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Voorwoord

Het soort onderzoek waarmee ik me de laatste jaren heb bezig gehouden, wijkt af van
het standaard criminologisch onderzoek. De onderzoeken zijn kwalitatief van aard en
bedoeld om inzicht te geven in de levenslopen van specifieke groepen jongeren. Hun
biografieën, hun leef- en belevingswerelden, de problemen en contradicties die zij
ervaren, vormen het vertrekpunt voor verdere analyse. In deze studie gaat het in meer
algemene zin om de vraag hoe jongvolwassen mannen hun langdurige werkloosheid beleven. Toegespitst naar de criminologie is de probleemstelling of er een relatie bestaat
tussen de ervaren werkloosheid en het plegen van vormen van delinquentie als een
mogelijke oplossingsstrategie. Daartoe is een typologie van levensstijlen van werklozen
geconstrueerd. Een dergelijke werkwijze kent een aantal consequenties: niet alleen in
theoretisch-methodisch opzicht, maar ook wat presentatiewijze betreft. De noodzaak tot
explicatie en detaillering maakt dat dit proefschrift nogal omvangrijk is. Wil je als
onderzoeker een realistisch beeld geven van de manieren waarop werklozen leven —
door ze zelf veelvuldig aan het woord te laten — dan is dat onvermijdelijk. Het gedrukte woord kan in dat opzicht niet wedijveren met het medium film of tv. Wat dat betreft
verwijs ik bijvoorbeeld naar de schitterende film van Ken Loach (Raining Stones, 1994)
waarin de lotgevallen van een Engels gezin, waarvan de vader werkloos is, worden verhaald. Op allerlei manieren proberen de personages te ontsnappen aan hun armoe, zodat
de vader zijn dochter een gloednieuwe communiejurk kan kopen. De directheid en
oprechtheid van de hoofdrolspelers vond ik ook terug bij de door mij onderzochte respondenten.
Dit onderzoeksverslag is weliswaar een individueel produkt, maar is tegelijkertijd
ingebed in een wetenschapstraditie waarin wordt voortgebouwd op resultaten van andere onderzoekers. Ik prijs me gelukkig dat binnen het, toen nog zo geheten, Criminologisch Instituut, een aantal collega-onderzoekers zich bezig hield met kwalitatief
onderzoek. Als inspirator en nestor van dit netwerk bedank ik Otto Janssen voor de
uitgezette onderzoeksroutes. Hoewel hij geen bemoeienis heeft gehad met dit onderzoek
zijn toch meerdere ideeën terug te voeren op zijn onderzoeken en theoretische reflecties.
Daarnaast ben ik dank verschuldigd aan verschillende studenten: Willem Hartholt,
Harrie Jonkman, Nelleke Eelman en vooral Edgar de Bie. Met hem ben ik het onderzoek naar levensstijlen van werklozen begonnen en is het onderzoek naar vrouwen met
een uitkering gezamenlijk afgerond. Daarna heb ik twee rapporten over de werkloosheid
van de jongvolwassen mannen gepubliceerd. Ook hier heb ik ondersteuning ontvangen
van collega’s die als meelezer hebben gefunctioneerd. Naast Riekent Jongman, Jaap van

Sinderen, Jan Nijboer en Harrie Timmerman ook nog externe meelezers als: Prof dr J.L.
Peschar en dr L. Veendrick. Toen men mij zei: Waarom promoveer je daar niet op, was
de eerste reactie: Wat kan ik er nog aan toevoegen? Uiteindelijk ben ik overstag gegaan
en heb ik de resultaten van het onderzoek in een theoretisch kader geplaatst. Dr J.A.
Nijboer en prof dr M. Herweijer van de vakgroep Bestuursrecht en Bestuurskunde zijn
bereid gevonden om op te treden als promotor. Michiel Herweijer en Jan Nijboer, als
co-promotor, stonden voor de taak om in de eindfase van het onderzoek te zorgen voor
het verduidelijken van de criminologische en theoretische vragen en het leesbaar houden van de tekst. In deze discussies vond ik de inspiratie om door te gaan. Michiel en
Jan, bedankt.
Prof dr W.J.M. de Haan, verbonden aan mijn eigen vakgroep strafrecht en criminologie,
dank ik voor zijn bereidheid om het manuscript op de valreep te voorzien van kritischopbouwende opmerkingen. Ik heb geprobeerd deze nog zoveel mogelijk te verwerken
in het definitieve rapport.
Zonder de steun van Auck Ruiter, zowel in haar kritisch doorlezen van de tekst als de
definitieve opmaak, zou het geheel een minder leesbare indruk maken. Auck, bedankt.
Voor het omslag bedank ik Fokko Rijkens voor de toestemming om zijn schilderij ’de
boot’ te mogen gebruiken.
Veldonderzoek valt of staat met de bereidwilligheid van respondenten om mee te willen
doen. Zij hebben zonder voorbehoud Edgar de Bie en mij inzicht gegeven in de vraag
hoe het is te leven als werkloze en uitkeringsgerechtigde. Zonder hun langdurige medewerking was dit rapport niet verschenen. Ditzelfde geldt voor de medewerking van de
afdeling sociale zaken van de gemeente Smallingerland; met name de heren Stock,
destijds directeur van de afdeling, Piso (groepschef) en Groenewoud (juridisch medewerker algemene zaken).
Tenslotte wil ik nog diegenen bedanken die (af en toe) te lijden hebben gehad van wat
zo fraai de ’promotiedruk’ wordt genoemd en toch meelevend bleven. Dit geldt niet
alleen mijn paranimfen Jacquelien Jongens en Edgar de Bie, maar vooral Anneke Grit,
mijn levenspartner.
Groningen, 1996.

