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Wat gebeurt er in jeugdgroepen?

De ontwikkeling van delinquent groepsgedrag

We hebben gezien dat er verschillende verklaringen bestaan voor overlastgevend
en crimineel groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens dat vaak als opvallend
uitdagend en agressief wordt ervaren door het publiek en de politie. Sommige
onderzoekers verklaren het delinquente groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens
voornamelijk uit de migratiegeschiedenis, de sociaal-economische achterstand
van de ouders, en processen van maatschappelijke uitsluiting (waaronder discri-
minatie). Andere onderzoekers vullen de sociaal-economische verklaringen aan
met culturele verklaringen. Zij proberen aannemelijk te maken dat er treffende
overeenkomsten zijn tussen het delinquente groepsgedrag van ‘Marokkaanse’
jongens in Nederland en dat van hun Marokkaanse (voor)ouders als gevolg van
culturele reproductieprocessen. Deze processen zouden verklaren waarom het
delinquente groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens zo uitdagend en confron-
terend is. De gereproduceerde Marokkaanse cultuur zou zodanig botsen met de
Nederlandse cultuur dat uit de cultuurconflicten opvallend delinquent groeps-
gedrag van ‘Marokkaanse’ jongens voortvloeit.

Er is gegronde reden tot twijfel of ‘de’ Marokkaanse cultuur werkelijk verklaart
waarom ‘Marokkaanse’ jongens groepen vormen en delinquent groepsgedrag ver-
tonen dat als opvallend wordt ervaren. In de eerste plaats is er het risico dat cul-
turele verklaringen tautologisch zijn: dat ‘Marokkaanse’ jongens zich opvallend
gedragen wordt dan afgeleid uit het feit dat ze als ‘Marokkanen’ opvallend zijn.
Op zo’n wijze geformuleerd verklaren culturele verklaringen niets van het opval-
lend delinquente groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens. Maar ook als culturele
verklaringen niet tautologisch geformuleerd zijn, geven ze reden tot twijfel. In
veel gevallen is er onvoldoende empirische onderbouwing van de stelling dat
opvallend delinquent groepsgedrag voortvloeit uit culturele reproductie. Deze cul-
turele reproductie zou plaatsvinden in groepsdynamische processen, maar die
processen zelf worden niet of nauwelijks onderzocht.

Niet alleen de culturele verklaringen, maar ook de sociaal-economische ver-
klaringen laten algemene groepsdynamische processen onderbelicht. Door het
ontbreken van inzicht in de groepsdynamiek kunnen de gangbare theorieën niet
verklaren hoe en waarom ‘Marokkaanse’ jongens groepen vormen, en ook niet



hoe en waarom zij in groepsverband opvallend delinquent gedrag ontwikkelen.
Daarom wordt in dit onderzoek een poging gedaan uit algemene groepsdynami-
sche processen aanvullende en betere verklaringen te vinden voor het opvallend
delinquent groepsgedrag van ‘Marokkaanse’ jongens.

Eerst wordt nagegaan wat bekend is over groepsdynamische processen – zoals
groepsvorming en gedragsafstemming – in de gangbare criminologische theo-
rieën over jeugdcriminaliteit in groepsverband. Op die manier wordt duidelijk
welke vragen binnen de criminologie nog niet zijn beantwoord. Aan de hand van
deze vragen wordt vervolgens in sociaal-wetenschappelijke disciplines gezocht
naar theorieën die een betere verklaring bieden voor de ontwikkeling van delin-
quent groepsgedrag.

Delinquent gedrag aanleren in groepen

De eerste criminologische theorieën waarin overlastgevend en crimineel gedrag
van jongeren worden gezien als typisch groepsgedrag, stammen uit begin vorige
eeuw.1 Zo is er een aantal Amerikaanse onderzoekers dat theorieën heeft ont-
wikkeld over hoe jongens2 elkaars gedrag beïnvloeden en hoe dit uitmondt in
delinquent gedrag in groepsverband (Sutherland 1947; Cohen 1955; Miller 1958;
Sykes & Matza 1957; Cloward & Ohlin 1960; Matza 1964; Short & Strodtbeck
1965; Burgess & Akers 1966; Akers 1973, 1996, 1999; Thornberry 1987, 1998;
Warr & Stafford 1991; Thornberry et al. 1993; Warr 1993a/b, 1996, 2002).

