek aan resultaat'. Maar men
kan ook zeggen dat het zonder het contact met de maatschappelijk werkster veel
vaker en ernstiger uit de hand gelopen zou zijn. De omstandigheden zijn uiterst
ongunstig. Moeder was enige tijd dakloos en hoewel ze nu een eigen huis heeft,
leidt zij een armoedig bestaan.

Analyse
De problematiek van José is uiterst complex, net als de daarmee verband hou-
dende oorzaken van zijn criminele gedrag complex zijn. Puur indi~~duele facto-
ren, zoals zijn levensgeschiedenis, de gezinsproblematiek van zijn pleegouders,
maar ook de vriendenkring en zijn identificatie met een bepaalde subcultuur,
spelen allemaal een rol. Maar zij grijpen ook in elkaar en maken het voor José
heel moeilijk zich van zijn delinquentie los te maken.
Om te beginnen is er de adoptie van José op zeer jonge leeftijd. Van zijn natuur-
lijke ouders en zeker van zijn vader is weinig bekend. We weten ook niets over
eventuele erfelijke factoren. Daarnaast is de scheiding van de adoptiefouders
toen José negen jaar was zonder twijfel van invloed geweest op zijn ont-
wikkeling. Hetzelfde geldt, wellicht in nog heviger mate, voor de breuk van zijn
pleegmoeder met de nieuwe vriend. Dat speelde zich af in het begin van José's
puberteit. Toen pleegde hij ook het eerste delict.
Verder valt op dat José een `dubbele houding' heeft ten opzicht van de Neder-
landse samenle~~ng en cultuur. Hij is heel loyaal aan zijn adoptiefouders en wil
met hen ook niet over zijn atkomst praten. Hij voelt zich door zijn natuurlijke
ouders in de steek gelaten. Maar anderzijds ervaart hij zich uitdrukkelijk als `al-
lochtoon'. En niet toevallig trekt hij op met een groep leeftijdsgenoten die allen
van allochtone afkomst zijn.
Het is niet duidelijk hoe de band met zijn pleegouders, met name zijn pleegmoe-
der en -zussen is en wat deze voor hem betekent. Ook al wordt die als 'goed' be-
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schreven, zo te zien vormt ze onvoldoende tegenwicht tegen de invloed van de
gewelddadige en nu en dan tot delinquent gedrag neigende peeigroup.
Een positief aanknopingspunt lijkt zijn vertrouwensband met de maatschappe-
lijk werkster, die hem ook steunt bij de zoektocht naar zijn 'roots'. Maar omdat
hij de achttien is gepasseerd, zal dit contact wellicht niet veel langer kunnen
doorlopen. Zeker niet als men alleen kijkt naar de restiltaten.

Samenvattend
Ook bij José is er sprake van een conglomeraat van factoren die tot de delicten
hebben geleid en die tevens hebben bijgedragen tot een enigszins criminele car-
rière.
Om te beginnen is er sprake van een persoonlijkheidsstoornis, maar niet hele-
maal duidelijk is de ernst daaivan en het verband met zijn criminele gedrag. De
geschiedenis van het pleeggezin, de scheiding tot twee maal toe van zijn pleeg-
moeder, heeft ook niet bijgedragen tot een gunstige ontwikkeling. We kunnen
dus spreken van een ongunstige milieu-invloed. Daarnaast is ongerivijfeld de
omgang met de gewelddadige en criminogene peergroup van invloed. Het veel-
viildige geweld tegen groepen Nederlandse jongeren wijst ook op een zich afzet-
ten tegen, of minstens op een geringe identificatie met de Nederlandse
samenleving.

6.5. John

John is de tweede zoon in een Nederlands 'middenklassegezin'. Hij is momenteel
2o jaar. Vader is accountant, moeder werkt parttime als secretaresse. Beide ou-
ders worden beschreven als hardwerkende mensen, die hun best doen hun kin-
deren een goede jeugd te geven. De oudste broer, die een vlvo-opleiding heeft
voltooid en aan een hbo-opleiding is begonnen, voldoet beter aan dit ideaal dan
John. Deze is, of liever was, het zwarte schaap van de familie.

De delicten
Het eerste delict pleegde John toen hij i5 jaar was. Samen met twee andere jon-
gens vernielde hij een politieauto, onder meer door de banden door te snijden.
Op diezelfde avond braken zij in een school in, spoten daar de brandblusap-
paraten leeg en pleegden nog andere vernielingen.
Daarvóór pleegde John ook al enkele kleinere delicten, zoals onbevoegd rijden
op een brommer zonder certificaat en zonder helm, alsmede spijbelen van
school.
John zat enige dagen vast op het politiebureau. Door de rechter-commissaris
werd besloten tot een opschorting van de voorlopige hechtenis met een maat-
regel van 'hulp en steun'. Deze maatregel wordt uitgevoerd door de jeugd-
reclassering.
Tijdens de proeftijd pleegde John een nieuw delict. Samen met andere jongens
mishandelde hij enkele Marokkaanse zwerfjongeren. John nam niet aan de mis-
handeling deel, maar was er wel bij aanwezig. Als gevolg van dit delict werd de
proeftijd verlengd tot na zijn achttiende jaar.
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Tenslotte pleegde John nogmaals een delict, namelijk mishandeling van een
jongen tijdens een vechtpartij. Hij schikte dit door betaling van een schade-
vergoeding.

~Vie is John
John is een fors gebouwde jongen. Hij is behoorlijk sterk en is daar trots op. Hij
is niet, zoals zijn broer, een `leerder', maar werkt liever met zijn handen. Hij kan
(kon) bij tijden agressief zijn, maar is volgens de maatschappelijk werkster `geen
kwaaie jongen'. Eerder is hij impulsief en onnadenkend. In de loop van de jaren
zijn die eigenschappen trouwens sterk verminderd.
Als gevolg van de diverse delicten werd hij een beetje het zwarte schaap van de
fatuilie en wilde zijn vader `nie~ts meer met hem te maken hebben' (zie op-
voeding).

Opvoeding
Zoals gezegd zijn Johns ouders hardwerkende en maatschappelijk `geslaagde'
mensen, die proberen hnn kinderen een goede opvoeding te geven. Vader heeft
een drukke, veeleisende baan maar heeft wel aandacht voor de kinderen. Het
gezin heeft drie kinderen, Oscar, de oudste, John en een meisje van i3 jaar.
1~~oeder is, volgens de maatschappelijk werkster, degene die het gezin bij elkaar
houdt Vader en moeder vallen elkaar niet af. De onders kregen echter `geen vat'
op hnn tweede zoon. Het leek wel of hun Uemoeienis op hem afketste. Wellicht
speelde daarbij een rol dat Oscar, wel veel meer aan het ideaal van de ouders
voldeed en on~~zllekeurig nogal eens ten voorbeeld werd gesteld. Overigens kan
John het, volgens de maatschappelijk werkster, wel goed met zijn broer vinden.
Na het eerste delict wilde vader het nog wel met hem proberen, maar na het vol-
gende delict, tijdens de proeftijd, wilde vader niets meer met John te maken
hebben. John had toen ook zijn vmbo-opleiding afgebroken, of liever, hij was
van school verwijderd wegens zijn spijbelgedrag.
~'ader deed ook geen moeite meer om hem op een opleiding te krijgen. `Ga jij
maar werken; ik betaal geen cent meer voor je'.
Onder leiding ~-an de maatschappelijk werkster vond in een gesprek een confron-
tatie tussen ,John en zijn ouders plaats. De maatschappelijk werkster probeerde
John dnidelijk te maken wat hij zijn ouders aandeed. F.n aan vader probeerde zij
dttidelijk te maken dat hij, ondanks alles, verantwoordelijk bleef voor zijn zoon
(zie ook: hnlpverlening).
Na deze confrontatie verbeterde de relatie tussen John en zijn ouders. 1~7oinen-
teel is die goed te noemen.
~'ia een kennis wist vader een baan voor John te krijgen in de wegenbouw, waar
hij van zijn lichaamskracht gebruik kon maken. John ontwikkelde zich bij deze
aannemer tot een gewaardeerde werkkracht en volgde een parttime opleiding in
de wegenbonw, zodat hij toch nog zijn vmbo-diploma haalde.

Peetgroup
~'anaf zijn veertiende jaar trok John op met een vast groepje van vijf jongens uit
zijn butu-t. Die buurt was bepaald geen achterstandsbuurt en de peergroup Ue-
stond dan ook nit jongens die allen uit ee~n redelijk goed milien afkomstig waren.
Hun gedrag voldeed niet bepaald aan de maatschappelijke normen, hoewel men
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het ook zou kunnen kenschetsen als `kwajongensgedrag'. In feite bewogen zij
zich langs de grenzen van wat maatschappelijk acceptabel was en gingen zij daar
soms overheen. De meeste jongens werkten door de week of volgden ondeilvijs.
In het weekend gingen ze uit en daarbij werd tlink geblowd en veel gedronken.
Daaruit vloeiden nogal eens vechtpartijen voort, vaak met jongeren van alloch-
tone afkomst.
De laatste jaren is de invloed van de peergroup minder en ook minder negatief
geworden, nadat ze in een club zijn gaan voetballen.
Ook doordat John verkering kreeg, nam de invloed van de peergroup af en ver-
beterde zijn gedrag.

Jeugdcultuur
John en de groep waalmee hij optrekt (optrok) zou men klmnen rangschikken
onder de `discojeugd'. Zij zijn netjes, zelfs min of ineer duur gekleed. Ze be-
zoeken regelmatig verschillende disco's. Daar drinken ze veel en gebruiken ook
'pillen'. John is hieraan overigens niet veislaafd. Hun favoriete muziek is `house'
en `disco'. Ze zetten zich vaak af tegen andere groepen, met name `buiten-
landers'. Dat leidde in het verleden soms tot vechtpartijen.

Hulpverlening
Hierover is al het een en ander gezegd. Het belangrijkste doel van de maatschap-
pelijk werkster was om de verhouding tussen John en zijn ouders, met name zijn
vader, te verbeteren. Dat is haar in een aantal gezinsgesprekken gelukt. Wel ging
hij daarna nog enkele keren in de fout, maar zijn gedrag was toen, ook met zijn
ouders, bespreekbaar. Zij hadden weer `vat op hem'. Anderzijds werd het hun
duidelijk dat John een jongen was die met zijn handen moet werken en in die zin
een beetje buiten hun traditionele milieu viel. Dat leerden zij te accepteren,
vooral toen John een vaste en goed betaalde baan kreeg.
Verder was de bemoeienis van de maatschappelijk werkster erop gericht John te
leren te praten over wat hem bezighield in plaats van er meteen op te slaan. Hij
volgde ook een training `omgaan met agressie.'
Nu John 2o jaar is en terugkijkt op de afgelopen jaren, zegt hij:'waar ben ik toch
in hemelsnaam mee bezig geweest'.

Analyse
Men zou het gedrag van John, inclusief de verschillende delicten, kunnen zien
als uit de hand gelopen kwajongensgedrag. Nu hij redelijk in het maatschappe-
lijke gareel is teruggekeerd kan men dat achteraf ook wel zeggen. Niettemin is er
sprake van delinquent en gewelddadig gedrag. Wat daarbij vooral opvalt is dat
dit gedrag niet past in zijn milieu. De ouders, brave, oppassende mensen, weten
daar ook geen raad mee.
Men zou klmnen zeggen dat als John in een ander milieu was opgegroeid zijn
gedrag minder was opgevallen en wellicht door zijn omgeving niet eens als de-
linquent bestempeld. Maar tevens was dan de kans op herintegratie in de geor-
dende samenleving kleiner en dus die op ernstiger delicten groter geweest. Vader
kon via zijn connecties een geschikte baan voor John regelen, toen hij eenmaal
geaccepteerd had dat John een `handarbeider' was. En de maatschappelijke druk
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~-an zijn omge~-ing om van die baan iets te maken was ook groter, dan die in een
minder'geslaagd' milieu geweest zou zijn.
Het is ~~erleidelijk, en wellicht ook wel terecht, om de problematiek ~~an John
~-orn~al te rien ~-anuit zijn positie in het gezin. 7.ijn ouders zijn middenklasse-
mensen en hebUen de daarbij horende gewoonten en ~~anzelfsprekendheden. Als
er iets is, wordt daaro~~er gepraat. School en opleiding zijn van priinair belang.
Geweld is taboe en met de politie in aanraking komen is een drama. Daarbij
speelt ~rellicht ook status een zekere rol. John doorkruist, in tegenstelling tot zijn
broer Oscar, het beeld ~~an hoe een opgroeiende jongere hoort te zijn.
Het is niet moeilijk zích in te denken hoe John daarop reageert. Als hij dan toch
buiten de boot ~-alt, zal hij het laten zien ook. Dat is waarschijnlijk geen bewuste
reactie. kenmerkend is namelijk juist dat John iiiet reflecteert op zijn gedrag.
Hoewel we niet veel ~-an Johns maten weten, is het niet onwaarschijnlijk dat ook
zij een beetje buiten de boot ~-an htul milieu ~-allen. Jongelui in dezelfde situatie
zoeken elkaar op en zoeken daarhij een vorm van groepsgedrag die bij hun situa-
tie past. Dat groepsgedrag refereert enerzijds aan het middenklassemilieu (nette,
dure kleren), anderzijds sluiten z,ij ook aan bij de manier waarop men in dat mi-
lieu uit de band springt (~-eel drinken, pillen slikken, als ze een auto hebben, daar
tlink mee 'scheuren').
Op~-allend is, dat de hulp~~erlening ~-an de maatschappelijk werkster, ondanks
een terugval, redelijk aanslaat. John leert praten met zijn ouders en hij leert
omgaan met agressie. Als hij twintig is heeft hij definitief inet zijn delinquente
~-erleden gebroken en is teruggekeerd in de schoot ~~an de gevestigde samenle-
~~ing. Als dat de doelstelling van de reclassering is, kan men de bemoeienis als
geslaagd benoemen.

6.6. Ahmed

Al~med is een jongen ~~an i7 jaar. Hij is ~.an D7arokkaanse afkomst en kwam op
zijn i3de jaar naar Nederland in het kader van gezinshereniging. Zijn vader
~~-oonde toen met zijn hveede ~-rouw in Nederland. ~'ader was gescheiden ~~an de
moeder van Ahmed die in 1~larokko woonde. Ahmed woonde tot zijn dertiende
jaar bij zijn moeder en voegde zich toen bij zijn ~ader in Nederland.

De delicten
Ahmed is aangehouden voor een aantal delicten: winkeldiefstal, straatroof en
~~en~alsing ~.an pinpassen. Verschillende ~~an de straatroofdelicten gingen met
geweld gepaard. Het eerste delict pleegde hij op i4-jarige leeftijd, kort nadat hij
in Nederland aankwam.
De eerste delicten ~-an Aluned leidden tot een HALT-afdoening met een taak-
straf. Bij de ~-olgende, ernstiger delicten werd hij tot ~-oorwaardelijke jeugd-
detentie ~-eroordeeld, met de ~~erplichting zich onder behandeling te stellen ~-an
de jeugdreclassering. Toen hij tijdens de proeftijd weer een delict pleegde besloot
de rechter, op ad~.ies van de Raad ~~oor de Kinderbeschenning, tot een ITB-
Criem;-maatregel. Deze maatregel werd na drie maanden met eenzelfde termijn
~-erlengd.

]nteusie~-e Traject Begeleiding in het kader ~~an'Criminaliteit Etnische nlinderheden'.
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Ahmed heeft steeds ontkend schuldig te zijn aan de hem ten laste gelegde delic-
ten.

Wie is Ahmed
Ahmed heeft tot zijn dertiende jaar in Marokko gewoond. Zijn vader en moeder
zijn gescheiden en vader is met zijn tweede vrouw en kinderen naar Nederland
vertrokken. Ahmeds moeder woont nog in Marokko. Tot zijn dertiende woonde
hij bij haar. In Marokko gaf Ahmed ook al problemen. Hij pleegde diefstalletjes
en was betrokken bij vechtpartijen. Deze problemen werden door moeder, fami-
lie en buurtgenoten opgelost en leidden niet tot contact met de politie. Dankzij
een goede sociale controle bleef zijn wangedrag in Marokko binnen de perken. In
Nederland had hij meer vrijheid. In de buurt waar hij woont kwam hij bijna on-
middellijk in contact met jongens die zich ook met criminele activiteiten bezig-
hielden.
Ahmed is klein van stuk en heeft een donker uiterlijk. Hij kleedt zich niet opval-
lend, vergelijkbaar met zijn maten. Hij draagt meestal een jack met een capu-
chon, die hij graag over zijn hoofd trekt. Opvallend zijn alleen zijn dure schoenen
en een geavanceerde mobiele telefoon. De maatschappelijk werkster beschrijft
hem als `moeilijk bereikbaai'.

Opvoeding
Zoals gezegd vertoonde Ahmed ook al gedragsproblemen toen hij in Marokko
woonde. Niet duidelijk is of de scheiding van zijn ouders daarmee te maken had.
Zijn vader hertrouwde en vertrok met zijn nieuwe vrouw naar Nederland. Ah-
med volgde pas later.
De ouders worden beschreven als serieuze mensen die proberen zich in Neder-
land aan te passen, maar daar wel moeite mee hebben. De (stiet)moeder spreekt
slecht Nederlands, vader iets beter. Met de andere kinderen zijn nu en dan wel
moeilijkheden, maar zij kwamen tot nu toe niet in contact met de politie. De
ouders zijn zeker op hun kinderen betrokken, maar op Ahmed hebben zij geen
vat. Vader heeft al alles geprobeerd om hem in het gareel te krijgen, maar zag er
tenslotte `geen gat meer in'. Hij overwoog om Ahmed terug naar Marokko te
sturen. Dit stuitte echter op praktische moeilijkheden en werd hem ook door de
maatschappelijk werkster afgeraden.
Op school was Ahmed in eerste instantie moeilijk te handhaven. Hij spijbelde en
gedroeg zich agressief tegenover medeleerlingen. Nadat hij van school was ver-
wijderd werd hij geplaatst op een school voor moeilijk opvoedbare jongeren.
Daar is hij beter te handhaven, ook omdat de school kleinschalig is met duide-
lijke regels en effectief toezicht.
De indruk bestaat dat Ahmed de vrijheid in de Nederlandse samenleving niet
aan kan. Bij zijn cultuur hoort dat jongens veel op straat zijn. De buurt waar hij
woont bestaat hoofdzakelijk uit in de jaren vijftig gebouwde goedkope flats. De
meeste bewoners zijn van allochtone afkomst. Vooral de opgroeiende jongens
vormen clubjes, van welke er sommige zich met criminele acti~~teiten bezig hou-
den. Bij een van die clubjes heeft Ahmed zich aangesloten en deze leeftijds-
genoten hebben meer invloed op hem dan zijn ouders.
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Peergroup
Zoals gezegd trekt Ahmed op met een groep jongens uit de bnurt. De meesten
hiei-~-an zijn in Nederland gebore~n, maar voelen zich Marokkaans. Onder elkaar
spreken zij ook Dlarokkaans, doorspekt met woorden van de Nederlandse straat-
taal. De groeP heeft geen duidelijke stnutuur en is wisselend van samenstelling.
1~Iet sonnnige jongens trekt Aluned meer op dan met andere. Dit zijn nu juist
jongens die zich het meest met criminele activiteiten bezig honden. Meestal gaan
zij niet naar school en zwer-~~en overdag tot laat in de avond op straat. Tasjesroof
en winkeldiefstal zijn htm favoriete activiteiten.

Jeugdcultuur
Alnned identiticeert zich niet met een bepaalde jengd(sub)cultnnr. Sommige
jongens met wie hij omgaat houden van raï-muziek en andere zijn ook wel fan
van bepaalde Marokkaanse en Algerijnse zangeis, zeker niet van de Nederlandse
popmuzielc. Ahmed heeft niet veel met muziek en is van huis uit daarmee ook
niet vertrotnvd. Eigenlijk zijn hij en zijn maten te individualistisch om zich met
een bepaalde jeugdcultunr te identificeren. Met buurtgenoten die dat wel doen,
delen zij het zich afzetten tegen de Nederlandse cultuur. En zij zien zichzelf als
1110Shn1S.

Hulpverlening
A1 kort na zijn komst in Nederland kwam Ahmed in aanraking met de politie en
al vrij snel werd hij een cliënt van de jengdreclassering. De bemoeienissen haal-
den in eerste instantie niet veel uit. De ouders waren wel bereid om mee te wer-
ken, maar ook zij hadden weinig tot geen vat op Ahmed. Mede om die reden
werd een Intensieve Traject Begeleiding in het kader van `Criem' opgelegd, waar
hij strala:er dan bij de jeugdreclassering werd begeleid.~ Ahmed werd na ver-
~-vijdering van zijn eerste school door bemiddeling van de Criem-medewerkster
op een speciale school geplaatst. Desondanks veranderde in de eerste Criem-
periode zijn gedrag niet Hij pleegde opnienw verschillende delicten.
Toen de Criem-maatregel werd verlengd, had de maatschappelijk werkster een
stevig zogenaamd `stagnatiegesprek' met Ahmed. In dat gesprek maakte zij r1h-
med duidelijk wat het risico is van voortgezet crimineel gedrag. Het lukte haar
voor het eerst door de weerstand van A11med heen te breken en echt contact te
leggen. Dat k~vam omdat zij naast de duidelijke en strenge waarschuwingen, ook
open stond voor het verhaal van Ahmed en dit serieus nam. De grootste klacht
van Ahmed was dat hij zo weinig geld had en er daarom steeds toe kwam het te
stelen. Op advies van de maatschappelijk werkster zocht hij een bijbaantje
waarmee hij legaal geld kon verdienen.
Het gaat de laatste tijd beter met Ahmed. Het bijbaantje geeft hem enigszins een
gevoel van eigenwaarde, naast het geld dat hij ermee verdie~nt. Hij komt daar ook
met niet-criminele jongeren in aanral:ing en ontdekt dat je ook op een andere
manier dan met stelen en roven aan geld kunt komen. Een positieve invloed
heeft ook de school, waar Ahmed goed wordt opgevangen.

Het had ook een zogenaamde ITB-liarde kern kunnen zijn.
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Analyse
Bij Ahmed is sprake van een combinatie van persoonlijke, gezins- en om-
gev~ingsfactoren. Hij groeide het eerste gedeelte van zijn jeugd in ~Tarokko op en
was gewend aan de daar geldende regels en sociale situatie. Onder andere bete-
kende dit een veel grotere sociale controle, maar ook minder mogelijkheden tot
stelen en roven. Toch gaf hij ook in Marokl:o al moeilijkheden. Deze leiden daar
niet zo snel tot contact met de politie en justitie, maar worden vaak door buurt-
bewoners en familieleden opgelost.
In Nederland kon rlhmed duidelijk niet omgaan met de grotere ~.rijheid, bij-
voorbeeld op school. Dat gold ook voor de grotere verleidingen in de Nederland-
se samenleving. Hij kwam al spoedig in aanraking met een groep jongens die
hem met de criminele mogelijkheden en activiteiten vertrouwd maakte.
De ouders waren goedwillend en werkten naar vermogen mee met de bemoeienis
van de reclassering. Maar hij onttrok zich aan hun invloed.
Ahmed had dus een grote kans af te glijden naar een permanente criminele car-
rière. De voorwaardelijke detentie met ITB-Criem maatregel bleek een goede
greep te zijn. De strakke regels en intensieve bemoeienis van de Criem-mede-
werkster had aanvankelijk weinig succes.
Na de verlenging en het zogenaamde `stagnatiegesprek', wist de maatschappelijk
werkster toch door zijn weerstand heen te breken en een goed contact op te
bouwen. Belangrijk was dat hij zich door haar serieus genomen voelde. Zij be-
noemde duidelijk de consequenties van zijn criminele gedrag en ging na welke
alternatieven er eventueel zouden zijn. Ook dwong zij hem niet zijn delicten es-
pliciet te bekennen, vanuit het besef dat dit in zijn Marokkaanse cultuur ge-
zichtsverlies betekent. Zij gaf hem de kans impliciet zijn wangedrag toe te geven.
Als hulpverleenster kan zij dat, anders dan politie en justitie, ook doen.

6.~. Hamid

Hamid is een jongen van i~ jaar van Marokkaanse afkomst. Hij is in Nederland
geboren, enkele jaren nadat zijn ouders met htm (destijds) twee kinderen naar
Nederland kwamen. Toen Hamid io jaar was is vader door een ongeluk om het
leven gekomen. Hamid heeft twee oudere~ broers en een jongere zus.

De delicten
Hamid is aangehouden voor straatroof inet geweld en diefstallen uit auto's. Later
kwam hij nog meerdere malen met de politie in aanraking, onder meer wegens
vechtpartijen en bedreiging van een leraar en conciërge op school. Evenals Ah-
med ontkende Hamid, tegen alle evidentie in, de hem ten laste gelegde feiten te
hebben gepleegd.
De eerste delicten werden afgedaan door een transactie van de officier van justi-
tie met verplicht contact met de jeugdreclassering. Bij de volgende, ernstiger,
delicten zat Hamid enige tijd in voorarrest. Hij werd in een jeugdinrichting geob-
serveerd en men adv~iseerde een agressieregulatietraining. Deze werd door de
rechter opgelegd, maar Hamid onttrok zich daar grotendeels aan. Bij het laatste
delict besloot de rechter tot het opleggen van een maatregel `ITB harde kern' met
voorlopige opschorting van het vonnis. Hem is te verstaan gege~~en dat dit echt
zijn laatste kans is.
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~~Vie is Hamid?
Hamid is een stevig gebouwde jongen met een donker uiterlijk en opvallend felle
donkere ogen. Hij komt agressief over, ook als hij dit niet zo bedoelt. Hij is niet
opvallend gekleed, maar draagt wel de gangbare merkkleding. Hij bezit ook een
moderne gsm telefoon.
Hij staat bekend als een `harde jongen', die de straatcodes kent en ook meewerkt
om die te handhaven. Tegenover de politie, bijvoorbeeld de wijkagent, gedraagt
hij zich agressief en nu en dan dreigend. In een gesprek met de wijkagent in het
kader van het reclasseringscontact weigerde hij deze ook een hand te geven. Veel
mensen en jongeren in de buurt zijn bang voor hem. Dat geldt ook voor leraren
en medeleerlingen op school, toen hij deze nog bezocht.
Hamid verblijft meestal op str~aat. Zijn moeder heeft wel pogingen gedaan hem te
corrigeren, maar ze heeft eigenlijk niets over hem te vertellen.

Opvoeding
Zoals gezegd is Hatnid de derde zoon in een gezin zonder vader. Zijn moeder
wordt beschreven als een lieve vrouw. Zij heeft haar best gedaan Hamid zo goed
mogelijk op te voeden, maar ze heeft geen vat op hem. De beide oudere Uroers
hebben wel eens contact met de politie gehad maar dat was incidenteel en leidde
niet tot veroordelingen. De oudste heeft een reguliere baan en de tweede volgt
een mbo-opleiding in de administratieve sector, die hij bijna heeft afgerond.
Volgens moeder gaf Hamid ook als kind al moeilijkheden. Zijn vader pakte hem
streng aan en hij kreeg nogal eens slaag. Na het overlijden van vader ontglipte
Hamid steeds meer aan haar invloed en nu is hij niet veel meer dan een kost-
ganger. Zijn broets laten hem min of ineer links liggen en zijn ook een beetje
bang voor hem. Het jongste kind, een meisje, is momenteel twaalf jaar en zit in
de brngklas van de havo. Ook zij bemoeit zich niet veel met Hamid, hoewel deze
wel op haar gesteld is.
De indruk bestaat dat het overlijden van vader en met name de wijze waarop dit
gebeurde Hatnid erg heeft aangegrepen. Hij weigert daar echter over te praten.
Wel heeft hij tegen zijn broers gezegd dat hij ervan overtuigd is dat zijn vader
met opzet is doodgereden.
Na het conflict op school en de bedreiging van leerkrachten is Hamid van de
vmbo-school verwijderd. Hij volgde een technische `praktijkleerweg'. Zijn
schoolresultaten waren destijds niet slecht en de indrnk bestaat dat hij zeker een
mavo~havo-niveau zou kunnen bereíken a]s hij dat zou willen. Door zijn spijbel-
gedrag kwam er echter weinig van de opleiding terecht.
Door bemiddeling van de reclassering werd Hamid geplaatst op een instelling
voor opvang en begeleiding van schooluitvallers. Daar probeert men hem naar
het regnliere onderwijs toe te leiden.

Peetgroup
In de buurt waar Hamid woont, zijn er bijna geen jongens te vinden die niet met
de politie in aanraking zijn geweest. Dat maakt de kans groot dat de groepen
waarmee hij omgaat zich bezig houden met criminele activiteiten. Hamid trekt
op met een `los-vaste' groep van jongens nit de buurt. Deze groep omvat tussen
de vijftien en de vijfentwintig jongens, de meelopers meegerekend en bestaat
vrijwel geheel uit jongens van Marokkaanse afkomst.
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Hamid is in deze groep bepaald geen meeloper. In zekere zin bepaalt hij mede
het gedrag en de activiteiten van de groep. Hij heeft gezag onder de jongens.
Sommigen zijn bang voor hem, hoewel hij zelden of nooit h~siek geweld gebruikt.
Een echte leider kent de groep echter niet. Daarvoor is de samenstelling ook te
wisselend.
De indruk bestaat dat Hamid zijn identiteit en zijn gevoel van eigenwaarde voor
een groot deel ontleent aan zijn status in de groep en de buurt.

Jeugdcultuur
Hamid identificeert zich niet met een bepaalde jeugdcultuur. Datzelfde geldt
voor de groep waar hij mee omgaat. Nu en dan luisteren ze wel naar l~Tarok-
kaanse en Turkse muziek, maar dat betekent niet veel. Voorzover er van een
jeugdctiltuur sprake zou zijn is dat meer een groepsgevoel van 'wij-nlarokkanen-
in-de buurt'. Buiten hun eigen wereldje zijn de criminelen en terroristen 'die de
westerse maatschappij te kakken zetten' de idolen. Men zou kunnen zeggen dat
hun vorm van jeugd(sub)cultuur bestaat uit het zich afzetten tegen de Neder-
landse cultuur en uit identificatie met de Marokkaanse identiteit en de islam.

Hulpverlening
Zoals uit het voorgaande blijkt heeft Hamid tot heden al een zekere criminele
carrière opgebouwd. De aangeboden hulpverlening, waaronder de benadering in
de jeugdinrichting met behandelingsmogelijkheden waar hij tijdens zijn voorar-
rest werd geobserveerd, haalde weinig of niets uit. De opgelegde training agres-
sieregulatie vond hij `flauwekul' en hij onttrok zich er grotendeels aan.
De laatste poging van de justitie en de laatste kans voor Hamid was het ITB tra-
ject `harde kern'.
Dit traject omvat duidelijke afspraken en een strak schema, met frequente co-
ntacten en een stevige stok achter de deur. De indruk bestaat dat deze be-
nadering goed heeft gewerkt. Wellicht speelde daarbij een rol dat, ondanks de
stevige eisen, niet moraliserend werd opgetreden. Hamid voelde zich door de
maatschappelijk werkster serieus genomen. De benadering was zakelijk en prak-
tisch. Zij maakte hem ook duidelijk dat hij vaak heel bedreigend overkomt, ook
als hij daar niet op uit is. Die houding lokt vaak conflicten uit die hij zou kunnen
vermijden.
Waarschijnlijk heeft zijn deelname aan een project `ENIP' (En Nu Iets Positiefs)
het meest positief gewerkt. Dit project gaat van een buurthuis uit en omvat het
verzamelen en opknappen van allerlei spullen voor arme mensen (en ook gevan-
genen) in Marokko. De maatschappelijk werkster stimuleerde voorzichtig Ha-
mids deelname. Aanvankelijk wilde hij voor zijn kameraden niet weten dat hij
meedeed, maar na verloop van tijd werd hij steeds enthousiaster. In het kader
van het project is hij met een groep jongeren mee geweest naar 1~larokko om de
opgeknapte spullen te gaan brengen. Hij heeft toen ook de Marola:aanse gevan-
genissen van binnen gezien en is daar behoorlijk van geschrokken.
Eigenlijk tegen de veitivachting in heeft Hamid (inmiddels i8 jaar) het laatste
jaar geen contact meer met de politie gehad.
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Al1alVSe
Het ge~-aar bestaat dat men Hamid beschrijft als een typisch t~oorbeeld t~nn een
agressiere. crimiiiele Mcn-okkaanse jongere. Dat zou impliceren dat deze als
groep of categorie zou bestaan. Bij nadere beschouwing Ulijkt dat ook weer in het
ge~-al ~~an Hamid, persoonlijke en omge~-ingsfactoren samengaan. Een grote rol
speelt ~~-aarschijnlijk wel dat de buut-t ~4-aarin Hamid woont bijna tot criminaliteit
lijkt uit te ]okken. F.n dan bedoel ik niet alleen de concentratie ~-an gezinnen ~-an
allochtone aflcomst, maar ook de concentratie van jongeren in de leeftijdsgroep
tussen vijftien en achttien jaar. Zoals bekend zijn jongeren in deze leeftijdsgroep
het meest geneigd tot criminele activiteiten. ;
Daarnaast krijgt men uit de beschrij~~ng de indruk can een jongen in wie een
zeer grote woede huist. Dat kan te maken hebben met de dood van zijn vader en
de omstandigheden waaronder deze stierf, maar ook met het feit dat er nooit
echt o~-er werd en wordt gepraat. Tegen een ~.an zijn broers heeft Hainid gezegd
dat zijn ~-ader espres is doodgereden, ofwel vermoord. Itlaar hij heeft geen kans
gehad dit te ~-erifiëren. Ge~-oegd bij de negatieve verhalen in zijn vriendenkring
ten aanzien ~-an de Nederlandse samenleving, kan de situatie rond de dood ~~an
zijn vader hebben bijgedragen tot het antisociale gedrag ~~an Hamid en zijn be-
dreigende uitstraling.
De hele situatie ~-an Hamid leek de kans op een verdere en blij~-ende criininele
carrière buitengewoon groot te maken. Het uiteindelijk goede contact met de
maatschappelijk werkster en ~.ooral zijn deelname aan het ENIP-project blijken
toch een positie~~e in~-loed te heUben. Dat project geeft hem de kans buiten zijn
eigen wereldje te kijken en ~-erantwoordelijkheid te nemen en waardering te
krijgen ~-oor iets anders dan delinquent gedrag.
L7aarbij speelt ook een rol dat Hamid op een leeftijd is gekomen waarin hij moet
kiezen tussen toch nog iets van zijn leven maken of definitief in het criminele
circuit blij~-en hangen.

6.8. Samenvatting en voorlopige conclusies

In dit hoofdstuk heU ik een zestal praktijksituaties beschreven ~-an jongeren met
delinquent gedrag. Naar de aard van de delicten als naar de adltergrond en posi-
tie ~-an de betrokken jongeren lopen de beschreven situaties nogal uiteen. De
ge~-allen zijn ook ~-rij willekeurig gekozen uit het cliëntenbestand van de jeugdre-
classering, met dien verstande dat ik we] heb gestreefd naar een zekere afspiege-
ling ~-an de populatie ~~an jeugdige cri~ninelen. F.r koint één meisje in voor, de
re~st bestaat uit jongens. Er zijn twee jongeren van autochtoon Nederlandse af-
komst, één jongere ~-an allochtone afkoinst, opgegroeid in een Nederlands gezin,
één jongere ~-an Antilliaanse atkonist en twee inet een Marol:kaanse achter-
grond.
Het aantal beschre~-en situaties is te gering om algemene~ conclusies te trekken.
7.ij zijn bedoeld als illustraties ~.an mijn betoog in de ~-orige hoofdstukken. Alle
aspecten die in deze studie zijn beschreven: persoonlijkheid, opvoeding, groeps-
gedrag en jeugdcultutu~, zijn op enigerlei ~vijze in alle situaties terug te ~~inden.

'Lie o.m. Junger-Tas, i997.
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In het geval van Lenn}- lijkt er geen sprake te zijn van invloed van groepsgedrag,
omdat zij nu juist geen deel uitmaakt (uit kan maken) van een groep. Dat bete-
kent evenwel dat dit groepsgedrag juist imp(iciet een extra grote impact heeft.
Het streven om bij een groep te horen heeft waarschijnlijk zelfs min of ineer tot
het delict geleid.
Soms, zoals bij de Marola:aanse jongens, lijkt de jeugdcultuur er een beetje `met
de haren bijgesleept', maar bij nader inzien is dit niet het geval. Mits men jeugd-
cultuur breed opvat als `de wijze waarop jongeren in een bepaalde leeftijdsgroep
gemeenschappelijk vorm geven aan hun specifieke gedrag en hun ideeën'.f' Men
zou daar in dit geval aan kunnen toevoegen: `een boL~en de concrete peergroup
uitgaande identificatie met de ideeën en het gedrag uan een gr~ote categorie
.jonge n~ensen'. Er is bij hen, maar ook bij Edson en José, zeker tijdelijk sprake
van het zich afzetten tegen de Nederlandse samenleving en cultuur en identifica-
tie met `de zwarte cultuur', wat die dan ook moge inhouden. Bij John en zijn
maten is het omgekeerde het geval. Zij zetten zich af tegen deze zwarte cultuw~
en identificeren zich met de Nederlandse, westerse cultuur, ook al weten ze niet.
of nauwelijks wat die inhoudt. Zoals in de jaren zestig de globale jeugdctiltuur
gericht was op vrijheid en verbroedering, zo schijnt die heden gericht te zijn op
tegenstellíngen en contlicten.
In alle beschreven gevallen is er sprake van opvoeding, dan wel pogingen daar-
toe. De ouders, of in twee gevallen één ouder, zijn betrokken bij hun kinderen,
proberen het beste voor hen te bereiken. Maar zij leggen het af tegen andere
invloeden. Soms speelt hier ook de persoonlijkheid van de betrokken jongere een
redelijk grote rol. Met name bij José is sprake van een diagnosticeerbare per-
soonlijkheidstoornis. We weten onvoldoende van zijn natuurlijke ouders om te
kunnen vaststellen in hoeverre erfelijkheid hierbij een rol speelt. Maar ook zon-
der dat is zijn geschiedenis voldoende om een dergelijke stoornis te verklaren.
Ook van Ahmed weten we dat hij als klein kind in 1~larokko al moeilijkheden gaf.
Die zijn dus niet ontstaan na de dood van zijn vader, maar daardoor waarschijn-
lijk wel verergerd.
In het algemeen kan men stellen dat in alle gevallen de ouders proberen hun
kinderen tegen `de verleidingen van de boze buitenwereld' te beschermen. Zij
doen dit op uiteenlopende wijze, afhankelijk van hun eigen achtergrond. Maar in
alle gevallen leggen de ouders het dus af tegen die invloeden van de boze buiten-
wereld. In concreto, de invloeden van de peergroup en de jeugdcultuur. Dat is
uiteraard niet zo vreemd omdat de jongeren zich in deze levensfase nu juist los-
maken van het gezin en aangrijpingsptmten zoeken voor een eigen identiteits-
ontwikkeling. In de gevallen van Ahmed en Hamid begint dat al heel vroeg.
In de beschreven gevallen wordt in ieder geval duidelijk hoe krachtig deze in-
vloeden van buiten het gezin zijn en hoe begrijpelijk het is dat de ouders daar
niet tegenop kunnen.-
Uiteraard staan de ouders, de gezinnen, van deze jongeren niet op zichzelf staan,
maar maken ze ook weer deel uit van een cultuur. Bij de ouders van Lenm- is dit
de westerse middenklassecultuur, die zij delen met 'de buurt', vrienden, kennis-

~' Zie hoofdstuk 3.
- In deze tijd neemt de invloed van peergroup en jeugdcultuur vaak ook de vorm aan

van internetsites en mobiele netwerken.
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sen en familieleden. Met andere woorden: Zij zijn niet echt vrij om hun opvoe-
dingsdoelen te kiezen, noch hun criteria voor een aam~aardbaar bestaan. Dat
geldt ook, wellicht in nog sterkere mate, voor de ouders van Ahmed en Hamid.
Zij moeten als het ware verantwoording afleggen tegenover familie en de vrien-
den die vader ontmoet in het koffiehuis. Dat zou kunnen verklaren waaro~n zij
tegen alle evidentie in soms geneigd zijn naar buiten toe het wangedrag van hun
kinderen te ontkennen of te bagatelliseren.
Paradoxaal genoeg is er juist in de invloed van de jeugdcultuur een verbinding
tussen de ideeën en opvattingen van de jongeren en die van de ouderen in een
bepaalde groep. Alleen interpreteren de jongeren deze opvattingen vaak op een
veel radicalere, soms zelfs gewelddadige wijze. Ahmed en Hamid en hun kame-
raden identificeren zich met de internationale islam en zetten zich af tegen de
westerse ctiltuur. John en zijn kameraden hebben de neiging te refereren aan de
meer e~areme opvattingen binnen de autochtone Nederlandse samenleving. In
die zin tekent de kloof tussen autochtoon en allochtoon, waarover door volwasse-
nen nog wordt gediscussieerd, zich bij veel jongeren bijna vanzelfsprekend af.
Hoe dan ook, de in dit hoofdstuk beschreven voorbeelden bevestigen de intense
en d~~~ngende invloed van de leeftijdsgroep en de jeugdcultuur op de betrokken
jongeren en ook wordt duidelijk dat het veelal de invloed van de criminogene
peergroup is, die indi~riduele jongeren tot de delicten brengt.
Vervolgens nog enkele algemene en specifieke conclusies die uit het voorgaande
zijn te trekken.
Het is niet altijd gemakkelijk de grens te bepalen tussen `uit de hand gelopen
kwajongensgedrag' en apert crimineel gedrag. Soms hangt dit af van de om-
standigheden, soms ook van degene die het beoordeelt. In hoofdstuk i maakte ik
reeds gewag van een vechtpartij tussen twee meisjes op een metrostation waarbij
een van hen onder de trein terechtkwam. Een betrekkelijk onschuldig gebeuren
ontaardde in een levensdelict. In het milieu van Hamid en Ahmed, maar vaak
ook in andere `volksmilieus' zal winkeldiefstal en zelfs tasjesroof minder snel
worden gezien als aperte criminaliteit, dan bijvoorbeeld in het milieu van Lennv.
En dan maakt het ook nog uit of de politie en in het verlengde daarvan de justitie
in actie komen. Soms wordt dit gebeuren door de ouders en kennissen beleefd
als een drama. In andere gevallen wordt het afgedaan als iets wat jongelui nu
eenmaal doen.
Er lijkt dus een verband te bestaan tussen het (ouderlijk) milieu en de impact die
het delict op de situatie van de betrokken jongere heeft, alsrnede de mogelijkheid
het crimirlele gedrng te beëindigeii.
Dat zou neerkomen op een bevestiging van het in het eerste hoofdstuk van deze
studie reeds genoemde iTltegratiemodel i~an Hirschi.s Nogmaals kort samenge-
vat: `hoe meer iemand opgroeit in en zich verbonden voelt met een milieu dat
zich identificeert met de gangbare normen en waarden in de samenleving, hoe
geringer de kans is op delinquent gedrag.' We kunnen daar in dit verband nog
aan toevoegen: `en hoe groter de kans dat in het geval van delinquentie, dit ge-
drag na verloop van tijd zal worden beëindigd'.
Het is duidelijk dat de jongens die opgroeiden in gezinnen van allochtone af-
komst minder kans hebben zich te identificeren met de in onze samenleving

H Hiischi, 1969.
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geldende normen en waarden dan degenen die in een blank middenklassemilieu
zijn groot geworden. Dat geldt trouwens ook voor jongeren uit blanke arbeiders-
milieus, waarvan we geen voorbeeld hebben beschreven.
In twee van de beschreven gevallen is sprake van individuele factoren bij de ont-
wikkeling van crimineel gedrag. Dit is het geval bij José en bij Hamid. Bij beiden
valt op dat er sprake is van een geweldige, maar slecht bespreekbare woede. Het
is niet moeilijk in het leven en het gedrag van José de woede te voelen over het
feit dat hij door zijn natuurlijke ouders in de steek is gelaten. Bij Hamid ligt het
iets ingewikkelder. Maar ook hier straalt het dossier als het ware zijn woede uit
over de dood van en vermeende moord op zijn vader.
Hoe deze woede vervolgens doorwerkt in het gedrag van deze jongens en waar-
om juist Uij hen en (in het geval van Hamid) niet bij andere kinderen van het
gezin, zou een diepgaander psychologisch onderzoek vergen. En daaivoor ont-
breken ons de gegevens.
In hoofdstuk 4 van deze studie over jeugdcultuur werd het gebruik van verschil-
lende soorten drugs en andere roesverwekkende middelen, genoemd als een veel
voorkomend aspect van de jeugdcultuur. Het gebruik van alcohol en het `blo-
wen', lijken in de meeste gevallen een volstrekte vanzelfsprekendheid, die nau-
welijks wordt beïnvloed door de wetgev~ing op dat gebied. Alleen bij de beide
Marokkaanse jongens lijkt in ieder geval het gebruik van alcohol geen rol te spe-
len. Maar het kan ook zijn dat er gewoon niet over gesproken wordt.
Tot slot nog een enkele opmerking over het ontkennen van het delict door de
Marokkaanse jongens. Zij zijn geneigd, tegen alle evidentie in, te ontkennen dat
zij de hun ten laste gelegde delicten hebben gepleegd. Dit feit wordt nogal eens
door politie en justitie gesignaleerd en vormt vaak een moeilijkheid in de rechts-
gang, die meestal bepaald niet in het voordeel van de betrokkenen is.
Een door mij geïnterviewde maatschappelijk werkster van Marokkaanse afkomst
verklaarde dit gegeven als volgt. Er zijn twee redenen. Ten eerste denken veel
Marokkaanse jongens, mede op basis van ervaringen in het land van herkomst,
dat bekennen betekent dat je een hogere straf krijgt opgelegd. Een belangrijker
reden is echter dat men het expliciet bekennen van een delict ervaart als eer-
verlies, voor zichzelf en de familie. Zolang de jongere zijn schuld aan het delict
namelijk blijft ontkennen, blijft, in zijn beleving, de theoretische mogelijkheid
bestaan dat hij onschuldig is. Dat geeft zijn vader of zijn familie de mogelijkheid
om tegenover de buitenwereld de familie-eer overeind te houden. Dat zou ook
verklaren dat sommige ouders van jeugdige delinquenten van allochtone af-
komst het gedrag van hun kinderen ontkennen of bagatelliseren.