Inhoudsopgave

pag.

1

INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING

17

1.1
1.2
1.2.1
1.3
1.4

Enkele opmerkingen vooraf
Het ’normaalbeeld’ in de jeugdcriminologie
Excurs: Respectabiliteit
Probleemstelling
Opbouw van het boek

17
18
22
25
26

DEEL I: ACHTERGRONDEN EN METHODE
VAN ONDERZOEK
2
2.1
2.2
2.3
2.3.1
2.4

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

DE RELATIE WERKLOOSHEID EN
CRIMINALITEIT

31

Inleiding
Werkloosheid en criminaliteit
Excurs: Een beknopt literatuuroverzicht naar de
relatie werkloosheid - delinquentie
Uitkeringspositie en fraude
Samenvatting

31
32
34
37
39

HET BELANG VAN LEVENSOPGAVEN
IN BIOGRAFIE-ONTWERPEN

41

Inleiding
Excurs: jongeren in de verzorgingsstaat
Levensloop op individueel niveau
Levensopgaven als normatieve verwachtingenstructuur
Werk en werkloosheid
Relaties

41
44
47
48
52
53

4

THEORETISCHE UITGANGSPUNTEN

55

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Enkele opmerkingen vooraf
Inleiding
Levenslopen en levensstijlen
Hulptheorieën
Contradicties
Het systeemperspectief
Samenvatting

55
56
58
61
70
71
72

5

METHODOLOGIE EN ANALYSE

75

5.1
5.2
5.3
5.4
5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.9.1

Inleiding
De aard van kwalitatief onderzoek
Interpretatie- en reconstructieprocessen
Het onderzoeksverloop
De voorbereidingsfase
De benaderingsronden
Het respondentenbelang
Het interviewverloop
De verwerking van de interviews
De analyse
Het analysemodel
Aanzetten voor een typologie
De definitieve typologie van levensstijlen
Van een descriptieve naar een meer analytische
benadering: het gebruik van ideaal-typen
Discoursanalyse: theoretische noties
Discoursanalyse: de analysemethode
Samenvatting

75
75
80
82
82
83
83
84
85
85
86
87
89

5.10
5.11
5.12

92
92
95
102

DEEL II: LEVENSSTIJLEN NADER BEKEKEN
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.4.1
6.5
6.6
6.7

TYPE I: DE LEVENSSTIJL VAN
ONGEBONDEN MARGINALE WERKLOZEN

107

Inleiding
Oriëntatie ouderlijk gezin
Onderwijsoriëntatie
Oriëntatie leeftijdgenoten
Vormen van deviantie en delinquentie
Arbeidsmarktoriëntatie
Huwelijksoriëntatie
Klasse-oriëntatie

107
107
110
110
112
120
123
124

6.8
6.9
6.10
6.11
6.12

Conformisme-oriëntatie
Maatschappelijke en culturele oriëntatie
Democratisch-politieke oriëntatie
Toekomstoriëntatie
Materiële zekerheidsoriëntatie en uitkeringsafhankelijkheid

125
127
129
129
130

7

TYPE II: DE LEVENSSTIJL VAN GEHUWDE
MARGINALE WERKLOZEN

133

7.1
7.2
7.3
7.4
7.4.1
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12

Inleiding
Oriëntatie ouderlijk gezin
Onderwijsoriëntatie
Oriëntatie leeftijdgenoten
Vormen van deviantie en delinquentie
Arbeidsmarktoriëntatie
Huwelijksoriëntatie
Klasse-oriëntatie
Conformisme-oriëntatie
Maatschappelijke en culturele oriëntatie
Democratisch-politieke oriëntatie
Toekomstoriëntatie
Materiële zekerheidsoriëntatie en uitkeringsafhankelijkheid