In sommige van deze criminologische theorieën wordt ervan uitgegaan dat
delinquent gedrag geheel is te verklaren uit wat zich afspeelt in de groepen die
(delinquente) jongens met elkaar vormen. Volgens andere theorieën kan wat zich
afspeelt in groepen niet álles verklaren, maar is inzicht in groepsprocessen wel
een noodzakelijke voorwaarde voor een verklaring van delinquent gedrag. De cen-
trale aanname van al deze theorieën is dat delinquent gedrag in groepsverband
wordt aangeleerd (net als elke andere vorm van gedrag). Om na te gaan wat deze
theorieën hebben opgeleverd aan inzichten in groepsdynamische processen, ligt
het voor de hand om te beginnen met de bekendste theorie op dit gebied: de diffe-
rentiële associatietheorie van Sutherland (1947).

Differentiële associatie

Gedrag is volgens Sutherland het gevolg van invloeden uit de sociale omgeving;
in het bijzonder de morele opvattingen en gedragsverwachtingen binnen een
groep. Het aanleren van opvattingen en houdingen speelt zich af in de omgang in
‘intieme en persoonlijke’ groepen. Sutherland stelt dat ook deviant (afwijkend)
gedrag op deze wijze wordt aangeleerd, waaronder delinquent gedrag. In delin-
quente groepen zal iemand leren zich op een overlastgevende wijze te gedragen
en/of criminaliteit te plegen, bijvoorbeeld door zich ‘criminele technieken en
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vaardigheden’ eigen te maken. Ook kan hij leren welke motivaties en rechtvaardi-
gingen bij het delinquente gedrag horen. Gedrag dat volgens de conventionele
waarden van de dominante samenleving als ‘slecht’ wordt beschouwd, zoals vech-
ten of stelen, kan binnen de delinquente groep worden gezien als een ‘goede’ (in
de betekenis van een geoorloofde) manier zijn om zichzelf te verdedigen of te ver-
rijken. Iemand zal zich vaker en sneller delinquent gedragen (als een situatie zich
daartoe leent), naarmate hij meer contact heeft met mensen die zich delinquent
gedragen en meer wordt blootgesteld aan deviante opvattingen en houdingen ten
aanzien van delinquentie. Betrokkenheid bij overlast of criminaliteit (als vormen
van deviant gedrag) wordt op deze manier door Sutherland verklaard uit de ‘diffe-
rentiële associatie’ van de daders, dat wil zeggen uit hun sociale contacten en het
soort mensen met wie zij omgaan.

Over de richting van het verband tussen de groep waarin deviante opvat-
tingen heersen en groepsleden die delinquent gedrag vertonen, verschillen de
meningen. Sommige onderzoekers menen dat iemand die zich delinquent ge-
draagt, zelf andere delinquenten zal selecteren om groepen mee te vormen,
ofwel: ‘birds of a feather flock together’ (Glueck & Glueck 1950). Deze zelfselec-
tie is deels te verklaren uit een gebrek aan ‘binding’ met de samenleving. Dit
betekent dat deze jongens weinig aansluiting vinden bij conventionele groepen en
voor deviante groepen kiezen die in hun ogen meer te bieden hebben (Hirschi
1969; Gottfredson & Hirschi 1990; Weerman 1998, 2001, 2003a/b). Hiertegen-
over staat het idee dat iemand zich pas delinquent zal gedragen als hij deel uit-
maakt van een delinquente groep en blootgesteld wordt aan groepsdruk. In dat
geval zou sprake zijn van vergemakkelijking of ‘facilitatie’ van delinquent gedrag
en gaat iemand zich delinquent gedragen doordat hij de ‘verkeerde vrienden’
heeft, ofwel: wie met pek omgaat wordt ermee besmeurd. Uit onderzoek blijkt
dat onwaarschijnlijk is dat delinquent groepsgedrag uitsluitend te verklaren is
uit selectie óf facilitatie (Thornberry 1987, 1998; De Haan & Miedema 2001).
Eerder zou men moeten denken aan een gemengd model waarin beide processen
tegelijk plaatsvinden en elkaar versterken (Weerman 2001, 2003b).3

Buiten de discussie over de richting van het verband tussen de groep en het
gedrag van het individu in de groep, zijn nog twee kanttekeningen te plaatsen bij
de differentiële associatietheorie die van belang zijn voor dit onderzoek. Ten eerste
wordt niet duidelijk gemaakt wat precies wordt bedoeld met de ‘intieme en per-
soonlijke’ groepen waarbinnen delinquent gedrag wordt aangeleerd (Bruinsma
1985, 1999). Ten tweede is niet duidelijk waarom deviant gedrag wel wordt over-
gedragen in groepen waarin de groepsleden bijzondere relaties met elkaar onder-
houden en niet evengoed kan worden geleerd in het algemeen menselijke sociale
verkeer (Weerman 2001, 2003b). Ten derde wordt niet duidelijk gemaakt hoe het
leerproces precies verloopt. Er wordt wel uitgegaan van sociale en culturele over-
dracht, maar niet onderzocht hoe de processen eruitzien waarin deviant gedrag
wordt aangeleerd.