Tot zover de conclusies van de in dit hoofdstuk beschreven praktijksituaties van
daders. Ik hoop hiermee het `binnenperspectief van de jeugdige delinquenten
duidelijk te hebben beschreven. In de hoofdstukken 8 tot en met io zal het een
en ander nader worden uitgediept. Maar eerst wil ik de kant van de hulpverle-
ners in het volgende hoofdstuk belichten.
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DE KANT VAN DE HULPVERLENER

~.i. Inleiding

Deze studie gaat over het ontstaan en de ontwikkeling van jeugdcriminaliteit.
Dat betekent dat onze aandacht primair uitgaat naar de dader(s) van het mis-
drijf. In het vorige hoofdstuk hebben we ons uitvoerig beziggehouden met de
verhalen van jeugdige daders van misdrijven. Uitgangspunt daarvoor was onder-
zoeksvraag 3: Hoe ktmnen we de dynamiek en de achtergrond van delinquent
gedrag van jeugdigen beter begrijpen en beschrijven om tot een betere hulpver-
lening en bejegening te komen? We komen nu op het tweede gedeelte van onder-
zoeksvraag 3: Hoe kunnen we tot een betere hulpverlening en bejegening
komen?
Op dat moment speelt niet alleen meer de dader van het misdrijf een rol, maar
tal van andere `spelers' in het geheel van het misdrijf en de afivikkeling daarvan.
In dit geheel speelt ook het slachtoffer een rol. De aandacht voor het slachtoffer
is de laatste tijd toegenomen, maar zou misschien nog kunnen worden verbeterd.
De reden dat wij in deze studie niet expliciet op de kant van het slachtoffer in-
gaan is van praktische aard. Wij zouden ons hiertoe in een specifiek en uitge-
breid gebied moeten begeven, namelijk de victimologie. Dat zou ons te ver
voeren van het onderwerp van deze studie, namelijk het ontstaan en de ontwik-
keling van jeugdcriminaliteit.
Het gaat in het proces van opsporing, bestraffing van en hulpverlening aan jeug-
dige daders van criminele feiten om politiemensen, agenten, rechercheurs en
justitiefimctionarissen, zoals de officier van justitie en de rechter. Maar ook om
de hulpverleners, de sociotherapeut in de Penitentiaire Inrichting voor Jeug-
digen en de medewerksters van de reclassering. In het verhaal van de daders
kwamen deze mensen al ter sprake.
Zowel ten aanzien van het slachtoffer als ten aanzien van de dader(s) spelen bij
een misdrijf hulpverleners een grote rol. Zij doen dit in zeer uiteenlopende func-
ties. Het is misschien wat vreemd om de politieagent(e) een hulpverlener te
noemen, maar vaak dekt dit wel de feiten. Is de advocaat een hulpverlener? En
de officier van justitie? En de rechter? Daarover is discussie mogelijk. Dit is ech-
ter niet het geval bij de hierna te beschrijven functionarissen een sociotherapeut
in de Penitentiaire Inrichting voor Jeugdigen (PIJ) en twee maatschappelijk
werksters van de jeugdreclassering. Hetzelfde geldt voor de hier niet beschreven
medewerker van de Raad voor de Kinderbeschermig en de psychiater van het
RIAGG, die mede aan de PIJ verbonden is.
Afgezien van alles is de wijze waarop de hulpverlener in het gebeuren van het
misdrijf betrokken is fundamenteel anders dan die van het slachtoffer en de da-
der. Het slachtoffer en de dader zijn persoonlijk, men zou kunnen zeggen met
hun totale persoon en hun wereld bij de situatie betrokken. De hulpverlener -
ook al neemt hij of zij de problemen mee naar huis, ligt er zelfs wakker van - kan
als het ware `om vijf uur de deur achter zich dicht trekken'. Hij of zij is in dienst
van een instelling en die instelling legitimeert én beperkt zijn~haar bemoeienis.
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Het is verleidelijk om een beschouwing te wijden aan de structurele kant van de

jeugdhulpverlening, maar laten we proberen zo dicht mogelijk bij de persoon te

blijven en uitgaan van drie concrete hulpverleners: Johan, de sociotherapeut van

de PIJ, Amal en Margreet, de reclasseringsmaatschappelijk werksters. Zij zijn in

dienst van verschillende instellingen en hebben verschillende opdrachten, maar

ze hebben wel met dezelfde cliënt te maken en ze hebben ook met elkaar gemeen

dat ze zich hulpverlener, maatschappelijk werker, mogen noemen.~
De opdracht van Johan is bij te dragen aan `gedragsverandering' van de cliënt en
diens bereidheid om een `normaal' leven te gaan leiden. In hoeverre hij daarbij
ook probeert door te dringen in de ziel van zijn cliënten, hangt af van de metho-
dische opvattingen van hem en zijn opdrachtgevers. Hij hoeft hem geen baan of
een huis aan te bieden.
De opdracht van Amal en Margreet is eveneens om een basis te leggen voor een

gedragsverandering van hun cliënten, de relatie met hun ouders te herstellen of

te verbeteren en zo mogelijk scholing of onderwijs voor hen te regelen. Kortom,

samen met hen een plan te maken voor hun reïntegratie in de samenle~~ng.

Johan, Amal en Margreet zijn, zoals gezegd, in dienst van verschillende instellin-

gen, die dus ook een uiteenlopende structuur hebben. Johans instelling is on-

derdeel van het Ministerie van Justitie. Zijn hoogste baas is de Minister, al heeft

hij hem nooit gezien.
Amal en Margreet zijn in dienst van een particuliere stichting. Na alle reorgani-

saties van de laatste tijd weten ze eigenlijk niet meer goed wie eigenlijk hun baas

is en op de structuw- van de instelling heben ze het zicht allang verloren.-

Maar Johan, Amal en Margreet hebben wel iets gemeen en daarmee een tweede
houvast in hun turbulente leven. Ze zijn professionals. Ze volg(d)en dezelfde
opleiding en zijn lid van dezelfde beroepsvereniging.

~.2. Johan

Johans vader was - want hij is niet meer - timmerman. Dat was een degelijk
beroep en hij wilde dat zijn zoon Johan ook zo'n degelijk beroep zou kiezen.
Maar Johan was een beetje eigenwijs, een vrijbuiter. En vader maakte zich wel
eens ongerust of hij wel goed terecht zou komen. Op de ambachtschool, zoals ze
dat toen noemden, maakte hij ruzie met de leraren en werd van school verwij-
derd. Hij kwam zelfs met de politie in aanraking.
Johan was toen zestien en ten einde raad stemde vader erin toe dat hij bij de
Marine ging. 'Daar leer je een vak en ze krijgen de wilde haren er daar wel af,' zei
die mevrouw van de kinderbescherming.
Zo kwam Johan bij de Marine en dat bleek geen slechte keus. Hij leerde er in-

derdaad een vak én op tijd opstaan. Als hij in de weekends thuiskwam had hij

spannende verhalen te vertellen, waar zijn broers en zussen een beetje jaloers

naar luisterden. Johan maakte zelfs carrière bij de Marine. Hij was onderofficier

toen hij in Den Helder Meta leerde kennen. Meta's vader was ook bij de Marine,

dus ze vond het normaal dat haar vriend soms lange tijd van huis was.

~ binnenkort: Bachelor of Social Work.
- Zie: ~'an der Laan, i994.
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Ze trouwden en kregen twee kinderen. Tijdens de eerste Golfoorlog nam Johan
deel aan een echte oorlog. Hun jongste kind was nog niet geboren toen hij ver-
trok en al een heel kereltje toen hij terugkwam. Bovendien was zijn vader overle-
den. Hij had even mogen overvliegen voor de begrafenis, maar moest meteen
weer terug naar de Golf.
Daarna had hij het eigenlijk wel een beetje gezien bij de Marine. Met zijn oplei-
ding kwam hij toch nooit verder dan onderofticier. Een oud-collega werkte bij
het Ministerie van Justitie, eerst als gevangenbewaarder, maar hij kon een op-
leiding volgen en toen waren er allerlei mogelijkheden. En hij bleef in hetzelfde
pensioenfonds.
Johan stak zijn licht op en kon terecht bij de jeugdgevangenis. Hij had altijd goed
met jongelui kunnen opschieten. Met de rekruten kon hij lezen en schrijven. Dat
strekte tot aanbeveling toen hij solliciteerde bij de PIJ.
Meta was enthousiast, ook al ging hij er in salaris op achteruit. Ze werkte zelf al
een poosje als vrijwilligster in een buurthuis, waar haar zus beroepskracht was.
Johan schreef zich in voor de opleiding mbo-inrichtingswerk in Amsterdam. Een
beetje soft sfeertje, maar het was weer eens wat anders. Hij moest een dag in de
week naar Amsterdam en had weer andere spannende verhalen als hij thuis-
kwam.
In zijn familie en vooral zijn schoonfamilie vonden ze het maar zozo. Bij de Ma-
rine had je toch maar een vaste baan en je wist waar je aan toe was. Maar in Me-
ta en haar zus had hij nu ineens twee enthousiaste supporters.
In de PIJ werd Johan een gewaardeerde kracht. Hij stond dicht genoeg bij zijn
klanten om, althans iets, van ze te begrijpen. Ook om zich niet te laten inpakken,
tenzij hij te maken kreeg met al te doorgewinterde types. Eigenlijk voelde hij zich
een beetje een van hen. Als hij niet bij de Marine was gekomen had hij voor het-
zelfde geld een crimineel kunnen worden.
De opleiding vond hij interessant. Hij leerde kanten van de wereld en van zich-
zelf kennen waar hij nooit over had gedroomd. Soms moest hij wel eens lachen
om het wereldvreemde gepraat, vooral van docenten, `die nog nooit echt iets
hadden meegemaakt'. Maar hij was leergierig. In zijn klanten herkende hij veel
van wat hij in de lessen psychologie en psychiatrie had geleerd. En de sociologie
verklaarde veel van hun achtergrond.
Collega's van hem promoveerden naar een staffunctie, maar Johan hield van het
gewone uitvoerende werk. Hij hield van zijn klanten, ook al wist hij dat het etters
waren, die de vreselijkste dingen hadden uitgehaald. Na enige tijd bevredigde het
werk in de jeugdgevangenis hem niet meer zo. Hij vond een baan in een Pe-
netentiaire Inrichting voor Jeugdigen `met behandelingsmogelijkheid'. Hier kon
hij meer van zichzelf en hetgeen hij in de opleiding had geleerd kwijt.
En zijn relatie tot Meta veranderde. Toen hij zijn mbo-iw-diploma haalde, zat ze
trots met hun beide kinderen in de zaal. En haar zus was ook meegekomen.
Johan schreef zich meteen in voor de hbo-opleiding. `Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening' deze keer. Dan kon je later meer kanten op en was je niet aan
Justitie gebonden. Hij was inmiddels tweeënveertig jaar, maar het leek wel of hij
zijn leven pas begon.
Ook bij de hbo-opleiding leerde Johan veel en ook daar had hij soms het gevoel
in kennis en ervaring boven zijn docenten uit te steken, ook al waren die docto-
randus of `gekwalificeerd supe~[visor'.
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Ook hij kreeg `supervisie' om de theorie, zijn praktijkervaring en zijn persoon-
lijke ontwikkeling met elkaar te confronteren en te integreren. Met de eerste
supervisor kreeg hij ruzie. Ze begreep niets van hem en al helemaal niets van zijn
werk. Hij voelde zich als een kind behandeld. Bijna had híj de opleiding verlaten.
Maar door bemiddeling van de directeur van zijn instelling kreeg hij een andere
supervisor. En dat was een verademing.
Naarmate zijn opleiding vorderde kreeg Johan een ander probleem. Hij leerde
dat hij er in de eerste plaats was voor zijn klanten. Het Ministerie betaalde zijn
salaris en stelde in grote lijnen zijn opdracht vast. Maar hoe hij die uiri~oerde, dat
kon en dat moest hij zelf bepalen. De relatie tussen hem en zijn cliënt stond cen-
traal. Dat leerde hij op de opleiding en dat stond ook in de code van zijn be-
roepsvereniging.
Maar het leek soms wel of hij weer terug was bij `Defensie'. Als uitvoerend wer-
ker kreeg je steeds minder te vertellen. Allerlei `arrogante' staffunctionarissen,
`die nog nooit een cliënt hadden gezien' en die hem deden denken aan zijn vroe-
gere officieren, vertelden hem wat hij doen en laten moest. Zoveel minuten
mocht hij besteden aan een gesprek met een gedetineerde. In zoveel weken dien-
de die gedetineerde `meetbare gedragsverandering' te laten zien. Zo niet, dan
moest hij er maar afblijven. En in een steeds groter deel van zijn tijd zat hij rap-
porten te schrijven en formulieren in te vullen. Steeds meer werden zijn cliënten
van mensen van vlees en bloed gereduceerd tot nummers en modellen.
Hoeveel hij ook van zijn vak hield en hoe hij ook begaan was met zijn klanten, hij
betrapte zichzelf en zijn directe collega's op een toenemend cynisme. `Ach ja, je
verdient je centen. Daar moet je in deze tijd al blij om zijn.' En Johan begon toch
maar naar een andere baan uit te zien.

~.3. Amal

Amal is dertig jaar en werkt nu drie jaar bij de jeugdreclassering. Daarvoor werk-
te ze in een opvanghuis voor weggelopen allochtone meisjes.
Ze was zeven jaar toen ze met haar ouders uit Marokko naar Nederland kwam.
Ze vestigden zich in een buitenwijk van Amsterdam. Amal, maar vooral ook haar
moeder en haar zusjes van zes en vier moesten heel erg wennen aan het nieuwe
leven. Haar vader werkte in een fabriek, wat hij in Marokko ook had gedaan. Ze
kregen nog een broertje en het was inschikken in de vierkamerflat. Maar naar-
mate de tijd vorderde ging het beter. De ouders leerden Nederlands en vader
kreeg een betere baan als ploegbaas. Amal en haar zusjes deden het goed op
school, ze hadden zowel Marokkaanse als Nederlandse vriendinnetjes. Aanvan-
kelijk gingen ze regelmatig met vakantie naar de familie in Marokko. Amal ver-
heugde zich daarop en genoot van de exotische omge~~ing. Maar later vond ze het
steeds minder leuk, toen ze merkte hoe zij en haar zussen als meisjes altijd min-
der werden behandeld dan de jongens.
Na de basisschool ging Amal naar het Lyceum. Ze kon goed leren en haar ouders
vonden dat erg belangrijk. Na de brugklas kwam ze op de havo-afdeling.
De buurt waar zij woonden was gemengd van etnische samenstelling. Daardoor
hadden Amal en haar zusjes verschillende Nederlandse vriendinnen. Vader be-
keek dat een beetje met argusogen. Wat leerden ze van de vrijgevochten en bru-
tale Hollandse kinderen? Amal was de oudste en vader maakte zich nogal eens
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ongerust over wat er van haar terecht moest komen. Daar werd zij wel kwaad
over. Ze had met vader heftige discussies. Een keer liep dat zo hoog op dat Amal
overwoog van lniis weg te lopen. Maar zo ver kwam het niet. Wel verspeelde
Amal daardoor een jaar op de havo, omdat ze zich slecht kon concentreren. Ze
voelde zich ongelukkig omdat haar ouders, vooral vader, haar niet begrepen.
Maar ze voelde zich ook op school vaak buitengesloten en in gesprekken met
Nederlandse vriendinnen werd ze vaak gekwetst door ondoordachte uitspraken
over `buitenlanders'.
Toen Amal tenslotte eindexamen deed was vader 'apetrots' bij de diploma-
uitreiking. Amal en haar ouders hadden daai-~~oor al een gesprek gehad met de
schooldecaan. Die adviseerde de Sociale Academie als vervolgopleiding. Daar
voelde Amal zich als een vis in het water. Ze genoot van de lessen en van de soci-
ale contacten. Ze leerde begrijpen waarom ze zich vroeger vaak zo ongelukkig
had gevoeld. En ze kreeg ook meer begrip voor haar vader en moeder en voor de
situatie in hun land van herkomst.
Ze deed stage in het opvanghuis waar ze later ook zou gaan werken. Daar merkte
ze pas hoe bescheimd en gelukkig ze eigenlijk was opgegroeid. Ze kwam in aan-
raking met meisjes die waren mishandeld, soms nauwelijks aan de dood ont-
snapt, verstoten of gedwongen als prostitué hadden gewerkt.
Ze leerde daar ook Yousoef kennen, die net als zij uit Marokko kwam. Met hem
kreeg ze een relatie en hoewel vader een beetje tegenstribbelde, trouwden ze en
gingen samenwonen. Yousoef had geen maatschappelijk-werkopleiding. Op aan-
dringen van Amal ging hij die alsnog in deeltijd volgen.
Toen Amal afstudeerde was ze zwanger van haar eeiste kind. Dat betekende dat
ze het eerste jaar moeilijk een baan kon krijgen. Het was lastig om de touwtjes
aan elkaar te knopen. Na verloop van tijd kon zij weer in het opvanghuis terecht
en daar werkte ze met plezier. Alleen de zorg voor haar kind viel tegendoor de
onregelmatige werktijden. Yousoef was inmiddels ook afgestudeerd aan de So-
ciale Academie en kreeg een baan in het maatschappelijk werk. Na enkele jaren
kreeg Amal een baan bij de jeugdreclassering. Ze had nu regelmatiger werktijden
en het werk bood ook meer mogelijkheden. Ze ging de voortgezette opleiding
volgen. Een negatief punt zijn de voortdurende reorganisaties en de daarmee
verbonden bureaucratie, waardoor ze steeds minder tijd heeft voor haar eigenlij-
ke werk. Maar nog steeds wegen de voordelen tegen de nadelen op en werkt ze
met plezier.

~.q. Margreet

Als derde beschrijf ik het verhaal van een hulpverleenster die aan de volwas-
senenreclassering en sinds kort ook aan de jeugdreclassering verbonden is, na-
melijk dat van Margreet.
Eerst heel kort haar verhaal. Margreet is tweeëndertig jaar en opgegroeid in een
`beter middenklasse' gezin. Haar vader is internist en haar moeder werkt als
psychotherapeut bij een RIAGG. Ze heeft een gelukkige jeugd gehad waarin het
haar aan niets ontbrak. Wel scheidden haar ouders toen ze twaalf jaar was en dat
heeft haar uiteraard verdriet gedaan. Maar haar leven heeft het niet echt beïn-
vloed. Ze bezocht de middelbare school op ~wo-niveau en ging daarna naar de
Sociale Academie. Enigszins tegen de wens van haar ouders in, die haar liever op
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de universiteit hadden gezien. De eerste twee jaren op de Sociale Academie wa-
ren een aaneenschakeling van feestjes en experimenten met vriendjes en vrien-
dinnen. Maar in het stagejaar in een opvanghuis voor weggelopen meisjes kwam
ze in aanraking met echte ellende, meisjes die waren mishandeld, verkracht,
ged~vongen tot prostitutie. Dat raakte haar diep en haar hele levensinstelling
veranderde daardoor. Na haar studie werkte ze een aantal jaren als beroeps-
kracht in het opvanghuis. Toen dit wegens bezuiniging werd gesloten kreeg ze
een baan bij de Reclassering, waar ze nu drie jaar werkt.
Margreet `ziet er niet uit' volgens sommige van haar vriendinnen. Ze is opvallend
eenvoudig gekleed: een spijkerbroek en 's zomers en dunne trui en 's winters een
dikke. Buiten draagt ze een leren jack of een simpele overjas. Ze gebruikt geen
make-up, misschien een heel enkele keer als ze ongesteld is of naar een feestje
moet wat lippenstift. Haar enige sieraad is een zilveren kettinkje met een medail-
lon. Haar haar heeft ze kort geknipt in een soort `jongenscoupe'. Het lijkt wel of
Margreet zich in haar uiterlijk wil afzetten tegen de `middenklasse-achtergrond'
van haar oorspronkelijke omgeving, maar ook tegen de gangbare `modebelust-
heid' die zij bij veel andere vrouwen, ook haar collega's en cliëntes, waarneemt.
Margreet loopt een of twee keer per week een joggingrondje door het park en
bezoekt nu en dan de sauna. Verder doet ze niet aan sport of andere gezelschaps-
activiteiten.
In haar gedrag, eigenlijk in haar hele leven, staat bij Margreet haar werk cen-
traal. Daar zet ze zich helemaal voor in en de rest is, in marxistische termen,
`reproductie van arbeidskracht'. Haar vrije tijd gebruikt ze om weer in vorm te
komen voor haar werk. Dat wil zeggen dat ze afgezien van het joggen en de sau-
na, vooral uitrust. Ze gaat vroeg naar bed en bezoekt zelden feestjes. Ze leest veel
en gaat nu en dan naar concerten of de schouwburg en dat meestal in gezelschap
van vrienden of vriendinnen. Ze laat zich dan wel overhalen tot een `afzakkertje'.
Sinds een overspannenheid permitteert ze zich wel jaarlijks een vakantie op Ibiza
of iets dergelijks, meestal in gezelschap van haar moeder of een vriendin.
Margreet heeft geen relatie en taalt daar ook eigenlijk niet naar. In haar `wilde
tijd' heeft ze wel gevreeën en seks gehad, maar nu lijkt dat eeuwen geleden.
In haar omgang met anderen moet onderscheid worden gemaakt tussen cliënten,
collega's en mensen in haar omgeving, inclusief familieleden. In het eerste geval
is ze warm, hartelijk en belangstellend. Als het moet ook confronterend. Naar
collega's is ze wel aardig, maar ook veeleisend. Ze eist eigenlijk van haar collega's
en superieuren dat ze dezelfde inzet hebben als zij. In vergaderingen kan ze ste-
vig tekeergaan en als de dingen niet naar haar zin zijn gedraagt zij zich hoekig en
stug. Tegenover familie en vrienden en vriendinnen is ze wisselend spontaan en
hartelijk, dan wel teruggetrokken en stil. Meestal heeft dat met haar werk te ma-
ken, dat haar stemming beïnvloedt.
Margreet leeft redelijk sober. Ze heeft wel een autootje maar verplaatst zich vaak
op de fiets. Ze woont in een redelijk mooie driekamerflat in een buitenwijk, die
ze smaakvol, maar zeker niet luxe heeft ingericht.

Omdat haar werk voor haar zo belangrijk is, speelt de instelling waarbij zij in
dienst is ook een grote rol in haar leven. Zij heeft veel kritiek op de instelling en
daarbij komt ze nogal eens in botsing met het beleid daarvan.
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De reclasseringsinstelling wil loskomen van het vroegere `geitenwollensokken-
imago' en het werk baseren op moderne inzichten van wetenschap en organi-
satiekunde. Het werk van de medewerkers moet controleerbaar en inzichtelijk
zijn, resultaatgericht en efficiënt. Men (het management van de instelling) beseft
dat de reclassering een dubbele loyaliteit heeft naar enerzijds Justitie, als op-
drachtgever en anderzijds de cliënten, als 'objecten van bemoeienis'. Nlen is ~-an
mening dat in het verleden te vaak eenzijdig is gekozen voor de cliënten en wil
dat nu ook de opdrachtgever weer meer in het vizier komt. Sterker nog, men
streeft ernaar dat de eisen van de opdrachtgever uitgangspunt zijn voor het werk.
In de visie van de instelling, althans de leiding daai-~~an, betekent dit dat men
kiest voor zakelijkheid en comptabiliteit in de aanpak van de werkers en maat-
schappelijke integratie en aanpassing van de cliënten..;
Er zijn dus twee punten waarop Margreet botst met het beleid van de instelling:
de instelling eist dat zij primair loyaal is aan de opdrachtgever, in casu Justitie
en pas daarna aan de cliënt. Voor Margreet is dat net andersom. De instelling
eist dat zij haar energie vooral stopt in `gemotiveerde' cliënten 'met ~ti~ie iets te
bereiken valt' (in Margreets woorden, `met wie ze kunnen scoren'). iVlaigreet wil
ook wel iets bereiken, maar wil dat niet als criterium van haar werk accepteren.
Dan gaat het over interpretatie van `iets bereiken'. Betekent dat alleen maar dat
ze ervoor zorgt dat de cliënt niet meer recidiveert en een maatschappelijk accep-
tabel leven gaat leiden, of help je hem of haar ook, misschien zelfs primair, ge-
lukkiger te worden? Of, sterker nog, is het je voornaamste taak als
reclasseringswerker dat je voldoet aan de bureaucratische eisen van de instelling
en de opdrachtgever?

~.5. Analyse

De hulpverlener bevindt zich niet tussen twee, maar tussen minstens drie ~liren:
de cliënt, de instelling en de subsidie- c.q. opdrachtgever. En dan heeft hij of zij
ook nog met zichzelf en zijn of haar `thuisfront' te maken. Niet voor niets is de
instroom van hulpverleners in de WAO wegens `burn-out' een van de hoogste
van alle beroepsgroepen. Wie dit wijt aan het feit dat hulpverleners `allemaal
watjes' zijn, zou eens een dagje met hen moeten meelopen.
Overigens moeten we eraan toevoegen dat de hulpverleners die in dit hoofdstuk
ten tonele worden gevoerd tot een speciale categorie behoren.
In de eerste plaats zijn het uitvoerende werkers. Zij bevinden zich onderaan in de
hiërarchie van de instelling. Maar hun werk is wel het bestaansrecht daai-~~an.
Alle duurbetaalde staffunctionarissen en directieleden `eten' er als het ware van.
Zelden zijn zij `woordvoerders' tegenover de pers of de politiek, maar in die ge-
sprekken gaat het wel over hun werk, over de kwaliteit daaiti~an en over de even-
tuele tekorten.
Ten tweede zijn deze hulpverleners `professionals'. Dat wil zeggen dat ze door
opleiding, functie en ervaring een eigenstandige deskundigheid hebben. Op
grond daai-~~an claimen ze een bepaalde autonomie in de uih-oering van hun

3 Het gaat hier om een fictieve instelling en dus is geen oordeel uitgesproken over welke
concrete reclasseringsinstelling dan ook.
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~verk. Daarin zijn ze vergelijkbaar inet verpleegkundigen, fi-siotherapeuten, art-
sen, advocaten en andere beroepsgroepen.
Htu1 professionele status wordt gesteund door hun opleiding en door een be-
roepsvereniging. In het geval van Johan, Amal en Margreet is deze professionele
eigenstandigheid nog steeds omstreden en niet wettelijk vastgelegd. Zij hebben
bijvoorbeeld niet zoals artsen en advocaten een verschoningsrecht. Dat heeft
mede te maken met hun opleidingsr~iL~eaii. Dat is maximaal de hbo-opleiding en
geen universitair niveau. Er is nog steeds een groot statusverschil tussen die twee
opleidingen. En die status drukt zich ook uit in de salariëring.
Wat in ieder geval duidelijk wordt is dat de hulpverlener zijn of haar eigen ver-
haal heeft. Hij of zij is 'een mens van vlees en bloed' en niet een anonieme func-
tionaris. In zekere zin spreekt dat vanzelf. Zelfs de belastingambtenaar is dat.
l~iaar bij de hulpverlener speelt het een speciale rol. Behalve kennis en informa-
tie en met name toegang tot informatie, die de hulpverlener wel en de cliënt over
het algemeen niet heeft, is zijn of haar peisoon het `instrument' waarmee de
hulpverlening valt of staat. 1tlarjolein Gelauff-~ heeft in haar boek `Op basis van
betrokkenheid' de fundamentele betekenis hieivan nog eens duidelijk uiteenge-
zet.
Hulpverleners werken in opdracht van de samenleving en worden door die sa-
menle~~ng ook betaald. Maar in hun werk worden zij in eerste instantie gecon-
fronteerd met hun betrokkenheid bij cliënten en hun nood. Dat vraagt
solidariteit en empathie. En daarin ligt een potentiële kloof inet de op-
drachtgever verborgen, die vaak andere belangen heeft dan de cliënt. Dat ver-
klaart de spanningen die er vaak zijn tussen de managers en de uitvoerende
werkers. 1~1aar volgens Gelauff is er ook sprake van een kloof in de werker, name-
lijk tussen de identificatie met zijn of haar functie en de solidariteit met de cliënt.
Ook al voelt een hulpverlener zich solidair met zijn of haar cliënt, hij of zij kan
zich niet losmaken van de eigen positie en achtergrond.
Uat betekent dat de eigen achtergrond en geschiedenis van de hulpverlener mee-
speelt in de wijze waarop de hulpverlening zich voltrekt, waar de mogelijkheden
en beperkingen liggen in de contacten met de cliënt. Een van de basisopgaven
van de opleiding is, dat de professionele hulpverlener zich daatvan bew~ist is en
ook 'doorheeft' hoe dat bij hem of haar werkt, ook waar het hem of haar belem-
mert.
In het voorgaande heb ik met opzet drie hulpverleners beschreven die een uit-
e~enlopende achtergrond hebben en daardoor ook o~ verschillende wijze in het
werk terecht zijn gekomen.
Johan is afl:omstig uit een milieu van `kleine middenstand'. Een opleiding `voor-
bij mbo' is ~-oor hem eigenlijk niet weggelegd. De minimumambitie voor een
man in zijn milieu is dat je je brood kan verdienen en een gezin onderhouden.
Niks zelfontplooiing, niks experimenteren met de grenzen van seks en drugs, of
kunst. 'Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg'. Daarin speelt ook de relatie-
ve kwetsbaarheid van zijn milieu een rol. Als hij uit de boot valt heeft dat ernsti-
ger consequenties dan bij iemand van de `upper class'. Ook dat heeft hij gemeen
met zijn cliënten. DZaar Johan valt toch niet helemaal met de mentaliteit van zijn
milieu samen. Hij is eigenwijs en maakt tvzie met zijn leraren en zijn vader. Zelfs

~ Gelatiff, iq9~.
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de politie en de kinderbescherming komen eraan te pas. Bij de 1`~larine raakt hij
zijn wilde haren kwijt. Maar hij blijft een buitenbeentje in zijn familie.
Als hij later kiest voor het vak van hulpverlener wordt hij opnietnv een buiten-
beentje. En dat geeft hem een basis voor het begrijpen van zijn klanten. Dat zijn
immers ook buitenbeentjes.
Maar tegelijk brengen zijn fnnctie en zijn positie met zich mee, dat hij meer doet
dan zijn cliënten begrijpen. Hij dient ook de doelstelling van zijn instelling en de
opdracht van de maatschappij te verwezenlijken. Dat is dus de spanning waar
Gelauff over spreekt en die iedere hulpverlener aan den lijve et-~-aart.
Iets vergelijkbaars is aan de hand bij de reclasseringsmaatschappelijk werkster
Amal. Zij heeft dezelfde etnische achtergrond als haar Marokkaanse cliënten. Zij
kan begrijpen dat zij zich tegenor~er de Nederlandse samenleving voelen staan.
Zij heeft ook de pijn gevoeld van een buitenstaander te zijn. Maar ze is daar an-
ders mee omgegaan en dat heeft haar veel moeite en strijd gekost. 1~lisschien
heeft ze daardoor wel meer moeite zich solidair met Ahmed en Hamid te voelen
dan sommige antochtone werkers. Zij hebben het erbij laten zitten en voor de,
althans op korte termijn, makkelijke weg van de criminaliteit gekozen. Daarbij
speelt wellicht ook het feit een rol dat zij als vrotnv in haar milietr zoveel minder
vrijheden had dan jongens en mannen.
Maar ook bij Ainal is haar fimctie en positie dttidelijk. Zij heeft een opdracht
minstens te proberen haar cliënten weer op 'het rechte pad' te krijgen. En in het
contact met de ouders van cliënten, voelt zij de gelijkenis met haar eigen ge-
schiedenis, de spanningen tussen mannen en vrouwen, de ingewikkelde rol van
de religie, die toch ook houvast en diepte geeft aan het leven. Maar haar beroep
en haar functie plaatsen haar in het kader van de Nederlandse samenle~~ng.
Bij Margreet is het weer iets anders en toch ook vergelijkbaar. 'Lij is opgegroeid
in het beschermde en min of ineer luxueuze ~vereldje van de betere midden-
klasse. In haar milieu waren de grenzen ruim en zij kon naar hartelust etperi-
menteren. Zelfs al waren haar ouders in zekere zin ook hulpverleners, zij had
eigenlijk geen weet van de keiharde wereld waarin de cliënten van de reclasse-
ring meestal leven.
Tijdens haar stage in het opvanghuis kwam zij als het ware ineens oog in oog te
staan met de tragedies van jonge mensen waatti~an zij tevoren alleen theoretisch
op de hoogte was. Dat schokte haar hevig en veranderde haar leven en haar le-
vensinstelling. Haar motivatie voor de hulpverlening betekende een bijna on-
voor-waardelijke solidariteit met haar cliërrten. Dat legt niet alleen een grote druk
op haar persoonlijke leven, maar brengt haar ook in conflict met de eisen van
haar instelling.

~.6. De instelling

Johan, Amal en Margreet hebben niet alleen met zichzelf en hun cliënt te maken.
Zelfs als ze als vrijwilliger onbezoldigd hun werk zouden doen, zoals vroeger
gebeurde, dan nog waren ze niet geheel vrij en onafliankelijk. Zoals gezegd, de
instelling bij wie ze in dienst zijn legitimeert én bepaalt htu~ bemoeienis. En die
instelling is ook niet vrij in haar doen en laten, maar is verhonden met een werk-
veld. In dit geval is dat het terrein van jttstitie en strafrecht.
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Er is een tijd geweest waarin de hulpverleners zich zo weinig mogelijk gelegen
lieten liggen aan htm opdrachtgevers. Zij claimden in principe een onbeperkte
autonomie. Soms gebeurde dat op grond van professionele argumenten: `Wij
hebben een unieke deskundigheid, daar moeten anderen van afblijven.' Soms
gebeurde het ook met politieke argumenten: `De instelling is deel van het onder-
drukkende svsteem en wij zijn solidair met onze cliënten, die immers slachtoffer
zijn van het svsteem.'~
Óm verschillende redenen is deze overtrokken opvatting van professionaliteit
onder hulpverlene~rs, ook onder andere beroepsgroepen dan maatschappelijk
werkers, verlaten. Op de teloorgang van de politieke ambities van de hulpverle-
ners hoe~-en we niet verder in te gaan.~
De belangrijkste rede~n is het groeiende inzicht dat de hlilpverlening nooit in een
luchtledig plaatsvindt. De hulpverlener en zijn cliënt maken deel uit van een
maatschappe~lijk sy~steem. Daar hoort de instelling van de hulpverlener bij, maar
ook het netwerk van de cliënt. En ook de buurt waarin de situatie zich afspeelt.
En de eventuele slachtoffeis met hun relatienetwerk. Uiteindelijk ook degenen
die het salaris van de hulpverleners betalen, de belastingbetalers dan wel dege-
nen die namens hen beslissen over de besteding van het belastinggeld.
Dat wil zeggen dat hulpverlening transparant moet zijn. De hulpverlener moet
zich tegenover de cliënt en de samenleving veranrivoorden. Niet alleen vanwege
het geld, maar ook vanwege de controleerbaarheid op fouten en misstanden.
Ook heeft onder htilpverleners het inzicht terrein gewonnen dat hun werk alleen
resultaat kan hebben als het in sainenwerking met anderen gebeurt. Dat lijkt
~-anzelfsprekender dan het is. Het betekent niet alleen een relativering - wat iets
anders is dan beperking - van de autonomie van de hulpverlener, maar ook een
aanpassing van het beleid van de instelling.
En daar zit hein vaak de kneep. Want die instelling bevindt zich in de huidige
ontwila:eling ~-an ons zorgstelsel in een merkwaardige paradox. Enerzijds wordt
zij aangezet tot 'marktwerking' en concurrentie, hetgeen samenwerking mis-
schien niet uitsluit maar toch moeizaam maakt, anderzijds wordt van haar ver-
wacht dat zij in alle openheid samenwerkt met anderen.
De overheid speelt daarin een tweeslachtige rol. Enerzijds wordt marktwerking,
decentralisatie en creativiteit van de instellingen geëist, anderzijds komen er nog
steeds meer regels en voorschriften, worden fusies afgedwongen. Instellingen
worden afgerekend op hun resultaten. Maar wat die resultaten precies inhouden
daar wordt ~-erschillend over gedacht. En die gedachten veranderen reeds als
men nog bezig is de vorige uit te werken.b
Het zou wel eens deze paradoK kunnen zijn die de steeds weerkerende klacht,
bijvoorbeeld van Peter Lankhoist in een inter~~iew in de Volkskrant dat ondanks
alle adviezen daartoe, instellingen en instanties rondom de jeugdzorg nog steeds
niet kunnen samenwerken.'
Soms heeft men de indruk dat de instellingen voor hulpverlening een deel van
het probleem aan het worden zijn.