133
133
135
137
140
142
147
150
151
153
155
156
157

8

TYPE III: DE LEVENSSTIJL VAN WERKLOZEN
UIT HET TRADITIONELE ARBEIDERSMILIEU

161

Inleiding
Oriëntatie ouderlijk gezin
Onderwijsoriëntatie
Oriëntatie leeftijdgenoten
Vormen van deviantie en delinquentie
Arbeidsmarktoriëntatie
Huwelijksoriëntatie
Klasse-oriëntatie
Conformisme-oriëntatie
Maatschappelijke en culturele oriëntatie
Democratisch-politieke oriëntatie
Toekomstoriëntatie
Materiële zekerheidsoriëntatie en uitkeringsafhankelijkheid

161
161
163
164
167
171
175
180
181
182
186
187
189

8.1
8.2
8.3
8.4
8.4.1
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12

9

TYPE IV: DE LEVENSSTIJL VAN WERKLOZEN
UIT RESPECTABELE ARBEIDERSMILIEUS

193

9.1
9.2
9.3
9.4
9.4.1
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12

Inleiding
Oriëntatie ouderlijk gezin
Onderwijsoriëntatie
Oriëntatie leeftijdgenoten
Vormen van deviantie en delinquentie
Arbeidsmarktoriëntatie
Huwelijksoriëntatie
Klasse-oriëntatie
Conformisme-oriëntatie
Maatschappelijke en culturele oriëntatie
Democratisch-politieke oriëntatie
Toekomstoriëntatie
Materiële zekerheidsoriëntatie en uitkeringsafhankelijkheid

193
193
195
196
198
199
202
203
205
207
208
209
210

10

TYPE V: DE LEVENSSTIJL VAN WERKLOZEN
UIT RESPECTABELE MIDDENKLASSEMILIEUS

215

10.1
10.2
10.3
10.4
10.4.1
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.12

Inleiding
Oriëntatie ouderlijk gezin
Onderwijsoriëntatie
Oriëntatie leeftijdgenoten
Vormen van deviantie en delinquentie
Arbeidsmarktoriëntatie
Huwelijksoriëntatie
Klasse-oriëntatie
Conformisme-oriëntatie
Maatschappelijke en culturele oriëntatie
Democratisch-politieke oriëntatie
Toekomstoriëntatie
Materiële zekerheidsoriëntatie en uitkeringsafhankelijkheid

215
215
217
219
221
222
226
227
228
230
232
234
236

11

TYPE VI: WERKLOZEN UIT MIDDENKLASSE
MILIEUS MET EEN ALTERNATIEVE LEVENSSTIJL

239

Inleiding
Oriëntatie ouderlijk gezin
Onderwijsoriëntatie
Oriëntatie leeftijdgenoten
Vormen van deviantie en delinquentie
Arbeidsmarktoriëntatie
Huwelijksoriëntatie

239
239
241
243
246
248
250

11.1
11.2
11.3
11.4
11.4.1
11.5
11.6

11.7
11.8
11.9
11.10
11.11
11.12

Klasse-oriëntatie
Conformisme-oriëntatie
Maatschappelijke en culturele oriëntatie
Democratisch-politieke oriëntatie
Toekomstoriëntatie
Materiële zekerheidsoriëntatie en uitkeringsafhankelijkheid

252
254
257
260
264
265

12

EEN KORTE SAMENVATTING VAN DE
LEVENSSTIJLEN

271

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8

Inleiding
Type I: De levensstijl van werkloze jonge mannen uit de
onderklasse
Type II: De levensstijl van werkloze gehuwde jonge
mannen uit de onderklasse
Type III: De levensstijl van werkloze jonge mannen
uit de traditionele arbeidersklasse
Type IV: De levensstijl van respectabele werkloze jonge
mannen uit de arbeidersklasse
Type V: De levensstijl van werkloze jonge mannen
uit de middenklassemilieus
Type VI: De levensstijl van non-conformistische werkloze
jonge mannen
Discoursanalyse: levensstijlen als betekeniscomplexen
van organiserende principes

271
271
273
275
277
278
279
280

DEEL III: RESULTATEN IN THEORETISCH PERSPECTIEF
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

EEN DRIETAL HOOFDSTROMINGEN IN DE
CRIMINOLOGIE EN DE BRITSE CULTUURSTUDIES

301

Inleiding
Subculturele benaderingen
Strain-benaderingen
Sociale controle benaderingen
Britse (sub)culturele studies
Excurs: Jeugdonderzoek in Nederland