Wat gebeurt er in jeugdgroepen? 27



Overdracht van subcultuur

Criminologische theorieën over ‘jeugdbendes’ geven meer inzicht in de sociale en
culturele processen waaruit overlastgevend en crimineel groepsgedrag ontstaat.
Cohen (1955) en Cloward en Ohlin (1960) menen dat zich binnen delinquente
jeugdbendes een subcultuur ontwikkelt waarin waarden en normen worden over-
gedragen. Cohen redeneert dat de conventionele doelen van de dominante samen-
leving onhaalbaar zijn voor deliquente jongens. Volgens hem creëren zij hun
eigen doelen om alsnog succesvol te kunnen zijn in een samenleving waarin zij
het gevoel hebben slechts te kunnen falen. Cloward en Ohlin menen daarentegen
dat niet zozeer de doelen anders zijn, maar dat de jongens afwijken in de wijze
waarop zij hun doelen nastreven. In de redenering van zowel Cohen als Cloward
en Ohlin wordt impliciet gerefereerd aan groepsdynamische processen waarin
sociale en culturele overdracht plaatsvindt. Maar hoe deze processen precies ver-
lopen, wordt niet verder uitgewerkt.

Short en Strodtbeck (1965) gebruiken als eersten expliciet het begrip ‘groeps-
processen’ in hun verklaring van delinquent gedrag in jeugdgroepen. Hun stelling
is dat jongens voortdurend in angst leven om in de ogen van de andere groeps-
leden aanzien te verliezen. De motivatie om zich in groepsverband te misdragen,
verklaren Short en Strodtbeck uit een vorm van groepsdruk die groepsleden er-
varen. Vanwege ‘statusangst’ zouden zij gevoelig zijn voor de druk van de groep
en deviant groepsgedrag vertonen. Ook Short en Strodtbeck bieden echter weinig
inzicht in wat precies in groepen wordt overgedragen. Zo blijft onduidelijk waar-
uit de groepsdruk bestaat, hoe deze wordt uitgeoefend en op welke wijze sociale
en culturele overdracht plaatsvindt.

Uitzonderingen op de regel dat in de criminologische theorievorming weinig
aandacht is voor de groepsdynamische processen, zijn de theorieën van Sykes en
Matza (1957) en Miller (1958). De theorie van Sykes en Matza vormt een uitzonde-
ring omdat daarmee meer invulling wordt gegeven aan de processen van sociale
en culturele overdracht die uitmonden in delinquent gedrag in groepsverband.
Sykes en Matza hebben onderzocht welke rechtvaardigingen voor delinquent gedrag
worden overgedragen in groepen. Ze onderscheiden vijf ‘neutralisatietechnieken’
die vaak worden toegepast om delinquent gedrag te rechtvaardigen: het ontken-
nen van eigen verantwoordelijkheid, het ontkennen van schade of nadeel voor
anderen, het ontkennen van een slachtoffer, het veroordelen van degenen die het
deviante gedrag veroordelen, en – als laatste – het zich beroepen op loyaliteits-
verplichtingen. Vooraf verminderen of ‘neutraliseren’ deze rechtvaardigingen de
morele bezwaren die iemand kan hebben om zich te misdragen. Achteraf bieden
ze bescherming tegen de verwijten die iemand zichzelf kan maken en tegen de
beschuldigingen van anderen.

Deze neutralisatietechnieken zijn concrete voorbeelden van wat er in een groep
wordt geleerd en ze verklaren voor een deel ook waarom groepsleden (gemakkelij-
ker) delinquent gedrag vertonen. Volgens Sykes en Matza zouden jongens die
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delinquent groepsgedrag vertonen, hun gedrag normaal gesproken afstemmen
op de conventionele waarden van de dominante samenleving. Wat zij van elkaar
leren is hoe ze de geldigheid van die waarden tijdelijk kunnen verminderen om
zich ongehinderd door schuldgevoelens te kunnen misdragen. Sykes en Matza
noemen dat het nemen van een ‘moral holiday’.

Toch blijven nog een aantal vragen over gedragsbeïnvloeding in groepen on-
beantwoord. Sykes en Matza lijken geen rekening te houden met de mogelijkheid
dat in groepen ook ‘groepseigen’ waarden en normen worden uitgewisseld die
botsen met de waarden van de dominante samenleving (zoals eerder al door
Cohen (1955) naar voren is gebracht in zijn theorie over ‘delinquente subculturen’).
Naar alle waarschijnlijkheid bestaat slechts een deel van wat wordt overgedragen
binnen een groep uit technieken om conventionele waarden en normen (tijdelijk)
te neutraliseren, en bestaat een ander deel van de overdracht uit de onconventio-
nele waarden en normen van de ‘groepseigen’ subcultuur.