;
n

7,ie: Sluiter,'rraas en Vaii Zijderveld , i997.
Zie ook: Vaii der Laan, i994.
Peter Lankhorst: 'De jeugdhulp ~erzuipt in de bureaucratie', de Volkskrant, i8 decem-
ber 2oui; zie ookhoofdstuk 3.
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~.~. De opleiding

Zowel ten aanzien van de uitvoering als ten aanzien van de status of 'prestige'
van het werk speelt voor de professional de opleiding een grote roL Maar het
gaat verder.
De wijze waarop de professional naar zijn of haar werk kijkt, de benadering van
de problemen van de cliënten, wordt mede bepaald door wat zij op de opleiding
hebben geleerd. Ook hun houding tegenover de instelling en de doelstelling
daarvan wordt voor een groot deel bepaald door de opleiding.
Vandaar dat de opleiding van de hulpverleners zoveel invloed heeft op hoe de
cliënt, in ons geval de jeugdige delinquent, wordt benaderd, hoe zijn of haar pro-
blemen als het ware worden gedetïnieerd.
In het kader van deze studie over het ontstaan en de ontwikl:eling van jeugdcri-
minaliteit en de behandelingsmogelijkheden van de jeugdige delinquenten speelt
de opleiding van de hulpverleners, evenals de wetenschap, een rol op de achter-
grond. Maar die rol is daarom niet minder belangrijk.
Er zou nog veel meer over te zeggen zijn, maar dat zou ons buiten het kader r-an
deze studie brengen. Daarom alleen nog enkele punten.
i. De opleiding, met name een beroepsopleiding en dan weer in het bijzonder

een beroepsopleíding voor hulpverlener, is niet alleen maar het aanleren van
kennis en vaardigheid, maar impliceert ook een mate van persoonlijkheids-
vorming. Voor verschillende categorieën studenten heeft dit een Llltee1110-
pende betekenis. Johan heeft al een tlinke levenseivaring achter zich en is
eigenlijk al 'in het leven gesetteld'. Hij heeft vrouw en kinderen. Voor hem be-
tekent de opleiding vooral dat hij andels tegen het leven aan gaat kijken, dat
hij zaken anders benoemt en ook het verhaal van zijn eigen leven in een ander
licht beziet. Dat heeft consequenties voor zijn privé-relaties, bijvoorbeeld ten
aanzien van zijn vrouw en schoonzus en andere familie. Maar het heeft ook
consequenties voor zijn kijk op en mate van identificatie met zijn cliënten. De
ruzies met zijn vader, de vel-wijderíng van school en zijn dienst bij de blarine
krijgen met terugwerkende kracht een andere Uetekenis. 'Voor hetzelfde geld
had hij zelf crimineel kunnen worden.'
Voor Amal betekent haar opleiding vooral een confrontatie met een deel v~u~
de samenleving waar zij tot dan toe geen weet van had. "Lij verovert door die
opleiding een plaats in die samenleving en dat beïnvloedt haar relatie tot haar
ouders en haar familie. De wijze waarop zij met haar culturele achtergrond
omgaat verandert en dat is niet eenvoudig.

2. De hier bedoelde persoonlijkheidsvorming staat uiteraard niet los van de
opgedane informatie en vaardigheidstraining. Die informatie opent, dat geldt
voor Johan evenzeer als voor Amal en Margreet, nieuwe gezichtspunten en
nieuwe definities van feiten en verschijnselen.
1~1aar, juist omdat de opleiding betrekkelijk beperkt is in de tijd, ontkomt de
informatie niet aan een bepaalde eenzijdigheid. Docenten hebben zo htm
stokpaardjes en er is vaak onvoldoende tijd om die met studenten kritisch te
Uekijken. In de praktijk worden deze eenzijdighecíen van de opleiding vaak
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wel gerelativeerd, maar afhankelijk van de instelling en de daar werkende
functionarissen ook wel versterkt.s
Recentelijk wordt er door verschillende auteursy op gewezen dat in de hulp-
verlening (te) weinig aandacht is voor de specifieke eisen die het werken met
jongens stelt. Dat geldt ook voor het onderwijs. Doordat in deze sector over-
wegend vrouwen werkzaam zijn en ook in de opleiding een feminiserend of
seksespecifiek gezichtsptmt veel aandacht krijgt (overigens terecht), wordt
het gedrag van jongens vanuit een vrouwelijk standpunt beoordeeld en soms
gediskwalificeerd. Werkers zoals Johan, die eigenlijk best wel begrip hebben
voor het stoere 'macho-achtige' gedrag vau hun manlijke cliënten, krijgen in
de opleidingsgroep en vaak ook van docenten `de tvind van voren'.
De ontwikkelingen in de praktijk en die in de opleidingen houden niet altijd
gelijke tred. Dat kan ook eigenlijk niet omdat opleidingen, dat geldt voor be-
roepsopleidingen evenzeer als voor universiteiten, opleiden voor een breed
beroepsveld. In de praktijk zien we steeds weer een roep om toegespitste ge-
specialiseerde opleidingen, terwijl tegelijkertijd van de afgestudeerden een
brede oriëntatie wordt geëist.
In een presentatie over de `Glenn Mills School' voor jeugdige delinquenten
werd gezegd dat men als begeleiders liever oud-mariniers of ex-politieagen-
ten had dan afgestudeerden van Sociale Academies.~~
Overigens ontslaat dit de opleidingen niet van de plicht zich te blijven oriën-
teren op de ontwikkelingen in het veld en de eisen die dit aan opleidingen
stelt.

3.

~.8. Conclusies

De hier beschreven hulpverleners worden in hun functioneren door ten minste
vier factoren beïm,loed:

i. Hun persoonlijke geschiedenis, inclusief hun persoonlijke waarden en
normen. Daar hoort ook bij de motivatie om te kiezen voor hun beroep.

z. De situatie van htm cliënten en de mate waarin zij zich daarmee kunnen
identificeren.

3. De instelling waar zij bij in dienst zijn en het beleid dat deze instelling
voert ten aanzien van hun werk.

4. De opleiding die zij voor het beroep hebben gevolgd en die hen tot `profes-
sionals' heeft gemaakt, met een eigen beroepsidentiteit en daarbij horende
verantwoordelijkheid.

A4en zou als apart punt nog kunnen noemen de beroepsorganisatie van maat-
schappelijk werkers, die mede gestalte geeft aan hun professionaliteit Deze or-
ganisatie heeft een beroepscode geformuleerd, waar de bij de organisatie
aangesloten maatschappelijk werkers geacht worden zich aan te houden. Deze

s De theorie ~ an Nag~. betreffende lo~~aliteit ~~an l:inderen aan hun ouders heeft vaak
geleid tot onverantwoorde 'thuisplaatsingen' ~.an kinderen voor wie dit ongewenst
~~'aS.

~b'oltering, i988; t995; Duindam i99z.
~'an der Kolk en Dlesman, i999.
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code kan echter niet dwingend worden opgelegd. Lidmaatschap van de beroeps-
organisatie, de Vereniging van Maatschappelijk Werkenden, is ook geen voor-
waarde om het beroep van maatschappelijk werker nit te oefenen. De invloed
van de beroepsoiganisatie is voor het functioneren van de hulpverleneis is dan
ook enigszins op afstand en vrijblijvend. Dat wil niet zeggen dat zij voor veel
maatschappelijk werkers niet een belangrijke fimctíe heeft.

Dat laatste punt geeft meteen al een mogelijke bron van problemen aan. De pro-
fessionaliteit van maatschappelijk werkers is niet onomstreden en niet ste~-ig
wettelijk verankerd, zoals dat bijvoorbeeld wel bij artsen, advocaten en in min-
dere inate bij verpleegkundigen en fysiotherapeuten het geval is. Zij zijn opgeleid
en eivaren zich ook als professionals met een eigenstandige beroepsidentiteit,
maar zij ktmnen zich, noch tegenover de instelling, noch tegenover de rechterlij-
ke instanties daarop beroepen.
Als ik terugkeer naar de hierboven beschreven werkers, dan moet ik constateren
dat de genoemde vier punten evenzovele spanningsgebieden opleveren. De htdp-
verleners worden voortdurend gedwongen om de invloeden tegen elkaar af te
wegen en niet zelden zijn de krachten tegengesteld.
In het contact tussen de hulpverlener en de cliënt, in ons geval de reclasserings-
maatschappelijk werker en de jeugdige delinquent, staan twee personen tegen-
over elkaar die elk htm eigen achtergrond hebben. Hoezeer ook de im-loed van
de instelling door protocollen en methodische aanwijzingen is versterkt, als de
hulpverlener tegenover de cliënt staat, staat hij of zij daar als persoon.~~
De hulpverlener moet zich als persoon verhouden tot zijn cliënt en zijn instelling.
Daarbij spelen altijd zijn eigen normen en waarden, zijn eigen achtergrond, in-
clusief opleiding en professionaliteit een doorslaggevende rol. Deze zaken bepa-
len hoe hij de cliënt tegemoet treedt, in hoeverre hij of zij in staat is deze te
accepteren en te begrijpen. Maar ook bepalen zij in hoeverre de hulpverlener het
beleid en de aanwijzingen van de instelling interpreteert en waar hij of zij de
grenzen legt van wat voor hem of haar acceptabel is.
We hebben gezien dat deze rol van de hulpverlener wordt bepaald door soms
nogal conflicterende invloeden. De htilpverlener en niemand anders zal in deze
conflicten een eigen weg moeten zoeken. Daarbij ktmnen de hulpverleners ge-
holpen en onderstennd worden door supeivisie, praktijkbegeleiding en ad~~ies
van gedragsdeskundigen. In het concrete htdpverleningscontact staan zij echter
alleen tegenover de cliënt(en).

~~ Zie bijvoorbeeld: 'Methodiekbeschrijving ITB-Crienl' Lous Krechtig, in opdracht ~an
het Ministerie van Justitie, 2004.
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OVER GROTE EN KLEINE VERHALEN

8.i. Inleiding

We komen nu op een cruciaal gedeelte van deze studie. En misschien ook wel het
moeilijkste en het meest speculatieve. Het gaat nu o~-er de onderzoeksvraag 3:
Hoe kunnen we de d~-namiek en de achtergroncl van delinquent gedrag van jeug-
digen beter begrijpen en beschrijven om tot een betere hulpverlening en bejege-
ning te komen?
Ik vvil deze vraagstelling wat meer uitwerken en een verband leggen iuet vorige
hoofdstukl:en: Hoe kunnen we hetgeen in het voorgaande van deze studie gezegd
is over de invloeden die hebben geleid tot delinquent gedrag, de (falende) opvoe-
ding, de groepscultuur, de antisociale jeugdsubcultuur, toepassen op het gedrag
en de mentaliteit, 'de wereld' van concrete jeugdige delinquenten'? En hoe kun-
nen we - in casu de hulpverleners - doordringen in deze wereld en met de be-
trokken jongeren in communicatie treden?
In de vooigaande hoofdshikken hebben we gezien dat er bij de genoemde com-
municatie ten minste twee partijen betrokken zijn: de dader(s) en de hulpverle-
ner(s). Uiteraard zijn er meer partijen: de slachtoffers, de politie en justitie.
Maar deze studie is nu eenmaal geschreven ten behoeve van hulpverleners en
door iemand die alleen op dat punt deskundig is.
Overigens zij erop gewezen dat het niet de bedoeling is een bepaalde behande-
lings- of hulpverleningsmethode voor jeugdige criminelen te ontwikkelen. De
bedoeling is slechts om enkele begrippen en gezichtsptmten uit te werken die
mogelijk kunnen dienen bij het ontwerpen van behandelingsmethoden.
Als we de mogelijkheden en problemen van comnnulicatie tussen daders en
hulpverleners willen bestuderen moeten we dus niet alleen naar de wereld van
de dader kijken, maar ook naar die van de hulpverlener. Bovendien moet duide-
lijk zijn dat het in deze studie gaat om `een dialoog tegen wil en dank'. Er is spra-
ke van wat men in de hulpverleningsliteratutu- pleegt te noemen ~edtuon~en
hiilpuerleniitg. ~
De jeugdige delinquent zit over het algemeen niet op bemoeienis en hulpverle-
ning te wachten. En zo hij die hulpverlening al accepteert, dan waaischijnlijk op
pragmatische gronden, bijvoorbeeld om eerder vrij te komen.
Al spoedig zal blijken dat de doelstellingen van de cliënt (de dader) en die van de
hulpverlener (en vooral diens opdrachtgever) nogal van elkaar vecschillen.
Niettemin zijn de jeugdige delinquent en de hulpverlener tot een dialoog, in wel-
ke vorm dan ook, veroordeeld. En het is de opdracht van de hulpverlener om die
dialoog tot stand te brengen. Er bestaat zoiets als een methodiek ~-an gedwongen

'Lie Siemen Spinder, Karl Ernst Hesser en Anjo ~~an Hout: 'lle ongevraagde bemoeie-
nis van de gezinsvoogdijwerker met de opvoedii~g' en ~~ictor van den Besselaar: '~'uile
handen in de ~edwongen hulpverlening', In: Victor van den Besselaar (red.): 'Zorgvul-
dig Hulpverlene~i~, iyyy; Lou Jagt, i997.
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hulpverlening, `bemoeizorg', zo men wil, maar daar komen we later op terug.
Eerst gaan we iets fnndamenteler te werk.
In de voorgaande twee hoofdstukken hebben we een aantal situaties weerge-
geven, van daders en hulpverleners. We hebben geprobeerd deze situaties van
individuele mensen los te maken, of minstens te onderscheiden van wat men de
beschonwingen van de we~tenschap en beleidsnoties zou knnnen noemen.
De situaties van betrokkenen, bijvoorbeeld bij een misdrijf, raken elkaar en ra-
ken met elkaar verward. Er is behalve van een dialoog tegen wil en dank, sprake
van `een netwerk' van sitnaties en ontwikkelingen, Slachtoffer en dader, maar
ook dader, slachtoffer en htilpverlener ktmnen niet meer om elkaar heen. Ze
spelen ieder hun rol en die kunnen ze niet `afschudden'. Maar in dat geheel spe-
len ook instellingen en instanties mee. Zij ontlenen htm bestaansrecht en hun
legitimatie aan het handelen van de concrete personen, ook al zijn ze zich daar-
~~an soms nanwelijks nog bewust.
Ik wil mijn, in de inleiding genoemde, uitgangspunt, een hermeneutische be-
nadering van mijn onderwerp recht doen. Deze hermeneutische benadering
hottdt immers in dat wij proberen een verschijnsel (de jengdcriminaliteit), en
een gebeuren (het concrete misdrijf) alsmede de daarbij betrokken personen te
begrijpen. Voor de goede orde: begrijpen is iets anders dan goedkeuren.
Dat begrijpen betekent niet alleen kennis nemen van de feiten, maar ook van de
gevoelens, de waardeoriëntaties en betekenis van die feiten, jawel de uerhalen.
Ik wil daartoe in eerste instantie uitgaan van onder andere een artikel van A.J.
Nijk: 'Het hermeneutische aspect van de andragogie'.- Mijns inziens heeft Nijk in
dit artikel een fitndamentele doordenking van het hulpverleningsproces gegeven,
dat op vele vormen van agogisch werk van toepassing is.
Centraal staat in het artikel van Nijk `het verhaal', als aspect van het handelen.
Dat begrip is door anderen na hem verhelderd en uitgewerkt. En in het navol-
gende probeer ik daaraan ook een bijdrage te leveren. Ook bij Nijk is het verhaal,
met name dat van de cliënt, meer dan alleen de objectieve geschiedenis, doch
ook de persoonlijke interpretatie en zingeving et-~-an.
Ik ~-ersta in dit verband dus onder 'verhaal': de vertelling van de persoonlijke (of
gemeenschappelijke) geschiedenis, zoals deze door een persoon (of gemeen-
schap) wordt ei-v~aren, geïnterpreteerd en van zinge~~ing voorzien. Ik geef daar-
mee een iets andere inhoud aan het begrip dan Nijk en integreer de begrippen
`acti~-iteit', 'im-entie' en `bevinding' in het verhaal en voeg daar de persoonlijke
geschiedenis aan toe.

Ik wil in dit hoofdstnk eerst stil staan bij het begrip `verhaal'. Daarbij wil ik het
ondeischeid weergeven tussen de zogenaamde `grote verhalen' en `kleine verha-
len'. Heel kort, wil ik ook iets zeggen over de filosofische achtergrond van deze
begrippen.
Vei-~~olgens wil ik ingaan op de Ueschouwing van Nijk over 'het verhaal in de an-
dragogie' en enkele commentaren daarop. Dat brengt mij bij de relatie tussen
andragogie en pedagogie. Immers de problematiek van de jeugdcriminaliteit
beweegt zich voortdtn-end tussen beide terreinen heen en weer.

- In A.J. I~ijl: :' De m~~the van de zelfontplooiing', t9~8.
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Een ander onderwerp dat in dit verband nadere beschointi~ng noodzakelijk
maakt is de problematiek van gedwongen hulpverlening. Zoals gezegd zitten de
jeugdige delinquent en vaak ook diens ouders of opvoeders niet op deze hulpver-
lening te wachten. Het is zelfs de vraag of zij deze bemoeienis als hulp en.aren.
Tenslotte wil ik aangeven hoe alle betrokkenen, de jeugdige delinquent, zijn of
haar opvoeders, de groepsgenoten, de hulp~-erleners en de samenleving in een
netwerk van verhalen op elkaar betrokken zijn. Daarbij moet aan de orde ko~nen
hoe de dialoog tussen cliënt(en) en htilpverlener(s) in dit netwerk functioneert
en gesitueerd is.

8.a. De grote en de kleine verhalen

Er wordt tegenwoordig alom gesproken over de `teloorgang van de Grote Verha-
len'. Wat daarmee wordt bedoeld is niet altijd duidelijk of eenduidig. Soms duidt
men op verlies aan geloofwaardigheid van grote ideologieën, als het commu-
nisme, het socialisme en het idealisme, zelfs het christendom. Soms bedoelt men
de afbrokkeling van tradities en traditionele gemeenschappen. Soms heeft men
ook een crisis van normen en waarden op het oog, waar immers steeds meer de
algemene geldigheid van normen en waarden in het geding is (zie ook hoofdstuk
5, `Dialoog tegen wil en dank').
In wezen refereert de discussie over deze zaken aan een groep filosofen, die wel
worden aangeduid als de `postmodernisten'. i
Het zou buiten het bestek van deze studie voeren om op deze specifieke filosofi-
sche materie verder in te gaan. Maar we kunnen er niet omheen iets te zeggen
over het verhaalbegrip en daarbij het onderscheid tussen `grote verhalen' en
`kleine verhalen' te verduidelijken.
Het gaat dan om wat Liotard~ noemt: het narratieve weten of het narratieve dis-
cours, dit in onderscheid met enerzijds het `cognitieve discours', men zou kun-
nen zeggen: het rationele denken op basis van (de kennis van) objectieve feiten
en anderzijds het `performatieve discours', men zou kunnen zeggen (de kennis
van) het praktisch bruikbare en toepasbare, gericht op het zich presenteren en
overleven in de wereld.
Het narratieve weten drukt zich uit ín een uerhaal. Dat wil zeggen dat de kennis
en informatie wordt begrepen en gewaardeerd tegen de achtergrond van wat
men zou kunnen noemen een samenhangende visie op hoe de wereld en ons
leven in elkaar zit en hoe ons leven zich verhoudt tot de historie.
Bij de grote verhalen gaat het dan om een visie op de historie van de mensheid
en de samenleving. George Steiner heeft betoogd dat deze visie vrijwel altijd een
al of niet geseculariseerd `heilsverhaal' inhoudt..~ Het individuele leven van men-
sen ontleent zijn betekenis daaraan. Een heilsverhaal gaat vrijwel altijd over een
noodsituatie, door onderdrukking of onwetendheid veroorzaakte om-rijheid en
de weg die tot be~-rijding leidt.

3 Belangrijke ~.ertegenwoordigers zijn de Fransman Jean-Fran~ois Liotard, de Ameri-
kaan Richard Rort~- en in zekere zin de Brits-Oostenrijke filosoof George Steiner.

-~ Jean-Francois Liotard, iq88.
5 G. Steiner: 'Throngh a glass darkl~~'; Huizingalezing, i987.
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Om een voorbeeld te noemen. In het christelijke denken is dit verhaal als volgt
samen te vatten: `De mens is veiti-allen tot zonde (meer modern gezegd: leeft in
een gebroken wereld), maar het lijden en sterven van Christus heeft de vloek van
de zonde opgeheven door de verlossing (moderner gezegd: het evangelie van
Christus opent een nieuw perspectief op een 'geheelde', wereld). Het einde van
het verhaal is `het Nieuwe Jeruzalem' aan het einde der tijden (of: de hoop op en
verwachting van een betere en rechtvaardiger wereld).
Een ander voorbeeld, het socialisme (in zijn klassieke vorm): door het kapita-
lisme wordt de grote massa van het volk (de arbeiders) onderdrukt en gekneveld
door een kleine elite van economische machthebbers. De arbeiders kunnen zich
echter verenigen in de arbeidersbeweging en door het ontketenen van een sociale
revolutie ( in welke vorm dan ook) de macht op de kapitalisten veroveren. Daar-
door zal de onderdrukl:ing worden opgeheven en zal er een maatschappij ont-
staan waarin goederen rechtvaardig worden verdeeld en alle mensen tot hun
recht komen.
Het indi~~duele leven van concrete mensen wordt tegen de achtergrond van deze
Grote Verhalen van betekenis voorzien.
Om het eens toe te passen op onze jeugdcriminaliteit: In het christelijke denken

is jeugdcriminaliteit een gevolg van de zonde of van de gebrokenheid van de

wereld. In de klassieke vorm zal de hulpverlening er in wezen in moeten bestaan
de jeugdige tot het geloof in Christus te bekeren. Maar ook in de moderne vorm

zal de motivatie van de hulpverlening worden gevonden in het werken, op grond

van het geloof, aan een betere, rechtvaardige wereld.
In het socialistische denken is jeugdcriminaliteit, ininstens mede, een gevolg van

de kapitalistische onderdrukking. Zowel het ontstaan als de oplossing van het
probleem moet worden gezocht in het schema 'onderdrukking - revolutie - be-
vrijding'. Concreet gaat het er dan om jonge mensen politiek bewust te maken,

zodat zij hF.In energie en agressie ricllten tegen de machthebbers en niet tegen
onschuldige medearbeiders.
De postmodernisten betogen nu dat deze grote heilsverhalen in de laatste decen-
nia hun algemene geloofivaardigheid beginnen te verliezen of al verloren hebben.
Een van de oorzaken daarvan zou zijn de toename van kennis en informatie Uij
grote groepen mensen, via media en informatietechnologie. Door deze informa-
tie wordt genadeloos duidelijk dat de pretenties van de Grote Verhalen, niet al-
leen socialisme en liberalisme (in de klassieke vorm), maar ook het christendom,
niet kunnen worden waargemaakt. Een andere oorzaak is de ontbinding van
natuurlijke leefgemeenschappen, levensbeschouwelijke maar ook etnische groe-
pen. Door de moderne techniek worden mensen mobiel en komen op ongeë-
venaarde wijze in aanraking met andere oriëntaties, zo men wil: `verhalen'. De
geloofwaardigheid berust immers grotendeels op hun pretentie van universele
geldigheid.h
Verschillende filosofen, waaronder ten onzent Kunneman, betogen dat men de
ontbinding van de Grote Verhalen ook kan zien als bevrijding. Door deze 'ont-
binding' krijgt de mens de ruimte om zijn of haar eigen verhaal te vertellen en
daarbij bevindt het individu zich in een levende communicatie met levende me-

~ Zie Karin Armstrong: 'De Strijd om God~, 2000, ocer het fundamentalisme als kramp-
achtige poging de confrontatie met het andere te ontgaan.

158



O~-rtz GKC~Te r~; K~.rttir ~'~~:art.~tr:v

demensen. De teloorgang van de `Grote Verhalen' kan dus worden gezien als een
bevrijding en toegang tot autonomie en authenticiteit.-
We komen dan op de `kleine verhalen', de verhalen van concrete mensen en
groepen van mensen. Over deze verhalen heeft Nijk het in feite in zijn beschou-
wing over `het hermeneutische aspect van de andragogie'.
Ook deze kleine verhalen zijn een vorm van `narratief weten'. De heilsgeschiede-
nis van de mensheid en de samenleving is nu ingekrompen tot de `heilsgeschie-
denis' van een individueel mens, eventueel van een groep mensen als een gezin,
een familie, een vriendenpaar. Maar het is eeti lteilsgeschiedenis. Dat wil zeggen
dat de feiten, gebeurtenissen, relaties en activiteiten worden geïnterpreteerd
tegen de achtergrond van een idee en verwachting die de mens van zijn of haar
leven heeft.
Deze individuele heilsgeschiedenissen zijn in onze tijd steeds minder gerelateerd
aan de `Grote Verhalen' en worden door concrete mensen of kleine groepen zelf
ontworpen. Dat impliceert minstens dat mensen over hun bestaan kunnen na-
denken en zich op basis van hun verleden en actuele situatie een toekomst ont-
werpen.
In de meeste gevallen kunnen we hier de jeugdige delinquent niet goed als voor-
beeld nemen, want die heeft nu juist geen verhaal in deze zin. Er is zelden sprake
van een bewust nadenken over heden, verleden en toekomst, noch van een beeld
van wat men met het leven wil. Dat is nu juist het Uelangrijkste probleem van de
jeugdige delinquent. Hij leeft in een soort `samengebald' heden, waarin hij zich
van dag tot dag, van uur tot uur probeert staande te houden. Bij de bespreking
van het begrip `performance' kom ik daar nog op terug.

8.3. Het verhaal in de andragogie

Andragogie, we hebben dit al in de inleiding gezien, gaat over hat~delen en over
beïnvloeding van dit handelen. Dat handelen betreft in eerste instantie dat van
de cliënt, in ons betoog de delinquent, zijn of haar ouders~opvoeders en eventu-
eel ook het slachtoffer. De andragoog wordt door deze cliënt, die in zijn of haar
handelen is vastgelopen, `geen raad meer weet', te hulp geroepen. We zien echter
in het geval van onze jeugdige delinquenten dat zij deze hulp zelf helemaal niet
inroepen, haar integendeel als ongewenste bemoeienis zo snel mogelijk kwijt
willen. Niettemin staat de andragoog als hulpverlener ook in deze gevallen voor
de opgave om in te grijpen in het handelen en ik zeg maar alvast: het t~erhaal van
de cliënt. En de (andr)agologie als wetenschap bestudeert de effectiviteit, de
intentie, de waardeoriëntatie van deze bezigheid van de andragoog.
Om in dit handelen van de cliënt te kunnen ingrijpen dient de andragoog dit te
begrijpen. Nijks noemt dit `het hetmeneutische aspect van de andragogie'. In een
ander opstel stelt Nijk~~ dat `de verbinding tussen handelen en hermeneutiek tot
stand wordt gebracht via de notie intentionaliteit'.
Ik volg het betoog van Nijk verder: `Dat iemands handelen intentioneel is wil
zeggen, dat hij ten minste en in eerste instantie aan zichzelf een verhaal (...) over

Kunneman: ' Van theemutscultuur naar walkmanego~, i996.
8 NiJ~, 1977.
9 Nijk: Andragologie en filosofie, i977.
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dit handelen kan vertellen, waarin de strekking van dit handelen herkenbaar,
inzichtelijk en begrijpelijk wordt. Het wil zeggen dat dit handelen `erop is aan-
gelegd om door betrokkene zelf verwoord, gerechtvaardigd, gelegitimeerd te
worden.' Iemand helpen om tot handelen te komen kan betekenen `dat we hem
helpen om te weten wat hij wil, om greep te krijgen op zijn intenties. Daarmee
zijn we dan aangeland bij het hermeneutische aspect van de andragogie.'
In het genoemde opstel 'Het hermeneutische aspect van de andragogie' werkt
Nijk deze gedachte verder uit. Hiertoe onderscheidt hij een aantal aspecten van
het handelen: Ten eerste nctiuiteit, eigenlijk iedere vorm van gedrag, ook het
bewust zich onthouden van acti~~iteit. Als tweede aspect noemt hij inventie, dat is
het vermogen om variaties in het handelen aan te brengen in het omgaan met de
omgeving. Ten derde het uer{taal, dat te maken heeft met de zin en betekenis van

het handelen zoals het in de taal kan worden uitgedrukt. En tenslotte het vierde
aspect, de beuinding, dat naar de verankering van het handelen in de zelferva-
ring en zelfbezinning van de mens verwijst. Men zou ook kunnen zeggen: de
evaluatie van het verhaal en de eventuele rechtvaardiging.
We zien dus dat het verhaal van de cliënt (of de hulpverlener) nooit een kaal
verslag van diens feitelijke handelen is. Het is ingebed in zijn of haar bedoelin-
gen, het vermogen om die bedoelingen te realiseren en van een zingeving te
voorzien.
Wanneer de (andr)agoog in het geding komt gaat het volgens Nijk eigenlijk
steeds om stngner~end handelen. En dat kan weer worden onderscheiden in stag-
nerende 'inventie', stagnerend 'verhaal' en stagnerende `bevinding'. Elk daarvan
vergt een ander soort activiteit en deskundigheid van de (andr)agoog. Soms ligt
de nadruk op technisch en organisatorisch advies, 'consult', soms op hulp bij de
interpretatie van gebeurtenissen en activiteiten en impasses, soms op hulp bij
het evalueren en waarderen van het eigen handelen. `Waar ben ik mee bezig?'
`Is dit wat ik met mijn leven wil?'
In het voorgaande heb ik al betoogd dat het verhaal van de cliënt, zelfs al lijkt
deze nog zo geïsoleerd, nooit op zichzelf staat, maar verweven is met andere ver-
halen. Het is juist die verwevenheid met andere verhalen die tot botsingen, con-

flicten of 'richtingverandering' in het handelen leidt. De verhalen zijn met elkaar
verweven, maar zij dekken elkaar nooit. Ouders of opvoeders kunnen nog zo
betrokken zijn op hun kind, het blijft iemand anders, met een eigen wereld en

een eigen leven. Als ouders dat niet voldoende beseffen, zoals in het voorbeeld

van Lennv in hoofdstuk 6, kan dat een bron zijn van problemen in de opvoeding.

En zo kunnen het authentieke verhaal van de cliënt en de perceptie die de hulp-
verlener van dit verhaal heeft elkaar nooit volledig dekken. Niet alleen omdat de
hulpverlener nooit helemaal in de huid van cliënt kan kruipen, maar ook omdat
in die perceptie de verhalen van anderen noodzakelijker-tvijs meespelen. De
hulpverlener is nooit een verlengstuk van de cliënt. Dat geldt in de gevallen van
jeugdige delinquenten in het bijzonder, maar ook in andere gevallen van hulp-
verlening.

8.4. Netwerk van verhalen

In het ver-volg van zijn opstel stelt Nijk het gesprek tussen de (andr)agoog en de
cliënt centraal. In dit gesprek krijgt de (andr)agogische interventie gestalte. F,n
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van de kant van de andragoog gaat het daarbij vooral om het hlisteren naar het
verhaal van de cliënt. Alleen door goed te luisteren kan hij het begrijpen. Dat is
het hermeneutisch aspect. Nijk gaat zo ver dat hij als voornaamste taak van de
andragologie ziet `als vorm van wetenschapsbeoefening die gericht is op het ver-
beteren van het luisteren, van het vermogen om in deze zin gesprekspartner te
zijn.'
Natuurlijk kan de (andr)agoog zich niet tot dat luisteren beperken. Hij ontkomt
er niet aan kritische vragen te stellen, handelingsalternatieven aan te dragen, uit
te dagen tot meer reflectie. Maar centraal staat het verhaal van de cliënt en diens
handelen. Dat betekent, in de ~~isie van Nijk, een grote terughoudendheid van de
andragoog ten aanzien van intei-~~enties en directe beïnvloeding. De nadruk moet
liggen op `veigroting van de handelingscompetentie' van de cliënt. Die moet met
zijn eigen mogelijkheden uit de impasse komen.
Tot nu toe gaat het steeds om de een-op-een-relatie tussen de andragoog en de
cliënt. Maar is dat het enige?
In de voorgaande hoofdstukken heb ik willen aantonen dat in het geval van wat
ik maar `een andragogische interventie' zal noemen, het niet gaat om één ver-
haal, maar om een heel netwerk van verhalen. De andragogische interventie is in
deze studie gerelateerd aan een misdrijf. Dat misdrijf kent om te beginnen een
dader en een slachtoffer. Maar op het moment dat er sprake is van justitieel in-
grijpen zijn er nog veel meer betrokkenen: de politie, de officier van justitie, de
rechter en de uitvoerders van de bejegening en de hulpverlening. Als we ons tot
het gezichtsptmt van de htilpverlener die de agogische inteiti-entie pleegt beper-
ken, moeten we in ieder geval constateren dat deze in zijn handelen niet alleen
met de jeugdige delinquent, zijn cliënt, te maken heeft, maar ook met al die an-
dere betrokkenen. Dat beïnvloedt zijn interventie, niet alleen de manier waarop
hij luistert, maar ook de wijze waarop hij de dingen die de cliënt hem of haar
vertelt interpreteert.
Als we terugkeren naar het betoog van Nijk doet zich tevens de ~~raag voor in
hoeverre de visie van Nijk vooral geldig is voor de vrijluillige hulpuerlening,
waar een cliënt zelf inziet dat hij of zij niet op eigen kracht met zijn `verhaal' ver-
der kan en daarbij de hulp inroept van een andragoog, pedagoog, casu quo hulp-
verlener.
In het geval van jeugdige delinquenten hebben wij niet te maken met vrijwillige
hulpverlening, doch minstens ook met zoiets als opvoeding en heropvoeding.
Ook in het geval van de `risicogezinnen' waarin deze jeugdigen opgroeien en die
door hulpverleners worden begeleid, hebben wij meestal niet te maken met vrij-
~ti~illige hulpverlening. Bovendien is wat men hier `hulpverlening' noemt, ingebed
in een systeem van strafrecht, interventie vanuit de rechtstaat.

8.5. Nogmaals: pedagogie en andragogie

In de inleiding van deze studie is reeds het een en ander gezegd over de verhou-
ding tussen Pedagogiek en Andragogiek (of Andragologie). We hebben toen ge-
constateerd dat deze studie in wezen op het terrein der Pedagogiek ligt. Er
komen echter tal van elementen van de Andragologie aan de orde. Wij bewegen
ons in wezen op de grens tussen pedagogie en andragogie.
Op dit punt moeten we hier nader ingaan.
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De betogen van Nijk en anderen over 'het verhaal', `de dialoog' en de (andr)ago-
gische interventie, zijn vooral benaderd vanuit het gedachtegoed van de Andra-
gologie. Het gaat dan over de dialoog tussen de hulpverlener en de uolwassen
cliënt.
In de jeugdcriminaliteit hebben wij echter niet te maken met volwassenen, maar
ook niet zonder meer met kinderen. Zoals gezegd be~znden de meeste jeugdige
delinquenten zich qua leeftijd en ontwikkeling op de grens tussen jeugd en vol-
wassenheid. Bovendien hebben we in het totale proces, `het netwerk van ver-
halen', ook met volwassenen te maken: ouders, slachtoffers en andere betrokke-
nen.
In de inleiding en met name in hoofdstuk 2 is tevens reeds betoogd dat de grens
tussen jeugd en vohvassenheid verre van waterdicht is. Veel zaken die voor vol-
wassenen gelden, zijn ook op jeugdigen en kinderen van toepassing. En omge-
keerd.
Niettemin lijkt het goed om toch nog enkele punten aan te stippen die in het
onderscheid tussen de bejegening van jeugdigen en die van volwassenen een rol
spelen.
Ten eerste is er de kwestie van het gezag. In onze cultuur en de meeste andere
culturen zijn kinderen niet zonder meer autonome wezens. Hoezeer we tegen-
woordig ook dit gezag relativeren en de relatieve autonomie van kinderen en
jeugdigen benadrukken, we kunnen er niet omheen dat er zoiets bestaat als ou-
derlijk gezag. Dat betekent onder andere dat de hulpverlening of de justitie ten
aanzien van kinderen en jeugdigen niet mag handelen zonder de ouders daarin
te kennen en te betrekken. Sterker nog, de ouders dienen op dit gezag te worden
aangesproken.
Dat betekent dat er ook sprake is van ouderlijke uerantwoordelijkheid. Er zijn
allerlei discussies over de vraag in hoeverre ouders voor de gevolgen van de da-
den van hun kinderen (bijvoorbeeld financieel) aansprakelijk kunnen worden
gesteld. Maar algemeen wordt toch aangenomen dat ouders verantwoordelijk
zijn, niet alleen voor de verzorging, maar ook voor de handel en wandel van hun
kinderen.~~~ Zij hebben bijvoorbeeld de plicht om hun kinderen naar school te
sturen en kunnen op het verzaken van deze plicht worden aangesproken.
Nu hebben we in de gevallen van jeugdcriminaliteit veelal te maken met situaties
waarin de ouders dit ouderlijke gezag en deze verantwoordelijkheid niet of ge-
brekkig uitoefenen, dan wel het helemaal laten afweten. Als de ouders het laten
afweten zijn de kinderen in principe aan zichzelf overgelaten. Dat is trouwens
niet alleen het geval bij jeugdige delinquenten, maar bij hen `loopt het fout'.
Wanneer het fout loopt en de ouders laten het afweten, neemt de samenleving in
de vorm van de overheid in principe de verantwoordelijkheid en dus ook het
gezag over.l~ Sinds i995 ontleent de overheid het recht en de plicht om in te grij-
pen in opvoedingssituaties mede aan het Internationaal Verdrag inzake de Rech-
ten van het Kind (IVRK).~' In dit verdrag werd onder meer het recht van
kinderen en jeugdigen (tot i8 jaar) op opvoeding en verzorging vastgelegd. Dit

'~ Zie: Van Nijnatten, zooo.
" Zie Perqui~i: De pedagogische verantwoordelijkheid ~~an de samenleving.
~- In i989 werd door de VN het Internationaal ~'erdrag inzake de Rechten van het Kind

opgesteld. Dit ~-erdrag trad in i995 ~'oor Nederland in werking.
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impliceert de plicht van de verdragspartners~landen tot onderstetming van op-
voeding door ouders en andere opvoeders. Anderzijds werd ook het recht vastge-
legd op bescherming van het kind en jeugdige tegen mishandeling, uitbuiting en
andere voor het kind schadelijke opvoedingspraktijken, ook al ~~ndt die plaats
door de natuurlijke ouders en~of opvoeders.
Er is dus een principieel verschil tussen de bemoeienis van een hulpverlener met
een volwassen cliënt en die van een htilpverlener met een jeugdige. En in de situ-
atie van jeugdige delinquenten speelt dit nog sterker, omdat er sprake is van een
gerechtelijk ingrijpen.
De dialoog tussen de jeugdige delinquent Ahmed en de reclasseringsmedewerk-
ster Amal is van een andere aard dan die, in een voorbeeld van Baart, tussen de
andragoog en de vrouw die door haar partner wordt mishandeld en voor het
dilemma staat al dan niet bij hem weg te gaan. Maar er is ook een verschil met
een pedagogische hulpverlener die te maken heeft met een jongere die te kam-
pen heeft met depressieve gevoelens.
We hebben het hieivoor gehad over gedwongen hulpuerlening. In het geval van
jeugdige delinquenten is op twee manieren sprake van gedwongen hulpverle-
ning. Ten eerste neemt de hulpverleningsinstelling namens de staat het gezag
over de jongere tijdelijk waar namens de ouders en ten tweede is het contact
voortgevloeid uit een gerechtelijke sanctie op een strafbaar feit.
Wil dit nu zeggen dat het dialoogmodel van Nijk, met de daarmee verbonden
principes van zorgvuldige hulpverlening, luisteren naar het verhaal van de cliënt
en het erkennen van diens eigenheid, niet van toepassing zijn?
Mijns inziens is dit niet het geval. Wel zijn er twee extra dimensies aan de dia-
loog toegevoegd. Deze speelt zich namelijk af tegen de achtergrond van de ver-
antwoordelijkheid van de samenleving, zowel voor de ontwikkeling van de
jeugdige als voor de bescherming van die samenleving tegen vergrijpen. Tevens
spelen in de dialoog tussen hulpverlener en jeugdige cliënt de ouders, als na-
tuurlijke opvoeders altijd expliciet of impliciet een rol.
Onder andere betekent dit dat geen van beide partijen, de hulpverlener en de
jeugdige delinquent, de dialoog kunnen beëindigen voordat bepaalde doelstellin-
gen zijn bereikt. In die zin is het met recht `een dialoog tegen wil en dank'. Het
betekent ook dat de hulpverlener over een mate van gezag beschikt en daar ook
iets mee zal moeten doen. Hoe dat gebetu't is een kwestie van zorg~~ildig uitge-
wogen methodiek, die ik in dit verband niet verder kan uitwerken. In het laatste
hoofdstuk kom ik nog hierop terug.