301
302
304
308
310
313

14

14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7
14.8
14.9
14.10

EEN EERSTE VERKENNING: DE RELATIE
WERKLOOSHEID EN CRIMINALITEIT BEZIEN
VANUIT HET LEVENSSTIJLENPERSPECTIEF
Inleiding: een terugblik op de vraagstelling
Levensstijlen en delinquentie
De logische relaties tussen werkloosheid en delinquentie
Type I: De levensstijl van ongebonden marginale
werklozen
Type II: De levensstijl van gehuwde marginale werklozen
Type III: De levensstijl van werklozen uit het traditionele
arbeidersmilieu
Type IV: De levensstijl van werklozen uit respectabele
arbeidersmilieus
Type V: De levensstijl van werklozen uit respectabele
middenklassemilieus
Type VI: Werklozen uit middenklassemilieus met een
alternatieve levensstijl
Voorlopige conclusies

315
315
319
319
322
323
325
327
327
328
330

15

DE RELATIE WERKLOOSHEID EN DELINQUENTIE:
EEN VERGELIJKING TUSSEN DE AANNAMES VAN
HET STRAIN-, SOCIALE CONTROLE EN HET SUBCULTURELE PERSPECTIEF, BRITSE CULTUURSTUDIES
331
EN DE RESULTATEN VAN DISCOURSANALYSE

15.1
15.2

Inleiding
Het levensstijlenperspectief vergeleken met de basisaannames van een drietal criminologische theorieën en
de Britse cultuurstudies
Het strainperspectief en de relatie werkloosheid
- delinquentie
Het sociale controle perspectief en de relatie
werkloosheid - delinquentie
Het subculturele perspectief en de relatie
werkloosheid - delinquentie
Britse cultuurstudies en de relatie werkloosheid
- delinquentie
Conclusies
Werkloosheid en delinquentie opnieuw bekeken
Discoursen, handelingsrationaliteit en klassepositie
Het levensstijlenperspectief: een nieuw paradigma?

15.2.1
15.2.2
15.2.3
15.2.4
15.2.5
15.3
15.4
15.5

331

332
332
338
341
342
343
345
348
352

16

DE BALANS OPGEMAAKT

355

16.1
16.2
16.3

Inleiding
Levensstijlen en criminologische theorievorming
Het belang van een differentiatie in levensstijlen van
werklozen in beleidsmatig opzicht

355
355

BIJLAGE: EEN SCHEMATISERING VAN
LEVENSSTIJLKENMERKEN
1
2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4

360

367

Respectabiliteit, deviantie en delinquentie
Delinquentiepatronen
Voorlopige verklaringsaspecten
Strain-theorie
Sociale bindingstheorie
Subculturele theorie
Een inkadering van de gekozen oplossingsstrategieën van levensstijlen
Strain-theorie
De sociale controle theorie van Hirschi
Het subculturele perspectief
Nieuwe subculturele theorie