Een tweede uitzondering op de regel dat in de criminologische theorievor-
ming weinig aandacht is voor groepsdynamische processen, is Miller (1958).
Ook hij probeert met zijn theorie aan te geven wat er precies wordt overgedragen
in groepen waarin jongens delinquent gedrag aanleren. Om het delinquente
groepsgedrag van jeugdbendes te verklaren, heeft hij de subcultuur van dit soort
groepen uitgewerkt. Hij beschrijft hun subcultuur aan de hand van vier kern-
belangen (‘focal concerns’). De kernbelangen geven aan wat groepsleden willen
bereiken door deel uit te maken van een groep. Samen vormen deze belangen de
kern van een ‘groepseigen’ subcultuur. Miller onderscheidt de volgende kern-
belangen: het nastreven en behouden van autonomie, het ontwikkelen van een
gevoel van mannelijkheid, de solidariteit in eigen kring, en het bevredigen van
de behoefte aan uitdaging, spanning en vermaak (Miedema 2002).

Alhoewel Miller (1958) net als Sykes en Matza (1957) ons meer inzicht geeft
in wat er in groepen aan onconventionele opvattingen en technieken wordt over-
gedragen waardoor groepsleden delinquent gedrag aanleren, blijft nog steeds
een aantal vragen onbeantwoord. Hoe en waarom ontwikkelen groepsleden hun
‘groepseigen’ deviante waarden en normen? En hoe en waarom dragen zij deze
aan elkaar over?

Sociaal leren in groepen

Jongens die met andere jongens een groep vormen, leren van elkaar hoe ze zich
moeten gedragen door overdracht van morele opvattingen en gedragsverwach-
tingen. Groepen waarin zij gedrag aan- en afleren, vormen jongens veelal met
leeftijdgenoten (‘peers’) in een poging om individuele identiteitsvraagstukken
(Wie ben ik en bij wie hoor ik?) en levensopgaven (Waarom besta ik en wat moet
ik doen?) collectief op te lossen (Warr 1996, 2002; Pels 2003).

Om processen van normoverdracht te verklaren, is een sociale leertheorie
ontwikkeld die berust op algemene psychologische leerprincipes, zoals imitatie,
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beloning en straf (Burgess en Akers 1966; Akers 1973, 1996, 1999). Het uit-
gangspunt van deze theorie is dat iemand zijn hele leven gedrag aan- of afleert
door zijn handelingen af te stemmen op de reacties uit zijn sociale omgeving. Hij
leert gedrag uit voorbeelden van anderen en ziet in zijn omgeving welke vormen
van gedrag worden beloond en welke worden afgestraft. Gedrag dat hij geleerd
heeft, zal hij herhalen zolang er positief op wordt gereageerd. Omgekeerd geldt
dat gedrag niet wordt herhaald wanneer het binnen een groep wordt afgestraft.
Ook in groepen is het geval dat zolang delinquent gedrag in de groep acceptatie,
complimenten en statusverhoging oplevert, terwijl conventioneel gedrag leidt tot
uitsluiting, ridiculisering en statusverlaging, zullen de groepsleden gemotiveerd
zullen zijn om zich delinquent te gedragen.

De leertheorie is een waardevolle aanvulling op de differentiële associatie-
theorie omdat de theorie meer inzicht biedt in leerprocessen in jeugdgroepen.
Echter de vragen die van belang zijn voor dit onderzoek blijven onbeantwoord.
Akers’ leertheorie kan niet verklaren waarom een jongen die zich thuis bij zijn
familie of op school volgens de regels gedraagt, zich op straat misdraagt.4 Dit
komt omdat de leertheorie zich richt op wat zich afspeelt in een delinquente
groep, en niet verklaart hoe en waarom delinquente groepen ontstaan en hoe
groepsleden zich gedragen tegenover andere groepen in hun omgeving. De leer-
theorie kan daardoor onvoldoende duidelijk maken wat er gebeurt met één per-
soon die tegelijkertijd deelneemt aan meerdere groepen en verschillende sociale
leerprocessen doormaakt (met mogelijk botsende groepswaarden en -normen).
Hierdoor blijft onduidelijk wat hem er in een gegeven situatie toe aanzet om zich
als lid van de ene in plaats van de andere groep op te stellen, en in zijn gedrag tot
uitdrukking te brengen wat hij in die ene groep heeft geleerd.

Een tweede probleem is dat Akers – in navolging van de differentiële associatie-
theorie – de gedragsafstemming van groepsleden verklaart uit een soort optelsom
van conventionele en deviante waarden en normen in de subcultuur van de groep
waarvan iemand deel uitmaakt. De leertheorie doet het voorkomen alsof slechts
de ratio van de waarden en normen hoeft te worden berekend om te kunnen voor-
spellen of iemand in de groep delinquent gedrag zal aanleren.5 De motivatie tot
gedragsafstemming is het willen ontvangen van positieve reacties en het vermij-
den van negatieve reacties van andere groepsleden. De vraag waaróm iemand
zich in groepsverband delinquent gedraagt, wordt op die manier niet bevredigend
beantwoord.