8.6. Gedwongen hulpverlening

Wij keren terug naar het betoog van Nijk over `het hermeneutische aspect van de
andragogie'. In deze gedachtegang gaat het initiatief uit van de cliënt en staat
deze centraal in de dialoog met de hulpverlener~andragoog. Verschillende au-
teurs hebben de gedachtegang van Nijk betreffende het verhaal van de cliënt en
diens dialoog met de andragoog becommentarieerd. Met name Andries Baart~,;
heeft opgemerkt dat de dialoog tussen de andragoog en de cliënt `gesitueerd'is.
Hij onderscheidt een `maatschappelijke gesitueerdheid' en een `biografische gesi-

'3 Baart, i985, i995.
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tueerdheid'. Met dit laatste bedoelt hij `dat de productie der betekenissen te allen
tijde moet passen in het levensverhaal van de cliënt'. Met andere woorden deze
cliënt mag in de andragogische dialoog nooit ondergeschikt gemaakt worden aan
de waarheid en de doelstellingen van de andragoog. De cliënt heeft dus het laats-
te woord. Baart voert hier een voorbeeld aan van een vrouw die door haar part-
ner ernstig en voortdurend wordt mishandeld. Ondanks indringende adviezen
van de andragoog wenst zij de relatie niet te verbreken. Volgens Baart dient deze
beslissing in laatste instantie altijd door de andragoog te worden gerespecteerd.
Tegenover het voorbeeld van Baart plaats ik een voorbeeld uit de praktijk van de
jeugdhtilpverlening.
Een meisje van veertien jaar is na een echtscheiding aanvankelijk toegewezen
aan de moeder. Deze is echter niet in staat voor haar te zorgen. Zij is zwaar ver-
slaafd aan drugs en alcohol en dakloos. Na een onderzoek door de Raad voor de
Kinderbescherming wordt de voogdij toegewezen aan de vader. Deze kan de
opvoeding ook niet goed aan. Door hem wordt zij vrijwillig geplaatst in een be-
handelingstehuis voor jeugdigen. Het meisje wil, koste wat het kost, terug naar
haar moeder en heeft zich tot taak gesteld `haar moeder te helpen'. Zij is al ver-
schillende malen uit het tehuis weggelopen en op zoek gegaan naar haar moeder.
De staf van het tehuis doet alle moeite haar ervan te overtuigen dat zij haar moe-
der niet knn helpen en dat een verblijf bij haar moeder op zijn minst schadelijk,
zo niet levensbedreigend zal zijn. Zij blijft echter bij haar beslissing.
In dit geval kunnen de hulpverleners onmogelijk de beslissing van de cliënte
respecteren, hoezeer zij er misschien begrip voor kunnen opbrengen. Er wordt
een ondertoezichtstelling uitgelokt en de vrijwillige hulpverlening wordt omgezet
in een gedwongen hulpverlening. ~~
In dit geval geldt de plicht van de samenle~~ing, in casu de hulpverlening, om het
kind te beschermen tegen ernstige lichamelijke en psychische schade sterker dan
het recht van het kind op een eigen beslissing. Het spreekt vanzelf dat hulpverle-
ners en ook justitiële instanties, zoals de Raad voor de Kinderbescherming met
deze beslissing zeer zorg~~t~ldig om moeten gaan.
Dat brengt mij bij een eeiste conditie die door verschillende schrijvers met be-
trekking tot gedwongen hulpverlening naar voren is gebracht: Het handelen van
de hulpverlener moet in deze gevallen etitra zorgvtildig en transparant (dat wil
zeggen controleerbaar) zijn.~~
Jagt~f~ bespreekt een aantal situaties waarin sprake is van `htilpverlening aan
onvrijwillige cliënten'. Hij bedoelt vooral methodische aanwijzingen te geven,
maar ontkonrt er, evenals de andere genoemde auteurs niet aan om zich met de
motivering en legitimering bezig te houden. Hij verwijst hierbij naar Van der
Laan in zijn proefschrift over `de legitimatieproblemen van het maatschappelijk
werk'.~' Juist bij de onvrijwillige hulpverlening (ik zou hier liever spreken van
interventie) is de motivering en legitimering van extra groot belang.

Ij
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Deze casus werd ingebracht tijdens een studiedag o~-er 'normatieve professionaliteit'
~-an de Hogeschool van Amsterdam op i okt. 2004.
Zie: Jagt, 2ooi; Spinder, Hessen en Van Hont, iy9y; Van den Bersselaar, i999.
Jagt, zooi.
G. ~~an der Laan, i99~~.
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.Jagt wijst erop dat de grens tussen vrijwillige en gedwongen hulpverlening niet
strak te trekl:en is. Hij spreekt van 'drang en dwang' in de hulpverlening. Wan-
neer de ~'olkscredietbank als voo[waarde voor een schuldsanering stelt dat de
betrokkene een begeleiding van het maatschappelijk werk moet accepteren en
een cursus budgetteren volgen, is dat dan vrijwillig of gedwongen? Als de rechter
in ons (in hoofdstuk 6 beschreven) geval van John opschorting van de hechtenis
verbindt aan de voorwaarde dat hij zich onder begeleiding stelt van de jeugdre-
classering, is er dan sprake van vrijwillige of van gedwongen hulpverlening?
Veelal zal de hulpverlener uitgaan van een vrijwillige relatie en daarnaar han-
delen. Maar de cliënt denkt er vaak anders over. Waar ligt de grens tussen hulp-
verlening aan ps}~chiatrische patiënten die ernstig lijden, maar geen `gevaar zijn
voor zichzelf en hun omgev~ng' en zij die dit wel zijn. In het eerste geval is het
alternatief voor niets doen de zogenaamde `bemoeizorg', waarbij men probeert
de cliënt te overreden hulp te aanvaarden, soms zelfs voorzichtig onder druk te
zetten. In het tweede geval heeft men een wettelijke basis om, desnoods tnet
geweld, in te grijpen. De cliënt zal dit zeker niet als hulp e[-~.aren, maar de hulp-
verlener'weet wat goed voor hem is'.
Jagt maakt in dit verband onderscheid tussen `voorwaardelijke hulpverlening' en
'gedwongen hulpverlening'. In het eerste geval is de cliënt in principe vrij de hulp
al of niet te aanvaarden. Maar de consequentie van de weigering is wel dat bij-
voorbeeld de uithuiszetting doorgaat, of de straf wordt uitgevoerd.
In het geval van jeugdige cliënten ligt het anders, in zekere zin eenvoudiger,
maar ook hier zijn er addertjes onder het gras. In het hiervoor gegeven voorbeeld
van het meisje in een behandelingstehuis is de ontwikkeling van drang naar
dwang goed aan te geven. De hulpverleners hopen dat zij later zal inzien dat er in
haar bestwil is gehandeld, maar vooralsnog is dat niet het geval. Zij ziet het ge-
dwongen verblijf in het tehuis als afgedwongen verraad aan haar moeder. Het zal
moeilijk zijn haar ervan te weerhouden weg te lopen en toch naar haar moeder te
gaan. En als het helemaal mis gaat met moeder, hoe zullen de hulpverleners haar
dan verlossen van haar schuldgevoel?
Kij de hulpverlening aan jeugdige delinquenten is er ook sprake van drang en
dwang. In veel gevallen van transacties met de officier van justitie of de rechter
gaat het om ~~oorwaardelijke hulpverlening. De straf wordt opgeschort, mits de
jeugdige en zijn ouders zich onder begeleiding van de jeugdreclassering stellen.
Maar weigering of zelfs maar gebrek aan medewerking, kan tot gevolg hebben
dat de straf alsnog wordt uitgevoerd. In ernstige gevallen kan er zelfs een onder-
toezichtstelling worden uitgesproken, die ook weer tal van gevolgen heeft.
In het geval van Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen (PIJ) is er duidelijk
sprake van dwang. De jeugdige wordt gedwongen om een behandeling, veelal
een combinatie van sociotherapie en psychotherapie te ondergaan.
Jagt en ook de andere genoemde auteurs wijzen erop dat de hulpverlening in al
deze gevallen pas effect heeft als de cliënt uiteindelijk vrijtuillig deze aanvaardt
en zich e[voor inzet. Gelukkig gebeurt dit ook vaak, zoals bijvoorbeeld blijkt in de
gevallen van John en José uit hoofdstuk 6, ook al zijn de resultaten niet direct
merkbaar.
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Als bezwaar tegen de gedachtegang van Baart ten aanzien van het absolute pri-
maat van de cliënt in de hulpverlening stelt Van der Laanls dat er in crisis-
situaties, waarmee de hulpverlener nu eenmaal vaak te maken heeft, altijd het
gevaar dreigt van twee typen fouten, die elkaar schijnen uit te sluiten, namelijk:

i. Ten onrechte ingrijpen. (Hij voert hierbij het voorbeeld aan van de zoge-
naamde `Bolderkaraffaire' in Rotterdam, waarbij een vader werd velvolgd
voor vermeend seksueel misbruik van een kind op grond van een aan-
vechtbare aanwijzing.)

2. Ten om~echte niet ingrijpen. (Hij voert hierbij het voorbeeld aan van een
kind dat door ernstige mishandeling en veiwaarlozing overlijdt, terwijl de
hulpverlenende instanties van de situatie op de hoogte waren, maar niet
ingrepen uit respect voor de 'zelfbeschikking van de cliënt'.)

We komen er, aldus Van der Laan, in deze situaties niet met het primaat van de
cliënt, noch met het zonder meer varen op het kompas van de hulpverlener. Het
enige houvast dat de hulpverlener in de dilemma's heeft is het schema van `zorg-
wldige hulpverlening'.
Eens temeer wordt hiermee duidelijk dat in het handelen van de hulpverlener
niet alleen het verhaal van de cliënt een rol speelt, maar ook dat van andere be-
trokkenen. Daarover zouden vele voorbeelden te geven zijn, waarbij de hulp-
verlener voor dilemma's wordt gesteld en steeds weer het belang van zijn cliënt
moet afwegen tegen andere, voor hem of haar evenzeer legitieme belangen.
Voortbouwend op Habermas komt Van der Laan tot een schema dat bij deze ver-
antwoording gehanteerd kan worden en dat leidt tot wat hij noemt `zorgvuldige
hulpverlening'.
Daartoe moeten we drie niveaus van menselijk handelen onderscheiden:

i. Het niveau van de feitelijke toestand (de objectieve feiten)
2. Het niveau van de sociale werkelijkheid (de waarden en normen die in een

bepaalde cultuur of bepaald milieu gelden)
3. Het niveau van de subjectieve werkelijkheid (de authentieke belevings-

wereld van de betrokken persoon of personen)

Op elk van deze niveaus moet de (andr)agoog zijn handelen legitimeren en dus
ook inzichtelijk maken voor anderen.
In de gedachtegang van Van der Laan is dit zogenaamde `driewereldenschema' in
princiepe van toepassing op alle vormen van (agogische) hulpverlening. In die
zin is het verschil tussen vrijwillige en onvrijwillige hulpverlening, van de hulp-
verlener uit gezien eigenlijk maar betrekkelijk. Men zou kunnen zeggen dat elke
hulpverlening in zekere zin onvrijwillig is en dat ook in de meest gedwongen
hulpverlening het handelen van de hulpverlener altijd is gefocust op het bereiken
van vrijwilligheid bij de cliënt. Bovendien geldt bij alle vormen van agogische
hulpverlening de door Van der Laan geformuleerde eis van transparantíe en
legitimering.

~s G. ~.an der Laan, i99o.
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8.~. Gesitueerde communicatie

In het kader van de hermeneutische benadering van ons ondeltiverp moeten we
het bovenstaande toepassen op de in hoofdstuk 6 Ueschreven praktijksituaties.
We stuiten in eerste instantie dan op het proUleem dat deze situaties zeer ver-
schillend van aard zijn. In het licht van de in dit hoofdstuk weergegeven over-
wegingen vallen er echter enkele punten van overeenkomst op.
Om te beginnen blijkt dat het handelen van de cliënt, in dit geval de jeugdige
delinquenten, niet zomaar de uitkomst is van hun eigen intenties en al of niet
aanwezige waardenoriëntaties. Htm handelen is de resultante van een veelheid
van invloeden en condities, waarbij wat zij zelf eigenlijk willen (zo ze daar al
bewust van zijn) soms bijna een ondergeschikte rol speelt.
Wil Lenny zo graag stelen? Nee, zij wil bij een groep horen en in die groep spelen
bepaalde codes een rol die zij niet zelf kiest, maar die wel haar handelen beïn-
vloeden. In dit geval is het nog betrekkelijk onschuldig, het kan nog een stuk
heftiger, zoals bijvoorbeeld bij José en Ahmed. Bovendien wil of moet Lenny zich
losmaken van de bijna wurgende greep van haar moeder. Moeder bedoelt niet
Lenny in een wurgende greep te houden maar wordt ook weer beïnvloed door
haar eigen eenzaamheid en de behoefte bij haar omgeving in de smaak te vallen.
Dat is echter nog niet alles. Er is ook nog de wat verder verwijderde invloed van
de jeugdcultuur. Dan hebben we het over het ritueel van het `blowen', waaraan
Lenny zich moet onderwerpen om zelfs maar een beetje bij de groep te horen.
Maar we hebben het ook over de New Age-ctiltuur, die haar een alternatief ver-
schaft voor het burgerlijke wereldje van haar ouders.
Het geheel van invloeden leidt onder andere (natuurlijk niet alleen) tot het de-
lict.
Nog een wat `zwaardel' geval: Edson. Wil Edson zo graag stelen en roven? Nee,
hij hoort bij een groep die steelt en rooft. En is het zonder meer de intentie van
die groep om te stelen en te roven? Nee, zij hebben geld nodig en, zeker in hun
beleving, is de legale manier om daar aan te komen, een goede opleiding en een
goed betaalde baan, voor `htm soort jongens' uitgesloten. In de jeugdcultuur van
R8zB hebben ze nu eenmaal geld nodig om op de in hun kring gebruikelijke ma-
nier gekleed te gaan en zich te bewegen.
Edsons moeder en zelfs zijn vader proberen een tegenwicht te vormen tegen de
invloed van de groep. Maar hun tegenwicht is te licht. De invloed is er echter wel
degelijk en misschien zal later nog blijken dat die wel degelijk gewerkt heeft.
Natuurlijk spelen, zowel bij Lenny als bij Edson, de persoonlijke ps}-chologische
factoren ook een rol. Bij Edson op een ander wijze dan bij Lenny. Zij zijn echter
niet los te maken van de e~terne invloeden en krijgen daarin juist hun specifieke
vorm.
Bij José spelen die individueel psychologische factoren op het eerste gezicht een
doorslaggevende rol. Zijn positie als adoptiekind met onbekende ouders vormt
een voldoende verklaring voor de ondertoon van woede in zijn persoonlijkheid,
die zich uit in gewelddadig gedrag. Dat is echter vooral de interpretatie van de
gedragsdeskundige die een persoonlijkheidsonderzoek van José veiTicht. Feit is
dat José zich aansluit bij een peergroup die zich met gewelddadig gedrag bezig-
houdt. Is het zijn persoonlijkheid die hem tot die groep heeft aangetrokken, of
heeft het lidmaatschap van de groep zijn neiging tot gewelddadigheid bevorderd,
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of juist opgeroepen? Bovendien is hij `zwart' en in zijn omgeving botsen zwarte
en witte groepen met elkaar. Bij dat botsen spelen niet alleen de antipathieën
~-an de groep een rol, maar ook bredere maatschappelijke tegenstellingen tussen
autochtoon en allochtoon, die in de jengdcultunr een eigen invulling krijgen.
Daarbij worden stereotypen en vooroordelen niet geschuwd. José steekt een
jongen neer na `een beledigende opmerking'. Het is niet de jongerenafdeling van
D66, met wie de groep van José in conflict komt.
Een ~-ergelijkbare redenering is te ~~olgen Uij de andere in hoofdstuk 6 beschre-
ven jeugdige delinquenten. Er is sprake van een veelheid van invloeden, ~-an heel
dichtbij en persoonlijk, verder weg in de vorm van de peergroup in interactie met
de bttnrt, tot nog verder we~g in de niaatschappelijke en culturele tegenstellingen,
die op een bepaalde manier worden geïnterpreteerd door de jeugdcultuur.
Daarmee is nog niet alles gezegd. Wij komen de jeugdige delinquenten op het
spoor doordat er een gerechtelijke interventie heeft plaatsgehad en tot een `ge-
dwongen' hulp~-erlening in de vorm van een begeleiding door de jeugdreclas-
sering is besloten. Dat wil zeggen dat in het geheel ean de situatie , nog afgezien
~~an de andere~ betrokkenen binnen het justitiële apparaat, ook de hulpverlener
een rol speelt In ~~eel beschotnvingen over jeugdcriminaliteit en zelfs over sociale
intei-~~entie in het algemeen, blijft die hulpverlener min of ineer buiten beeld. Hij
of zij krijgt wel, ~~aak ~-ele, methodische aanwijzingen'~~, maar de cliënt staat cent-
raal en de persoon van de hulpverlener komt hooguit indirect aan de orde. Dat
geldt nog meer voor de invloeden die, net als bij de cliënt, op hem of haar wor-
den uitgeoefend.
Ik heb met opzet een heel hoofdstuk besteed aan `de kant van de hulpverlener'
om duidelijk te maken dat in het geval van een agogische interventie, ofwel een
hnlpverleningssitnatie, niet alleen de persoon van de hnlpverlener, maar ook de
.-eelheid ~.an invloeden die op deze hulpverlener worden uitgeoefend, van emi-
nent belang zijn.
7.oals ik in hoofdstuk 7 al heb betoogd, kan een hulpverleningssitnatie nog zo
strak zijn gestructureerd en als het ware voorgeprogrammeerd, de persoon van
de hulpverlener is er als zodanig in betrokken. Hij of zij is geen robot die een
protocol uitvoert, maar een persoon wiens gedrag, net als bij de cliënt, de resul-
tante is van een ~-eelheid ~.an in~-loeden.

8.8. Het begrip `performance'

Ik kom terug op het 'hermeneutische aspect van de andragogie'. Het verhaal van
de cliënt(en), de andere betrokkenen, de hulpverlener(s) en lnm onderlinge ver-
bondenheid en de maatschappelijke gesitneerdhe~id eivan staat centraal.
Op zich wil ik hieraan niet tornen. Maar hebben we aan dit, eventueel geamen-
deerde, verhaalbegrip ~oldoende om het handelen van de cliënt, in casu de jeug-
dige delinqnent te begrijperl? En dat is toch wat we, zowel in de rechtspleging als
in de hulp~-erlening, nastreven.
Ik geloof ~-an niet.

"~ 'Lie Uij~oorbeeld: Lous Krechting: Methodiekbeschrij~~ing ITB Criem, zoo4 ; Min. ~~.
Justitie: Intensie~.e begeleiding harde l:ern, z,j.
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Daarvoor zijn twee redenen. Ten eerste veronderstelt het 'verhaal', met name
zoals het door Nijk en later ook door Baart, Van der Laan en mijzelf is inge~~Ild,
een zekere mate van zelfreflectie. Het verhaal is niet zomaar een opsomming van
feiten en gebeurtenissen, maar ook het plaatsen daarvan in een zelfUeeld en een
`bevinding', een toetsing van het eigen handelen aan, al zijn het maar beperkte,
idealen en verwachtingen, normen en waarden.
Ik ben van mening dat we een dergelijke mate van zelfreflectie bij de meeste
jeugdige delinquenten niet aantreffen. Evenmin is er een reflectie op wat Baart
noemt, de maatschappelijke en biografische gesitueerdheid van hun Uestaan, zo
men wil hun verhaal. Zij leven uitdrukkelijk in een `hier en nu', eigenlijk zonder
verleden en toekomst.
Dat verleden is in de meeste gevallen niet iets om over naar huis te schrijven en
de toekomst is met recht in nevelen gehuld. Men zou kunnen zeggen dat het
bestaan van de jeugdige delinquent voor alles is een ouerleuen in het hier en nu.
Er is eigenlijk in hun handelen geen sprake van een eigen intentionaliteit. Dat
handelen wordt bepaald door een veelheid van invloeden. Zij hebben daar niet of
nau~velijks greep op en zij kunnen ze ook niet overzien. Daarom zijn de vragen
die hulpverleners geneigd zijn te stellen: `waar ben je mee bezig?' 'wat wil je met
je leven?' niet relevant. De jeugdige delinquenten zullen misschien een antwoord
proberen te bedenken als ze denken dat het helpt, maar het zegt ze niets.
Het is echter ook niet zo dat hun handelen, zoals bij een psti~chisch gestoorde,
geen samenhang vertoont. Op het concrete moment van het delict weten ze wel
degelijk wat ze willen. Ze willen geld zien, of ze willen pret hebben. En op het
moment dat ze voor de officier van justitie of de kinderrechter staan weten ze
ook wat ze willen: zo snel mogelijk naar huis en zo weinig mogelijk straf. Ze heb-
ben geen 'verhaal', maar wel iets anders dat hun handelen bepaalt. Ik wil deze
andere bron en samenhang van het handelen `performance' noemen.
Een tweede reden van kritiek op het verhaalbegrip is van meer algemene aard.
Sinds geruime tijd, maar vooral de laatste tien jaar wordt de identiteit van (veel)
mensen steeds minder bepaald door htm afkomst, geschiedenis, relaties, zeg:
hun verhaal, maar steeds meer door wat men een soort'presentatie in het hier en
nu' zou ktmnen noemen. Ook hier zou ik weer het begrip 'performance' willen
gebruiken. Voor veel mensen neemt de betekenis van hun afkomst, familierela-
ties, beroepsstatus en dergelijke af. Men is niet meer `de zoon van die en die' of
de Zeeuw of de Rotterdammer. Evenmin is men de 'ambtenaai', of de 'arbeider'
of `de intellectueel'. Men is het wel in demografische zin, maar men heeft er geen
houvast meer aan voor zijn identiteit.
Tegelijk worden mensen juist de laatste tien jaar op een ongekende wijze 'ge-
bombardeerd' met attributen voor een presentatie van wat zij willen zijn. Dat
varieert van piercings, tatoeages, bepaalde kapsels en speciale kleren, tot een
huis op A-locatie, een jaarlijkse vakantie in Zuid-Amerika of een dure auto (of
juist helemaal geen auto). Reclameboodschappen op tele~~sie, kranten en tijd-
schriften verdringen zich om suggesties te doen. En daarbij moet men niet alleen
denken aan glamour en (quasi)rijkdom, maar ook aan demonstratieve milieube-
wustheid, religieus ftmdamentalisme in allerlei vormen.
Daar komt nog bij (of is het een oorzaak van de ontwikl:eling?) dat openbare
figuren steeds meer op hun `verschijning' of hun `uitstraling' worden afgerekend.
Ronald Reagan was een president die 'de president' speelde, als het ware een
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performance gaf van de ideale president. Dat wil niet zeggen dat hij geen goede
president was. Wel dat zijn inhoudelijke bekwaamheden minder, en zijn pre-
sentatie meer belangrijk werd voor zijn verkiezing. Dat geldt evenzeer voor een
Bill Clinton. Sindsdien hebben politici (denk maar aan Arnold Schwarzenegger),
artiesten, `serieuze' kunstenaars, bestuurders, maar ook gewone mensen en met
name jongeren, dit voorbeeld gevolgd.
We hebben gezien dat in de jeugdctiltuur deze performance in kleding en gedrag
als groepsidentiteit en signaalfunctie al heel lang een grote rol speelde. Nu
schijnt het fenomeen echter over de hele bevolking te worden uitgespreid.
Dat geldt niet alleen voor de cliënt, maar ook voor de hulpverlener en zelfs voor
de instellingen en organisaties die in het gehele proces van strafrechtspleging en
bejegening betrokken zijn.
Ik zou hier willen spreken van `de paradox van de individualisering'. Enerzijds
wordt de mens steeds meer een onafhankelijke eenling en hij of zij moet dit ook
zijn om effectief deel te ktuinen nemen aan het maatschappelijk leven, waarin
steeds wisselende invloeden en condities kenmerkend zijn. Anderzijds wordt de
mens steeds afliankelijker van netwerken, voor een deel abstract, zoals informa-
tienetwerken en belangenorganisaties, voor een deel meer persoonlijk, zoals
collega's en werkrelaties. Maar ook voor deze netwerken geldt dat ze voortdu-
rend veranderen en evolueren. -~~
Intentionaliteit van handelen veronderstelt een zekere eigen identiteit, die conti-
ntuteit aan dat handelen verschaft. En die identiteit veronderstelt een mate van
continuïteit in de culturele en maatschappelijke conteYt.~~ Mijns inziens is die in
onze tijd afivezig. Niet voor niets wordt in de literatuur over organisaties 'per-
manente verandering' als onontkoombaar uitgangsptmt gezien.-'
Dat wil zeggen dat de `performance' als overlevingsstrategie niet alleen geldt
voor jeugdige delinquenten, maar ook voor veel meer mensen en Uijvoorbeeld
ook voor de hulpverleners.
In het volgende hoofdstuk wil ik dit begrip 'performance' verder uitwerken en
toepassen op de problematiek van jeugdige delinquenten.

-" Zie: ~'an Dijk, i99i.
-' 7.ie: ni.Traas, i99o; Carol van Nijnatten, 2004.
-- Zie; (een greep uit de stapel) Kloosterboer, iy93.
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HOOFDSTUK 9

IDENTITEIT EN PERFORMANCE

9.i. Inleiding

In dit hoofdstuk wil ik het in het vorige hoofdstuk geïntroduceerde begrip `per-
formance' nader toelichten en uitwerken, alsmede toepassen op het handelen
met jeugdige delinquenten. Dit sluit aan bij de in het vorige hoofdstuk begonnen
behandeling van de onderzoeksvraag 3: hoe ktmnen we de dynamiek en de ach-
tergrond van delinquent gedrag van jeugdigen beter begrijpen en beschrijven,
teneinde tot een betere hulpverlening en bejegening te komen? Daarbij komen
dan tevens de hypotheses 3 en 4 aan de orde: de persoonlijkheidvorming van de
meeste jeugdige delinquenten vindt grotendeels plaats buiten het gezin en resul-
teert in wat men een performance zou kunnen noemen. En: een verkenning van
deze `performance' kan mogelijk een aangrijpingsptmt vormen voor een effectie-
ve bejegening van en hulpverlening aan jeugdige delinquenten.
In `de grote Van Dale' wordt `performance' omschreven als : i. optreden; ?. pu-
blieke prestatie gepaard gaande met veel show. We kennen het begrip vooral uit
de sport, de theaterwereld en de popmuziek. Een popgroep heeft bij zijn op-
treden een performance, dat wil zeggen een geprogrammeerde en `voorgekookte'
show, die de muziek en zang in een bepaalde vorm giet.
In de sociologie heeft Goffman over `performance' geschreven, met name vanuit
het oogpunt van organisaties. In de literatuur over, maar ook in de praktijk van
de organisatiekunde komen we het begrip `performance' ook steeds meer tegen.
Veel bedrijven hebben een `performance', dat wil zeggen een beeld dat ze naar
buiten willen brengen.
In het kader van deze studie wil ik echter aan het begrip een toegespitste inhoud
geven, teneinde het bruikbaar te maken voor het begrijpen van en handelen met
jeugdige delinquenten, het onderbouwen van de hieivoor genoemde h~~potheses
3en4.
Daarbij zal wellicht blijken dat die toepassing niet tot jeugdige delinquenten en
zelfs niet tot delinquenten beperkt hoeft te blijven. Het zou wel eens ktmnen zijn
dat we pakweg de laatste tien à vijftien jaar een ingrijpende verandering van het
dominante karakter van de mens meemaken, men zou kunnen zeggen van `de
reflectieve mens' naar de `performatieve mens' en in het verlengde daaiti-an een
verandering van de samenleving. Het zou echter te ver voeren hier dieper op in
te gaan. Het gaat nu over jeugdige delinquenten.
We hebben gezien dat het eveneens in het vorige hoofdstuk gerefereerde verhaal-
begrip niet voldoende was om het handelen van jeugdige delinquenten, maar ook
van andere, met name jonge, personen in deze tijd te begrijpen. Dat cvil niet zeg-
gen dat dit verhaal niet belangrijk is. Het gebrek aan zelfreflectie bij de cliënt
maakt echter dat de hulpverlener het verhaal steeds meer zelf gaat imlillen, zo-
dat we niet het verhaal van de cliënt krijgen, maar dat van de cliënt gezien door
de ogen van de hulpverlener (of justitiefunctionaris).
Ik ben van mening dat we het hierna uit te werken begrip `performance' kunnen
gebruiken om met dit probleem om te gaan. Bovendien zal blijken dat het ook
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~~oor de interactie van de cliënt met personen en instituties in zijn of haar omge-
~-ing bruikbaarder is dan het ~-erhaalbegrip.
Er zijn nog twee andere begrippen die we bij de uitwerking van `performance'
tegenkomen, namelijk `identiteit' en `rolgedrag'. De drie begrippen verhouden
zich op een bepaalde wijze tot elkaar en kunnen in het begrijpen van het hande-
len het ~-erhaalbegrip aanv1i11en en toegankelijker maken. Het is mijn bedoeling
om aan te tonen dat identiteit en rolgedrag in relatie tot `performance' een ge-
deeltelijk nieuwe betekenis krijgen.
Ik ~ti~l het begrip `performance'voorlopig omschrijven als: de ouerleuiilgsstrnte-
qie taaarmee de persoon zich psychisch er~ sociaal stnaiide houdt en zich pre-
senteert iii eer~ cíiscoiitii~i~e tuereld.

9.2. Continuïteit en performance

In het voorgaande is gebleken dat het handelen van de mensen in onze tijd, in
het bijzonder dat ~-an jeugdige delinquenten in grote mate wordt bepaald door de
~-olgende zaken:

.- Een veelheid ~-an externe invloeden.
-- Snelle verandering van die in~~loeden.
-. De parador ean de individualisering en afhankelijkheid.

~1Te zonden deze gegevenheden kunnen samenvatten als discoritir~iii'teit. Het lijkt
mij van belang erop te wijzen dat er een belangrijk veischil is tussen discon-
tinuïteit en verandering. Verandering beweegt zich van situatie A naar situatie B.
Met alle e~~entuele ingewikkeldheid en complexiteit is het toch een overzichtelijk
proces. Een situatie of toestand wordt verlaten, omdat deze niet meer voldoet,
uit eigen be~weging dan wel door druk van buitenaf, en veivangen door een ande-
re situatie of toestand die meer bevredigend is. Men kan zich in principe op de
nieuwe toestand instellen en zich daaraan aanpassen. Discontiuuïteit is voortdu-
rende ~-erandering in alle richtingen. Zij beweegt zich niet van A naar B, maar
van A naar B, C, D enzo~-oorts en weer terug naar A of B of een van de andere
situaties. De ~-erandering beweegt zich niet in één richting, maar tolt als het ware
in het rond. Het is dus voor de mens veel moeilijker om zich aan te passen aan
discontinuïteit, dan aan verandering.
Carol ~-an Nijnatten betoogt in zijn boekje `Opvoeding, taal en continuïteit'~, dat
een ~~an de belangrijkste opgaven van het zidl ontwikkelende kind is dat het zich
een gevoel ~~an continuïteit eigen maakt. Continuïteit is `de eivaring dezelfde
pelsoon te zijn ondanks lichamelijke gedaantewisselingen en veranderingen in
de omge~-ing'. 'Die beleving wordt mogelijk gemaakt door de psychische struc-
tuur die het indi~~idu opbouwt, een construct met een talige en interpersoonlijke
basis.' De taal is daarbij ~-olgens Van Nijnatten het belangrijkste instrument om
het leven te organiseren en er continuïteit in aan te brengen.
Van Nijnatten ziet als grootste bedreiging ~~an dit proces `de grenzeloosheid van
de (tegemti-oordige) wereld' en de steeds toenemende `discontinuïteit'. Hij meent
dat ~~eel ps~~chische stoornissen zijn terug te voeren tot het onvermogen van de
pelsoon om het le~-en te organiseren en daarin continu'iteit te ei-varen.

' Van Nijnatten. 2004.
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In het voorgaande hebben we het steeds gehad over'het verhaal'. Ook in dit ver-
haalbegrip speelt de taal een grote rol. Nijk omschrijft het verhaal als 'wat te
maken heeft met de zin van het handelen, zoals dat in de taal kan worcíen uitge-
drukt'. We hebben gezien dat dit verhaal bij veel mensen spaak loopt, niet meer
verteld kan worden, bij gebrek aan continuïteit. Daarbij komt dat mijns inziens
het primaat van de taal als instrtnnent van betekenisgeving in onze tijd meer en
meer discutabel wordt.
Laten we eens kijken hoe dit zich concreet voordoet bij de in hoofdstuk 6 be-
schreven jeugdige delinquenten. Bij hen wordt de discontinu~iteit versterla door-
dat zij zich in de puberteit, dat wil zeggen in een periode van lichamelijke
verandering, bevinden. Dat aspect laat ik op dit moment even buiten beschou-
wing.
Het duidelijkste voorbeeld is in dit opzicht José. De eeiste breuk in de continuï-
teit doet zich voor als hij op tweejarige leeftijd wordt afgestaan door zijn na-
tuurlijke ouders (of moeder) en geadopteerd door zijn Nederlandse pleegouders.
Hij beschikt dan, in termen van Van Nijnatten, nog niet eens over het instrument
taal dat voor de ervaring van continuïteit nodig is. De wereld om hem heen ~-er-
andei-t totaal. Maar daar stopt het niet mee. Na een periode ~~an betrekkelijke
rust gaan zijn pleegouders scheiden en vertrekt zijn moeder met hem naar een
voor hem vreemde vriend, die haar na verloop van tijd, satnen met José op straat
zet. Zij trekken onder primitieve omstandigheden tijdelijk in Uij pleegmoeclers
oudste dochter. Dan is hij ook al een paar keer van school en van buurt veran-
derd. De financiële positie van zijn moeder en dus die van hem verandert ingrij-
pend. Materiële zaken die hij gewend was worden ineens onbereikbaar.
Dit zijn dan nog maar wat men kan noemen `de extra veranderingen in zijn om-
geving'. Zonder dat zijn er nog tal van 'gewone veranderingen': de overgang van
kleuter naar schoolkind, de overgang van de basisschool naar het voortgezet
onderwijs. De modes en gebruiken in zijn vriendenkring - die ook nog verandert
- wijzigen zich. Het computerspelletje wordt een must evenals de mobiele tele-
foon. José kan daar niet aan meedoen want zijn moeder heeft geen geld. Er zijn
moeilijkheden op school. Van de ene school wordt hij wegens herhaalde vecht-
partijen verwijderd. Op de tweede school gaat hij conflicten uit de de weg door te
spijbelen, wat de dreiging van weer een verwijdering oproept.
Het 'verhaal' van José heeft op het moment van zijn eerste delict, als hij pas i6
jaar is, al zoveel discontimiïteit gekend dat het een wonder is dat hij zich nog
ps~~chisch kan handhaven, laat staan dat hij zoiets als een eigen identiteit heeft
kunnen ont~tizkkelen.
Toch leeft José nog steeds en ziet hij kans zijn leven vorm te geven, al is dat niet
de vorm die de buitenwereld graag zou zien. Hij heeft namelijk nog een middel
om zich psy-chisch en sociaal staande te houden: zijn perfornlonce. In dit geval
wordt die performance onder meer gekenmerkt door zijn gewelddadig gedrag.
Hij heeft altijd een mes op zak, daar voelt hij zich veilig bij. Vanuit die geweldda-
dige performance kiest hij zijn vrienden, zijn peergroup. Zijn en hun leven Ue-
weegt zich van de ene naar de andere knokpartij. En zo belandt José in de cel.

Een ander, op het eerste gezicht heel ander geval is Lenny. Haar leven ~-erloopt
een stuk minder tumultueus dan dat van José. De veranderingen in de omgeving
zijn bij haar niet zoveel anders dan voor haar ouders. 'Lij groeit op in een be-
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schermd wereldje, vvaarin de invloeden van televisie en reclame overigens niet
buiten de deur ktmnen blijven. Voor haar ouders spelen die invloeden misschien
nog meer een rol dan voor Lenny. Maar ze beïnvloeden wel haar leven. Er komt
een ander huis, met nieuwe spullen. De vakanties gaan steeds verder weg. De
zaak van vader gaat goed en dan weer slechter. Kennissen komen en gaan en
moeder is voortdurend bezig de vriendenkring te behagen.
Dan verlaat Lenn~- de basisschool en belandt in het voortgezet onderwijs. Dat is
op zich al een verandering. De ouders vinden dat zij toch minstens naar het vwo
moet. R1aar dat lukt niet. Dan toch zeker de havo. Daar gaat het even goed, doch
na het tweede jaar wordt ook dat niks. Steeds komt Lenny in andere klassen met
andere klasgenoten. Zij v~indt moeilijk aansluiting. Tenslotte komt zij op het ROC
terecht in een gecombineerde praktijk- en theorieopleiding. Zij is dan al drie keer
van school gewisseld en haar vriendinnenkring is tot nul gereduceerd.
Tegelijk komt Lenn~. in de puberteit. Haar lichaam verandert. Ze ontdekt de sek-
sualiteit aan den lijve. Daaivoor wist ze alles al van de televisie en gesprekken
met leeftijdsgenoten. Ze krijgt verkering, maar moeder waakt over haar als een
kloek over haar kuiken.
Lenny wil haar eigen gang gaan, maar tegelijk voelt ze steeds duidelijker de een-
zaamheid van haar moeder. Ze zitten eigenlijk in hetzelfde schuitje: allebei zon-
der vriendinnen, die ze zo graag willen hebben. Moeder is bang voor de boze
buitenwereld. Maar ze moet mee naar recepties en presentaties ter wille van de
zaak van vader. Lenny ontdekt de koffieshop en probeert daar haar eerste jointje.
Ze ~~ndt er niet veel aan, maar ze wil bij de groep horen die daar regelmatig komt
en ze is verliefd op die ene jongen, die haar nu en dan een joint aanbiedt.
De koffieshop wordt een bron van conflict tussen Lenny en haar ouders, in het
bijzonder moeder. Er spelen zich scenes af, maar Lenny geeft deze keer niet toe.
7.e heeft het gevoel dat het `blowen' in de koffieshop het enige is dat echt van
haar is. En dan is er Lars, de jongen op wie ze verliefd is. Ook die wil ze niet laten
schieten.
Op de televisie ziet ze een uitzending over `New Age'. Ze gaat er over lezen, zoekt
boeken in de bibliotheek. De jongeren in de koffieshop zijn er ook in geïn-
teresseerd. Ze praten er veel over.
Ondanks haar veelv~ildig bezoek aan de koffieshop heeft Lenny het gevoel dat ze
er niet echt bij hoort. Ze ziet Lars ook te vaak flirten met andere meisjes. Ze doet
haar best om er bij te horen en zet zich steeds meer af tegen `die trutten' bij haar
op school. Die laten zomaar hun mobiele telefoon slingeren en hebben zo weer
een nieuwe.
Lenn}~ leeft in twee, eigenlijk drie totaal verschillende werelden: ten eerste het
gezin, waar alles draait om de zaak van vader en de status van het gezin tegen-
over de buiten~vereld. Dan de wereld van de koffieshop, met het blowen en de
gesprekken over New Age en soortgelijke zaken, waar haar ouders niets van
moeten hebben. En tenslotte de school en de stage, waar ze `maai' een ad-
~ninistratieve kracht is.
Op een middag komt ze de koffieshop binnen en zegt: `Lars, ik heb een kadootje
voor je'. Ze geeft hem een op school gestolen mobiele telefoon. Als de groep
hoort dat ze hem `gejat' heeft, stijgt ze in de achting. Of ze voor nog meer ka-
dootjes kan zorgen? Ja hoor.
En zo belandt ook Lenn}- in de cel.
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Waar de discontinuïteit zich bij José vooral voordoet in de tijd, zo doet die zich
bij Lenny voor in de ruimte. Zij wordt gedwongen om in drie totaal verschillende
werelden te leven, die van elkaars bestaan niet op de hoogte zijn. In elk van die
werelden gelden totaal andere regels, waarden en normen en vanzelfsprekend-
heden. In het ouderlijk gezin staat materiële welvaart voorop, maar dan wel le-
gaal. Stelen is niet alleen slecht, het is ondenkbaar. 1~~1aar in de koftieshop is
stelen niet alleen heel gewoon, het geeft zelfs status. Het aangrenzende New Age
wereldje, verwerpt het materialisme en het burgerlijke fatsoen van Lenn}''s ou-
ders. Op school en haar werk is het weer heel anders. "Le leert van alles met de
computer te doen. Efficiënc}. en productie zijn Uelangrijk. Haar medeleerlingen
ei1-aart ze in het licht van de koffieshopgroep als 'domme gansjes'. Maar ze moet
wel met hen samenwerken.
In deze situatie van leven in drie gescheiden werelden houdt ook Lenny zich
staande. En ook haar instrument is haar 'performance'. Die performance bestaat
erin dat ze zich naar gelang van de situatie kan omvormen tot wat ze maar wil,
ofwel wat er van haar verwacht wordt. Ze is een kameleon. De maatschappelijk
werkster vangt daar een glimp van op wanneer ze iemand uit het toilet ziet ko-
men die ze niet herkent, maar die wel Lenny is.
In de loop van het verdere contact met Lenny duikt in dit opzicht nog een illu-
stratief feit op. Tijdens de proeftijd wordt Lenny, tegen alle verwachtingen in,
nog een keer aangehouden door de politie. En nu voor.... graftiti. le schrijft, of
schildert haar (pseudo)naam op 'deuren en glazen'. Het is alsof ze daarmee, ook
voor zichzelf, wil aangeven, dat ze ondanks de gedaanteverwisselingen, toch een
vaste kern heeft, of beter: een performance.