374
374
376
377
378

SAMENVATTING EN CONCLUSIES

381

SUMMARY

395

LITERATUUR

413

DEEL IV: NOTEN

367
369
371
371
372
373

1

Hoofdstuk 1

Inleiding en Probleemstelling

1.1

Enkele opmerkingen vooraf

Deze publikatie is de eindbalans van een onderzoek onder een kleine groep langdurig
werkloze jongvolwassen mannen. Over hen zijn reeds eerder een tweetal uitgebreide
onderzoeksverslagen (Miedema, 1993; Miedema, 1994) en verschillende (congres)bijdragen gepubliceerd. Daarin is ruim aandacht besteed aan een beschrijving van verschillende soorten levensstijlen die ik, op basis van langdurige gesprekken over hun individuele levenslopen, heb onderscheiden. Ditzelfde geldt voor een uiteenzetting van de
theoretische achtergronden, de keuze voor de benaderde respondenten en de verschillende methodische analysestappen. Wil deze publikatie een meerwaarde hebben dan
heeft het weinig zin dit in gecomprimeerde vorm over te doen. Hoewel een zekere
overlap niet geheel en al uit te sluiten is, staat in deze publikatie een meer theoretische
reflectie voorop.
Ik wil beginnen met een karakterisering van het object van de jeugdcriminologie:
problematisch gedrag door jongeren (adolescenten). Met jeugd wordt dan meestal
bedoeld strafrechtelijke minderjarigen; met problematisch gedrag alle soorten handelen
waarop het justitiële apparaat kan reageren met sancties.1 Onder jeugd reken ik ook
jongeren die zich bevinden in de fase van de jongvolwassenheid. Het begrip jeugd is
door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen nogal opgerekt en kent allerlei onderverdelingen. Tegenwoordig gangbaar is het onderscheid in: de kindertijd, adolescentiefase
(jong, midden, laat), de post-adolescentiefase en de fase van jongvolwassenheid.2
Mijn stelling is dat criminologische theorieën over jongeren, de jeugdcriminologie,
gedomineerd worden door, veelal impliciet gebleven, opvattingen over respectabele,
geïntegreerde jongeren en conformistisch, in de zin van maatschappelijk aangepast,
gedrag. Deze vormen de (positieve) referentiepunten om houdingen, gedragingen,
achtergronden en identiteiten van meer delinquente jongeren vast te stellen. Ten opzichte van respectabele jongeren fungeren delinquente jongeren als negatieve contrastgroep3. Een dergelijke analytische tweedeling doet natuurlijk geen recht aan de hoeveelheid theorieën en soorten onderzoek. Het is meestal weinig zinvol om over de
jeugdcriminologie of de jeugdcriminaliteit te spreken. De jeugdcriminologie, als zelfstandig wetenschapsgebied en studiethema binnen de sociale wetenschappen, is een verzameling van theoretische benaderingen en perspectieven, waarvoor geldt dat er rivaliserende mens- en maatschappijbeelden, kennisclaims en waarheidsaanspraken naast
elkaar bestaan.
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Ook de jeugdcriminaliteit is een parapluterm waaronder allerlei wetsovertredend gedrag
door jongeren gepleegd, wordt samengevat. De leeftijdpositie is daarin bepalend; het
gaat voornamelijk over strafrechtelijke minderjarigen, jongeren van 12 tot 18 jaar. De
betekenissen die dergelijke gedragingen hebben, de redenen van jongeren zelf om
bepaalde vormen van delinquentie te plegen, blijven vaak buiten schot. In mijn onderzoek vormen deze cognitieve dimensies juist het vertrekpunt. Het gaat er, met andere
woorden, om inzicht te verschaffen in de structuur en rationaliteit van handelen van
specifieke groepen jongeren, hier: jongvolwassen werkloze mannen. Waarom ik juist
deze groep heb onderzocht, wordt in de volgende hoofdstukken nader uiteengezet.