Onbeantwoorde vragen

Alles bij elkaar genomen geven de differentiële associatietheorie, de theorieën
over delinquente subculturen en de sociale leertheorie onvoldoende inzicht in de
manier waarop jongens zich in groepen delinquent leren gedragen. Zij kunnen dit
groepsgedrag niet voldoende verklaren omdat de belangrijkste groepsdynamische
processen die daaraan ten grondslag liggen – de groepsvorming en de gedrags-
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afstemming – onvoldoende worden uitgelicht. Uit deze criminologische theo-
rieën komt wel duidelijk naar voren dat ‘het’ in groepen gebeurt, maar wat precies
blijft onduidelijk. Zonder inzicht in de algemene groepsdynamische processen is
het niet mogelijk de volgende vragen te beantwoorden.

Allereerst, hoe en waarom worden groepen gevormd waarin delinquent ge-
drag ontstaat? Wat gebeurt er in deze groepen waardoor jongens van elkaar
delinquent gedrag leren? Hoe komen de deviante waarden en -normen tot stand
die in een groep worden overgedragen? En, ten slotte, hoe en waarom neemt
iemand die groepswaarden en -normen over en stemt hij zijn gedrag af op de
verwachtingen van andere groepsleden? Antwoorden hierop moeten buiten de
criminologie worden gezocht in sociaal-wetenschappelijke disciplines die zich
specifiek bezighouden met het verklaren van groepsdynamische processen zoals
groepsvorming en gedragsafstemming. Maar voor ik tot een bespreking daarvan
overga, wil ik nagaan wat in Nederland al aan onderzoek is gedaan op het gebied
van delinquent groepsgedrag van jongens. Ik wil nagaan of daarbij misschien al
gebruik is gemaakt van inzichten in groepsdynamische processen die aan die
andere sociaal-wetenschappelijke disciplines zijn ontleend.

Sociale ruil en andere groepsprocessen

In Nederland heeft Schuyt (1993) als eerste nadrukkelijk wetenschappelijke aan-
dacht gevraagd voor het groepskarakter van overlastgevend en crimineel gedrag
van jongens.6 In de jaren daarna heeft een aantal Nederlandse onderzoekers onder-
zoek gedaan naar wat zich afspeelt in groepen waarin jongens zich delinquent
gedragen (Ferwerda, Versteegh & Beke 1995; Rood-Pijpers et al. 1995; Gruter,
Baas & Vegter 1996; Gruter 1997; Nijboer 1997; Hakkert et al. 1998; Weerman
1998, 2000, 2001, 2003a, 2003b; Acker 1998; Bol et al. 1998; Van Gemert 1998b,
1999a/b, 2002a; Ferwerda & Versteegh 1999a/b, 2001; Ferwerda, Bottenberg &
Beke 1999; Hakkert & Kleiman 1999; Adang 2000, 2002; Baerveldt, Vermande
& Van Rossum 2000; Ferwerda 2000; Van Gemert & Wiersma 2000; Heiden-
Atteman & Bol 2000; Van Solm 2000; Stolwijk 2000; Beke & Van Wijk 2000,
2001; Beke, Van Wijk & Ferwerda 2000; De Haan & Miedema 2001; Miedema
2002; Driessen et al. 2002; Weerman & Kleemans 2002; Völker & Driessen 2003).

Al deze onderzoekers hebben elk op hun eigen manier geprobeerd de invloed
van de groep een plaats te geven in een criminologische verklaring van delinquent
gedrag.7 In de meeste gevallen komen ze echter niet verder dan te veronderstellen
dat delinquent gedrag voortvloeit uit deelname aan een groep. Aan beantwoor-
ding van de vragen die betrekking hebben op groepsdynamische processen zoals
groepsvorming en gedragsafstemming, komen ze niet toe. In het onderzoek wordt
soms wel expliciet verwezen naar ‘groepsdynamische processen’, maar wat daar-
mee precies wordt bedoeld, hoe deze verlopen en wat de gevolgen daarvan zijn
voor het gedrag van groepsleden, blijft onduidelijk.
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Uitzonderingen vormen de onderzoeken van Beke, Van Wijk en Ferwerda
(2000), Weerman (2001, 2003b), Van Gemert (1999a, 2002a) en Adang (2000,
2002). In deze onderzoeken wordt wel gebruik gemaakt van inzichten in groeps-
dynamische processen. Beke, Van Wijk en Ferwerda (2000) hebben onderzoek
gedaan naar de ‘groepsprocessen’ die zouden kunnen verklaren waarom jongens
in problematische jeugdgroepen overlastgevend en crimineel gedrag vertonen.
De onderzoekers concluderen dat twee groepsprocessen van invloed zijn op de
hoeveelheid en het soort delinquent gedrag binnen jeugdgroepen: de mate van
hiërarchie en organisatiegraad in de groepsstructuur, en het ontstaan van sub-
groepen waarin meer of ernstiger delinquent gedrag wordt vertoond.