Ik neem nog een ander voorbeeld uit de in hoofdstuk 6 beschreven jeugdigen:
Edson.
Edson groeit op in een gezin dat weinig continuïteit kent. "Lijn ouders hebben
hem samen `op de wereld gezet' maar zij gingen hwi eigen weg. Vader speelde
een marginale rol in het gezin. Moeder had haar werk en de oude pleegmoeder
van moeder, tante Lucy, vormde enige tijd de enige constante factor. Toen zij
overleed was er geen constante factor meer, Uehalve moeder.
Edson was voor zijn moeder en tante Lucy en ook voor de vele kennissen en fa-
milieleden 'het prinsje'. Temninste zolang hij klein was. Toen hij ouder werd en
vader inmiddels was verdwenen, had hij thuis niet meer zoveel te zoeken. Hij
zocht, eigenlijk al heel jong, zijn heil op straat en voegde zich bij jongens van zijn
eigen soort, meestal net als hij van Antilliaanse alkomst. In die groep leerde hij
het belang van uiterlijke verschijning. Die twee gouden tanden, die hij met enige
moeite van zijn moeder en de tandarts heeft afgedwongen geven hem status.
Die groep leeftijdsgenoten werd meer en meer zijn thuis. Het barretje waar zij
bijeenkwamen werd een vast punt in zijn leven. De R8zB muziek hoorde daarbij
evenals de kleding, de dure schoenen, de zorg~~ildig gekapte krullenbol met de
kleurige muts daar overheen. Dit vormde een uitgangspunt voor een bezoek aan
feestjes en concerten waar ze meisjes konden versieren, of alleen maar indruk op
ze maken.
Voor dat alles hadden zij geld nodig. En dat verdienden ze niet met werken. Ver-
schillende leden van de groep wisten daar wel raad op. 'Als je het niet krijgt ga je
het halen.'
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Zo ontstonden de delicten: tasjesroof, fraude met pinpassen, inbraken. De groep,
in het bíjzonder Edson, líep tegen de lamp. Hij kwam in aanraking met politie en
justítie en kwam onder begeleiding van de jeugdreclassering. Samen met zijn
moeder probeerde de maatschappelijk ~verkster van de jeugdreclasseríng hem
weer 'in het gareel' te krijgen. Een aanknopingspunt was dat Edson wel zijn
schoolopleiding afmaakte. IV1aar al spoedig bleek dat het ~znbo-diploma weinig
perspectieven bood op een goede baan. Hij werkte een korte tíjd bij een uitzend-
btn-eau, waar hij geen geld kreeg. Dat veisterkte Edson in zijn idee dat je het van
de ofticiële wereld niet moet hebben.
De aantrekkingskracht van de groep ~von het van de andere invloeden. Er kwa-
men weer nieuwe delicten en contacten met politie en justitie. Nu kwam zelfs
vader er aan te pas. F,dgar woonde een tijdlang bij hem en zijn nieuwe vrouw.
Zijn vader praatte op hem in, maar kon hem niet bepaald een goed voorbeeld
geven. 'Hoe kom ik aan geld?' was Edgais centrale vraag. `Ga dan verder leren,'
~was het antwoord. Edson probeerde het, maar hij haakte af.
Als je het van buiten af bekijkt is Edson leven `los zand'. Er zit geen structuur in
zijn bestaan en hij slaagt er ook niet in dat tot stand te brengen. De discontinuï-
teit speelt zích bij hem af zowel in de tijd als in de ruimte. Het gezin van zijn
ouders valt uit elkaar. Zijn tante Lucy, die enige tijd een vast ptmt was, gaat
dood. Zijn vader is er niet, maar toch af en toe wel. Er komen nu en dan andere
`vaders' over de vloer, die ook weer verdwijnen. In de peergroup ~~indt hij een
nieuw vast punt in zijn leven. iVTaar de normen, waarden en het gedrag van die
groep verschillen fundamenteel van wat zijn moeder en tante Lucy hem hebben
willen bijbrengen. `We nioeten geld hebben. En als we het niet krijgen, halen we
het', is hun motto. Ze willen minstens lijken op de popsterren van de R8cB, zoals
ze die op de videoclips leren kennen. Daar hebben ze dat geld voor nodig. De
performance van Edson en zijn vrienden is in wezen hun criminele gedrag.
Vader probeert daar verandering iu te brengen. Hij neemt Edson bij zich in huis
in een ver veilvijderde stad en een andere wereld. Hij probeert hem een andere
weg te w~jzen: doorleren, zodat je later een betere baan kan krijgen. Hij moet
zich dus inspannen voor iets dat hij later misschien kan krijgen. Zo ver reikt zijn
horizon niet. En hij merkt dat dit bij vader eigenlijk ook niet het geval ís. Ook
vader leeft bij het ogenblik en profiteert van zijn aantrekkingskracht voor de
vrotnven. Dat is zijn performance. Even lijkt er toch iemand op te doemen die
Edson een alternatief laat zien: zijn neef Stanley, die een goede baan heeft en
redelijk verdient. Maar dan moet Edgar investeren in iets wat voor hem toch
vaag en onwezenlijk blijft. Hij valt terug op zijn oude vertrouwde performance,
het criminele pseudo-glitterleventje met zijn vrienden. Zijn twee gouden tanden
en zijn haardos onder de muts staan model voor die performance.
Ik neem nog een voorbeeld: Ahmed. Ook bij hem is de discontinuïteit niet moei-
lijk te ontdekken. Hij groeit op in Marokko bij zijn moeder. Zijn vader scheidt
van zijn moeder als Ahmed nog heel jong is en vertrekt naar Nederland. Daar
ontmoet hij een nietnve vrouw en trouwt met haar.
A}uued heeft zijn vader dan nog wel enkele keren gezien, maar hij blijft een vage
tiguur. De werkelijkheid is het kleine stadje in l~7arokko, waar hij bij zijn moeder
en haar familie woont.
Ahmed heeft weínig achting voor zijn moeder. Zij is een vrouw en bovendien een
gescheiden vrouw. Hij doet meestal waar hij zin in heeft en trekt zich weinig aan
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van de boze woorden en klappen van zijn moeder. Een oom roept hem af en toe
tot de orde en geeft hem een flink pak slaag. Maar Ahmed ervaart de oom niet als
iemand die gezag over hem heeft. Hij gaat door met vechtpartijen en kleine dief-
stalletjes. Een keer komt bijna de politie er aan te pas, maar de zaak wordt door
de familie en bekenden gesust. Ahmed is dan dertien jaar en de familie besluit
dat Ahmed maar bij zijn vader in Nederland moet gaan wonen.
Het duurt geruime tijd voordat de procedure rond is en Ahmed daadwerkelijk
naar Nederland kan gaan. In die tussentijd voelt Ahmed zich met niets en
niemand verbonden en hangt regelmatig de beest uit. Het lijkt hem wel span-
nend om naar Nederland te gaan, maar hij kan zich er weinig bij voorstellen.
Dan komt Ahmed in Nederland. Daar is alles heel anders dan hij z.ich had voor-
gesteld. De buurt in de grote stad waar vader met zijn nieuwe gezin woont, ver-
schilt fiindamenteel van wat hij gewend is. Hij moet Nederlands leren en gaat
daartoe naar een `soort school' met leerlingen van zeer uiteenlopende leeftijd en
achtergrond. Hij leert daar een paar jongens kennen die ook nog niet zo lang in
Nederland zijn. Zij brengen hem in contact met weer andere jongens die in zijn
buurt wonen. Ze vertellen elkaar in een mengelmoes van Nederlands en Marok-
kaans sterke verhalen over vechtpartijen en diefstallen.
In het gezin van zijn vader voelt Ahmed zich nauwelijks thuis. Zijn stiefmoeder is
een volkomen vreemde en zijn jongere broers en zijn zusje lijken een beetje bang
voor hem. Aangezien vader overdag meestal naar zijn werk is heeft Ahmed voor-
al met zijn stiefinoeder te maken. Ze heeft weinig over hem te vertellen, maar
krijgt, met behulp van vader, voor elkaar dat Ahmed zich thuis redelijk goed
gedraagt. Dat heeft tot gevolg dat Ahmed al spoedig zijn heil op straat zoekt en in
contact komt met jongens uit de buurt.
De peergroup in de buurt wordt al spoedig Ahmed's oriëntatieptmt en met de
criminele activiteiten van deze groep voelt hij zich maar al te vertrouwd. Heel
anders is dat op de vmbo school waar zijn vader hem heeft ingeschreven. De
meeste jongens uit zijn groep gaan niet of nauwelijks naar school en ook Ahmed
spijbelt regelmatig. Als hij tot de orde wordt geroepen reageert hij met ontken-
ning of agressie. AI spoedig wordt hij van school verwijderd en vader ziet niet zo
gauw kans een andere school te vinden. Dus blijft de straat en de straatgroep
over als toevluchtsoord. De groep heeft zijn eigen performance en die van Ahmed
is daarvan afgeleid: `De Nederlandse maatschappij is shit. Wij Marokkanen heb-
ben hier geen enkele kans om iets te bereiken. Dus moeten we ons wel met cri-
minaliteit bezighouden.'
Ahmed elvaart de discontinuïteit zowel in de tijd als in de ruimte. Het eerste is
verhuizing van Marokko naar Nederland, de verandering van het ene naar het
andere milieu. Het tweede is het grote verschil tussen de wereld thuis, de wereld
op school en die op straat.
Maar ook Ahmed weet zich te handhaven door middel van zijn perfolmance. F.n
die peI-formance is ook hier het criminele gedrag.

q.g. Een theoretische verkenning

Wat kunnen we nu in algemene zin over het begrip `performance' zeggen? Welke
ontwikkelingen zouden er aan ten grondslag kunnen liggen, wat zijn eventuele
kenmerken en hoe werkt het in de praktijk?
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Als we even uitgaan van het in de vorige paragraaf beschrevene, lijkt het op het
eerst gezicht in ieder concreet geval iets anders te zijn. Toch is de omschrij~~ng
aan het begin van dit hoofdstuk, 'de overle~~ingsstrategie waarmee de persoon
zich psychisch en sociaal staande houdt en zich presenteert in een discontinuë
wereld', in alle gevallen van toepassing.
De omschrij~~ing is tamelijk abstract en het blijkt heel moeilijk om in woorden
precies aan te geven wat in het concrete geval `performance' inhoudt. We hebben
in dit geval meer aan beelden.
Daarom begin ik met een beeld, namelijk de beschrijving van een televisieuit-
zending. Het gaat om een uitzending van het programma `Netwerk' in de aan-
loop naar de verkiezingen van 2002. Hierin vond een debat plaats tussen de
politici Pim Fortuyn en Ad Melkert.
Melkert had zich terdege voorbereid. Hij had, onderbouwd met cijfers, bereke-
ningen en grafieken, vrijwel alle punten waarop Fortuyn het beleid van het
toenmalige kabinet aanviel weerlegd. Argumenten en cijfers stroomden als het
ware uit zijn mond.
Fortuyn daarentegen zei niet veel. Hij zat er wat glimlachend bij en herhaalde zo
nu en dan zijn kritiekpunten, zonder echt op de argumenten van Melkert in te
gaan. Nlaar hij straalde iets uit van:'je ktmt kletsen wat je wilt, ik heb toch gelijk.'
Naarmate het debat vorderde werd Melkert steeds heftiger en krampachtiger en
Fortuyn leunde ontspannen achterover in zijn stoel.
Hoewel ik het als toeschouwer inhoudelijk grotendeels met Melkert eens was
kon ik toch niet ontkennen dat Fortuyn het debat met grote voorsprong had ge-
wonnen. Hoe kwam dat nu? Er is naderhand veel gespeculeerd over de betref-
fende gebetu~tenis. Melkert zou een slechte presentatie hebben, hij zou te
gespannen `overkomen', geen goede `uitstraling' hebben. Opmerkelijk was dat de
kritiek op Melkert vrijwel nergens van inhoudelijke, laat ik maar zeggen van
`cognitieve' aard was. Kwalificaties als `overkomen' en `uitstraling' rollen sinds-
dien over de tafel. Voor een wetenschapper even vaag als ongrijpbaar.
Ik ben van mening dat het in de hier beschreven gebeurtenis in de kern gaat om
`performance'. Deze performance van Fortuyn maakte op vele mensen indruk en
het boezemde hun vertrouwen in, bijna ongeacht de concrete objectieve feiten en
opvattingen. In termen van Liotard ging het hier om een cognitief versus een
performatief discours.
Laat ik nu een vergelijkbare situatie beschrijven in de jeugdcriminaliteit. Een
jeugdige delinquent X zit tegenover een reclasseringsmedewerker. (Het kan ook
een politiefunctionaris of officier van justitie zijn.) De maatschappelijk werker
stelt vragen, werkt het protocol af en probeert met X in gesprek te komen. X
zwijgt. Nu en dan geeft hij een kort antwoord, als hij er echt niet onderuit kan,
maar wat hij zegt blijft nietszeggend en ontwijkend. De maatschappelijk werker
wordt kwaad, maar weet zich nog net professioneel te beheersen. Hij (zij) slooft
zich uit om X te bewegen op zijn vragen en suggesties in te gaan, afspraken te
maken over de begeleiding, maar X`geeft geen sjoege'. Hij blijft onverstoorbaar
en straalt iets uit van `klets maar raak. Ik doe toch wat ik wil, zelfs al sluiten jullie
me op.'
Na afloop van het contact rapporteert de maatschappelijk werker dat er met X
niet te praten is. Er heeft volgens hem geen gesprek plaats gehad en de zaak
moet maar 'terug naar justitie'.
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Ook hier is mijns inziens sprake van `performance'. Er heeft wel degelijk een ge-
sprek plaats gehad, maar niet op cognitieve basis, doch op performatieve basis. X
probeert door zijn houding de maatschappelijk werker iets duidelijk te maken,
wat hij niet met zoveel woorden in deze situatie kan zeggen: 'Ik heb met jullie
niks te maken; ik kies voor de criminaliteit.' Het delinquente gedrag is zijn per-
formance en die geeft hij niet zomaar op. Zijn lichaam, al of niet met tatoeages
en piercings, of een grote pet en een bepaald soort schoenen, zegt meer dan zijn
mond. De Amerikaanse filosoof Rorty spreekt hier van `impression mana-
gement'.

Ik wil hier enkele ontwikkelingen bespreken, die mijns inziens te maken hebben
met de hierboven aangeduide tegenstelling tussen wat ik maar zal noemen `het
cognitieve en het performatieve discours'. Of liever de verschuiving van het een
naar het ander in het maatschappelijk verkeer. De basis hiervan is mijns inziens
de hietvoor beschreven ontwikkeling in onze maatschappij van veranderiiig
naar cliscontiiii~ïteit.

- Er is in onze samenleving sprake van een verschui~~ng van `woordcultuur' naar
`beeldcultuui'. Weliswaar wordt het beeld aange~~ild met taal, maar de taal is
niet meer primair. Ik verwijs hier naar hetgeen daar in hoofdstuk 2 over is ge-
zegd in relatie met de verdwijning van `kinderland'. Postman- brengt deze ver-
dwijning in verband met het afbrokkelen van de hegemonie van de taal die tot
voor kort was voorbehouden aan volwassenen. De nieuwe media als televisie,
computer en alles wat daarmee veitivant is, hebben binnen één generatie een
nieuw wereldbeeld geschapen, waarin de afstand tussen jeugdigen en volwasse-
nen meer en meer wordt gerelativeerd. Ja, de jongere generatie heeft door zijn
grotere vertrouwdheid met de nieuwe media zelfs een voorsprong op de ouderen.
Patricia Marks Greenfield.3 heeft deze verschuiving van woordcultuur naar
beeldcultuur (ondersteund met taal) heel goed beschreven. In het verlengde
hiervan speelt in het dagelijks leven de presentatie in beeld, `de uitstraling' in
allerlei situaties, van politiek tot bedrijfsleven en dagelijks verkeer een steeds
grotere rol ten koste van de talige communicatie.
- Een tweede ontwikkeling is de veelbesproken individualisering. Ook daarover
is in voorgaande hoofdstukken voldoende gezegd. In dit verband is vooral van
belang de toenemende betekenis van het lichaam als identificatie- en presenta-
tieobject van de persoon. Mensen koesteren, versieren en presenteren hun li-
chaam. In zekere zin vallen zij steeds meer terug op hun lichaam om uit te
drukken wie zij (willen) zijn.
- Een derde ontwikkeling die in dit verband genoemd kan worden is de enorme
`omloopsnelheid' van informatie. Wat vandaag geldt, is morgen achterhaald. Er
is een voortdurend bombardement met allerlei soorten informatie via uiteen-
lopende media, indringend, maar tegelijk vluchtig. Marks Greenfield laat zien
dat kinderen al heel vroeg leren om onderscheid te maken tussen de `werkelijk-
heid' van de televisie en de `echte' werkelijkheid. Maar die echte werkelijkheid
verandert bijna sneller dan die van de tele~~sie.

- Postman, i98z.
3 Marks Greenfield, i986.
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- Daarmee hangt samen de steeds snellere technologische ontwikkeling. Ik be-
perk mij in dit opzicht tot de directe situatie van jongeren en dus ook van jeugdi-
ge delinquenten. Steeds nieuwere uitgaven van mobiele telefoons versmelten taal
en beeld met elkaar. Je kunt gesprekl:en voeren via de gsm, maar dat wordt vaak
nog nauwelijks gedaan. Favoriet is een foto nemen en die versturen als bood-
schap. Dat is in veel gevallen nog een spelletje, maar wordt meer en meer een
communicatievorm. Terloops kan worden opgemerkt dat deze steeds geavan-
ceerdere apparatuur ook het stelen ervan aanlokkelijk maakt.
- Er is sprake van een vermenging van culturen. Sahitri Soeharso beschreef in
i99o de wijze waarop de tweede generatie jongeren van allochtone afkomst ele-
menten van hun culturele herkomst heel creatief verbinden met elementen van
de Nederlandse cultuur. Ik zie dit in mijn woongebied om mij heen ook duidelijk.
Traditioneel geklede meisjes met hoofddoeken weten zich heel goed te bewegen
in de cultuur van hun Uedrijf (Albert Heyn) of de school, waar zij deel uitmaken
van een debatingclub. Jongens schakelen moeiteloos over van Berbers naar Ne-
derlands of Engels. In de straattaal van jongeren worden Surinaamse, Antilli-
aanse, Marokkaanse, Engelse en Nederlandse woorden samengevoegd en de
betrokken jongeren weten wat je bedoelt. In de westerse mode sluipen elemen-
ten van traditioneel islamitische kleding binnen, naast Afrikaanse en Aziatische
invloeden.
- Seksualiteit is ook steeds meer een performance, in de meest duidelijke zin een
`voorstelling'. Het gaat niet meer primair om de geslachtsdaad of uiting van lief-
de en genegenheid, maar om een openbare erotische vertoning. Dit is bij-
voorbeeld duidelijk in het bombardement van reclame en videoclips, maar
bijvoorbeeld ook in een `gay-parade' of gewoon in een demonstratieve zoenpartij
op een terras.
Het is duidelijk dat het gemakkelijker is het begrip `performance' te laten zien,
dan het te omschrijven of te definiëren.
De hier geschetste ontwikkelingen gelden uiteraard niet alleen voor jeugdige
delinquenten. Maar misschien hebben zij er wel in het bijzonder mee te maken.
In veel gevallen hebben zij ook minder mogelijkheden dan meer bevoorrechte
jongeren om er op een constructieve manier mee om te gaan, met andere woor-
den de voordelen te laten prevaleren boven de nadelen.
Wij, en dus ook de jeugdige delinquenten, leven in een complexe, snel wisse-
lende en technologisch geavanceerde werkelijkheid. In die werkelijkheid hebben
wij een middel nodig om ons bestaan als continuïteit te blijven ervaren. Traditi-
oneel is dit middel onze identiteit. Zoals ik elders heb betoogd~ komt de ontwik-
keling van deze identiteit steeds meer onder druk te staan. Blijft over onze
`performance'. Bij nader inzien blijkt die rneer dan een defecte identiteit en ik
zou de in mijn hypothese gebezigde term `pseudo-identiteit' dan ook willen te-
rugnemen. Het gaat om een alternatief voor de identiteit.
Ik ben mij ervan bewust dat ik nogal wat overhoop haal met de introductie op
deze wijze van het begrip `performance'. Temeer daar dit nog zo vers is dat het in
wetenschappelijke termen niet of nauwelijks te vatten is. In dit opzicht zou er
nog veel werk te doen zijn dat verder reikt dan deze studie. Niettemin blijf ik van

~ Zie: Traas, t99t~.
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mening dat het begrip van groot belang is voor het begrijpen van de wereld en de
mentaliteit van jeugdige delinquenten.
Voorlopig formuleer ik enkele aspecten van de performance, zoals deze zich
voordoet in de ontmoeting met jongeren (maar wellicht ook met ouderen).
- Nadruk op de lichamelijke verschijning. Dit betekent ook dat aan deze licha-
melijke verschijning zorg en aandacht wordt besteed. Dan gaat het om piercings,
tatoeages, bepaalde kleren en schoenen, maar ook om het ontwikkelen van het
lichaam door krachttraining en bodybuilding. Een voorbeeld is ook de demon-
stratief gedragen hoofddoek en daarbij behorende mode bij islamitische meisjes.
- Attributen hebben een speciale betekenis. Dat kan, vooral bij jeugdige delin-
quenten een vutn~- of steekwapen zijn. Maar, onschuldiger, ook een bepaalde op-
vallende sleutelketting, mobiele telefoon, scooter, eventueel auto.
- Flesibiliteit in het gedrag, die soms tot vluchtigheid kan leiden. Veel contacten,
gedragingen en afspraken zijn `for the time being'.
- Een grote mate van individualisme gaat salnen met een even grote communi-
cativiteit. De commtmicatie speelt zich niet meer primair af in het persoonlijke
contact, maar geschiedt steeds meer via mobiele telefoons, e-mail, chatbor en
dergelijke.
- In relatie hiermee is er een soepel en intensief gebruik van moderne technolo-
gie op allerlei gebied. In het klein is dit de steeds geavanceerdere gsm en privé-
geluidsapparatuur , in het groot de megageluidsaparatuur op feesten en party's.

q.4. Identiteit en performance

Is er een relatie tussen identiteit en performance? Zonder nu weer in de identi-
teitspsychologie te duiken, moeten we toch constateren dat er een zeker verband
is, maar ook een diepgaand verschil. Laat ik de door Erikson~ geciteerde om-
schrij~~ng van identiteit van de negentiende eeuwse psycholoog William James
herhalen: `Identiteit is een subjectief geuoel tr~nn dezelfde persooil te zijn en uan
continuïteit, die kracht geuen'. Er zijn natuurlijk latere omschrijvingen, met
name van Erikson zelf. Daarbij ligt steeds de nadruk op de continuïteit van de
persoonlijkheid in alle wisselende rollen en omstandigheden. Ik heb zelf `identi-
teit' ooit omschreven als `een min of ineer volledig beeld dat iemand van zichzelf
heeft en dat enigermate overeenkomt met het beeld dat anderen van deze per-
soon hebben'.h
Erikson ziet (kort geschetst) de ontwikkeling van identiteit als de resultante van
een ontwikkeling, die men zou kunnen kenschetsen als exploratie en emancipa-
tie in een kader van acceptatie en veiligheid. Deze ontwikkeling legt de basis voor
het verwelti~en van een nieuwe veiligheid buiten het ouderlijk milieu, ontleend
aan de eigen persoon. Identiteit is dus een basis van de persoon, een gevoel van
continuïteit, waarmee de persoon zich in de buitenwereld kan manifesteren.
Erikson noemt dat zich manifesteren `generativiteit' en `integriteit'. Daarmee
bedoelt hij respectievelijk het nemen van (maatschappelijke) verantwoordelijk-
heid, bijvoorbeeld voor een gezin, en het vermogen om de persoonlijke geschie-
denis als een `geïntegreerde totaliteit' te en~aren.

~ Erikson, t97i.
~ Traas, iq86~2o03. Zie ook Traas, i99o.
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De Wit, Van der Veer en Slot~ Uesteden in het kader van de psychologie van de
adolescentie uiri~oerig aandacht aan identiteitsontwikkeling en sluiten eveneens
aan bij Erikson. De Wit en Van der Veer noemen een viertal momenten die
Erikson in zijn ~~isie op identiteit Uelicht:

i. Ego-identiteit als gevoel van innerlijke continuïteit: als het ware een vaste
kern van de persoonlijkheid die bij alle wisselingen en omstandigheden
gelijk blijft.

2. Het bewustzijn dat de persoonlijke levensstij] min of ineer samenvalt met
hetgeen men voor anderen betekent.

3. Een gevoel van persoonlijke vrijheid tegenover de in elk mensenleven en
in elke samenleving om~ermijdelijk aanwezige onvrijheden.

4. Het hebben van een levensplan, een ideaal en de daarbijbehorende waar-
den en normen waarvoor men zich wil inzetten. Dit betekent dus een anti-
cipatie op en een inspiratie voor de toekomst.

Hier blijkt al meteen het belangrijkste verschi] tussen identiteit en performance.
Bij performance is er eigenlijk geen sprake van zoiets als een levensplan en bij-
horende waarden en normen, noch van een anticipatie op de toekomst. Het leven
speelt zich af in het hier en nu. In die zin verwijst het begrip `identiteit' toch meer
naar `het verhaal' en het verhaal, in de zin van Nijk, veronderstelt een min of
meer vaste context met referentiepunten in de vorm van normen en waarden, in
feite een verbinding met een bepaalde ctiltuur. Bij de performance, zeker die van
jeugdige delinquenten, ontbreekt die.
Marcia", heeft geprobeerd de theorie van Erikson toegankelijk te maken voor
empirisch onderzoek. Wellicht wordt het verschil nog duidelijker als we kijken
naar de uitwerking die nlarcia geeft aan de ideeën van Erikson. Hij onderscheidt
vier soorten identiteitsstatus: identity achievement, foreclosure, diffusion en
moratorium. Deze geven de positie van de jongere aan ten aanzien van de keuzen
die hij of zij al dan niet gemaakt heeft op de gebieden van beroep, ideologie en
geslachtsrol.
Marcia hanteert twee criteria om de duidelijkheid en stabiliteit van het identi-
teitsgevoel te beschrijven, namelijk:

i. De mate waarin men openstaat voor het afwegen van keuzemogelijkheden
(exploration, crisis)

2. De mate waarin men in staat Ulijkt verplichtingen en bindingen aan te
gaan (commitment)

Op grond hiervan kan aan adolescenten een bepaalde identiteitsstatus worden
toegekend.
De status van identit~ nchieuement wordt getypeerd door het komen tot bindin-
gen na een periode van exploratie. Bij de status van identity.foreclosure is men
niet toegekomen aan een persoonlijke keuze en derhalve ook niet aan zelfgeko-
zen bindingen. Bij de status morntoriwil is men nog bezig met het exploreren
van alternatieven en zijn er nog geen verplichtingen en bindingen. Bij de status
identity diffi~sion wordt geen afweging van alternatieven ondernomen en zijn er

~ De Wit, Van der Veer en Slot, i99o, 1995.
8 Marcia, 198o~Iy89.
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ook geen duidelijke bindingen aanwezig. Adolescenten laten zich bepalen door
wisselende omstandigheden.
Er wordt op gewezen dat bij de laatste twee statussen gevoelens van angst en
onzekerheid aanwezig zijn. In de termen van Marcia zou performance dan ook
een antwoord kunnen zijn op `identitv diffusion'.
Centraal in deze benadering staat het criterium van het aangaan van bindingen.
Ook dat is nu wat in de performance in wezen niet gebeurt. Binding veronder-
stelt namelijk een anticipatie op de toekomst, het etvaren en accepteren van het
eigen bestaan als een continuïteit. Van daaruit kan men als het ware het eigen
verhaal verbinden met dat van anderen van wie men eveneens een continuïteit
verwacht. Daarnaast veronderstelt binding een mate van verantwoordelijkheid
en die veronderstelt weer retlectie op het eigen handelen. Voor al die dingen is
de performance te vluchtig, te weinig verbonden met een verhaal en te zeer ge-
richt op een directe behoeftebevrediging.
Dat wil niet zeggen dat er op een bepaald moment niet zoiets als solidariteit met
vrienden of kameraden kan bestaan. Ook kan er een gehechtheid bestaan met
een plan of voornemen, ideaal is hier niet het goede woord. Bijvoorbeeld: 'Ik wil
van de zomer met vakantie naar Ibiza.' Of: 'Zodra ik achttien ben ga ik een auto
kopen.' Maar dat zijn geen bindingen. Als ik mijn kameraden uit het oog verlies
of als me belazeren, laat ik ze vallen en bestaan ze niet meer voor mij. Totdat ...
ik ze weer nodig heb. En als de tijd van die vakantie daar is heb ik misschien
alweer een nieuw plan.
Terzijde opgemerkt: Is dat in wezen iets anders dan als ik als `normale' vohvas-
sene, ondanks brave voornemens en beloften, nooit meer iets van me laat horen
aan die vriend of dat familielid? `Het komt er niet van.'
Wel ontstaat de performance in een cvissehverking tussen de persoon en de om-
gev~ing, maar, in de termen van het hieivoor gevolgde citaat, laat men zich bepa-
len door wisselende omstandigheden. Er is geen sprake van zelfgekozen
alternatieven, omdat juist dat `innerlijke zelf niet zozeer ontbreekt, als wel in de
termen van Liotard 'niet veel om het li.jf heeft'. Wat zich ontwikkelt is een manier
van omgaan met een bombardement van externe invloeden en dat gebeurt op
een verbazend gemakkelijke manier.
Op dit punt kunnen we een relatie leggen met hetgeen in voorgaande hoofdshtk-
ken is gezegd over groepsgedrag en jeugd(sub)cultuur, als basis van de persoon-
lijke ontwikkeling.
Als we nog eens kijken naar de visie van Erikson op de ontwikkeling van de iden-
titeit dan valt op dat hij deze ziet tegen de achtergrond van een culturele en
maatschappelijke continuïteit. De adolescent verwijdert zich tijdelijk van het
veilige (of minder veilige, maar toch duidelijke) ouderlijke milieu en zoekt zijn of
haar eigen weg, men kan ook zeggen een eigen vorm van omgang met de samen-
leving. En als dat voltooid is keert men op een nieuwe eigen manier terug in het
vertrouwde milieu.
De jeugdcultuur is in de visie van hoofdstuk 4 een tijdelijke 'ruimte', in termen
van Erikson een 'moratorium', waarin de adolescent zijn of haar toevlucht zoekt
en steun vindt bij leeftijdsgenoten. Itlaar, zeker voor de jeugdige delinquent ont-
breekt deze continuïteit van cultuur en maatschappij. Deze is ~-eiti-angen door
een maalstroom van onderling tegenstrijdige signalen en invloeden. Het verle-
den, de geschiedenis geeft geen of onvoldoende houvast en aanknopingspunten
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voor wat we `een levensontwerp' zouden kunnen noemen. De visie op het per-
soonlijke en maatschappelijke verleden verandert met de dag. Wat gisteren waar
was is vandaag achterhaald. Om een simpel voorbeeld te noemen: vroeger was
roken stoer en volwassen, nu levensgevaarlijk. Hetzelfde geldt voor de kijk op de
toekomst. Gisteren kwam de wereld door een milieuramp aan zijn eind. Vandaag
valt het allemaal wel mee. Morgen zijn we collectief in de greep van het terro-
risme.
De jeugdcultuur is niet meer een tijdelijk toevluchtsoord waar de jongere `even

met rust gelaten wordt', maar een onderdeel van deze maalstroom. Tal van sig-

nalen en symbolen die aan de jeugdcultuur zijn ontleend, worden door propa-

ganda en reclame toegepast op de hele maatschappij. 'Ieder mens is vrij en

ongebonden en wordt uitgedaagd tot avontuur en experiment. Hier en nu!'
Noimen en waarden worden zo duidelijk gemanipuleerd dat ze nauwelijks nog
enige overtuigingskracht hebben, behalve voor wie niet reflecteert. Iedereen lijkt

eeuwig jong te blijven en ook altijd jong geweest te zijn.
In de maalstroom van permanente verandering is sprake van een verstrengeling
van jeugdcultuur, identiteit en performance, die voor veel mensen heel moeilijk
tot een duidelijke en herkenbare identiteit kan leiden. Performance is dus eigen-
lijk een manier om met deze situatie om te gaan, als het ware een psychologische
overlevingsstrategie. En het ligt voor de hand dat onze jeugdige delinquenten in

het bijzonder op deze overlevingsstrategie zijn aangewezen.
We zouden hier de vraag willen opwerpen of het hiervoor beschreven verschijn-
sel van maatschappelijke en culturele discontinuïteit zich niet op veel grotere
schaal voordoet en of het begrip `identiteit' de laatste decennia niet achterhaald
lijkt. Identiteit is een vorm van persoonlijke continuïteit in relatie met een conti-
nuïteit van de samenleving. En dat is nu wat in onze tijd steeds meer lijkt te ver-
dwijnen.
Als we even terugkeren naar William James, die identiteit omschreef als iets dat
kracht geeft, dan zouden we kunnen constateren dat ook performance kracht
geeft. Als zodanig veiti-angt performance voor veel mensen de identiteit.

9.5. Performance en rolgedrag

Zoals we het begrip performance hebben moeten onderscheiden en afgrenzen
van `identiteit', zo moeten we ook het verschil aangeven met `rolgedrag'. Opper-
vlakkig gezien lijken beide begrippen op elkaar. Zeker als men de oorspronke-
lijke betekenis van `performance' aanhoudt, zoals die in Van Dale is beschreven,
lijkt performance een vorm van rolgedrag.
Evenals over identiteit is ook over rolgedrag in de sociale psychologie en de soci-

ologie het een en ander geschreven. Daarbij wordt verschil gemaakt tussen rollen

en rolgedrag, de omschrij~~ing of definitie van een bepaalde rol, en de wijze

waarop iemand deze rol verwlt. Ook wordt onderscheid gemaakt tussen inci-

dentele rollen en meer permanente rollen. Het eerste is afhankelijk van speciale
situaties, bijvoorbeeld: oom Frans speelt op 5 december de rol van Sinterklaas.
Of: iemand speelt in een familie of in een groep de rol van Uemiddelaar of enter-
tainer. Meer permanente rollen zijn bijvoorbeeld beroepsrolleit. In een rechtszit-
ting `spelen' de rechters, de officieren van justitie en de ad~~ocaten, alsmede de
verdachten of procespartijen ieder hun rol. Zij hebben een bepaalde plaats in de
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rechtszaal en een bepaalde uitmonstering (toga). Er zijn hier dus ook alweer
verschillen tussen de uitdrukkelijke beroepsrollen van rechters, officieren en
advocaten en de tijdelijke rollen van verdachten of procespartijen. Maar er zijn
ook mnatschuppelijk-cultln.ele rollen, men spreekt ook we] van rolpatronen:
manrol, vrouwrol, de rol van kind, van ouder, van grootouder.
Koi~tom het rolgedrag maakt een zeer belangrijk deel uit van ons dagelijks be-
staan. Ieder mens vervult in onze samenle~~ing vele en zeer uiteenlopende rollen.
En de impact van de verschillende rollen is soms beperkt, solns ook behoorlijk
groot. Soms wordt een rol gebruikt om de gehele persoon aan te duiden. `De
zesentwíntigjarige student werd gisteren door een zevenendertig-jarige Amster-
dammer aangereden en raakte daarbij ernstig gewond.'
Wat is nu het verschil met `performance'?
Om te beginnen is een rol gekoppeld aan een situatie. Deze situatie kan inciden-
teel zijn of ineer permanent, zoals de beroepsrol of de culturele rol, maar er blijft
een duidelijk onderscheid tussen de persoon en de vervulde rol. Als de situatie is
veranderd, legt men de rol in principe af. Een rechter zal niet in toga aan de fa-
miliedis verschijnen. Ingewikkelder is het al met de mannen- en vrouwenrol of
de rol van ouder en kind. Maar ook dan blijft er een onderscheid met de persoon.
Er wordt ook, bijvoorbeeld door therapeuten, voor gepleit om niet te veel in de
rol op te gaan, om je in de eerste plaats als mens te manifesteren.y
Ten tweede is het rolgedrag maatschappelijk en cultureel bepaald. Misschien
dat in incidentele situaties iemand een bepaalde rol bedenkt en dan speelt, ter
lering en vermaak. Maar de meeste rollen, vooral de meer permanente en be-
langrijke, zijn ingebed in maatschappelijke spelregels. Het zou te ver voeren hier
dieper op in te gaan. Maar duidelijk is dat rolgedrag door de samenleving aan de
persoon wordt voorgeschreven en geregeld. De identiteit zorgt ervoor dat de
persoon in staat is de verschillende rollen te spelen en toch zichzelf te blijven.
De performance is veel meer iets van de persoon zelf. Als zodanig ligt het begrip
dichter bij `identiteit'. Het is niet door de samenle~~ing geregeld en~of voor-
geschreven. Men zou zelfs klmnen zeggen dat een bepaalde performance van een
criminele jongere het vermogen om bepaalde rollen te spelen beperkt of belem-
mert. Dat is bij Ahmed bijvoorbeeld het geval met de rol van scholier.
Bovendien omvat performance in principe de gehele persoon. Zijn of haar gedrag
is met de performance verbonden. Daarbij gebruikt de persoon allerlei attributen
die zijn ontleend aan de omringende wereld, soms aan de jeugd(sub)cultuur,
soms aan de commercie, soms aan de peergroup of jeugdbende. Maar er worden
geen regels of patronen van de samenleving gevolgd. De samenleving stelt er ook
geen regels voor, kan dat ook niet, omdat de performance nu juist met die sa-
menleving op gespamlen voet staat.

9.6. Performance en interactie

Performance is een basis voor interactie. De interactie tussen mensen is daarmee
veranderd. Veel oudere mensen zien bijna verbijsterd hoe jongeren met grote

9 Zie het kostelijke verhaal van Belcampo `blijn oom Napoleon', waar de hoofdpersoon
zich zozeer met zijn rol in een historische optocht heeft vereenzelvigd, dat hij ervan
overtuigd raakt dat hij Napoleon ook is.
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snelheid en soepelheid switchen van de ene situatie naar de andere, verschil-
lende bronnen van informatie tegelijkertijd opnemen en daarop reageren. Inter-
net, e-mail en de mobiele telefoon staan model voor deze snelle en steeds wisse-
lende en in zekere zin onpersoonlijke interactie. Veel jongeren hebben een

verschillende `outfit' voor verschillende situaties en voelen zich daar goed bij.
Tegelijk zullen die ouderen, als ze eerlijk zijn, moeten constateren dat zij ook zelf
in hun interactie met anderen veranderd zijn, vormen minder in acht nemen en
sneller en oppelvlakkiger contact leggen met anderen. `Alles goed?' kwam in de
plaats voor 'hoe gaat het met u?' De e-mail kwam ook voor veel ouderen in de
plaats van de brief of het telefoongesprek. Om maar iets te noemen. In feite gaat
het veel verder.
In het verleden, en voor veel mensen nog steeds vond interactie plaats vanuit het
vertrekpunt of een kader, waarin de rollen en posities min of ineer duidelijk wa-
ren. Dat kader was ook een belangrijke bepalende factor in de identiteit. Baas en
knecht, hoger- en lagergeplaatste, fimctionaris en cliënt waren duidelijk her-
kenbaar, vaak ook aan kleding en uniform. En hun posities waren de basis van
de communicatie. In onze tijd is dit steeds minder het geval. Dat is niet alleen
een kwestie van democratisering, om met De Swaan te spreken: de overgang van
de bevelshuishouding naar de onderhandelingshuishouding. Het is ook een ge-
volg van een ongekende versnelling van maatschappelijke ontwikkelingen, waar-
door verleden en toekomst, maar ook maatschappelijke verhoudingen vervagen,
of beter gezegd, atrofiëren. Verhoudingen, structuren en afspraken gelden niet
meer definitief, maar `for the time being'. Wellicht is dat ook een verklaring voor
het feit dat allerlei discussies over'normen en waarden' maar niet willen lukken.
Als een jongere (maar ook vaak een volwassene) een politieagent uitmaakt voor
`kankerwout', is er meer, maar ook minder aan de hand dan gebrek aan respect
voor een functionaris. De peI-formance voldoet niet meer en als hij of zij mij in de
weg loopt, is de agent(e) een kankerwout. Maar als ik de agent nodig heb, of als
duidelijk is dat ik echt niet om hem of haar heen kan, reageer ik heel anders.
Men zou ook kunnen zeggen: voor de performance van de agent is het niet meer
voldoende dat deze een uniform aan heeft.
Op zich zou daar veel meer over te zeggen zijn. In het kader van deze studie moet
ik mij echter beperken. We houden ons bij de jeugdige delinquenten en wat er
om hen heen aan de orde is. Daarbij moet worden opgemerkt, zoals reeds eerder
gebeurde, dat niet alleen de jeugdige delinquent reageert vanuit een perfor-
mance - hoewel die wel heel duidelijk - maar ook de hulpverlener, de justitie-
functionaris, de politie.
Zoals bij de performance van de jongere, de jeugdige delinquent, de jeugdsubcul-
tuur een rol speelt, als referentiekader en bron van attributen, zo speelt bij hulp-
verleners en fimctionarissen de instelling of organisatie een belangrijke rol. Ook
hier zou men van een performance kunnen spreken. En hier is de performance
van de filnctionaris mede verbonden met die van de organisatie.
Het wordt steeds duidelijker dat in onze tijd ook voor organisaties geldt dat zij
niet meer kunnen uitgaan van vaste patronen en verhoudingen, als het ware van

een duidelijke identiteit. Ook voor hen is de performance wellicht een manier om

met het verlies of verwarring van identiteit en de onduidelijkheid die daarmee

samenhangt om te gaan. Veel instellingen en organisaties lossen dit op door een

186



IDEtiTITF.IT GN PrRFORnI~NCE

missie te formuleren. Bij `performance en htilpverlening' komen we hier nog op
terug.
We gaan dus weer terug naar de hieivoor beschreven voorbeelden. Eigenlijk in
alle gevallen geldt dat zij ook een groepslid zijn in hun performance. Het zegt
weinig of niets over hun eventuele eenzaamheid. Het Uepaalt wel hun interactie,
met `vrienden' en ook met hulpverleners. `Vrienden' betekent in deze conte~t ook
iets anders dan 'mensen met wie we vriendschap (in de traditionele zin) onder-
houden'. Misschien is het woord 'maten' hier beter op z'n plaats en dat ~vordt
dan ook in gevallen van jeugdbendes vaak gebruikt.
Maar ook veel oudere mensen zullen nu en dan met schrik ontdekken, dat ze in
die traditionele zin ook eigenlijk geen of weinig vrienden meer hebben.
Voor José, Ahmed en Hamid is dat vanzelfsprekend. Zij weten niet beter en het
staat hun interactie niet in de weg. Integendeel, zij en hun maten weten precies
wat ze aan elkaar hebben en wat ze van elkaar kunnen verwachten. iVlaar ook
buitenstaanders, in de disco of op straat kunnen aan de performance als het ware
aflezen of en hoe er sprake van interactie kan zijn.
De jeugdcultuur en jeugdsubcultuur speelt hier een onderstetmende rol. De uit-
dagende uitmonstering van bepaalde jongeren of juist het ontbreken daaiti-an,
zendt een signaal uit en juist het participeren in de jeugdcultuur stelt andere
jongeren in staat om dat signaal op te vangen en te interpreteren.
Daarmee zijn José en Ahmed en hun medejongeren in het voordeel bij de verte-
genwoordigers van de `volwassen maatschappij'. De justitie benadert de jeugdige
delinquenten ofwel `dadeigericht'~~~ of `delictgericht'. In het eerste geval plaatsen
zij de dader in zijn `verhaal', zijn achtergrond van gezin, opleiding, buurt etc. In
het tweede geval moeten zij hem min of ineer losmaken van zijn contest en de
situatie van het misdrijf op zich beschouwen. In beide gevallen blijft de perfor-
mance buiten beschouwing, of komt hooguit in de marge aan de orde, als iets
bijkomstigs. Daardoor wordt begrijpen van de dader en ook van het delict op zijn
minst beperkt. Met begrijpen bedoel ik in dit verband niet `begrip hebben voor',
maar vat krijgen op wat er eigenlijk is gebetu~d en waarom. Ook het misdrijf is
een onderdee~l van de performance, in zekere zin een performance op zich.
Om tot een werkelijke interactie te komen met jeugdige delinquenten - en dat
zal toch steeds nodig blijken voor bejegening en hulpverlening - is het noodza-
kelijk de performance van de delinquent te percipiëren, maar ook eiti-an uit te
gaan dat men als htilpverlener en instantie ook zelf een performance heeft.
Veel mislukkingen op het gebied van effectiviteitsverbetering en doelmatigheid
zouden wel eens te maken kunnen hebben met het feit dat men niet onder ogen
ziet hoezeer de performance onze samenleving inmiddels bepaalt.