1.2

Het ’normaalbeeld’ in de jeugdcriminologie

In de jeugdcriminologie is het klassieke object van onderzoek het problematisch, asociaal of onmaatschappelijk, gedrag van jongeren. Bij de term problematisch gedrag
kan men een ingeperkte, meer juridische definiëring geven — wetsovertredend gedrag
— of kiezen voor een ruimere omschrijving. In de enge (’legalistische’) definitie is het
uitgangspunt vooral delinquentie.4 Delinquentie is dan de verzamelterm voor door de
wetgever strafbaar gestelde gedragingen. Illustratief daarvoor is het wetboek van strafrecht. Men kan bij delinquentie nog een onderscheid aanbrengen tussen verborgen
delinquentie — wel gepleegd, maar niet ontdekt — en officieel geregistreerde delinquentie — bij de politie bekend geworden daders en de verdere afhandeling daarvan
in de strafrechtketen. Neemt men een ruimere omschrijving dan valt daaronder ook het
scala van deviante — (norm)afwijkende, provocerende, roekeloze — gedragingen.
Empirisch gesproken zijn bij ’delinquente’ jongeren beide soorten gedragingen veelal
onderling verweven en elkaar versterkend. Daad (deviant en delinquent gedrag) en
dader vallen samen; als het gedrag, gedefinieerd vanuit de dominante samenleving of
het juridisch systeem, als irrationeel wordt beschouwd — irrationeel om dat men de
redenen van de dader of de nagestreefde doelen niet begrijpt —, dan wellicht ook de
dader.5 En als dit gedrag doorgaat dan krijgt het al gauw een stempel van pathologisch.
Verbindend element bij daad en dader is dat de consequenties van het handelen niet
alleen negatief zijn in maatschappelijk opzicht — overlast, schade, slachtoffers —, maar
door justitieel optreden ook negatief doorwerken in de verdere levensloop van de
gepakte daders (strafblad, detentie, negatieve reputatie, afnemende kansen op het realiseren van maatschappelijke posities, relationele problemen, recidive, enz.).
Onderzoek naar delinquentie onder jongeren, of meer specifiek naar delinquente jongeren, leidt meestal tot een aantal vergelijkbare conclusies oftewel harde empirische feiten
(cf. Miedema en Janssen, 1986: 48).6
Delinquentie door jongeren is vooral een aangelegenheid van jongens. Een tweede vaststaand gegeven is de leeftijdsfactor. Het is vooral verbonden met de adolescentieperiode; men spreekt dan over leeftijdgebonden vormen van delinquentie. Kenmerkend
daarvoor is een verloopcurve met een piek rondom de 16, 17 jaar. Een derde ’feit’ is
dat er een onderscheid aangebracht kan worden tussen twee categorieën daders. Voor
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de meeste jongens is het plegen van delinquentie een onderdeel van hun jeugdbestaan.
Hoewel door de massaliteit van deze categorie het volume aan delinquentie aanzienlijk
is, neemt het meestal geen al te ernstige vormen aan. Delinquentie is onderdeel van de
vrije-tijdscultuur en heeft vooral een exploratieve functie naar het verkennen van grenzen en identiteit; het is met andere woorden min of meer sociaal acceptabel (’jeugdzonde’). De andere categorie wordt gekenmerkt door meer negatieve factoren; dergelijke
jongens beginnen vroeger, plegen ernstiger en frequenter delicten en ze gaan langer
door. En uit der aard der zaak komen ze, ondanks de lage ophelderingscijfers, ook
vaker in contact met het justitiële apparaat. Uit zowel longitudinaal als dwarsdoorsnede
(cross-sectional) onderzoek is vast te komen staan dat deze categorie — de harde kern,
inclusief ’meelopers’ — tussen de 5 à 10% van de jongeren omvat en dat hun bijdrage
aan de totale jeugdcriminaliteit zo’n 50 à 60% bedraagt (zie bijvoorbeeld: Beke en
Kleinman, 1993; Ferwerda et al., 1995). Bij deze jongens moet, zo is de gangbare
vooronderstelling — in hun (pre-)adolescentiefase — dus iets aan de hand zijn. Wat
precies is onderwerp van controverse en binnen de jeugdcriminologie zijn dan ook
uiteenlopende theoretische richtingen, die zich bezig houden met het zoeken van verklaringen (etiologisch onderzoek), te onderscheiden. Daarop kom ik nog terug.
Impliciet referentiepunt is daarbij de ’normale jongere’ die geen, weinig of tijdelijk
(lichte, leeftijdgebonden vormen van) delinquentie pleegt; deze jongeren gaan dus niet
door met het plegen van delinquentie. In dat opzicht worden respectabele jongeren en
delinquente jongeren — de harde kern (persistente daders, chronische daders, ernstige
recidivisten) — gecontrasteerd; men heeft het als het ware over twee verschillende
’species’ en men zoekt naar fundamentele verschillen (in bijvoorbeeld die van persoonlijkheidskenmerken, in (bio-)psychologische disposities, in milieufactoren en in maatschappelijke achtergronden, in ontwikkelingstrajecten) als verklaringsoorzaken.
Daarbij is overigens de aandacht vooral uitgegaan naar de meer problematische, delinquente categorie. De vraag waarom jongeren (ingeperkt) respectabel zijn/blijven is
binnen de na-oorlogse jeugdcriminologie tot aan de jaren ’60 veelal onderbelicht gebleven; als respectabele jongeren dan wel jongeren die bagateldelicten plegen, vormden
ze immers geen problematische groep. Onderzoekers als Matza, Box en met name
Hirschi hebben aan dit onderbelicht gebleven aspect ruim aandacht besteed. Het zoeken
naar verklaringsmodellen van oorzaken voor de groep meer persistente, problematische
daders is evenwel nog steeds het hoofdpunt van de onderzoeksagenda (en wordt als
zodanig ook aangestuurd door het beleid — vooral door de behoefte aan meer preventieve en/of repressieve (pragmatische) programma’s). Theoretische aannames daarbij
zijn disciplinair ingebed: deficiënties in persoonlijkheid (globaal de meer psychologische en biologische onderzoekstradities); minder gunstige omstandigheden in milieu
dan wel gezin van herkomst enerzijds dan wel (klassespecifieke) problemen van maatschappelijke achterstelling anderzijds (de meer sociologische traditie). Het zoeken naar
deficiënties in sociologisch opzicht bij delinquente jongeren verwijst in zijn algemeenheid naar een falen in (maatschappelijke) aanpassing en integratie vergeleken met meer
respectabele leeftijdgenoten die daar wel in slagen.
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Wanneer we de criminologische literatuur erop naslaan dan blijkt dat in het zoeken naar
verklaringen voor het ontstaan van, voortbestaan van en stoppen met delinquent gedrag