Structurele kenmerken van jeugdgroepen zoals hiërarchie en organisatiegraad,
kunnen een verklaring geven voor de uitkomsten van processen van groepsvor-
ming en voor het delinquente gedrag van groepsleden. Het zijn echter verkla-
ringen voor delinquent gedrag op basis van de uitkomsten van groepsdynamische
processen. Van groepsdynamische processen wordt nergens een duidelijke defi-
nitie gegeven. Naar deze processen lijkt te worden verwezen als ‘wat zich zoal in
groepen afspeelt’ (Beke, Van Wijk & Ferwerda 2000: 93). Hoe en waarom deze
processen verlopen zoals ze verlopen (en uitmonden in een mate van hiërarchie
en organisatie), blijft echter onverklaard. Hierdoor wordt geen inzicht gegeven
in hoe groepsdynamische processen delinquent gedrag kunnen verklaren.

Weerman (2003a) erkent dat de groepsdynamische processen die uitmonden
in delinquent gedrag van groepsleden, meestal onderbelicht blijven. In zijn eigen
onderzoek naar de ontwikkeling van pro- en anti-maatschappelijke ‘bindingen’
van delinquente of criminele jeugd met sociale groepen in hun omgeving (Weer-
man 1998), concludeert hij dat groepsdynamische processen (verandering in de
groepsvorming) gevolgen hebben voor de beïnvloeding van (delinquent) gedrag.
Maar hoe het proces van gedragsbeïnvloeding verloopt (en verandert wanneer
contacten in groepen wisselen), kon ook hij niet verklaren. In zijn beschouwing
over ‘samenplegen’ gaat Weerman (2001) in op de vraag hoe delinquent gedrag
(in de betekenis van criminele samenwerking) is te verklaren uit een proces van
groepsvorming.8 Om het groepskarakter van delinquent gedrag te verklaren uit de
motivatie van jongens om samen te plegen, ontwikkelt hij een theorie over ‘soci-
ale ruil’ (Homans 1957, 1961; Blau 1964).

Of iemand zal samenplegen om zijn doel te bereiken, hangt volgens deze
theorie af van drie factoren: de bereidheid tot samenplegen, de beschikbaarheid
van mededaders en de aantrekkelijkheid van de mogelijke mededaders. In de theo-
rie gaat Weerman er vanuit dat jongens samen delicten plegen om op die manier
iets te bereiken, dat voor hen individueel onbereikbaar is. Mededaders kunnen
hen bijvoorbeeld helpen om weerstand van slachtoffers te breken of de pakkans
te verkleinen (waarbij het risico bestaat dat mededaders de pakkans soms juist
vergroten). Ook kunnen mededaders ‘sociale ruilgoederen’ opleveren, zoals accep-
tatie en waardering.
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De sociale ruiltheorie kan verklaren waarom sommige vormen van delinquent
gedrag vaak in groepsverband plaatsvinden en andere vormen minder vaak. Weer-
man spitst zijn verklaring echter toe op het moment waarop jongens in een groep
besluiten samen een delict te plegen. Op dat moment voltrekt zich weliswaar een
groepsdynamisch proces – de collectieve beslissing om samen een delict te plegen
– maar de verklaringskracht daarvan is beperkt. Zowel de totstandkoming van de
uiteindelijke pleeggroep als de ontwikkeling van de factoren waardoor de daders
besluiten samen delicten te plegen, worden voorafgegaan door processen van
groepsvorming en gedragsafstemming. Deze processen beïnvloeden niet alleen
de bereidheid, de beschikbaarheid en de aantrekkelijkheid van mededaders, maar
ook opvattingen over wat deelname aan een groep de groepsleden zal opleveren.
Door het samenplegen te verklaren als een vorm van sociale ruil die jongens iets
oplevert, wordt te weinig inzicht geboden in de voorafgaande processen die ertoe
leiden dat zij hun gedrag op elkaar afstemmen en zich in groepsverband misdra-
gen. Ook de processen van groepsvorming die uitmonden in specifieke vormen
van ‘samenzijn’ (waaruit vervolgens een groep samenplegers kan voortkomen),
kunnen door de sociale ruiltheorie niet worden verklaard.