9.~. Samenvatting en conclusie

Ik heb performance omschreven als: `de overlevingsstrategie waarmee de per-
soon zich psychisch en sociaal staande houdt en zich presenteert in een dis-
continuë wereld.' Dit gezichtspunt heb ik getoetst aan de verschillende in hoofd-
stuk 6 beschreven voorbeelden van jeugdige delinquenten.

~~~ Vlaardingerbroek, 2003.
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Daarbij Uleek het niet zo eenvoudig om in woorden aan te geven wat in een con-
creet get-al nu precies de performance is. In dit opzicht hebben we meer aan
beelden dan aan woorden. Het is dan ook heel moeilijk, misschien wel onmoge-
lijk om het performancebegrip toegankelijk te maken voor empirisch onderzoek.
Niettemin ben ik van mening dat het van groot belang kan zijn voor het begrij-
pen ~~an het gedrag, de mentaliteit en de achtergrond van jeugdige delinquenten.
Nodig is een beschrijvende, jawel een her~meiteutische benadering.
Op deze t~~ijze heb ik geprobeerd het performancebegrip af te grenzen van en in
relatie te brengen met de begrippen `identiteit' en 'rolgedrag'. Het lijkt daar veel
op en toch veischilt het fimdamenteel. Dat verschil hangt samen met het uit-
gangspunt van discontintuteit, dat immers als het ware de ontstaansgrond voor
de performance is. Identiteit en rolgedrag veronderstellen juist een mate van
continuïteit in de wereld, die mijns inziens in deze tijd niet meer of althans niet
meer voldoende aanwezig is.
Het is dan ook van belang dat een relatie wordt gelegd met wat in voorgaande
hoofdstukken is gezegd over de jeugdeulttnn~ en jeugc~subculttitm. De kennis
daaiti-an geeft immers vaak - niet altijd - aanknopingspunten voor het onder-
kennen en beschrijven van de performance van betrokken jeugdigen en hun om-
ge~-ing. Jongeren ontlenen in hun perfoimance elementen aan de
jeugd(sub)cultuur, niet alleen in attributen of kleding, maar ook in mentaliteit.
Het is niet zo vreemd dat wij in de jeugdcultuur zo~~eel aanknopingspunten en
~~oorbeelden ~~inden van performance. A1 sinds lange tijd zoeken jongeren in hun
ps}~chische en sociale veranderingsproces houvast in de jeugdcultuur. Daarin
ontwikkelden zich altijd al attributen en gedragswijzen, die een onderdeel blijken
te zijn van performance. Alleen beperkt de situatie zich steeds minder tot jonge-
ren.
Een belangrijk kenmerk van de perfoi~mance bleek ook de interactie. Perfor-
mance is niet los te zien van interactie met anderen. Met zou het kunnen zien als
een 'kunstgreep' om in een situatie van voortdurende verandering en daarbij
horende onduidelijkheid van verhoudingen, toch als persoon met de omgeving in
contact te blij~~en.
Bij de toetsing van het performancebegrip aan de verschillende beschreven jeug-
dige delinquenten bleek tevens dat in veel gevallen het delinquente gedrag een
onderdeel is van de performance van de betrokkenen. Soms kan men zelfs con-
cluderen dat het criminele gedrag de performance is.
De vraag is nu vervolgens hoe je dan aanknopingspunten zou kunnen vinden
voor ~~erandering en resocialisatie. Bestaat er nog zoiets als een geweten of een
gevoel van eigenwaarde? Is er ook sprake van de behoefte ergens bij te horen,
een identificatie met de eigen afkomst en cultuur? In dit opzicht is er ongetwij-
feld nog veel na te denken, uit te zoeken en te beschrijven.
Voorlopig ben ik echter ~.an mening dat we ten aanzien van het performancebe-
grip ~~oldoende aangrijpingsptmten hebben om iets te zeggen over hulpverlening
en bejegening ~-an jeugdige delinquenten. Ik wil dit doen in het volgende hoofd-
stuk. Daarbij zal blijken dat er in de bestaande literatutu~ en praktijk van de
hulp~~erlening verschillende ingangen zijn voor een op performance gebaseerde
zienswijze.
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PERFORMANCE EN HULPVERLENING

io. i. Inleiding

In dit hoofdstuk wil ik het begrip performance toepassen op de praktijk van de
hulpverlening, in het bijzonder die aan jeugdige delinquenten. Wat hebben we
aan het performancebegrip voor de praktijk van de pedagogie en andragogie?
Daarmee ben ik aangeland bij het tweede deel van onderzoeksvraag 3 uit de in-
leiding: 'Hoe kunnen wij de achtergrond en de dynamiek van delinquent gedrag
bij jeugdigen beter begrijpen en beschrijven om te komen tot een betere hulpver-
]ening en bejegening'. En bij de vierde hypothese: `Een verkenning van de per-
formance kan mogelijk een aangrijpingspunt vormen voor een effectieve(re)
bejegening van en hulpverlening aan jeugdige delinquenten.'
Het is niet mijn bedoeling om een nieuw concept of model voor hulpverlening en
bejegening te presenteren. Daaivoor is mijns inziens het begrip performance nog
te vers en zou het eerst nog verder moeten worden uitgewerkt. Niettemin ben ik
van mening dat we uit het voorgaande genoeg weten om een aantal uitgangs-
punten en aanwijzingen, zo men wil voorstellen, te kunnen formuleren voor de
praktijk van de hulpverlening.
In de marge van deze voorstellen ontkom ik er niet helemaal aan om hier en daar
de bredere impact van het performancebegrip aan de orde te stellen. Zoals ik
reeds eerder heb betoogd is het performancebegrip en de benadering van het
gedrag die daarmee samenhangt mijns inziens ook van toepassing op het heden-
daagse menselijk gedrag in het algemeen.
Ik wil in dit hoofdstuk eerst een aantal uitgangspunten, kenmerken en conse-
quenties van het performancebegrip formuleren. Deze zijn toegespitst op de
hulpverlening, maar wellicht zal duidelijk worden dat zij ook daarbuiten toepas-
baar zijn.
Veivolgens wil ik een link leggen naar bestaande theorieën en methoden v-an
interventie en hulpverlening. Daarbij beperk ik mij tot die theorieën die het
meest bruikbaar zijn voor mijn gezichtspunten.
Ik doel daarmee op de presentietheorie, zoals die door Baart is onrivikkeld ~ en
onder anderen door Schilder en Van der Laan becommentarieerd- en de door
Bouwkamp en De Vries geformuleerde theorie over experiëntiële, interpersoon-
lijke therapie 3.
Ik realiseer mij dat er tal van bestaande programma's en methoden van aanpak
zijn die in de praktijk worden gehanteerd. Daarbij denk ik aan het door het l~li-
nisterie van Justitie uitgebrachte programma van aanpak jeugdcriminaliteit, in
concreto: `methodiekbeschrij~~ng ITB-Criem' en beschrij~~ng van de aanpak
'intensieve begeleiding harde kern'.-~ Ik laat deze werkwijzen en methoden voor

s
a

Baart, 2ooi.
Schilder, 2003; Van der Laan, zoo3.
Bouwkamp, i999.
Lous Krechtig, 2004; Directie Preventie Jeugd eii Sanctiebeleid, z.j.
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wat zij zijn en het is niet mijn bedoeling deze te bekritiseren of te amenderen. In
wezen zijn ze niet in strijd met mijn ~~sie van hulpverlening op grond van het
performancebegrip. Wel zou deze visie er een aam~illing op kunnen zijn.
~'ervolgens wil ik een aanzet geven (niet meer dan dat) voor een visie op hulp-
verlening en bejegening met inachtneming van het performancebegrip en mede
op basis van wat in voorgaande hoofdstukken van deze studie aan de orde is
gekomen.

io.2. Performance en hulpverlening, enige uitgangspunten

i. Performance is een oue[~leuirtgssti.ategie. Dat wil zeggen dat het de manier is
waarop een persoon zich in de omstandigheden van zijn leven staande houdt. Hij
of zij ziet, of beter gezegd i~oelt dit als de enig mogelijke manier om de proble-
men en uitdagingen van het leven het hoofd te kunnen bieden. Men kan in veel
gevallen delinquent gedrag zien als een vorm van performance.
Bij jeugdige delinquenten en delinquenten in het algemeen brengt deze over-
le~~ngsstrategie hem of haar in conflict met de samenleving. Men zou dus kun-
nen concluderen dat in deze gevallen de performance of overlevingsstrategie niet
e[g effectief is. Maar dat is `van buitenaf gezien. Voor de persoon in kwestie blijft
het een zaak van overleven. Men kan hem die niet zomaar afnemen.
Het is een beetje te vergelijken met een drenkeling die zich in volle zee vast-
klampt aan een wankele plank. Men kan hem die plank pas afnemen als men een
betere manier van overleven e[voor in de plaats biedt, een ste~riger plank of een
reddingsvlot.
Vanuit deze gedachtegang zal de hulpverlener alvorens in staat te zijn het delin-
quent gedrag van een jongere tegen te gaan of te verminderen, moeten begrijpen
waarom deze jongere deze performance heeft gekozen en vervolgens helpen een
alternatief te vinden dat i~oor deze persoon in zijn of haarsituatíe bevredigend
is.
Ik kan hier het voorbeeld aanvoeren van de in hoofdstuk 6 beschreven José.
José's gewelddadige gedrag is zijn performance, waarmee hij enerzijds de woede
die in hem leeft over de herhaalde verlating door de volwassenen in zijn leven
'oplost', en waarmee hij anderzijds zich handhaaft in een groep kameraden. Pas
als hij met Uehulp van de therapeut en de maatschappelijk werkster besluit op
zoek te gaan naar zijn natuurlijke ouders om deze van monsters eventueel tot
gewone mensen te maken, komt de weg vrij om op een andere manier met zijn
~ti-oede om te gaan. Maar dan zijn er al de nodige jaren voorbijgegaan en begint
zijn groep kameraden uiteen te vallen en is er een vertrouwensrelatie ontstaan
met de maatschappelijk werkster.
Dit principe geldt trouwens ook voor hulpverleningscliënten die schulden heb-
ben gemaakt of die verslaafd zijn aan drugs en~of alcohol. Men helpt deze men-
sen niet door ze te wijzen op het ongewenste of schadelijke van hun gedrag.
2. Performance is interactief en conteYtueel. Dat wil zeggen dat zij niet los ge-
zien kan worden van de omgeving van de cliënt, zijn~haar contacten, positieve en
negatieve bindingen. Het gaat dan zowel over personen, bijvoorbeeld ouders,
kameraden, familieleden, als over instellingen en instanties, bijvoorbeeld de
school, de ~tierkkring, de sociale dienst of andere uitkeringsinstantie, de politie
en justitie. In het geval van jeugdige criminelen moeten we daarbij vooral den-
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ken aan de peergroup. De performance van de jeugdige delinquent is onlosmake-
lijk verbonden met die van de peergroup.
Dit betekent niet alleen een brede oriëntatie van de hulpverlening. Die wordt
trouwens al in veel gevallen, bijvoorbeeld ITB-Criem, bepleit. Het betekent ook
een visie op het menselijk gedrag, namelijk dat dit in principe altijd interactief
en contextueel is.
Vanuit deze gedachtegang is het dan ook minstens onlogisch om een jeugdige
delinquent alleen maar uit zijn conteYt weg te halen en dan de illusie te koeste-
ren dat men hem `ander gedrag kan aanleren'. Alsof het om een computer gaat
die men kan herprogrammeren. Dat wil niet zeggen dat een uithuisplaatsing
altijd ongewenst is, wel dat ook in die gevallen aandacht voor de oorspronkelijke
context moet blijven bestaan.
3. De performance heeft te maken met de totale persoon. Dus niet alleen met
wat die persoon zegt, maar ook met wat deze uitdrukt in zijn houding, zijn voor-
komen, zijn zwíjgen. Ik heb eerder het voorbeeld gegeven van het gesprek tussen
een reclasseringsmedewerker en de jeugdige delinquent X. X zwijgt voorname-
lijk tijdens het gesprek, geeft nu en dan nietszeggende antwoorden op de hem
gestelde vragen. De reclasseringsmedewerker concludeert dat er geen gesprek
mogelijk is en verwijst de zaak teivg naar justitie. Maar met zijn houding en zijn
zwijgen communiceei~t X wel degelijk, zij het niet op de manier die de werker
verwacht.
Als de werker daarin getraind is en er gevoel voor heeft, zal hij waarschijnlijk
meer opmerken dan alleen het zwijgen en de korte antwoorden. Hij zal ook haar
eigen gevoelens over dit gedrag opmerken en eventueel Ueseffen in hoeverre hij
zelf deze gevoelens uitstraalt en daarmee het gedrag van X beïnvloedt. Maar
bovenal zal hij~zij ontdela:en dat X iets te zeggen heeft, ook al komt dat in het
justitiële interventieproces niet zo gelegen.
Dat wil uiteraard niet zeggen dat een hulpverlener altijd in staat zal of moet zijn
X te bereiken, maar wel dat er behalve het woordelijke (`talige') gesprek meer
instrumenten zijn om met X in communicatie te komen.
Zoals gezegd straalt X iets uit als `ik heb schijt aan jullie'. Maar het kan ook iets
anders betekenen, bijvoorbeeld `ik mag (vertrouw) jou niet, want jij bent een
vertegenwoordiger van de overheid'. Of: `jij bent wit en ik ben zwart' (of omge-
keerd). Of :`ik praat niet met vrouwen'. Of: `Ik denk dat jij een homo bent, en ik
haat homo's'. In die laatste gevallen zal de kans bestaan dat de werker zich 'on-
der de gordel geraakt' voelt en dienovereenkomstig reageert. Dat alles betekent
dat de hulpverlener zich en~an bewust moet zijn hoe zij bijvoorbeeld staat als
vrouw tegenover manlijke (ook seksistische) cliënten, of als `witte' hulpverlener
tegenover een 'zwarte' cliënt. Maar vooral dat hij in staat moet zijn non-verbale
signalen op te vangen en daarop te reageren.
Een ander voorbeeld: De moeder van Lenny komt de eerste keer met haar doch-
ter mee op het gesprek met de reclasseringsmedewerkster. Deze beschrijft het
gedrag van de moeder als `timide'. Ik vind het al heel goed dat zij dat opmerkt.
iVlaar rondom dat feit zijn nog wel meer dingen te signaleren: Wat zou je uit deze
timiditeit kunnen afleiden? Is het vooral schaamte of ook een poging medelijden
van de werker op te wekl:en? Of om aan te geven: `aan mij ligt het niet; ik ben
een goede moeder'.
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In deze situaties zal een hulpverlener niet alleen moeten luisteren, maar ook
kijkert.
4. Performance heeft te maken met de lichamelijke aamvezigheid, zowel van de
cliënt als van de hulpverlener. Dat lijkt wellicht vanzelfsprekend of bijkomstig,
maar behalve misschien in de Gestalt-therapie, is er volgens mij te weinig aan-
dacht aan besteed.
Bij die lichamelijke aan~vezigheid aan de kant van de cliënt hoort aandacht voor
hoe deze er uit ziet tegen de achtergrond van zijn~haar eigen (sub)cultuur, maar
ook hoe hij ofzij spreekt en de toon van de stem. De maatschappelijk werkster
die Edson ontmoet, heeft aandacht voor zijn gouden tanden, zijn grote muts, zijn
kleren. Als het goed is kan zij, zeker na enkele gesprekken, inschatten of hij zich
speciaal voor haar `opdoft', dan wel of hij er altijd zo uitziet en wat die hoedanig-
heden `uitstralen'. Bij de lichamelijke aanwezigheid van de hulpverlener hoort
bijvoorbeeld de stem en de dictie als hij~zij spreekt. Ook hoe deze hulpverle-
ner(ster) zich kleedt, of en hoe zij zich eventueel opmaakt. Ook de entourage van
de spreekkamer en de receptie van het bureau spelen een roL In paragraaf io.4
kom ik hier nog op terug.
5. Bij hulpverlening vanuit deze ~~sie is de performance van de hulpverlener
even belangrijk als die van de cliënt. Dat is meer dan het in de meeste hulpverle-
ningsmethodieken wel aangegeven principe dat de persoon van de werker van
belang is en dat deze van zijn houding en gedrag bewust moet zijn.
Ik heb met opzet een heel hoofdstuk besteed aan `de kant van de hulpverlener'.
Niet alleen de persoort van de hulpverlener met zijn~haar geschiedenis, normen
en waarden, mogelijkheden en Ueperkingen en motivatie voor het werk is van
belang, maar ook diens positie. Daarmee bedoel ik dat in een hulpverleningspro-
ces duidelijk moet z.ijn dat de hulpverlening een onderdeel is van een krachten-
veld, waarin de eigen persoon van de hulpverlener, maar ook de positie van de
instelling, de opdrachtgever, ja zelfs de politiek en publieke opinie meespelen.
Baart; heeft het over de `interventionistische hulpverleningssituatie' waarbij de
hulpverlener tegenover de cliënt pretendeert dat deze helemaal centraal staat en
dat de werker er alleen voor die cliënt is, maar tegelijk vanuit een ~nachtspositie
de cliënt inanipuleert. Natuurlijk heeft de hulpverlener, zeker in de gedwongen
hulpverlening, macht Maar het slechtste wat hij met deze macht kan doen is
haar ontkennen. Die macht maakt namelijk deel uit van zijn performance.
Dit alles betekent dat de hulpverlener niet alleen een studie dient te maken van
de situatie en performance van de cliënt, maar ook van zichzelf en zijn eigen
instelling.
In het geval van de reclasseringsmedewerkster Amal, die met de jeugdige delin-
quent Hamid te maken heeft is het van belang dat zij de betekenis onderkent van
het feit dat zij evenals hij van D~arokkaanse afkomst is. Wat dit feitelijk betekent
hangt ~~an de situatie en van de persoon af. Het kan betekenen dat zij hem beter
begrijpt, maar ook dat zij als gevolg van haar eigen strijd binnen haar cultuur
extra irritatie voelt. In het geval van Margreet, die met José te maken heeft, spe-
len weer andere dingen. Zij is zelf opgegroeid in een beschermde wereld van
goed gesitueerde en welgestelde mensen. Dat kan zowel estra sympathie als on-
begrip betekenen.

s Baart.2ooi.
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Maar daarnaast moeten zowel Amal als Margreet zich bewust zijn vall hUn pOSI-
tie in het justitiële circuit waarbinnen de begeleiding plaatsvindt. De rechter of
de officier van justitie heeft de straf opgeschort of verminderd op voorwaarde
van begeleiding. Die functionarissen hebben bepaalde verwachtingen van het
contact die niet kunnen worden genegeerd, ook niet als de werker het daarmee
oneens is. Dat kan betekenen dat er 'een strijd op twee fronten' moet worden
gevoerd, even methodisch doordacht als de hulpverlening aan de cliënt. Daarbij
speelt een rol, zoals een maatschappelijk werkster vertelde, of (zoals in Gronin-
gen) de officíer van justitie regelmatig bij je aan tafel zit, of (zoals in Amsterdam)
dat dit ondenkbaar is.
Tegelijkertijd draagt niet alleen de uitvoerende werker, maar ook de leiding van
het bureau Jeugdzorg verantwoordelijkheid voor die begeleiding. "Lij hebben te
maken met richtlijnen en met de wijze waarop die worden toegepast. Die richt-
lijnen geven de kaders aan waarbinnen het hulpverleningcontact zich afspeelt.
Die kunnen de vrijheid van handelen van de werker beperken maar ook onder-
steunen.
Er wordt de laatste tijd veel kritiek geleverd op regels en protocollen in de hulp-
verlening, maar een gegeven is dat ze er zijn en dat de hulpverlener zich er op
een Uepaalde manier toe moet verhouden. De kritiek is soins terecht, maar ook
vaak onterecht. De regels kunnen een bescherming zijn, zowel voor de cliënt als
voor de hulpverlener. Ik kom hier in paragraaf io.4 nog op terug.
6. Performance is geen negatieve kwalificatie. Dat is minder vanzelfsprekend
dan het lijkt. Ook al beweren we vaak het tegendeel, het gedrag en de hoe-
danigheden van de cliënt in de hulpverlening worden maar al te vaak als defec-
ten, als afwijkingen gezien. Nu laat ik de neiging tot medicalisering even buiten
beschouwing. Maar over het algemeen gaan we er in de hulpverlening van uit dat
de cliënt iets moet afleren en iets anders moet aanleren. Ik heb al eerder betoogd
dat men de performance als overlevingsstrategie niet zomaar kan afnemen of
vervangen.
In dit verband zou ik er op willen wijzen dat er in onze samenleving tal van per-
formances bestaan, die allerminst als problematisch worden gezien. Ik neem het
voorbeeld van de manager of van de hoogleraar. Ook zij hebben een performance
ontwil:keld die hen in staat stelt om te kunnen gaan met het bestaan in een dis-
continue wereld. Voor de manager is dat zelfs een expliciete kwaliteit waarover
hij ofzij in deze tijd moet beschikken om een onderneming succesvol te kunnen
leiden en een koers te kunnen uitzetten onder voortdw-end veranderende om-
standigheden. Ook een hoogleraar moet een overlevingsstrategie ontwikkelen,
die hem~haar in staat stelt in de voortdurend wisselende invloeden en omstan-
digheden een beleid te kunnen bepalen in het hier en nu.
7. In de performance van de persoon, zowel de cliënt als de hulpverlener, ko-
men alle persoonlijke en maatschappelijke invloeden samen. In het eerste deel
van deze studie heb ik de opvoeding, de groepsim~loeden en de jeugdctiltuur
beschreven en in het vijfde hoofdstuk heb ik deze in verband gebracht met een
bredere maatschappelijke contert.
Dat wil concreet zeggen dat de hulpverlener altijd oog moet hebben voor de
maatschappelijke contest waarbinnen het probleem, of laat ik zeggen: het gedrag
van de cliënt zich afspeelt.
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Ook al kan die hulpverlener daar in eerste instantie weinig of niets aan verande-
ren, het is van belang voor het begrijpen van de cliënt in zijn~haar context. Ook
voor het Uegrijpen van de eigen situatie van de hulpverlener.
In het geval van de in hoofdstuk 6 beschreven jeugdige delinquent Hamid wordt
gezegd dat `in zijn buurt bijna geen jongens zijn te ~znden die niet in aanraking
zijn geweest met de politie'. Dat feit vloeit voort uit de huisvestingssituatie in de
grote en middelgrote steden in Nederland, waar de concentratie van bepaalde
kansarme bevolkingsgroepen in bepaalde buurten blijkbaar onvermijdelijk is.
Het heeft ook te maken met het wegvallen of beperken, juist in die buurten, van
allerlei voorzieningen die preventief zouden kunnen werken ten aanzien van
jeugdcriminaliteit. De hulpverlener kan niet volstaan met zich te bemoeien met
de situatie en het gedrag van Hamid, maar zal minstens oog moeten hebben voor
de maatschappelijke omstandigheden waarmee dit gedrag te maken heeft. Ook
hier kom ik nog nader op terug.
S. Gedwongen lnilpverlening is in feite niet anders dan een bepaalde verhouding
tussen de performance van de cliënt en die van de hulpverlener. De performance
van de cliënt brengt deze in conflict met de samenle~~ng, in casu de justitie. Maar
hij eiti~aart die pei-formance zelf in eerste instantie niet als probleem. De cliënt
vraagt niet om hulp, wat niet wil zeggen dat hij altijd helemaal tevreden is met
zijn situatie. De hulpverlener heeft de opdracht de cliënt te begeleiden en zo mo-
gelijk zelfs een vertrouwensrelatie op te bouwen, maar ook om eivoor te zorgen
dat het delinquent gedrag stopt of veimindert. Ook dat levert een bepaalde per-
formance op. Bij nader inzien is die zelfs ingewikkelder dan die van de cliënt.
Weliswaar beschikt de hulpverlener over bepaalde machtsmiddelen om de cliënt
onder druk te zetten, maar hij~zij kan daarvan slechts beperkt en behoedzaam
gebruik maken.
Met recht zijn de cliënt en de hulpverlener tot elkaar veroordeeld, zoals in een
moeizame regeringscoalitie partijen met verschillende standpunten tot elkaar
veroordeeld zijn en toch tot een werkbaar beleid moeten komen.
9. Binnen de perfonnatieve relatie spelen normen en waarden een bepaalde rol.
Het gaat dan niet alleen om de normen en waarden van de htilpverlener, maar
ook om die van de cliënt en die van de samenleving (althans die welke in de sa-
menleving gangbaar zijn). Men zou kunnen zeggen dat normen en waarden een
aspect zijn ean de performance. Dat betekent dat de hulpverlener de jeugdige
delinquent niet kan aanspreken op normen en waarden die hij niet heeft (bij-
voorbeeld: `gij zult niet stelen'). Wel kan hij hem ertoe brengen over zijn normen
en waarden na te denken en daarbij speelt een ro] of de hulpverlener bepaalde
waarden niet alleen met de mond belijdt maar ook werkelijk `uitstraalt'.
io. Daarmee hangt samen dat het vanuit de performancegedachte niet alleen
onwenselijk maar ook onmogelijk is om een cliënt van buitenaf een ander ge-
drag, zo men wil een andere performance op te dringen. Dat kan de persoon
alleen ze]f doen. In het hulpverleningsproces kan de cliënt ontdekken dat
zijn~haar performance in zijn situatie ineffectief is en dat er wellicht alternatie-
ven zijn. Nlaar hij~zij moet dat zelf ontdekken. En dat kan betekenen dat hij~zij
een heel andere oplossing vindt dan de hulpverlener of de justitiële instantie
voor hem bedacht had.
Een voorbeeld hieil-an is de in hoofdstuk 6 beschreven jeugdige delinquent
Hamid. In eerste instantie haalt het reclasseringscontact weinig uit en volhardt
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Hamid in zijn criminele gedrag. Totdat hij het project ENIP (En Nu Iets Posi-
tiefs), wellicht met steun van de maatschappelijk werkster, zelf ontdekt. Dat pro-
ject richt zijn aandacht op een andere en wijdere wereld dan zijn criminele
buurtvriendenclubje, maar geeft hem daarbuiten ook een mogelijkheid 'iemand
te zijn'.
ii. Hoewel ik mij realiseer dat ik het mijn terrein niet helemaal is, wil ik toch iets
zeggen over de relatie tussen het perfortnancebegrip en ps~~chische stoornissen.
A1 was het alleen maar omdat ik niet heen kan om het door poreleijers en
~'reugdenhil aangetoonde feit dat een groot percentage van aangehouden jeug-
dige delinquenten lijdt aan een diagnosticeerbare psychiatrische stoornis.
Bovendien speelt dit gegeven van de relatie tussen (jeugd)criminaliteit en psy-
chische stoornissen de laatste tijd een rol in de openbare discussies.
Ik acht mij niet bevoegd om de discussie aan te gaan over de vraag in hoeverre
psychische stoornissen, en dan in het bijzonder persoonlijkheidsstoornissen, bij-
voorbeeld een antisociale karakterontwikkeling, op zich een vOrm van per-
formance zijn. Maar wel durf ik te beweren dat het gedrag van de cliënt met een
psychische stoornis, dus de wijze waarop hij~zij otngaat met deze stoornis, in
veel gevallen als een performance gezien kan worden. En juist dat gedrag is het
waarmee de cliënt in botsing komt met de maatschappij en waardoor het justitië-
le apparaat in werking treedt.
Bovendien is uit het voorgaande voldoende duidelijk gebleken dat de situatie van
een jeugdige delinquent, inclusief het gepleegde delict, een comple~ geheel
vormt. De performance is het gedrag dat de betrokkene ontvvila:elt om met dat
co~nplexe geheel om te gaan. In dat complexe geheel is de ps}~chische stoornis
één van de factoren, maar nooit de enige. Het hangt mede van cíe ernst en de
aard van die stoornis af hoe groot die invloed is.
Vooruitlopend op hierna nog te bespreken voorstellen voor de hulpverlening
vanuit de performancegedachte, kan hier al worden opgemerkt dat hulp~'erleners
die tnet jeugdige delinquenten te maken hebben over een zodanige kennis van
ps~.chopathologie moeten beschikken, dat zij tijdig bepaalde stoornissen kunnen
onderkennen.
Ook hier wellicht nog een voorbeeld. Bij de in hoofdstuk 6 Ueschreven jeugdige
delinquent José is tijdens zijn opname in een Inrichting voor Jeugdigen door een
gedragsdeskundige een antisociale persoonlijkheidsstoornis geconstateerd. Deze
stoornis speelt een duidelijke rol in zijn gewelddadige gedrag. 1~Iaar eveneens
speelt zijn contact met de gewelddadige peergroup daarbij een rol. Ook zijn posi-
tie op school en de (on)mogelijkheid een meer adequate opleiding ~'oor hem te
vinden hebben invloed op het delinquent gedrag. Dit zijn zaken waar vooral de
reclasseringsmedewerker aan kan werken. Ook blijkt in de ps~.chotherapeutische
behandeling dat woede over de verlating door zijn natuw'lijke ouders een rol
speelt. In de therapie wordt op deze woede ingegaan. Maar de zoektocht naar
zijn `roots' kan weer het beste worden begeleid door de maatschappelijk werker.
De conclusie moet zijn dat juist in gevallen waarbij bij jeugdige delinquenten
sprake is van ps}~chische stoornissen een samemverking tussen psy~chiatrische en
klinisch psychologische gedragsdesktmdigen en maatschappelijk werkers van
groot belang is.
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io.3. Relatie met bestaande hulpverleningstheorieën

De visie op hnlpverlening vanuit de performancegedachte vindt een aantal aan-
knopingspwlten in de literatuur over en praktijk van hulpverlening. Zoals ge-
zegd, pretendeer ik niet hier een nieuwe, uitgewerkte hulpverleningstheorie te
presenteren. itlaar ik zal toch minstens moeten aangeven welke bestaande theo-
rieën e~n methoden het meest aanslniten bij de door mij ontwikkelde visie. Ik
bespreek hier beknopt enkele van deze theorieën en methoden, zonder de pre-
tentie volledig te zijn. Ik bespreek de theorieën ook slechts voorzover ze relevant
zijn voor mijn performance-idee.
De presentietheorie is ontwikkeld door Andries Baart en in 2ooi gepresenteerd
in zijn boek Een theorie z~an de preseirtie. In 2003 werd een speciaal nummer
van liet tijdschrift `Sociale Intelti-entie' aan deze theorie besteed, waarbij zij werd
beconnnentarieerd door onder meer Lies Schílder en Geert van der Laan.
Hoewel zij werd ontwikkeld in en in eerste instantie ook gericht is op het pasto-
rale werk wordt zij ook toepasbaar geacht op andere werkvormen van sociale be-
geleiding, met name maatschappelijk werk, jeugdhulpverlening en psychiatrie.
De presentietheorie is behalve een visie op hulpverlening en een kritiek op be-
staande intel-~~entiemethoden ook heel duidelijk een methodiek.
In de presentietheorie staat de anniuezigheid van de hulpverlener centraal. Men
kan ook zeggen: de relatie tussen de hulpverlener en de cliënt, maar dat is eigen-
lijk sectmdair. De kritiek van Baart op de meeste hulpverleningstheorieën is dat
daar veelal het probleem centraal staat. Dat probleem moet worden opgelost. Zo
wordt de cliënt teruggebracht tot zijn of haar probleem.
Juist in nnlltiprobleemsituaties en in achterstandsbuurten blijkt dit vaak cata-
strofaal. De hulpverlener preteiideert er voor de persoon in nood te zijn, maar in
feite is die persoon er voor de hnlpverlener. En die hulpverlener is er slechts
voorzover de cliënt past in diens intelti~entieaanbod.
Van der Laan noenlt dit de `dnbbele binding' in de hulpverlening. De macht
heerst hier over de communicatie. Voor de hulpverlener en diens instelling is de
cliënt slechts interessant voorzover hij bereid en in staat is zijn (door de hulp-
verlening gediagnosticeerde) probleem op te lossen. `Je moet jezelf zijn, maar
wel op de manier die~ ik voorscl7rijf.'
In feite is dat misschien wat de hielvoor beschreven jeugdige delinquent X pro-
beert duidelijk te maken aan de reclasseringsmedewerker: `Ik ben er niet voor
jou, en jij bent er niet voor mij. Ik besta slechts voorzover ik voorkom in jo~nv
protocol.'
Baart ziet de intelti-entie, als `planmatig, gecalculeerd, doelgericht en probleem-
oplossend', eigenlijk een subtiele vorm van nbsentie. Hij spreekt ook van `bu-
reaucratische verlating'.
Baart stelt hier tegenover de `anlidnchtige betrokkeiiheid'. De hnlpverlener dient
zich in de meest letterlijke zin te begeven in de situatie van de cliënt (maar dat
woord roept alweer gevaarlijke associaties op) en zich solidair verklaren met
diens persoon. Dat wil zeggen: de persoon van de hulpvrager seriens nemen in
diens situatie.
Centr~aal staat daarin de menselijke waardigheid en niet het oplossen van pro-
blemen.
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Het betoog van Baart komt erop neer dat vanuit deze aandachtige betrokkenheid
de mens in zijn situatie recht wordt gedaan. En vandaaruit kunnen eventueel
problemen worden opgelost, wellicht beter dan in de bestaande interventieme-
thoden. Tevens wordt de hulpverlener behoed voor overspanning en 'burn out'.
Deze komt namelijk vaak voort uit de vetti-reemding in het oneigenlijke contact
van de bestaande interventiepraktijk.
Baart verzet zich tegen de aantijging dat in de presentietheorie doelmatig en
doelgericht methodisch werken wordt vervangen door 'het warme hart' van de
oude liefdadigheid van vóór de professionalisering. De presentietheorie omvat
wel degelijk een uitgewerkte methodiek.
Er worden drie methodische kenmerken genoemd. Het eerste kenmerk is dat de
presentiebeoefenaar zich betueegt in de leefruimte van de 'cliënt'. Hij eist niet
van deze dat hij op zijn bureau komt, maar gaat naar de hulpvrager toe en ont-
moet hem in zijn eigen omgeving. Daar zal hij vaak heel andere zaken tegenko-
men en ook andere problemen dan die officieel zijn gediagnosticeerd. Dat sluit
aan bij het tweede kenmerk. De presentiebeoefenaar is niet aanspreekbaar op
één type probleem of hulpvraag. Er is sprake van openheid en brede inzetbaar-
heid. Het derde kenmerk is dat wordt aangesloten bij de leefivereld en de levens-
loop van de betrokkene. Dat kan betekenen dat hij met hem eet, op stap gaat, in
de meest wezenlijke zin `omgaat'.
De kritiek op Baart vanuit de kring van professionele hulpverleners is dat hij
presentiebeoefening en interventionisme wel heel schril tegenover elkaar plaatst.
Voor een deel is zijn kritiek op de versmalde en verbureaucratiseerde benadering
in veel professionele hulpverlening wel terecht. Maar juist in de professionele,
methodische hulpverlening heeft men van oudsher gezocht naar een verant-
woorde balans tussen de persoonlijke betrokkenheid en professionele distantie.
Een winst van de presentietheorie is volgens Schilder~~ dat deze een corrigerende
ftmctie heeft waar deze balans te zeer is verstoord ten gunste van de professio-
nele distantie en ten koste van de persoonlijke beh-okkenheid. Een kritiekpunt is
dat de presentietheorie het gevaar loopt de eigen institutionele inkadering en de
onontkoombare beperking die daaruit voortkomt te ontkennen. Zelfs in het pas-
torale werk, dat natuurlijk veel minder institutionele beperkingen kent dan het
maatschappelijk werk en de jeugdhulpverlening, kan men niet ontkennen dat er
sprake is van een binding aan een instituut, namelijk de kerk.
Van der Laan- ziet de presentietheorie ook als een bescheiming van de hulp-
verlener tegen `burn out', omdat het principe recht doet aan de motivatie van de
hulpverlener. Deze is immers niet gegrond in het btu-eaucratische of technische
aspect van het werk, maar in de solidariteit met en belangstelling voor mensen,
in casu cliënten. Van der Laan ziet in de presentie vooral een legitimatiekader
voor de interventie. Deze dient als het ware 'embedded' te zijn in de presentie. In
een goede hulpverlening is interventie en de daarmee verbonden `subject-object'
verhouding weliswaar vaak onontkoombaar, maar dient te zijn `ingebed' in de
`subject-subject' verhouding van medemenselijkheid.
Dit heeft consequenties voor de organisatie waarbimien de hulpverlening plaats-
v~indt. Van der Laan verwijst hier naar de moderne managementtheorieën, waar-

~ Schilder, zoo3.
- G. ~.an der Laan. 2003.
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in het principe van de `zelfsturende teams' de bewegingsvrijheid en flexibiliteit
aan de basis van een organisatie een betere ser~~ce aan en gerichtheid op de
klant mogelijk maakt.
In deze presentietheorie spreekt mij de gerichtheid aan op de totale persoon van
de cliënt in diens context. Ook in de performancegedachte is de aanwezigheid en
beschikbaarheid van de hulpverlener primair en een hulpverleningsplan met een
eventuele diagnose secundair (wat niet wil zeggen onnodig of ongewenst). Daar-
naast ~~nd ik van belang de `aandachtige betrokkenheid' van de hulpverlener
waarbij, in termen van Van der Laan, de interventie is ingebed in de subject-
subject verhouding van medemenselijkheid. Een belangrijk aandachtspunt is
ook dat de organisatie op dit principe kan worden ingericht en dat dit de effecti-
v~teit van de hulpverlening ten goede komt.
Een tweede hulpverleningstheorie die ik in dit verband wil noemen is de experi-
entiële interpersoonlijke therapie van Bouwkamp en De Vries. Deze theorie werd
het meest volledig gepresenteerd door Roel Bouwkamp in zijn dissertatie `Helen
door Delen's.
Deze hulpverleningstheorie en -methode bouwt voort op het werk van Otto Rank
en de Amerikaanse psychiater Sullivan. De theorie en methode werden ontwik-
keld ten behoeve van psychotherapie, maar zijn volgens Bouwkamp ook heel
goed toepasbaar in het maatschappelijk werk en de jeugdhulpverlening.
Centraal staat de balans tussen twee fundamentele behoeften van de mens, na-
melijk de zor~g uoor zichzelf' (het streven naar autonomie) en de zorg voor de
nnder (streven naar verbondenheid).
Het gaat dus om een balans tussen geven en ontvangen. Het uitgangspunt van de
experiëntiële interpersoonlijke therapie is dat Uij de hulpvrager deze balans
meestal velstoord is. De bedoeling van de therapie is het herstellen van de ba-
lans. Maar dat kan alleen als ook de hulpverlener bij zichzelf de balans tussen
geven en ontvangen in acht neemt.
Dat wil zeggen dat de persoon, de gevoelens en beweegredenen van de hulpver-
lener evenzeer onderdeel uitmaken van het hulpverleningscontact als het gedrag
en de achtergrond van de hulpvrager. Evenals bij de presentietheorie en daaruit
voortvloeiende methodiek begeeft de htilpverlener zich in de meest letterlijke zin
in de wereld van de hulpvrager (of cliënt in de gedwongen hulpverlening). Hij
deelt zijn gevoelens en reacties met de cliënt en nodigt daarmee de cliënt uit dit
ook te doen.
Bouwkamp geeft een voorbeeld van een gesprek tussen een hulpverlener en een
man die veroordeeld is voor herhaald `stalken'. De hulpverlener weet dat de man
zeer gewelddadig kan optreden, maar in het contact is hij uiterlijk heel rustig en
glimlacht voortdurend. De hulpverlener gaat in eerste instantie niet in op het
stalken, maar zegt: `ik ben Uang voor u!' De man reageert verbaasd. `Hoezo?' -`U
lacht, maar uw lach is niet echt.'
De cliënt maakt wellicht voor het eerst mee dat iemand openlijk zegt dat hij bang
is, maar niettemin niet wegloopt. Wel maakt de hulpverlener duidelijk dat als die
angst (bij hemzelf) niet verdwijnt, hij de cliënt niet kan helpen.
Op deze manier ontstaat er een basis voor een gesprek en een relatie waarbinnen
de cliënt leert naar zichzelf te kijken.

s Bouwkamp, i999.
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Evenals bij de hulpverlening vanuit de performancegedachte is hier de aandacht
voor de lichamelijke aanwezigheid, zowel van de cliënt als van de hulpverlener,
een wezenlijk onderdeel van het contact.
Verder spreekt mij in de experiëntiële interpersoonlijke therapie het vermijden
van een oordeel over de cliënt aan en het fitieren van deze op het gediagnosti-
ceerde probleem. Bouwkamp noemt dit een disfunctionele bescllrijving van het
gedrag. In plaats daa[~~an probeert men in deze methode het gedrag en de pro-
blematiek van de cliënt te plaatsen tegen de achtergrond van de balans tussen
`geven en nemen'. Dit wordt echter niet alleen toegepast op de cliënt, maar ook
op de hulpverlener en de instelling.
Bouwkamp onderscheidt hier vier modellen, waarbij Z staat voor het 'Z-motief,
ofwel de neiging tot zelfliandhaving en A voor het `A-motief, ofwel de behoefte
tot verbondenheid met de ander.
Hij beschrijft op deze wijze drie `typen' van cliënten.
~-Z-A: Hij geeft een voorbeeld van een `junk', die zichzelf ve[tivaarloost en

zich afsluit voor de anderen. Het enige wat hij van de hulpverlener wil is me-
thadon.

~-ZfA: Hier geeft hij het voorbeeld van `de depressieve moeder'. Zij cijfert