er tal van factoren zijn onderzocht.7 Om daarin enige orde aan te brengen is een keuze
uit een theoretisch kader — dit heeft, wat genoemd kan worden, een zoeklichtfunctie
— een noodzakelijke voorwaarde. Een theoretisch kader structureert de vraagstelling
en geeft aan wat relevant is en wat niet. Bovendien bepaalt het ook vaak het onderzoeksdesign van hoe te werk te gaan in het verzamelen van data, welke steekproef te
trekken, het generalisatievermogen van bevindingen enz. Men kan bij dit aspect denken
aan longitudinale versus cross-sectionele en aan kwantitatieve versus kwalitatieve
designs.
Binnen de jeugdcriminologie zijn dan ook allerlei, en vaak rivaliserende, onderzoekstradities te onderscheiden. Men kan evenwel stellen dat er binnen de ’mainstream’ criminologie een drietal dominante hoofdstromingen figureert. Deze zijn: de ’strain’- of
anomie-theorie, de subculturele benadering en de controle theorie. Men kan over een
dergelijke inperking twisten en stellen dat bijvoorbeeld ook de ’differential association’
theorie, conflictbenaderingen (’new criminology’)8, de rationele keuze-theorie en de
labelling benadering daaronder vallen. Ik beperk me evenwel tot de zojuist genoemde
drie hoofdstromingen. Deze worden in deel III aan de orde gesteld. Bij de behandeling
van de subculturele benadering besteed ik tevens aandacht aan de zogenaamde Britse
cultuurstudies.
Iedere onderzoekstraditie baseert zich op specifiek theoretische (disciplinaire, paradigmatische) aannames. In grote lijnen kan evenwel gesteld worden dat het belang van
socialisatieprocessen, het aanleren van specifieke waarden en normen, gemeenschappelijk vertrekpunt is. Ik veronderstel, zoals al aangegeven, dat daarbij, als een soort
impliciet referentiepunt, beelden van het ideale gezin en de respectabele, geïntegreerde
jongere worden gebruikt. Dit komt vooral tot uitdrukking in onderzoeken naar gezinskenmerken van officieel geregistreerde delinquenten, gevangenispopulaties en die van
risicovolle categorieën als maatschappelijk kwetsbare jongeren, randgroepjongeren e.d.
Door deze selectiviteit zijn de resultaten niet te generaliseren naar devianten en deviant
gedrag in meer algemene zin (zie noot 6 over Box).
Socialisatieprocessen kunnen worden opgevat als cultuuroverdracht van betekenissystemen.9 Met name de primaire socialisatiefase, zeg maar de kindertijd, wordt van beslissende invloed geacht. Daarmee is ook het belang van het gezin/leefeenheid als primair
socialiserend instituut gegeven. Als het daar niet goed loopt, de ouders/opvoeders tekort
schieten of falen dan is de kans aanzienlijk dat dergelijke kinderen gedurende de adolescentieperiode (de secundaire socialisatiefase) gaan behoren tot de meer serieuze
delinquenten.10 In het bestuderen van de ontwikkeling van deze delinquente leefpatronen kan het onderzoek zich vooral richten op een analyse van, vooral interne, gezinsomstandigheden. Centraal staat dan het gebrek aan ouderlijk toezicht en sociale controle
en in het verlengde daarvan zelf-controle. Deze positie nemen bijvoorbeeld Gottfredson
en Hirschi in hun boek ’A General Theory of Crime’ (1990) in. Gaat men evenwel uit
van een meer subculturele of klassespecifieke benadering dan kan men wijzen naar het
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socialiseren in andere waarden en normen en de contradicties tussen deze en de dominante (middenklasse) cultuur. Legt men het accent meer op maatschappelijke ongelijkheid of achterstelling dan kan ongelijkheid van kansen (het niet kunnen beschikken
over institutionele middelen en hulpbronnen om algemeen geaccepteerde maatschappelijke doelen (als bijvoorbeeld het krijgen van een baan, materieel succes) te realiseren, leiden tot ’strain’ (frustraties, spanningen). Het onderzoek richt zich dan vooral op
’copingstrategieën’11, met inbegrip van illegale oplossingen.
Nu kan men bij het doen van onderzoek naar criminaliteit onder jongeren van tevoren
kiezen voor een bepaald theoretisch model (controle, strain, subculturele model) en
langs de geëigende lijnen daarvan de houdbaarheid van assumpties en hypothesen
toetsen. Over het design, de keuze van respondenten, methodologische aspecten en
data-analyses laat ik me niet verder uit, maar deze moeten uiteraard aansluiten bij de
gekozen probleemstelling. Men kan evenwel in een bepaald onderzoeksdesign deze drie
modellen ook als rivaliserende verklaringskaders zien en kijken welke het meest verklaart dan wel zoeken naar een integrerend perspectief door elementen van deze theorieën op elkaar te betrekken.12
Een andere benadering is als onderzoeker met een relatief open houding proberen
inzicht te krijgen in (omstandigheden van en redenen voor) deviantie en delinquentie
onder jongeren. Ook dan bedient men zich van theoretische, veelal interactionistische,
noties, maar deze hoeven niet expliciet dan wel exclusief in één van hierboven bedoelde modellen te liggen. In een meer interactionistisch kader worden de wegen die naar
wetsovertredingen leiden onderzocht door verbanden te leggen tussen sociale (maatschappelijke) structuur, groepen, individuen en situaties. Aanname daarbij is dat de
samenleving uit diverse groepen/groeperingen bestaat, waarvan de leden of hun zaakwaarnemers onderhandelen over definities van situaties en de dominante regels, waaronder die van het juridisch systeem, die soms botsen met die van andere groepen.13 Door
de relatieve openheid van het theoretisch model is daarop gebaseerd onderzoek eerder
te kenschetsen als exploratief dan toetsend, eerder interpretatief dan verklarend in
strenge zin. In mijn (kwalitatief) onderzoek naar de relatie werkloosheid en criminaliteit
onder een relatief beperkte groep jongvolwassen mannen heb ik geopteerd voor deze
werkwijze.
In tweede instantie kan ik (alsnog) de gevonden onderzoeksresultaten en mijn interpretaties gaan vergelijken met de reeds kort aangeduide theoretische modellen en hun
aannames. Doordat mijn onderzoek uitgaat van een levensloopbenadering en wat dat
betreft tamelijk gedetailleerd is, kan ik met name aandacht schenken aan socialisatieprocessen. Op de resultaten van deze vergelijkingen kom ik in het derde deel uitgebreid
terug.
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Excurs14: Respectabiliteit