Waar Weerman voornamelijk een theoretische verklaring heeft gezocht voor
criminele samenwerking in een groep, gaat Van Gemert vooral uit van zijn eigen
etnografische onderzoek (1999a, 2002a; zie ook Van Gemert & Fleisher 2002;
Van Gemert & De Jong 2005). Op basis daarvan beschrijft hij de groepsdynami-
sche processen die delinquent groepsgedrag van jongens verklaren als ‘processen
die zich binnen de groep of tussen de groep en de buitenwereld afspelen en een
bepaalde uitkomst hebben, zonder dat daar noodzakelijkerwijs door individuen
bewust op wordt aangestuurd’ (2002a: 163). In een andere publicatie voegt hij aan
de beschrijving van groepsdynamische processen nog toe: ‘Zij onderstrepen het
gezamenlijke en benadrukken de kracht van de groep in het nauw. Zij markeren
de grenzen met de buitenwereld omdat het individu moet kiezen voor (of tegen)
de groep’ (Van Gemert & Fleisher 2002a: 62).

In Nederlands onderzoek is Van Gemert hiermee één van de eerste criminologen
die groepsdynamische processen empirisch heeft onderzocht. Hij stelt vast dat
groepsleden groepsdynamische processen niet individueel kunnen beheersen en
dat de uitkomsten van deze processen daarom tegen hun keuzes kunnen ingaan.
Zowel de vorm van de groep als de gedeelde waarden en (groeps)normen, leiden
een eigen leven. Ze zijn slechts gedeeltelijk te herleiden tot keuzes van individuele
groepsleden. Groepsstructuur en -cultuur ontstaan met andere woorden uit on-
gestuurde collectieve processen. Van Gemert wijst op belangrijke aspecten van de
groepsdynamica die om verdere theoretische uitwerking vragen, in het bijzonder
aspecten van groepsvorming en gedragsafstemming.

Een voorbeeld van zo’n uitwerking geeft Adang (2000, 2002). Al heeft hij het
niet expliciet over ‘groepsdynamische processen’, toch past hij een aantal sociaal-
psychologische theorieën over groepsdynamische processen toe om collectief ge-
weld te verklaren (van voetbal-hooligans). De sociaal-psychologische theorieën die
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hij aanhaalt, verklaren onder meer hoe de gedeelde identiteit van een groep zich
ontwikkelt, waarom groepsleden geneigd zijn om zich te conformeren aan de
gedragsregels van de groep, en hoe gedeelde ervaringen (onder meer in conflict-
situaties) verwachtingen scheppen waarop de groepsleden in de toekomst hun
gedrag zullen afstemmen. Adang doet een oproep om in onderzoek naar delin-
quent groepsgedrag (in het bijzonder geweldpleging) meer aandacht te besteden
aan algemene sociale processen zoals die worden verklaard door sociaal-psycho-
logische theorieën.

Aan die oproep wil ik in dit onderzoek gevolg geven. Het is daarbij niet de
bedoeling om van wetenschappelijke discipline te wisselen en een criminolo-
gisch probleem louter sociaal-psychologisch te bestuderen. Het doel is juist om
met inzichten uit verschillende disciplines in groepsdynamische processen zoals
groepsvorming en gedragsafstemming, antwoorden te geven op vragen die nog
niet bevredigend zijn beantwoord in de criminologie. Welke theorieën zich daar-
voor lenen en hoe deze inzichten zijn te integreren in een theoretisch model
dat (opvallend) delinquent gedrag verklaart uit processen van groepsvorming en
gedragsafstemming, komt in het volgende hoofdstuk aan de orde.

Noten

1 Meestal wordt verwezen naar de Amerikaanse onderzoekers Shaw & McKay (1931, 1942)
als de eersten die expliciet hebben gewezen op het feit dat delinquent gedrag van jonge-
ren vaak groepsgedrag is (Weerman 2001: 43). De minder bekende Engelsman Sir Cyril
Burt wees 1925 in zijn lijvige studie van ‘The Young Delinquent’ echter al op de (in)directe
invloed van leeftijdsgenoten in jeugdbendes op het delinquente gedrag van de groeps-
leden (1925: 129).