zichzelf weg en offert zich op voor haar kind, zonder grenzen te stellen.

~ fZ-A: Bouwkamp geeft hier het voorbeeld van een eenzame verbitterde
vrouw, die zich door iedereen verlaten voelt, maar niet door heeft dat zij dat
door haar gedrag zelf veroorzaakt. Men zou hier ook de jeugdige delinquent
kunnen invullen bij wie de zelfhandhaving ten koste gaat van betrokkenheid
bij anderen.

In relatie met deze cliëntenty~~ologie formuleert Bouwkamp vier ty~~en hulp-
verleneis en beschrijft hoe zij op de hieivoor onderscheiden cliënten ingaan:
~-A-Z : Bouwkamp noemt dit `veronachtzaming' ; de hulpverlener heeft een

bureaucratische houding en gaat niet in op de vraag van de hulpvrager, doch
houdt zich aan de eigen voorschriften. Hij~zij sluit zich als het ware af voor de
cliënt.

~ fA-Z: Dit wordt `overbetrokkenheid' genoemd. De hulpverlener gaat hele-
maa] mee in `het verhaal' (men kan ook zeggen de performance) van de cliënt
en stelt geen grenzen. Hij~zij cijfert eigen gevoelens en reacties weg. De con-
frontatie blijft uit en in feite gebeurt er niets.

~-AfZ: Bouwkamp noemt dit `de eisende houding', ofivel repressie. De hulp-
verlener eist van de cliënt dat deze zich aanpast aan de visie van de hulpver-
lener en diens voorschriften opvolgt. Want anders volgen er sancties. Hier is
wel sprake van een confrontatie, maar die leidt niet tot een werkelijke hulp-
verlening. Als we dit toepassen op de situatie van jeugdige delinquenten leidt
het hooguit tot schijnaanpassing omdat de hulpverlener alle machtsmiddelen
inzet. Maar de performance van de jongere wordt niet bereikt, laat staan ter
discussie gesteld.

~ fAfZ: Bouwkamp noemt dit de evenwichtige hulpverleníng. De hulpverlener
begeeft zich in de wereld van de cliënt. Men kan ook zeggen: neemt diens per-
formance serieus. Maar tevens neemt hij zijn~haar eigen gevoelens en opvat-
tingen over het gedrag van de cliënt serieus. De hulpverlener probeert de
cliënt te begrijpen, maar confronteert deze met zijn~haar eigen reacties en
oordelen.
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In deze `evenwichtige hulpverlening' ontstaat er een dialoog met in ware zin twee
deelnemers. Daarbij schuwt de hulpverlener niet een actieve en confronterende
rol, maar dit gebeurt op basis van acceptatie. In termen van Van der Laan is hier
de subject-object relatie ingebed in de subject-subject relatie.
Bouwkamp noemt ~~er sporen voor de werkw~jze in deze evenwichtige hulp-
verlening:
: Invoelend begrijpen.
.. Actief structureren.
.- Persoonlijk reageren.

-: Zorgvuldig confronteren.

Ik realiseer mij dat ik met mijn parafrase het geheel van de erperiëntiële thera-
pie geen recht doe. Er zijn slechts enkele kernpunten uitgehaald die ik van be-
lang vind voor de hulpverlening vanuit de performancegedachte.
De nadruk op de hueeletiigheid van het htilpverleningscontact vind ik daarvan
het Uelangrijkste. De persoon en de performance, van de hulpverlener zijn van
even groot belang als het begrip voor en de kennis van de cliënt en diens perfor-
mance.
Een tweede belangrijk punt is de aandacht voor de lichnmelijke namueaigheid en
uitstraling, zowel die van de cliënt als van de hulpverlener. Bouwkamp geeft tal
van voorbeelden waar de hulpverlener reageert op non-verbale signalen en die
ook zelf bewlist uitzendt.
Voor de hulpverlening en bejegening van jeugdige delinquenten in het algemeen
acht ik de esperiëntiële interpersoonlijke therapie (of liever: benadering) van
groot belang. Juist omdat het in dit werk meestal gaat om het doorbreken van
weerstanden en impasses. De benadering geeft mijns inziens ook veel aankno-
pingspunten voor de benadering van personen uit de omgeving van de delin-
quent, zoals ouders, familieleden en vrienden.

io. 4. Voorstellen voor een hulpverlening

A. Het performatieve gesprek.
Reclasseringsmedewerkster Margreet zit tegenover de jeugdige delinquent X in
een spreekkamertje van het bureau Jeugdzorg. X heeft enige tijd in voorlopige
hechtenis gezeten nadat hij was opgepakt voor een overval op een snackbar. De
detentie is opgeschort op voorwaarde dat X zich meldt bij dejeugdreclassering.
X is al eens eerder langs geweest en heeft toen een afspraak gemaakt bij de re-
ceptie. Op de afgesproken datum komt hij te laat. Margreet heeft geen zin om op
hem te wachten en heeft een gesprek met een collega. X moet daarom enige tijd
wachten.
Als het zover is, gaat Margreet X ophalen bij de receptie waar hij een beetje cha-
grijnig voor zich uit zit te staren. Hij tikt met zijn hand op de bank op het ritme
van een niet hoorbaar wijsje. M realiseert zich dat zij geïrriteerd is over het te
laat komen van X, hoewel ze ook wel weet dat het feit dat hij iiberhaupt is geko-
men, positief is.
X sloft achter M aan naar het spreela:amertje. Hij tilt natnvelijks zijn voeten op

bij het lopen en zijn houding is uitgesproken 'sltmgelig'. Zijn wijde spijkerbroek
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sleept over de grond, waardoor zijn witte schoenen nauwelijks zijn te zien. Hij
ploft neer op een stoel die M hem aanwijst en vestigt zijn blik op de tafel voor
hem. Hij zit onderuitgezakt op zijn stoel. Zijn houding straalt een soort onver-
schillig afvvachten uit. `Kom jij maar over de brug; ik zeg niks.'
Het spreekkamertje is klein, twee bij drie meter en kaal. Aan twee kanten is er
een houten wand en de andere twee kanten zijn tot op ooghoogte met hout afge-
schermd. Daarboven is glas dat uitkomt op een gang. Er is geen raam dat uitkijkt
naar buiten. Het meubilair bestaat uit een vierkante kantoortafel en enkele me-
talen stoelen. Op tafel staat een bakje met bloemen die nodig water moeten heb-
ben.
M neemt X op. Alleen zijn bovenlichaam steekt boven de tafel uit. Hij leunt met
zijn ellebogen op de tafel en vermijdt het M aan te kijken. Hij draagt een polo-
shirt van een bekend merk en heeft een goudkleurig kettinkje om zijn hals. M
weet uit het dossier dat X i~ jaar is en van Antilliaanse afkomst, maar hij ziet er
opvallend `blank'uit. Alleen zijn zwarte kroeshaar onderscheidt hem van een
autochtoon Nederlandse jongen. Hij ziet er ook ouder uit dan hij is. Wat M ver-
der opvalt is dat X een gouden voortand heeft.
Na enige mintrten biedt M aan koffie te halen. Als ze het kamertje verlaat voelt ze
dat X haar met een `mannenblik' opneemt. M's irritatie, die al was opgewekt
door het te laat komen van X wordt sterker. Ze voelt zich als vrouw `bekeken',
maar vindt dat dit niet mag meespelen in haar houding tegenover de cliënt.
Als M terugkomt met twee plastic bekertjes koftie zit X nog in dezelfde slungelige
houding.
Het gesprek zou kunnen beginnen, maar Matgreet zegt nog even niets.

Met de bovenstaande beschrijving wil ik duidelijk maken dat er in het hulp-
verleningscontact al een hele dialoog heeft plaatsgevonden voordat er een woord
gezegd is. Er is van twee kanten gecommtmiceerd.
X straalt uit (of communiceert) dat hij het contact eigenlijk helemaal niet wil.
Het is hem opgelegd, maar hij zal er zo weinig mogelijk aan meewerken. Het te
laat komen heeft daar wellicht mee te maken, maar vooral zijn hele ongeïnteres-
seerde sltmgelige houding. Hij neemt de maatschappelijk werkster op met een
`mannenblik'. Daaimee probeert hij haar te reduceren van een gezaghebbend
persoon tot een `lekker wijf.
M geeft met haar houding aan dat ze geïrriteerd is over het te laat komen van X.
Ze laat hem expres wachten, maar ook weer niet al te lang. Ze realiseert zich
tijdens het halen van de koffie dat ze sowieso niet zo lekker in haar vel zit. Ze
weet ook waarom. Gisteren heeft ze een gesprek gehad met de nieuwe afde-
lingsmanager over haar ziekteverzuim. Ze lijdt aan migraine en moet zich in
verband daarmee van tijd tot tijd ziek melden. M heeft in het gesprek flink van
zich afgebeten en de manager heeft zich gehaast te verklaren dat ze een gewaar-
deerde kracht is. Maar toch voelt ze zich geraakt. En het beviel haar ook niet hoe
de manager naar haar keek. Ze háát kerels die altijd naar vrouwen kijken in het
perspectief van het bed.
Als M terugkomt met de koffie heeft ze een en ander gerelativeerd en heeft ze
zichzelf weer in de hand. Ze gaat ontspannen tegenover X zitten en probeert er
achter te komen wat X uitstraalt en welke indruk hij op haar maakt.
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In haar stemming van vóór de koffie zou M het gesprek zo kort mogelijk houden,
ingaan op zijn te laat komen en zakelijk de aandachtspunten van het protocol
afwerken. Nu besluit ze daar even mee te wachten en in te gaan op wat haar het
meest aan X opvalt: zijn gouden tand.
X verwacht dit allerminst, maar blijft op zijn hoede. Hij is erg trots op zijn gou-
den tand.
`Waarom heb je die?' -'Bij ons vinden ze dat mooi.' -`Wat is bij ons?' -`Op de
Antillen.'
Er ontspint zich een gesprek over het verschil tussen de Antillen, met name Cu-
ratrao waar X vandaan komt, en Nederland.
X.: `Daar zijn ze arm, maar ze lachen en vieren feest. Hier zijn ze rijk, maar ze
kijken altijd
chagrijnig.'
M.: `Maar jij keek daarnet nou ook niet bepaald vrolijk.'
X lacht voor het eerst een beetje en zegt dat hij ook geen reden heeft om vrolijk
te kijken. Dat geeft M een aanknopingspunt om over de reden van X's aanwezig-
heid te beginnen, zijn delict en de hele situatie daarna. X zit er minder slungelig
bij en staat meer open voor het gesprek.

Het zal natuurlijk niet altijd zo gaan. Maar wat ik wil aangeven is dat de aan-
dacht voor de performance, zowel die van de cliënt als die van de hulpverlener
zelf, van groot belang kan zijn voor een werkelijk constructief gesprek. Daarbij
kan ik verwijzen naar de presentietheorie, hoewel die hier niet in extenso wordt
toegepast. De hulpverlener is present, straalt uit dat zij beschikbaar is voor de
cliënt als persoon, ongeacht wat hij gedaan heeft.

B. De performatieve relatie
Aan het eind van het gesprek loopt M alsnog de aandachtspunten van het proto-
col na. Ze maakt aan X duidelijk waarom dat moet en confronteert X daarmee
met het justitiële kader waarbinnen hun contact plaats heeft. Ze maakt ook de
nodige afspraken en zegt tnet een lachje: `en niet wéér te laat komen.' X raakt
daardoor wat meer op zijn hoede, maar de sfeer blijft ontspannen.
In de volgende gesprekken komt het delict waarvoor X is opgepakt aan de orde.
En ook in het algemeen X's criminele gedrag.
X heeft daarbij de neiging de betekenis van het delict en de ernst van zijn crimi-

nele gedrag te bagatelliseren en de gevolgen van het justitiële ingrijpen, de hou-
ding van de politie en de detentie, te overdrijven. Hij presenteert zich als
slachtoffer in plaats van als dader.
Ik kan nu verwijzen naar een model van de experiëntiële interpersoonlijke the-
rapie.
In de -A-Z houding zal de hulpverlener haar schouders ophalen en de justitiële
regels uitvoeren, het gevoel van X negeren.
In de -~A-Z houding zal de hulpverleenster helemaal meegaan met X's lezing van
de situatie en diens slachtofferschap bevestigen. Samen staan ze tegenover de
wrede maatschappij en proberen er maar het beste van te maken.
In de -AfZ houding zal de hulpverleenster X's kijk op de situatie met kracht
tegenspreken en hem wijzen op de ernst van zijn delict en de rechtvaardigheid
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van de straf. Ze zal duidelijk dreigen met sancties als hij zich niet aan de regels
en afspraken houdt.
Tenslotte zal in de evenwichtige hulpverlening, de tAtZ houding, de hulpver-
leenster begrip tonen voor de gevoelens van X en daar serieus op ingaan. Maar
tevens zal ze laten merken dat ze het criminele gedrag afivijst en de kant van
eventuele slachtoffers aan de orde stellen.
Na enkele gesprekken stelt M aan X voor om samen een bezoek aan diens familie
te brengen. X is door een tante opgevoed. Zijn ouders wonen nog op Cura~ao. In
het gezin wonen nog een jongere broer van X en twee dochters van de tante.
Tijdens het bezoek aan het gezin probeert M de performance van de gezinsleden
op zich te laten inwerken. Er vallen haar allerlei dingen op, zoals het drukke,
nerveuze gedrag van tante, haar armoedige, verwaarloosde uiterlijk in tegenstel-
ling tot dat van de kinderen, die volgens de laatste mode gekleed gaan.
Ook hier speelt weer het bagatelliseren van het criminele gedrag en het `aandik-
ken' van de moeilijke situatie waarin zij als `allochtonen' verkeren. En de hulp-
verleenster probeert vast te houden aan de evenwichtige fA~Z houding.
Ze neemt de problemen van X's tante serieus en kijkt of ze daar - eventueel via
dooiverwijzen - iets aan doen kan, maar confronteert haar ook met de realiteit.
X zit in een justitiële procedure en er hangt hem een gevangenisstraf boven het
hoofd. M probeert er ook achter te komen welke rol het gezin, tante, (stief)broers
en zussen spelen in X's performance. Welke rol zouden zij kunnen spelen in het
`bijsturen' of veranderen van X's gedrag? Hoe kijken zij naar de andere contacten
van X?
In een van de gesprekken probeert M in kaart te brengen met welke personen X
omgaat. In de praktijk zal het niet goed mogelijk zijn de peergroup van X per-
soonlijk te ontmoeten ( tenzij het medecliënten van haar of haar collega's zijn).
Maar het is wel mogelijk via X zo veel mogelijk over hen te weten te komen. Ook
kan M daarbij inschatten welke rol en betekenis de peergroup heeft in de per-
formance van X. In de gesprekken daarover staat in eerste instantie niet het cri-
minele gedrag centraal, maar probeert M te weten te komen hoe ze met elkaar
omgaan, wat de groepsgenoten voor elkaar betekenen, of X zich veilig voelt in die
groep, waar ze zich ( afgezien van de delicten) zoal mee bezighouden, welke uit-
gaansgelegenheden ze bezoeken, enzovoorts.
Op die manier wordt beter duidelijk welke rol het criminele gedrag speelt in de
pei~foimance van de groep (en dus van X). Zij kan dus ook inschatten hoe sterk
de invloed van de groep is en of andere invloeden, bijvoorbeeld die van het gezin,
of van het contact met haar, daar tegemvicht tegen kunnen bieden.
Soms blijkt het versterken van de invloed van het gezin voldoende om die van de
peergroup te verminderen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het hieivoor beschre-
ven voorbeeld van Joh. Na het gezinsgesprek is Joh weer ` on speaking terms '
met zijn ouders en spelen zij weer een rol in de ontwikkeling van zijn perfor-
mance. Het delinquent gedrag stopt nog niet meteen - daar is tijd voor nodig -
maar het perspectief is verbeterd.

In de loop van de `performatieve relatie' moet de hulpverlener oog hebben voor,
al zijn het maar minieme, verschuivingen en veranderingen in de performance
van de cliënt. Dat kan zijn een andere omgang met de kameraden van zijn peer-
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group, een andere relatie met zijn ouders en~ of het verzorgende gezin dan wel
nieuwe vrienden of vriendinnen, die een rol gaan spelen.
Daarbij moet de hulpverlener ook zijn eigen performance in de gaten houden.
Kan hij of zij de open houding volhouden? Gaat ongeduld een rol spelen? Raakt
hij te veel verstrikt in de performance van de cliënt? Maar ook kan er bij de
hulpverlener zelf verandering optreden. Zijn positie binnen de instelling kan
veranderen, bijvoorbeeld door een promotie of juist door een moeizame relatie
met een nietnve manager. Ook kunnen in zijn~haar privésituatie of gezondheid
veranderingen optreden, die van invloed zijn op zijn~haar performance als hulp-
verlener.
Performance is niet iets statisch, maar is voortdurend in ontwikkeling. Verande-
ringen kunnen aanknopingsptmten zijn voor beïnvloeding, ongeacht of zij voort-
komen uit de hulpverleningsrelatie.
In het geval van Hamid uit hoofdstuk 6 is een verschuiving in de performance
zijn deelname aan het ENIP project. Hamid heeft dit project zelf ontdekt via zijn
nieuwe school. De maatschappelijk werkster merkt dat het hem aanspreekt en
probeert voorzichtig Hamids belangstelling ervoor te stimuleren. Via het project
leert Hamid andere vrienden kennen en wordt zijn wereld groter. De invloed die
uitgaat van een reis naar Marokko in het kader van het project weegt op tegen de
aantrekkingskracht van de criminele peergroup.

Het klinkt misschien vreemd, maar tijdens de performatieve relatie zijn regels en
protocollen van belang. Zij moeten zowel de werker als de cliënt beschermen
tegen ongewenste zijwegen en verstrengeling van hun belangen. Als het ware
moeten zij de hulpverlener en de cliënt `bij de les' houden. Een voorwaarde is
dan wel dat die protocollen gericht zijn op de inhoud van het hulpverlenings-
contact en met een zekere soepelheid kunnen worden toegepast.
Een gevaar van veel protocollen is dat de hulpverlener wordt gedwongen snel
`I'estlltaat' te laten zien. Uit eigenlijk alle voorbeelden in hoofdstuk 6 blijkt hoe-
zeer geduld nodig is om tot werkelijke veranderingen in de performance van de
cliënt te komen. Dat kan niet altijd (of ineestal niet) in vijf gesprekken. Toch
kunnen een voorgeschreven beperking in de duur van een contact en bij-
voorbeeld een tussentijdse evaluatie nuttig zijn om de werker te waarschuwen
voor een doodlopende weg. Maar ook kan het een rol spelen om de cliënt (op-
nieuw) de ernst van de situatie duidelijk te maken. In het geval van Ahmed in
hoofdstuk 6 is er sprake van een in het protocol voorzien `stagnatiegesprek', om-
dat er in het gedrag van Ahmed geen verandering lijkt te komen. In dit geval
werkt dit positief. Dat heeft ook te maken met de wijze waarop de maatschappe-
lijk werkster het gesprek voert. Zij volhardt, in termen van de esperiëntiële me-
thode, in de }AfZ houding en laat zich niet verleiden om naar de eisende
houding (-AfZ) door te slaan. Zij blijft Ahmed in zijn performance serieus ne-
men, maar confronteert hem ook met de realiteit. Het had ook anders kunnen
lopen, waarna het contact zou zijn beëindigd. De maatschappelijk werkster was
dan behoed voor een zinloos en frustrerend vervolg. Nu had de externe druk
waaronder het gesprek plaatsvond een doorbraak in het contact tot gevolg.
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C. De performatieve organisatie
Ook instellingen en organisaties hebben een performance. Dat is niet zozeer
anders als wel meel~ dan de mooi opgemaakte folder of de door de directie en
bestuur geformuleerde `missie' van de instelling. Evenals bij de cliënten en de
uih~oerende werkers is deze performance verbonden met andere personen en
organisaties. Deze andere personen en organisaties bevorderen soms in gunstige
zin de peI-formance van de instelling, soms werken ze haar tegen.
Ik weersta de verleiding om hier een hele verhandeling te houden over instellin-
gen en organisaties in de hulpverlening en volsta met enkele aandachtspunten.
.. Het is van belang de peI-formance van de instelling en de ont~~rikkeling daar-

van te onderkennen. Dat wil zeggen dat de leiding van de instelling en de
werkers zich bewvst moeten zijn van wat hun instelling `voorstelt'. In de
praktijk gebeurt het vaak dat de werkers, maar ook de directie hLm instelling
zien als een absoluut en vanzelfsprekend gegeven. Ze hebben subsidie nodig,
maar dat achten zij een vanzelfsprekend recht. Daar hangt hun reactie mee
samen op kritiek van buitenaf, in de pers of van de inspectie. In de meeste ge-
vallen reageren de hulpverleners met een defensieve houding. De laatste tijd
wordt er meer aandacht besteed aan accountability, dat wil zeggen het afleg-
gen van verantwoording aan de subsidiegevers. Maar in de meeste gevallen
gaat het dan over geld, eventueel over `productie' in relatie tot kosten. Ver-
antwoording over de inhoud van het werk wordt veelal als ongepast be-
schouwd. Totdat er een calamiteit plaats~~ndt, zoals in het geval van Savanna,
het kind dat door de ouders, als het ware onder de ogen van de hulpverleners,
werd vermoord.

.. De hulpverleningsinstelling dient zich te realiseren welke plaats zij inneemt
en wil innemen in het geheel van instituties en verhoudingen in de samenle-
ving. In het geval van de jeugdreclassering en jeugdhulpverlening betekent
dit dat men deel uitmaakt van, of minstens verbonden is met het justitiële
apparaat. Er is een tijd geweest dat de reclassering zich tegenover de rechter-
lijke macht plaatste en primair koos voor solidariteit Inet de cliënt. Sindsdien
is het een en ander veranderd en wordt soms verwacht dat de hulpverlening
een verlengstuk is van het justitiële apparaat. Wellicht speelt daar ook de toe-
genomen aandacht voor het slachtoffer bij het misdrijf een rol. In ieder geval
zal het zo moeten zijn dat de hulpverleners en hun instelling zich opstellen als
gesprekspartner van het openbaar ministerie en de rechterlijke macht. l~laar
daartoe zullen ze ook het nodige gezag en de nodige deskundigheid moeten
'uitstralen'. En dat heeft onder meer te maken met de opleiding en het be-
roepsprestige van de werkers.

.. De performance van de instelling zal naar binnen toe gericht moeten zijn op
het onderstetmen van de performance van de werkers. Regels en protocollen
moeten daartoe primair gericht zijn op verbetering van het uih-oerende werk.
Dat geldt ook voor registratie en administratie. Een goede registratie kan het
werk van de hulpverleners ondersteunen, reflectie bevorderen en tijdverlies
voorkomen. Naar buiten toe zal de perforlnance van de instelling gericht
moeten zijn op voorlichting en verduidelijking van het werk en de ervaringen
daarin. Dat moet niet wachten op calamiteiten en negatieve publiciteit. Dit
betekent dat een instelling niet moet schuwen om op basis van de ervaring
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van de werkers tekorten en misstanden in de samenleving aan de orde te stel-
len.
Een belangrijke functie van de hulpverleningsinstelling in onze tijd is signale-
ring van maatschappelijke problemen. In die zin dient men ook op te komen
niet alleen voor individuele cliënten, maar ook voor de cliëntenpopulatie als
geheel. Dit betekent dat de interne registratie daarop moet zijn ingesteld. Uit
die registratie moet blijken of bepaalde problemen en ontwikkelingen op gro-
tere schaal plaatsvinden dan bij incidentele cliënten. Meestal hebben hulp-
verleners het gevoel dat het uitzenden van signalen naar de samenleving toch
niet helpt. Maar dit nalaten helpt zeker niet! Sluiter, Traas en Van Zijderveldy
geven in hun boek Signalering in het maatschappelijk werk een uitvoerige be-
schrij~~ing van de rol die de maatschappelijke conte!~t in de hulpverlening
speelt. De wijze waarop deze in het cliëntcontact doorspeelt wordt besproken.
Tevens wordt aangegeven hoe op basis van generaliseerbare eivaringen sig-
nalen kunnen worden afgegeven naar de samenleving (politiek, media etc.) en
hoe dit op methodische wijze kan gebeuren.~~~
Een heel ander punt is de relatie van de jeugdhulpverlening en jeugdreclasse-
ring met de geestelijke gezondheidszoig en de psychiatrie. Zoals eerder aan-
gegeven hebben met name Doreleijers en Vreugdenhill aangetoond dat er
onder jeugdige delinquenten sprake is van een relatief hoog percentage psy-
chische stoornissen. Dat geldt niet alleen voor de delinquenten zelf, maar in
veel gevallen ook voor ouders en andere gezinsleden. Soms hangt het delin-
quent gedrag samen met psychische stoornissen van ouders of andere ge-
zinsleden. Soms zijn psychische defecten van jongeren geëscaleerd en in
delinquent gedrag ontaard omdat ouders en hulpverleners de stoornis niet
hebben onderkend of er niet mee konden omgaan. Dat geldt bijvoorbeeld
voor ADHD of voor lichte verstandelijke handicaps, maar ook voor andere
stoornissen. Het moet duidelijk zijn dat maatschappelijk werkers niet voor
psychotherapeut of psychiater moeten spelen. Maar het is wel noodzakelijk
dat zij bekend zijn met psychopathologie en psychische stoornissen moeten
kunnen onderkennen. Doreleijers bepleit dat in veel meer gevallen dan tot nu
toe van jeugdige delinquenten een persoonlijkheidsonderzoek moet worden
verricht. Als dit zou worden gerealiseerd zullen reclasseringswerkers er in de
praktijk toch mee te maken krijgen en zullen zij ook geconfronteerd moeten
worden met de stoornissen bij ouders en andere relaties. Een en ander bete-
kent een grotere aandacht voor psychopathologie dan tot nu toe in op-
leidingen voor maatschappelijk werkers aanwezig is.

io.5. Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk heb ik aangegeven hoe het performancebegrip een rol kan spe-
len in de hulpverlening, in het bijzonder aan jeugdige delinquenten en hun om-
geving.
Daartoe heb ik een aantal kenmerken van het performancebegrip op een rij gezet
in het perspectief van het hulpverleningscontact. Het blijkt dat de hantering van

v Sluiter, Traas, Van Zijden-eld, i997.
"' Zie ook Sluiter, Traas en Van Zijden-eld, J999.
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het begrip `performance' een manier van kijken naar het gedrag impliceert. Niet
alleen het gedrag van de cliënten speelt een rol, maar ook dat van de hulp-
verleners. En zoals de performance van de jeugdige delinquent niet los gezien
kan worden van diens context, zoals het ouderlijk gezin, familie, peergroup, en
dergelijke, zo is de performance van de hulpverlener niet los te zien van diens
achtergrond, zoals instelling, opleiding, beroepsorganisatie, en opdrachtgever.
Performance is de wijze waarop iemand zich presenteert in het contact met an-

deren, maar het is ook een overlevingsstrategie in de samenleving. Deze samen-
leving, heb ik laten zien, kenmerkt zich in onze tijd door een grote mate van
discontinuïteit. Er is een groot verschil tussen discontinuïteit en verandering.
In de `performatieve hulpverlening' dient er een grote aandacht te bestaan voor
de lichamelijke nanwezigheid en de uitdrukking daarvan. Daarbij is wat niet
wordt gezegd minstens even belangrijk als wat wel wordt gezegd. Even belangrijk
is de wederkerigheid van de relatie tussen cliënt en hulpverlener. Het gaat om
het waarachtig begrijpen van de jeugdige delinquent in het hulpverleningspro-
ces.
Dat heeft mij ertoe gebracht om een tweetal bestaande hulpverleníngstheorieën
te bespreken, namelijk 'de Presentietheorie' van Baart en `de E~cperiëntiële In-
terpersoonlijke Therapie' van Bouwkamp. In deze theorieën `~nd ik aankno-
pingspunten voor mijn eigen v~isie op hulpverlening met in achtneming van het
performancebegrip.
In de bespreking van de concrete hulpverlening heb ik een aantal aspecten be-
licht:
Ten eerste het performatieve gesprek, waarbij de lichamelijke aanwezigheid en
uitdrukking daarvan in de communicatie een rol spelen. Ten tweede de perfor-
matieve relatie, waarin de confrontatie plaatsvindt tussen de performance van de
hulpverlener en die van de cliënt en degenen die met hem verbonden zijn. Daar-
bij spelen normen en waarden een rol, niet als iets wat aan de cliënt kan worden
'opgelegd', maar iets dat in de interactie tussen hulpverlener en cliënt ter discus-
sie kan komen. Belangrijk daarbij is dat de performance voor de cliënt een oiier-
levingsstrategie is en dus niet zomaar kan worden afgenomen of vei~.angen. Ten
derde de performatieve organisatie, die, inclusief regels en protocollen, gericht
dient te zijn op de ontmoeting tussen hulpverlener en cliënt. Ten ~-~ierde heb ik de
aandacht benadrukt die de hulpverlener en diens instelling dienen te hebben
voor de maatschappelijke achtergronden van de problemen van cliënten.
Ik kom dan tot de conclusie dat er een visie op hulpverlening mogelijk is uit-
gaande van het performancebegrip. Dit levert niet een geheel nieuwe hulpver-
leningstheorie op. Daaivoor is het begrip nog te weinig uitgewerkt en getoetst.
Wel kunnen wij mijns inziens spreken van een 'performancebenadering'. Hante-
ring van het begrip helpt ons namelijk op een bepaalde manier te kijken naar het
hulpverleningsproces en de rol die cliënt en hulpverlener daarin spelen. Als dat
verder kan worden uitgewerkt, vormt het wellicht een belangrijke aanvulling op
bestaande hulpverleningsmethoden en -theorieën.
Tenslotte is het wellicht goed erop te wijzen dat hetgeen in dit hoofdstuk is be-
sproken gaat over hulpuerlening. Het doet dus geen uitspraak over de aai~pak
van de jeugdcriminaliteit als zodanig. Ook dus niet over de vraag of deze aanpak
streng dan wel minder streng zou moeten zijn. Nogmaals: Uepleit wordt dat de
hulpverlener (of andere betrola:enen in het justitiële circuit) zich bewust is van
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wat er in het hulpcerleningsproces gebeurt en wat de achtergronden en beweeg-
redenen zijn ~-an het gedrag ~-an de cliënt~delinquent en de hulpverlener.
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VOOR VERDER ONDERZOEK

De aanleiding tot deze studie was de vraag die voortkwam uit een inteiview met
drie kinderrechters, gepubliceerd in Vrij Nederland. Het was getiteld: 'Kinder-
rechters slaan alarm; ouders voeden niet meer op!'~
Is het inderdaad zo, dat ouders hun kinderen in deze tijd niet meer opvoeden en
dat hierdoor de toename en de ernst van de jeugdcriminaliteit te verklaren is?
Om een antwoord op deze vraag te vinden moest ik mij zowel met het onderwerp
`jeugdcriminaliteit' bezighouden als met het onderwerp ` opvoeding'. Jeugdcrimi-
naliteit bleek een zeer complexe aangelegenheid, die niet alleen te maken heeft
met door jeugdigen gepleegde strafbare feiten, maar ook met wettelijke rege-
lingen en overheidsmaatregelen, met historische en maatschappelijke ontwila:e-
lingen en bevindingen van criminologisch en jeugdpsychiatrisch onderzoek. Een
van de conclusies was dat jeugdcriminaliteit de laatste decennia in totale omvang
slechts beperkt toeneemt, maar dat daarbinnen de delicten ernstiger en geweld-
dadiger worden. Het is dus niet zo dat de jeugd in Nederland als geheel meer
crimineel of gewelddadiger wordt, maar met een kleine groep is dat we] het ge-
val.
De geleerden zijn het er over eens dat ten aanzien van de aanpak van jeugd-
criminaliteit intensieve begeleiding en preventie beter is dan opsluiten. Maar
vooral de laatste tijd lopen zij daarmee niet meer in de pas met de publieke opi-
nie en de politiek. Daarom benadruk ik het in deze slotopmerkingen nog maar
eens: goed doordachte intensieve begeleiding en preventieactiv~iteiten bij risico-
gezinnen zijn niet alleen beter, maar ook goedkoper dan opsluiten.
Het onderwerp ' opvoeding' bleek niet minder complex en ingewikkeld. Voeden
oudeis niet meer op? Integendeel, ouders voeden wel degelijk op. Zij zijn over
het algemeen zelfs meer Uetrokken bij hun kinderen dan ooit'. Zij worden hier-
door wel lastiger voor onderwijsmensen en anderen die met hun kinderen te
maken hebben. Maar ouders voeden niet meer op volgens een vast patroon. Zij
kunnen dat ook niet, omdat de maatschappelijke omstandigheden van en in-
zichten in `goed gedrag' en normen en waarden, de basis voor opvoedingsdoelen,
in een voortdurend veranderingsproces verkeren. Van Nijnatten~; gebruikte hier-
voor het woord "discontintuteit', dat ik graag overneem. Discontinuïteit verschilt
fundamenteel van `verandering', zoals ik in hoofdstuk 9 duidelijk maakte. Deze
discontinuïteit in de maatschappelijke situatie maakt de opgave van het opvoe-
den tot een zeer moeilijke. De overgrote meerderheid van de bevolking weet
hiermee redelijk goed en creatief om te gaan. Een kleine minderheid echter raakt
het spoor kwijt. En deze kleine minderheid, waaronder ~~eel gezinnen van alloch-
tone afkomst, is in driedubbele zin gehandicapt.-~ Zij vinden geen aansluiting bij
de maatschappelijke onrivikkelingen en veranderingen. Daardoor kunnen zij in
mindere mate profiteren van voorzieningen en stimulansen in de samenle~-ing

Vrij Nederland, 7 augustus i999.
Zie: G. ~.an den Brink, i997.
Van Nijnatten, 2004.
Zie ook: Margalith Kle~lvegt, 2004.
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(bijvoorbeeld het onderwijs en de (geestelijke~) gezondheidszorg). Als het mis
gaat met hun kinderen komen zij terecht in een hulpverleningscircuit, waar de
effectiviteit, duidelijkheid en doelmatigheid soms ver te zoeken zijn. Ook daar
heerst geen eenduidigheid over doelen en middelen in de opvoeding.
Opvoedingsondersteuning voor de groep kwetsbare gezinnen ligt dus voor de
hand en wordt ook al geruime tijd bepleit. ~
1`laar er is nog een andere factor in het geding. Zoals onder meer door Rich Har-
ris!~ is betoogd, blijkt de invloed van ouders op de ontwikkeling van hun kinderen
wel belangrijk, maar niet allesbepalend. Jeugdcriminaliteit vindt niet alleen
meestal in vereniging met anderen plaats, maar ontwikkelt zich ook in groeps-
verband. Twee belangrijke invloeden buiten het gezin, het groepsgedrag en de
jeugdctiltuur, heb ik aan een nadere Ueschouwing onderworpen. Ook deze ter-
reinen bleken nogal wat kanten te hebben en het laatste woord is daar nog niet
overgezegd.
In ieder geval geldt ook hier wat ten aanzien van de opvoeding is gebleken: juist
de jeugdigen uit kwetsbare gezinnen en in kwetsbare maatschappelijke situaties
ontmoeten in de jeugdcultuur ininder een positieve factor voor hun ontwikke-
ling, maar eerder een stimulans tot delinquent gedrag. In die zin lijkt de strijd
tegen jeugdcriminaliteit een beetje een gevecht tegen de bierkaai, juist omdat
`het pedagogisch vacuiim' tussen gezin en samenleving zich hier in alle hevigheid
doet gevoelen.- De conclusie moet luiden dat we voorlopig wel zullen zijn op-
gezadeld met de repressieve bezigheid van aanhouding, berechting en reclas-
sering van concrete jeugdige delinquenten.
Tot zover het eerste deel van de studie, dat men een benadering vanuit `het bui-
tenperspectief zou kunnen noemen.
De conclusie van dit eerste deel maakte een tweede deel noodzakelijk. Hoe kun-
nen we het gedrag en de mentaliteit van jeugdige delinquenten beter begrijpen
en hoe kunnen we via bejegening en hulpverlening tot, laten we maar zeggen:
ombuiging van dit gedrag komen.
Hiertoe heb ik, met dank aan verschillende instellingen voor jeugdreclassering,
een (beperkt) aantal concrete praktijksituaties van jeugdige delinquenten onder-
zocht. Dit was dus een benadering vanuit `het binnenperspectieF.
Al spoedig bleek dat het dan niet alleen moest gaan over de jeugdige delinquen-
ten zelf, maar ook o~~er de betrokken hulpverleners en hun instellingen. De kant
vall de dader werd gevolgd door de kant van de hulpverlener. En dat resulteerde
in een onderzoek naar wat er zicb nu precies in die ontmoeting, confrontatie,
relatie tussen die twee gebeurt In wezen is dat niet zo heel veel anders dan bíj
andere hulpverleningssituaties. Het gaat om `het verhaal' van de cliënt en hoe de
hulpverlener dat eventueel kan beïnvloeden. Maar hier is ook sprake van `ge-
dwongen hulpverlening'. Dat is eigenlijk een contradictio in terminis, de cliënt
wordt gedwongen iets te vragen wat hij helemaal niet wil.
Niettelnin zijn de hulpverleners ermee bezig en niet zelden boeken ze zelfs resul-
taat. Een belangrijke conclusie uit mijn contacten Inet uiteenlopende jeugdre-
classeerders is dat er niet alleen veel en bewonderenswaardig werk wordt

~ Zie Jtinger-Tas, 1996, 1997.
'' Rich Harris. Iq98.
- Raad vool- de Dlaatschappelijke Ontwikkeling, 2ooi.
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verricht, maar dat er ook resultaten worden geboekt. Maar het blijft een beetje
dweilen met de kraan open.
Om te begrijpen wat er in het hulpverleningsproces precies gebeurt, heb ik naar
een sleutelbegrip gezocht. Aanvankelijk was dat het 'verhaal'-begrip , zoals dat
onder meer door Nijk en Baart is ontwikkeld, dan wel toegepast op de hulp-
verlening. Ik kwam hier naar mijn idee niet goed mee uit, omdat het te weinig
bleek aan te sluiten bij de typische mentaliteit en het gedrag van jeugdigen (en
ook anderen) in deze tijd. Ik kwam toen op het begrip 'performance', dat ik een
nieuwe toegespitste inhoud gaf. Jeugdcriminaliteit kan men zien als een vorm
van performance. Dat geldt echter ook voor het handelen van de hulpverleners
en andere betrokkenen (vanuit de samenleving). 'Performance' is niet een kwali-
ficatie, maar een manier van kijken naar het gedrag en de motivatie tot dat ge-
drag.
Op basis daarvan heb ik een aantal voorstellen gedaan voor een hulpverlening
met inachtneming van het performancebegrip. Daarmee heb ik niet bedoeld een
heel nieuwe uitgewerkte hulpverleningtheorie te presenteren. Er is wel sprake
van een aanvtilling op het denken over omgaan met delinquente jongeren.

Op grond van het bovenstaande kotn ik tot de volgende conclusies.
i. Opvoeding is in onze discontinue samenleving een zeer moeilijke opgave. Zij
verdient een brede ondersteuning door de overheid en andere maatschappelijke
instituties, ook al blijkt dat een groot deel van de gezinnen de opgave redelijk
kan vervullen. Ik denk aan ondersteuning door 'de brede school', aan verdere
ontwikkeling van buurthuiswerk en andere buurtgerichte activiteiten voor jonge-
ren.

2. Een beperkte groep van niet alleen kansarme, maar ook instabiele gezinnen
ziet geen kans de opgave van de opvoeding bevredigend (voor henzelf en de om-
geving) te vettivllen. De situatie in deze gezinnen kan een factor zijn in de ont-
wikkeling van jeugdcriminaliteit. Voor deze gezinnen is opvoedingsonder-
steuning op verschillende manieren aangewezen, zoals onder meer door Junger-
Tas is bepleit. Helaas blijken eaperimenten op dit gebied onvoldoende te resulte-
ren in permanente voorzieningen of zonder meer te worden gestopt.

3. Juist bij jongeren uit kansarme en problematische gezinnen (maar die niet
alleen) vindt de socialisatie vooral buiten het gezin plaats. Zij zijn aangewezen op
de invloeden in de buurt, in het onderwijs en andere voorzieningen tussen gezin
en maatschappij. In het rapport van de Raad voor de Maatschappelijke Ontwik-
keling wordt geconstateerd dat hier sprake is van een 'pedagogisch vacuum'. De
overheid, zowel op rijks- als op gemeentelijk niveau trekt zich in toenemende
mate terug en gaat er vanuit dat ofwel de ouders, ofwel de markt de leemte maar
moeten vullen.Dit bleek nog eens temeer tijdens een bespreking van het rapport
van de Raad voor de Maatschappelijke Ontwikkeling met leden van de Tweede
Kamer in De Rode Hoed te Amsterdam op i8 maart 2002. Verschillende kamer-
leden legden de verantwoordelijkheid voor de opvang en ontwikl:eling van de
kinderen uitsluitend Uij de ouders. Enkele gepresenteerde experimenten, zoals
de brede school en `rijk in de wijk' werden wel bewonderd, maar met name de
regerende partijen bleken niet bereid daar veel geld aan te besteden.
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4. Een goed jeugdbeleid is dus een, wellicht de belangrijkste, voorwaarde voor
de preventie van jeugdcriminaliteit. Naar mijn mening is van een samenhangend