2 In criminologische theorieën wordt meestal gesproken over ‘jeugd’ of ‘jongeren’, maar ik
zal het hier steeds hebben over ‘jongens’. In de eerste plaats doe ik dat omdat het in dit
onderzoek alleen over jongens gaat. Een tweede argument is dat delinquent (groeps)gedrag
veel vaker voorkomt bij jongens, dan bij meisjes. Dit neemt niet weg dat meisjes zich ook
schuldig maken aan delinquent gedrag, voornamelijk aan vermogensdelicten zonder
geweldpleging (Acker 1998; Weerman 2001). Het is tevens denkbaar dat meisjes diverse
rollen spelen in jeugdgroepen waarbij ze van invloed zijn op de ontwikkeling van delin-
quent groepsgedrag, bijvoorbeeld als aanstichtser of aanjaagster (Campbell 1984; Curry
1998; Miller 2001, 2002; Peterson, Miller & Esbensen 2001; Messerschmidt 2002). In
Nederland is niet veel onderzoek gedaan naar delinquent (groeps)gedrag van meisjes
(met uitzondering van: Bouw 1995; Mertens, Grapendaal & Docter-Schamhardt 1998;
Bijleveld 2003). Af en toe verschijnen berichten die de suggestie wekken dat met meisjes
op dit gebied wellicht meer aan de hand is dan tot nu toe bekend, zoals over een Apel-
doornse meidenbende (Petilon 1998) en een Amsterdamse meidenbende (NRC Handels-
blad, 18 oktober 2002).

3 Het type delinquent dat past binnen het beeld van het selectieproces is de rekruteerder (die
bewust op delinquent groepsgedrag aanstuurt). De delinquent die typerend is voor het
facilitatieproces is de meeloper (die zich laat beïnvloeden en aanzetten tot delinquent
gedrag) (Reiss 1986; Warr 1996). Eén zienswijze is dat beide soorten delinquenten naast
elkaar voorkomen in dezelfde delinquente jeugdgroep (Weerman 2003a). Een andere
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opvatting is dat dezelfde jongen – afhankelijk van de sociale situatie – in de jeugdgroep de
ene keer de rol op zich neemt van de rekruteerder en de andere keer meer op een mee-
loper kan lijken (Warr 2002).

4 Zo vindt Pels (2003) in haar onderzoek naar het gedrag van Marokkaanse jongens dat zij
zich op straat misdragen, terwijl dezelfde jongens zich thuis keurig gedragen, gezagsver-
houdingen respecteren en zich conformeren aan de conventionele waarden en normen
van hun etnische cultuur.

5 Er lijkt sprake van een vorm van aggregatie: hoe vaker jongens met criminele jongens
omgaan, hoe vaker er wordt gesproken over criminaliteit (type, uitvoering) en hoe meer
sociaal wordt overgedragen (Bruinsma 1999). Hier zijn enkele nuances in aangebracht
door te kijken naar prioriteit, frequentie en intensiteit van sociale contacten, en de mate
waarin specifiek ‘werkoverleg’ plaatsvindt over criminele technieken en potentiële doel-
witten (Bruinsma 1985).

6 Daarvoor waren enkele Nederlandse onderzoekers al bezig met delinquent gedrag van
jongeren in groepsverband (Hazekamp 1985; Tillekens 1990; Ferwerda 1992), maar zij
benadrukten het groepskarakter minder nadrukkelijk dan Schuyt (1993).

7 In het onderzoek naar delinquent gedrag in groepsverband zijn drie niveau’s van analyse
te onderscheiden (Weerman 2001; Weerman & Kleemans 2002): het niveau van de indi-
viduele dader, het niveau van dadercombinatie en het niveau van het overkoepelende dader-
netwerk. Het verschil tussen het tweede en het derde niveau is een kwestie van schaal.
Dadercombinaties (ook wel pleegcoalities genoemd) zijn doorgaans klein (Weerman 2001).
Omdat het bij jeugdige daders meestal gaat om dadercombinaties van twee of drie jongens,
heeft Frank Weerman voorgesteld om te spreken van groepjescriminaliteit in plaats van
groepscriminaliteit (bron: presentatie op de themadag ‘Aanpak van problematische jeugd-
groepen, 21 juni 2005 te Utrecht). Overkoepelende dadernetwerken zijn grotere verzame-
lingen van potentiële daders die (in)direct aan elkaar zijn verbonden door middel van
vriendschappen of andersoortige relaties. Niet iedereen in een dadernetwerk hoeft een
persoonlijke band te hebben met alle andere jongens. De overkoepelende dadernetwer-
ken zijn aanzienlijk groter dan de dadercombinaties en blijven ook in stand wanneer
deelnemers de groep verlaten of andere deelnemers zich aansluiten (Hakkert et al. 1998;
Weerman 2001). Er valt wat voor te zeggen om een vierde niveau van analyse te onder-
scheiden: de sociaal-stedelijke context waarbinnen een dadernetwerk opkomt en zich ont-
wikkelt. Op dit niveau worden de omstandigheden in de sociaal-ecologische context van
de (stedelijke) omgeving geanalyseerd, die helpen om de opkomst en ontwikkeling van
dadergroepen en -netwerken te kunnen begrijpen en verklaren (Rovers 1997; Engbersen
& Snel 1997; Felson 1998; List 2002).

8 Weerman (2001) baseert zijn begrip ‘samenplegen’ op het Engelstalige begrip ‘co-offen-
ding’ van Tremblay (1993).
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