beleid en visie op dit gebied bij de overheid weinig sprake. Niet alleen wordt
hezuinigd op noodzakelijke voorzieningen als kinderopvang, club- en butn~t-
hniswerk en dergelijke, Inaar ook weigert de overheid (en de politiek) verant-
woordelijkheid te nemen voor het indammen of zelfs maar reguleren van
kwalijke invloeden van geweld en hebzucht die ~~ia televisie, internet en compu-
terspellen bij de jeugd belanden. Het verwijzen naar de vrijheid van Ineningsui-
ting en naar de juridische beperkingen tot ingrijpen is mijns inziens al te
ge[nakl:elijk. Voor de eerlijkheid Inoet ik zeggen dat op het gebied van de bestrij-
ding ~~an kinderporno wel inspanningen worden verricht, Inaar dat blijft een
geïsoleerd gebied, wellicht Ineer gerelateerd aan mediahypes, dan aan een visie
op jeugdwelzijn.

5. Zoals gezegd, blijft voorlopig ook een repressieve aanpak van jeugdcriminali-
teit helaas noodzakelijk. Mijn overtuiging is dat een intensieve ambulante bege-
leiding van jengdige delinqnenten, zoals die gebeurt in het kader van ITB-Criem
en ITB-harde kern veel Ineer restiltaat oplevert, dan het opsluiten van jongeren,
ook al zal dat nu en dan noodzakelijk zijn. Mijn beperkte onderzoek naar de
praktijk van de jengdreclassering leverde de indrnk op dat er op dat gebied he-
wonderens waardig en ook goed doordacht werk wordt geleverd. Uiteraard zal
dat per regio verschillen. De contactintensiteit zal zeker in de Ineeste gevallen
moeten worden vergroot. Het onderbrengen van de jeugdreclassering bij het
Bureau Jeugdzorg blijkt geen garantie voor een goede samenwerking met andere
voorzieningen op het gebied van jeugdwelzijn. Soms is er zelfs binnen dat bureau
een slechte samenwerking tussen de verschillende afdelingen. Met de wet op de
jengdzorg van 2005 is de regie voor de jengdhnlpverlening hij het Bureau Jengd-
zorg gelegd, maar allerlei uitvoerende voorzieningen zijn daar weer weggehaald.
Steeds weer blijkt dat een effectieve samenwerking tussen de verschillende in-
stellingen voor jengdhnlpverlening van elninent belang is.~? En daaraan ont-
breekt het in veel gevallen nog steeds.

6. Ik heb geprobeerd een aantal voo[stellen te forlnnleren voor een Inethodische
aanpak van de begeleiding van jeugdige delinquenten. Mijn inziens zijn deze
~-oorstellen zowel toepasbaar op de a[nbulante hulpverlening als op de residenti-
ele hulpverlening. Verschillende publicaties en studiedagen~hebben Inij de in-
druk gegeven dat er op dat terrein, naast veel gedegen arbeid, nogal eens sprake
is van het berijden van stokpaardjes en het nastreven van prestige. Een gevolg
daarvan is dat kennis en el~-aring onvoldoende gedeeld wordt. Op dit punt zou
meer samenwerking tussen praktijkinstellingen, universiteiten eu hogeschoolop-
leidingen aanbeveling verdienen.

7.ie: Lankhorst, zool.
Zie: ~'ermande Studiedagen: Nieuwe behandelmethoden binnen jeugdinrichtingen,
december 1999; Boendermaker, i999.
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~. Zowel in de preventie als in de hulpverlening aan jeugdige delinyuenten spe-
len normen en waarden een belangrijke rol. Trees Pels rapporteerde in een arti-
kel een reactie van allochtone ouders op een cu[sus voor opvoedingsonder-
steuning.~~~ Deze ondersteuning omvatte vooral, of uitsluitend, veigroting van de
cognitieve vaardigheden en verbetering van de comrnunicatie. Verschillende
ouders vroegen zich af of inen er ook niet op zou moeten wijzen dat criminaliteit
slecht is. De atrtochtone werkers bleken niet zo goed raad te weten met de ideeën
over goed en kwaad. In hun opleiding komen deze categorieën vaak niet of nau-
welijks aan de orde of worden een beetje lacherig afgedaan. Dat er in deze tijd
weinig consensus bestaat ten aanzien van normen en waarden betekent niet dat
hulpverleners ze niet, of alleen formeel-juridisch in htm comnnmicatie moeten
betrekken. En als ze dat doen dienen ze er in hun opleiding voor te worden toe-
gerust.

8. Ik ben mij ervan bewust dat ik geen duidelijke uitspraken doe omtrent de
relatie tussen jeugdcriminaliteit en etniciteit. Dat is niet uit ove[tivegingen ~~an
politieke correctheid, maar omdat het hier een heel speciaal onderwerp betreft
met allerlei voetangels en klemmen. Wetenschappelijke gege~ens spreken elkaar
vaak tegen en er spelen vele ingewikkelde zaken door elkaar. En dat terwijl 'het
publiek' eenduidige en ongenuanceerde antwoorden vraagt. Van Gemert wees op
grond van een onderzoek naar jeugdbendes van allochtone jongeren in Rotter-
dam op de mogelijkheid dat er een verband zou kunnen bestaan tussen de Ber-
berse volkscultuur in Marokko en de criminaliteit van Marokkaanse jongeren in
Nederland. Naar hij zelf verklaarde kreeg hij hiervoor bijval van een zijde die hij
liever niet had gekregen. Dit maakt duidelijk hoe gevoelig deze materie nog
steeds ligt. Wetenschappelijke gegevens worden uit htm verband gerukt en ge-
bruikt (of genegeerd) voor politieke doeleinden. De vroegere politieke correct-
heid is sinds enige tijd omgeslagen in het tegendeel. Na de terroristische
aanslagen van `ii september' en daarna is dat er niet beter op geworden.~~ Ook
Werdmdlder~- schreef over de problematiek van Marokkaanse jongeren en ver-
klaarde op grond van vele jaren onderzoek dat het probleem ernstiger is dan de
meeste wetenschappers willen weten. Ik wil dat niet tegenspreken, zonder de
conclusies van Werdmblder te onderschrijven.

g. Vooralsnog ben ik tot de conclusie gekomen dat de oververtegenwoordiging
van jongeren van allochtone afkomst verklaarbaar is uit factoren die weinig met
etnische, laat staan religieuze achte[grond te maken hebben. Natuurlijk spelen
culturele factoren bij de betreffende gezinnen vaak een rol, maar is dat anders
dan bij andere bevolkingsgroepen? Jongeren van het Nederlandse platteland
hangen ook vaak de beest uit in de stad.
In onze samenleving bestaat een groeiende groep van gezinnen die moeite heb-
ben aansluíting te vinden bij de snel veranderende samenle~~ng. Zij hebben niet
alleen een kwetsbare positie in de samenleving, maar hebben ook minder moge-
lijkheden om van voorzieningen, bijvoorbeeld in het onderwijs, gebruik te ma-

1U Pels, i99S-
~r Zie in dit verband ook de enquéte van De Volkskrant, 26 juni 2004.
~~ Hans Werdm~lder, 2005.
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ken. Bo~-endien spoort htm opvoedingstraditie veelal niet met wat, laten we eer-
lijk zeggen, de Nederlandse elite gewenst ~'indt.~a

lo.In de hoofdstnkken z en 5 heb ik aangegeven dat een minderheid ~-an de ge-
zilnlen in Nederland, waaronder ~-eel gezinnen van allochtone afkotnst, het
moeilijk hebben om in deze gedigitaliseerde en hoogontwikkelde samenle~~ng
hun kinderen op te ~-oeden en toe te rusten. Hoewel het geen wetenschappelijke
pretenties heeft, maakt het boekje ~~an blargalith Kleijwegt"'Onzichtbare Ou-
ders' (ook mij) nog eens duidelijk hoe moeilijk ~-eel van deze gezinnen het heb-
ben met de op~.oeding ~~an hLtn kinderen en hoe inadequaat de samenle~~ng ~-aak
lIlet hLlll pl'Ol)1e111e11 OlIlgaat.

ii. Uit publicaties ~~an Doreleijers en Vreugdenhill, maar ook uit mijn eigen ge-
sprela:en met maatschappelijk werksters van de jeLlgdreclassering blijkt, dat bij
~-eel jeugdige criminelen sprake is van diagnosticeerbare ps~'chiatrische stoornis-
sen. De aard ~'an deze stoornissen is tliteenlopend, maar de grootste score ligt op
het terrein ~-an antisociale karakteronhvikkeling. De omschrij~~ng van deze
stoornis, bij~-oorbeeld in het toonaangevende `Diagnostic and Statistical 1~lanual
of l~iental Disorders' ~-an de American Ps~-chiatric Association maakt duidelijk
dat men zich hier op de grens bevindt van kinderps~~chiatrie en orthopedagogiek.
Datzelfde geldt ~'oor eveneens veel bij delinqnenten voorkomende lichte of ern-
stiger verstandelijke handicaps. Doreleijers pleit terecht voor een mul-
tidisciplinaire aanpak. Daartoe zouden maatschappelijk werkers beter dan tot nu
toe moeten worden toegerust om ps~~chische stoornissen te onderkennen en hun
llandelen af te stemmen op cíat van psychiatrische desktmdigen. Dat betekent
meer aandacht hiervoor in de opleiding, maar ook de noodzaak van nascholing
voor afgestitdeerden en werkers in de praktijk.

i2. Ik heb het begrip 'performance' ontwikkeld als een hulpmiddel om te kijken
naar het gedrag en de beweegredenen van zowel jeLlgdige delinqnenten als hulp-
~-erleners en andere betrokkenen. Dat hangt samen met een bepaalde ont-
wikkeling in de samenle~'ing, die hier en daar wel wordt beschreven, maar mijns
inziens toch onderbelicht blijft en ook niet in verband wordt gebracht met het
probleem ~'an de jeugdcriminaliteit. Het behoeft geen betoog meer dat de media
in allerlei ~-ormen een grote invloed uitoefenen op zowel het denken en ervaren
~-an indi~'iduele mensen, als op het openbare leven. Tegelijk zijn allerlei anker-
punten ~'oor normen en waarden en gedrag weggevallen. Ook daarover is ~-ol-
doende geschre~en. Een gevolg van deze beide onrivikkelingen is mijns inziens
dat het gedrag ~-an ~'eel mensen, en in het Uijzonder ~-an jetlgdige delinquenten,
als een soort preselrtatie of perfortnance kan worden gezien. Een ~-an de belang-
rijlste conclusies ~~an cíeze stucíie is dat een nader verstaan van dit performance-
begrip een belangrijke bijdrage kan le~-eren aan een beter begrip ~'oor de
delinquent en aan een betere hulp~-erlening.

~; Zie in dit ~-erband het artikel ~ an Kees Schtn-t in De Votkskrant:' Geef jonge immigran-
ten meer speelruimte~, tt mei tyy5.

' ~ Kle~~~~egt. 2005.
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Aanbevelingen voor verder onderzoek.
i. Mijns inziens zou het wenselijk zijn om meer onderzoek te doen naar ver-
schillende aspecten van de jeugdcultuur en de wijze waarop deze het gedrag van
jeugdigen beïnvloedt. Daarbij kan ook het verband tussen jeugdcultuur én cri-
minaliteit aan de orde komen.

2. In relatie hiermee blijft onderzoek naar de ontwikkeling en het gedrag van
jeugdbendes, zoals onder meer door Van Wijk en Beke en door Van Gemert is
verricht, noodzakelijk. Ook al om te voorkomen dat de jeugdculttnu~ en het
groepsgedrag van jeugdigen als geheel wordt gecriminaliseerd.

3. Er zou meer onderzoek gedaan moeten worden naar de im~loed van geweld en
misdaad op televisie, internet en ~ldeogames op het gedrag van jeugdigen. Er is
eigenlijk nog steeds weinig consensus over de vraag of bepaalde eitreme uitin-
gen van geweld en deigelijke in verschillende media crimineel gedrag van jeug-
digen in de hand werken.

4. In feite resulteert deze gehele studie in een behoefte aan verder weten-
schappelijke doordenking van het performancebegrip en de wijze waarop dit zich
onder invloed van maatschappelijke factoren ontwikkelt. Dit betekent onder
meer studie naar de invloed van de publiciteit in de diverse media op het gedrag
en de zeltbeleving van mensen, in het bijzonder jongeren. Dat is echter slechts
een aspect van de hieivoor bedoelde doordenking. Ik denk dat vooralsnog in dit
opzicht hermeneutisch, beschrijvend onderzoek aangewezen zal zijn.

5. In het algemeen ben ik van mening dat juist inzake de (jeugd)criminaliteit
empirisch kwantitatief onderzoek en kwalitatief hermeneutisch onderzoek elkaar
kunnen aanvullen en verhelderen.
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Deze studie omvat, voorafgegaan door de inleiding, twee delen: i ` Jeugdcultuur
en opvoeding' en 2`Begrijpen en handelen'. Deel I, te beschouwen als `buiten-
perspectief, omvat de hoofdstukken i tot en met 5. Deel II, te beschouwen als
`binnenperspectief, omvat de hoofdstukken 6 tot en met io. Het geheel wordt
afgesloten met een aantal slotopmerkingen en aanbevelingen voor verder onder-
zoek.
In de Inleidin~ geef ik, naast een algemene motivering voor het proefschrift, een
verantwoording van mijn specifieke aanpak van het onderwerp en mijn weten-
schappelijke plaatsbepaling. Ik beschouw de studie als een agologische bijdrage
aRi2 de jiu~idisclle weteiischap. Als methode kies ik voor de hermeiieutisclte be-
nader-ing.

Ik ga uit van een drietal onderzoeksvragen:

i. Welke rol speelt opvoeding bij het ontstaan en de ontwlkkeling van delin-
quent gedag bij jeugdigen?

2. Welke factoren, buiten de opvoeding, spelen in deze nog meer een rol?
3. Hoe kunnen we de dy~namiek en de achtergrond van delinquent gedrag bij

jeugdigen beter begrijpen en beschrijven om tot een betere hulpverlening
en bejegening te komen?

Daarnaast foimuleer ik een viertal hy~potheses:

i. Een falende opvoeding is een onvoldoende verklaringsgrond voor de ont-
wikkeling van jeugdcriminaliteit; andere factoren, met name groepsgedrag
en jeugd(sub)ctiltuur, spelen een minstens evengrote rol.

2. Voorzover er sprake is van een falende opvoeding, gaat deze over het alge-
meen gepaard met een dubbele handicap van het gezin. Dit behoort name-
lijk veelal tot een bevolkingsgroep die moeite heeft met de aansluiting bij
de moderne maatschappelijke ontwikkelingen en kampt daarnaast nog
eens met specifieke moeilijkheden binnen het gezin.

3. De persoonlijkheidsvorming van de meeste jeugdige delinquenten resul-
teert in wat men een `pseudo-identiteit' of `performance' zou kunnen
noemen.

4. Een verkenning van deze `performance' kan mogelijk een aangrijpings-
punt vormen voor een effectieve bejegening en hulpverlening aan jeugdige
delinquenten.

In deel i beantwoord ik de vraag naar het verband tussen jeugdcriminaliteit en
opvoeding en ga ik na welke invloeden buiten de opvoeding van betekenis kun-
nen zijn voor de ontwikkeling van jeugdcriminaliteit. Daarbij ga ik in op de on-
derzoeksvragen i en 2 en de hypotheses i en 2.
In hoofdstuk i geef ik een verkennend overzicht van de belangrijkste literatuur
en mijn eigen overwegingen rond het onderwerp `jeugdcriminaliteit'. Het gaat
dan om vragen als: Wat is jeugdcriminaliteit?; Wat zijn volgens toonaangevende
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onderzoekers de oorzaken?; Neemt het verschijnsel wel of niet toe?; Welke (juri-
dische en bestuurlijke) maatregelen heeft de overheid genomen om jeugd-
criminaliteit het hoofd te bieden?; Wat is de relatie tot etniciteit?; Wat is de rol
van psychische stoornissen?.
In hoofdstuk 2 ga ik in op de rol van de opvoeding. Daartoe geef ik een overzicht
van de problemen van de opvoeding in de tegenwoordige maatschappij. Ik kom
dan tot de conclusie dat opvoeding in onze turbulente tijd een uiterst moeilijke
opgave is, maar dat de meeste gezinnen redelijk aan deze opgave (kunnen) vol-
doen. Een kleine minderheid van de gezinnen, maar toch nog een groot aantal,
lukt het niet of niet voldoende hun kinderen op een bevredigende manier toe te
rusten voor het fimctioneren in de samenleving. Deze ouders verliezen de greep
op hun kinderen en kunnen geen tegenwicht bieden aan de invloeden van buiten
het gezin. Dit probleem wordt versterkt doordat deze gezinnen vaak ook met
andere problemen kampen, zoals werkloosheid, armoede, cultureel isolement en
psychische stoornissen.
Daarbij komt, dat in onze tijd de invloed van ouders op opgroeiende kinderen in
het algemeen beperkt is in vergelijking met andere invloeden, zoals de leeftijds-
groep, de school, de media (televisie, internet) en de jeugdcultuur.
In hoofdstuk ~ behandel ik een van de belangrijkste invloeden buiten het gezin,
namelijk de groepscultuur. De meeste jeugdige delinquenten bevinden zich in de
leeftijdsgroep tussen ongeveer veertien en achttien jaar. In deze periode van het
leven van hun leven heeft de leeftijdsgroep of `peergroup' een relatief belangrijke
functie in de ontwikkeling van het gedrag van jeugdigen. Bij kinderen uit gezin-
nen die weinig greep op hun kinderen hebben is dit in nog sterkere mate het
geval dan bij anderen. Het is dus niet verwonderlijk dat jeugdcriminaliteit zich
veelal ontwikl:elt in groepsverband.
In dit hoofdstuk ga ik ook in op het verschijnsel jeugdbendes en probeer ik na te
gaan hoe een leeftijdsgroep zich kan ontwikkelen tot criminele jeugdbende. Ik
bespreek enige literatuur over jeugdbendes.
Hoofdstuk 4 gaat over de belangrijkste invloed die buiten het gezin en de directe
leeftijdsgroep op jeugdigen wordt uitgeoefend, namelijk de jei~gdci~lttnir~.
Deze jeugdcultuur is wetenschappelijk niet zo gemakkelijk in de greep te krijgen
en ik besteed er vrij veel aandacht aan om dit verschijnsel te beschrijven. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt tussen de betekenis van jeugdcultuur voor de psy-
chische ontwikkeling van individuele jeugdigen en de maatschappelijke functie
van de jeugdcultuur. Ik geef een overzicht van aspecten van jeugdcultuur die
criminaliteit in de hand ktmnen werken. Ook wijs ik op het gevaar van de ont-
wikkeling van een anti-sociale jeugdsubcultuur, die ondersteunend en legiti-
merend kan werken bij de ontwikkeling van jeugdcriminaliteit.
In hoofdstuk .~ maak ik een tussentijdse balans op van de eeiste vier hoofdstuk-
ken en confronteer ik de resultaten daarvan met elkaar en met nieuwe gegevens.
Met betrekking tot de opvoeding bespreek ik als aanvulling en reflectie op de
conclusies van hoofdstuk 2 het rapport `Aansprekend Opvoeden' van de Raad
voor de Maatschappelijke Ontw~ikkeling. In dit rapport wordt duidelijk hoezeer
de opvattingen over opvoeding binnen de Nederlandse bevolking verschillen,
niet alleen tussen bevolkingscategorieën, maar ook tussen ouders en jongeren,
ouders en onderwijsgevenden en dergelijke. Het belangrijkste is echter, dat aan-
gegeven wordt dat in onze samenleving in toenemende mate een `pedagogisch
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vacuiim' ontstaat tussen gezin en samenleving, waarin onvoldoende wordt voor-
zien.
Ten aanzien van de jeugdcultuur bespreek ik de studie van Milikovsky `De lofder
onaangepastheid'. In navolging van Milikovsk}- wijs ik erop dat een zekere mate
van zich afzetten tegen de gevestigde samenleving en in het verlengde daarvan
`criminogeen' gedrag, niet alleen normaal is bij adolescenten, maar ook een ge-
wenst verschijnsel in de ontwikkeling naar bewuste participatie in de samenle-
ving. Uit het conflict tussen jeugdigen en volwassenen dient een dialoog te
ontstaan, waarin bijvoorbeeld in de jaren zestig de jeugdcultuur een grote rol
speelde en die uiteindelijk tot constructieve resultaten leidde. In onze tijd is dit
proces door verschillende oorzaken veel ongunstiger. Het repressieve klimaat dat
in onze tijd in politiek en media lijkt te ontstaan, versterkt de tegenstellingen en
vereigert de problemen eerder dan ze op te lossen.

In deel II van deze studie belicht ik het `binnenperspectiefvan jeugdcriminaliteit.
Dat wil zeggen dat ik mijn blik richt op concrete jeugdige delinquenten en op de
concrete bejegening van en hulpverlening aan deze jongeren. Daartoe beschrijf
ik vrij uitvoerig de situatie van een zestal jeugdige delinquenten, alsmede die van
een drietal hulpverleners. Ik ga uitvoerig in op het hulpverleningsproces vanuit
een agogisch perspectief en ontwikkel daartoe het begrip `performance' als
hulpmiddel om het gedrag en de mentaliteit van jeugdige delinquenten te begrij-
pen.
In hoofdstuk 6 beschrijf ik de hiervoor genoemde zes praktijksituaties van jeug-
dige delinquenten. Het aantal is te klein om op representativiteit aanspraak te
kunnen maken. ~Vel heb ik ernaar gestreefd mijn voorbeelden te kiezen uit uit-
eenlopende categorieën jeugdigen en verschillende `zwaarte' van delicten. Bij elk
van de beschreven jongeren ga ik na welke rol de opvoeding speelt in hun levens-
situatie en ontwikkeling. Hetzelfde doe ik met betrekking tot de peergroup en de
jeugdcultuur. Tevens besteed ik aandacht aan de hulpverlening, zoals die in elk
van de gevallen een rol speelt. In een afsluitende paragraaf vergelijk ik de be-
schreven situaties en trek daaruit enige conclusies.
In hoofdstuk ~ beschrijf ik de levens- en werksituatie van drie hulpverleneis die
met jeugdige delinquenten te maken hebben. Naast, heel beknopt, hun levens-
geschiedenis besteed ik aandacht aan de rol van de instelling bij w-ie zij in dienst
zijn, die van de opleiding en de beroepsorganisatie. Ik ga kort in op de maat-
schappelijke positie van professionals in de hulpverlening. De invloed, maar ook
de beperktheid van de beroepsopleiding voor hulpverleners komt aan de orde,
alsmede de beroepsidentiteit en de rol die de opleiding en de beroepsorganisatie
daarin spelen. Ik besteed aandacht aan de beroepsdilemma's, waaronder de
dubbele loyaliteit jegens enerzijds de cliënt en anderzijds de opdrachtgever en
de samenleving.
In hoofdstuk 8 bespreek ik enkele theoretische noties betreffende de agogische
hulpverlening, met name die aan jeugdige delinquenten. Ik ga daarbij in eerste
instantie uit van een opstel van Nijk `Het hermeneutische aspect van de andra-
gogie'. Centraal staat in dit opstel `het luisteren naar het verhaal van de cliënt'.
Dat brengt mij tot een korte beschouwing over `grote en kleine verhalen'. Ik pro-
beer een en ander toe te passen op de hulpverlening aan jeugdige delinquenten
en maak dan een aantal kanttekeningen bij het verhaalbegrip. Er is bij jeugd-
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criminaliteit sprake van een maatschappelijke gesitueerdheid van het verhaal en
van een netwerk van verhalen, waarin ook het verhaal van het slachtoffer een rol
speelt.
Ik besteed in dit kader ook aandacht aan de verhouding tussen andragogie en
pedagogie, waar jeugdcriminaliteit iinmers een grensterrein vormt tussen beide
werkvelden. Ook het fenomeen `gedwongen hulpverlening' komt aan de orde.
Aan het eind van dit hoofdstuk constateer ik dat het verhaalbegrip in mijn bena-
dering niet helemaal voldoet en stel ik een nieuw begrip voor: `performance'.
In hoofdstuk g werk ik het begrip perfortnance nader uit. Ik omschrijf het als
`overle~~ingsstrategie waarmee de persoon zich psychisch en sociaal staande
houdt in een discontinue wereld'. Daarbij beschrijf ik de discontintuteit als een
dominant verschijnsel in de hedendaagse samenlev~ng, dat vooral een rol speelt
in het leven van jeugdige delinquenten. Er is een belangrijk verschil tussen dis-
continuïteit en verandering. Ik ga na hoe dit zich in het leven van verschillende
van de in hoofdstuk 6 beschreven jongeren manifesteert.
Vervolgens behandel ik het onderscheid tussen `performance' en respectievelijk
`identiteit' en `rolgedrag'. Ook geef ik aan welke rol de performance speelt bij de
interactie en communicatie van jongeren. Een belangrijk aspect van de perfor-
mance is de lichnmelijkheid en de lichamelijke presentatie van de persoon.
Ik constateer dat het begrip `performance', zoals ik het in deze studie gebruik,
nog niet geheel is uitgekristalliseerd, maar acht dit voldoende het geval om op
basis ervan een aantal voorstellen te doen voor de hulpverlening.
In hoofdstuk io geef ik een aantal uitgangspunten voor het gebruik van het per-
formancebegrip in de hulpverlening, met name aan jeugdige delinquenten, en
doe ik een aantal voorstellen voor een `performatieve hulpverlening en bejege-
ning'. Hier ligt de nadruk op het belang van en de aandacht voor de lichamelijke
aanwezigheid en presentatie, zowel die van de cliënt als van de hulpverlener. Het
gaat dan onder meer om de onuitgesproken communicatie.
Ik sluit mij aan bij een tweetal bestaande theorieën over hulpverlening, namelijk
de `Presentietheorie' van Andries Baart en de `Interpersoonlijk experiëntiële
therapie' van Roel Bouwkamp. Ik geef aan waar deze theorieën raakpunten heb-
ben met mijn performancebegrip.
Ik besluit met een aantal voorstellen voor (een) hulpverlening en bejegening met
inachtneming van het performancebegrip.

De studie wordt afgesloten met een aantal slotopmerkingen en aanbevelin~en
voor verder onderzoek. Onder meer wijs ik in deze slotopmerkingen op het door
de RvMO gesignaleerde pedagogisch vacuiim tussen gezin en samenleving en het
ontbreken in onze tijd van een doordacht en gedegen jeugdbeleid. Ik betoog in
dit verband dat een goed jeugdbeleid de beste preventie is van jeugdcriminaliteit.
Ik pleit verder voor meer aandacht voor normen en waarden in de opleiding van
hulpverleners en voor een betere kennis van psychopathologie. In dit verband
meng ik mij ook in het koor van degenen die pleiten voor een betere samenwer-
king tussen verschillende instellingen en werkterreinen in de hulpverlening, niet
in de laatste plaats tussen forensische hulpverlening en geestelijke gezondheids-
zorg.
Ik wijs erop dat de ovei-~-ertegemvoordiging van jongeren van allochtone afkomst
in de statistieken van jeugdcriminaliteit een zorgwekkend probleem is, maar ik
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acht veel meer onderzoek en doordenking nodig om de oorzaken hier~.an duide-
lijk te krijgen. Op dit punt vertroebelen de politiek en de publieke menings-
~~orming een verantwoord wetenschappelijk antwoord op de problematiek.
Tenslotte pleit ik voor een voortgezet en breed onderzoek naar het ontstaan en
de ontwila:eling van jeugdbendes. Dit fenomeen speelt, naar ik meen te hebben
aangetoond, een grote rol in de ontwikkeling van jeugdcriminaliteit en de hard-
nekkigheid daa~ti-an.

zzi



SUMMARY

`Juvenile delinquency in the perspective of guiding and action'

Preceded by an introduction, this stud}- comprises two parts.
: Parenting and the culture of y-outh, and
- Comprehension and action.

Part one, to be regarded as the "outer perspective", contains the first five chap-
ters. In these chapters juvenile delinquenc}' is studied from an outsiders point of
view.
Part two, dealing with the "inner perspective", co~.ers the chapteis sis until ten.
The shidv is finalized with conclusions and recommendations for further re-
search. In part two an attempt is made to put myself in the shoes of the ~~oung-
sters and their professional aid deliverers.

In the introduction the motives are eYpounded for writing this dissertation. In
addition, an account is given for the specific approach, I opted for, and the scien-
tific stance, that has been adopted.
I regard this study as a contribution to the juridical science, that contains a
methodology of guiding and acting.
As to my approach, I have opted a hermenetrtic one, because I wanted to under-
stand the juvenile delinquences from within their own perspective, in order to
sketch supporting strategies.

My research questions are the following:
.- What is the role of parenting in regard with the origin and with the de~.elop-

ment of delinquent beha~~iour among the ~outh?
-.. Which other factors are of intluence besides parenting?
.. How can we comprehend and describe the dynamics of delinquent behaviour

and its background so as to deliver a professionally accountable approach and
counselling?

This stud~~ is grounded on the follow~ng four hypotheses:
: Failing parenting constitutes an tmsatisfactoiti~ basis for understanding the

cause and de~-elopment of juvenile delinquenc~.. Other factors, in particular
group dynamics and the (sub)culture of }~otmgsters are pla}'ing at least an
equal part in the development of juvenile delinquency.

.. In case of failing parenting, inherent are two intertwining and impeding phe-
nomena, a"dual handicap". The family in question belongs to a poptilation,
that struggles with grappling with modern societal (social) developments. Be-
sides, the family is facing peculiar diffictdties, occurring within this family it-
self.

-. The indi~~idualization process of most of the juvenile delinquents restilts in,
what could be epitomized as, a"pseudo- identit`~" or "performance".

:- Probing this "performance" might deliver a hinge and might be a starting
point of an effective approach and counselling.
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In part one, I am exploring the relationship between juvenile delinquency and
parenting. In addition, the significance of influences, exerted from beyond the
family, are being investigated.
This investigation covers the research questions i.and 2., but deals also with the
two first hypotheses.

Chapter one offers a representation of key literature concerning juvenile delin-
quency. Besides, I expounding my own reflections.
Questions are being broached like:

What is juvenile delinquency? Which are the causes according to the authors? Is
there a change in delinquency rate or not? Which legal and administrative meas-
ures have been taken by the government to curb juvenile delinquency? Is there a
connection with ethnicity? Which part do mental disorders play?
Chapter two highlights the meaning of parenting. In this context a representa-
tion will be presented of actual problems, connected with parenting in the cur-
rent society.
This will lead to the conclusion, that parenting, however demanding a task in
this turbulent society, is nevertheless being carried out reasonably well in most
of the families.
Within a minority of families- but none the less large in number- parents fail or
just inadequately succeed in equipping their children to satisfactorily fimction-
ing in this society.
These parents loose their authority over their children and do not manage to
counter the influences, emanating from without the family.
This proUlem is aggravated by other impediments, namely unemployment, pov-
erty, cultural isolation and mental disorders.
Moreover, the parents' authority is just limited due to the influences, exerted by
peer groups, the school, media like T.V. and internet and finally the youth cul-
ture.
Chapter three pays attention to the impact, the group culture has on yotrth. Most
of the delinquent youngsters belong to the category, encompassing iq until i8
years of age.
Dw~ing this period the peer group bears heavily upon the behavioural develop-
ment of this age- category.
This applies the more to those youngsters, whose families have just little control
over them.
Consequently juvenile delinquency mostly comes into being within groups.
In this chapter I am elaborating on the phenomenon of youth gangs, trying to
explain how a peer group may turn into a criminal (youth) gang. Some literature
will be consulted to facilitate this clarification.
Chapter four is about the most profound influence exerted on youngsters, be-
sides the family and immediate peer groups, namely originating from the youth-
culture.
Scientifically this vouth- culture is an elusive phenomenon, hence my strenuous
endeavour to grasp a correct picture of it.
In connection with youth- culture, a distinction is made between:
.. its significance for the indi~~dual development of the youngsters, concerned.
: Its social and societal meaning.
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To those aspects of youth- culture, that could entail crilninalih', I pa~~ eitra at-
tention, elaborating on the forces that are liable to elicit and legitinlire juvenile
delinquency.
In chapter five I am evaluating interstitially the upshots of the tïrst four chapters
by means of contrasting them with each other and newly gained data, which
provoked new questions to be answered and to find new sources of information.
As for parenting I shall dwell and reflect on the report of the" Raad voor de
141aatschappelijke Ont}vikkeling "Aansprekend Opvoeden"
(: `Appealing Parenting') , this as a supplenlent of chapter 2.
This report reveals, how much }~sions on parenting differ, eg. between popula-
tions; between parents and children; bet}veen parents and teachers etc.
Paralnount is establishing an increasing "pedagogic vacllUll]", a tallow field as
yet.
In connection with "youth- culture" I consulted Milikowski's "Lof der Onaange-
pastheid" (:"Praise for Maladaptation"). Like Milikowski I maintain, that oppo-
sition against the establishlnent, alnlost necessarily entailing a certain degree of
crinlinal behaviour, is not only nornlal anlongst adolescents, but is even required
for the development of a conscious participation in the societi-.
The conflict between youngsters and adults has to provoke a dialogue.
In the sixties the youth culture provided a promotive channel for this dialogue.
Nowadays this conflict bears an inauspicious character, due to several factors.
The current, repressive climate, that seems to colne about in politics and nledia,
etacerbates antagonism and rather worsens problems than solving them.

Part two is ]neant to shed light on the "inner perspective" of juvenile delin-
quency. It focuses on real, eristing delinquents and on actual counselling.
Six cases of juvenile delinquents are being depicted and three counsellors are
being portrayed.
Crucial in this context is the process of counselling, viewed }vithin the perspec-
tive of a]nethodology of guidance and action.
The concept " perfornlance" }~~11 sel~-e as a stepping stone for conlprehending the
mentality of the juvenile delinquents.
In chapter si~ I present these six cases. It being such a small number, I do realise
that any clailn of representativity is ilnpossible. However, I tl'led to fllld eXalll-
ples as varied as possible pertaining to the youngsters, but also pertaining to
t~~les of offences in their degree of seriousness.
Of each individual youngster I probe the significance of the way, he has been
brought up, this connected with his peculiar way of life and development.
The meaning of this upbringing is also related to the peer group, he belongs tu,
and the youth ctilture, he adheres to.
Attention is paid as well to the kind of professional help, he received, and its
]neaning for this individual yotingster.
In a conclusive paragraph these sir cases will be compared so as to leading to
inferences.
Chapter seven highlights the li~~ing and work conditions of the professional aid
deliverers.
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Besides a brief exploration of their life histories, I elaborate on the institutions,
where the~- are emplo~-ed, their training and the organisation of professionals,
the~- are member of.
Solne attention is paid to the social position of these professional aid deliverers.
The training is being probed as for its meaning for the indi~~dual professional
ancí his sense of professional identity. In this context the significance of the or-
ganisation of professionals is paid attention to as well.
Of importance is the issue of professional dilenunas, encompassing amongst
others the dual lot~alt}~, consisting of solidaritv vtilth the client and accowltabilit}~
to the emplo~~er and societ~~ simultaneoush-.
In chapter eight I shall reflect on the theoretical aspects of the methodology of
guidance and action, in particular offered to jlrvenile delinquents.
For doing so, I consulted Nijk's essa}~ "Het hermeneutische aspect van an-
dragogie" (: The hermeneutic aspect of coaching adults.)
Crucial in this essati- is listening to the client's narratives.
In this contett, I briefly expound the difference between the grand and lninor
narrati~~es.
'I'he application of this essa~~ and the concepts "grand" and "minor narrati~~es" to
the guidance of juvenile deliquents leads to a ramification within this concept of
"narrati~-e".
Pertaining to ju~enile delinquency, se~-eral dimensions need to be distinguished:
the social embeddedness of the narrative, a network of narratives, of which the
narrati~-e of the ~-ictim is an item as well.
In this chapter I am also investigating the relationship between coaching adlilts
and coaching children, inasmuch ju~-enile delinquenc`- constitutes an interface
with both terrains.
Also "imposed coaching" is being broached.
Concluding this chapter, I am establishing, that the concept of "narrativ-e" is not
wholl~~ satisfactory, because of which I introduce the concept of "performance".
In chapter nine, the concept of "pel-formance" is being elaborated on. Perform-
ance then is regarded as a survwral strateg~~, applied to cope mentally and socialh~
with a discontinuous world.
"I'his discontinuih- I declare to be a salient characteristic of the current societt~
and particularl~~ for juvenile deliquents.
In connection with this, a distinction must be made behveen "discontinuity" and
"ChiïllgE' .

The application of `discontinuity' to the cases, I introduced in chapter six, will
rev-eal to ~vhich e~tent discontinuitti- manifests itself in these youngsters' li~-es.
Subsequentl~., I am comparing the concepts "performance", "identity" and "role
heha~'lolll''.
In the conte~t with this comparison I am elplaining, how performance is an
ingredient of the interaction and communication among these }~oungsters.
'I'he ph~-sical aspect of performance, the bodily- presentation, turns out to be
highl~~ of importance.
Although the concept of `performance' has not clystallized out vet, it suffices as a
basis for recommendations for guiding and acting.
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In chapter ten, I formulate some adages in connection with the application of
'performance' within the context of aid deliverance, in particular to juvenile deli-
quents.
Emphasized is the significance and awareness of the physical presentation both
the client and the counsellor. This physical presentation is a form of implicit
communication.
Stating this implies, that I agree ~~~ith "The theorl~ of presence" bv r~. Baart and
"The interpersonal esperiential therapy" by R. Bouwkamp.
Congruities between "performance" and these theories are explicitly e~pounded.
The chapter concludes ~vith recoinmendations for aid deliverance, that incor-
porate the concept of `performance'.

This study~ is finalized with some conclusive remarks and recommendations for
further research.
The pedagogic vacuum between family and society and the absence of a well-
contemplated and coherent youth- policy, as established by the RvMO, will be
again brought to notice.
I maintain, that an adequate youth- policy is the most effective prevention of
juvenile delinquency.
I am an advocate of more attention for noims and values as items during the
training of professionals. Besides, I am convinced, that a profotmd knowledge of
psychopathology is a prerequisite for professionally accountable practice.
In addition, I plead for a better collaboration between institutions and fields,
amongst others the forensic terrain and the mental health care.
The over- representation in juvenile delinquency of youngsters with a migration
background is alarming and demands further research and investigation of
causal factors.
Disentanglement of politics, public opinions and scientific research could entail
a better, evidence based, understanding.
Finallti~, I recommend a continuation of a large scale research on the onset and
development of youth gangs.
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