Respectabiliteit is naar mijn mening binnen de criminologie het impliciete normaalbeeld
(in de betekenis van normatieve standaard, ijkmaat) voor jongeren. Respectabiliteit is
meer dan alleen maar conformering aan wettelijke regels; het impliceert voor jongeren
ook het voldoen aan door de dominante cultuur gestelde ’levensopgaven’ als voorwaarde voor maatschappelijke integratie en positieverwerving. Hierop kom ik in hoofdstuk
2 terug.
Delinquentie, zeker als er sprake is van de meer serieuze vormen, is daar dan de tegenhanger van. Niet-respectabele gedragingen in brede zin (deviantie) of delinquentie in
engere zin hebben binnen dit perspectief van ’normaliteit’ vaak een irrationeel dan wel
contra-produktief karakter; het wijst immers in laatste instantie de maatschappelijke
ordening en verhoudingen af. In het complex van ’oorzaken’ kan men denken aan twee,
elkaar versterkende, niveaus: ’actors’ (individuele of persoonlijkheidskenmerken) en aan
’factors’ (structurele of maatschappelijke omstandigheden) (cf. Van Berkel en Brand,
1994). Bij respectabele jongeren zijn deze positief en integrerend en bij niet-respectabele jongeren zijn deze negatief en marginaliserend.
Om het ideaal-beeld te concretiseren, wil ik een ideaal-typische schets geven van een
respectabel gezin. Deze schets is in essentie middenklasse georiënteerd. De daar aanwezige materiële omstandigheden en opvoedpraktijken zijn dan normgevend en fungeren
als (burgerlijke) referentiepunten voor het vaststellen van afwijkingen. In die zin zou
men al kunnen opmerken dat gezinnen uit de arbeidersklasse, ook als ze binnen hun
eigen milieu respectabel zijn, niet aan de eisen van een dergelijk ideaal-beeld kunnen
voldoen.15
Wat binnen klassen als respectabel wordt gedefinieerd is afhankelijk van tijd en plaats.
Respectabiliteit als geïnternaliseerde morele norm is dan een dynamisch begrip met een
historisch gegroeide vertaling. Voor de middenklasse in de laat-moderne samenleving
is respectabiliteit naar mijn idee vooral verbonden met het begrip zelf-controle en een
reflexieve houding.16 Het onderscheid in klassen is niet alleen gebaseerd op de criteria
van het sociaal-economisch stratificatiesysteem (opleiding, inkomen, status), maar ook
op criteria van een sociaal-cultureel stratificatiesysteem (respectabiliteit, zelf-controle
als hulpbron). Deze vormen de basis voor de tweedeling in referentiegroepen: wij, ons
soort mensen, en zij, anderen. Tussen de verschillende klasse-strata hebben de sociologische afstanden — tot uitdrukking komend in houdingen, bijvoorbeeld intolerantie, en
omgangsvormen, bijvoorbeeld vermijdingsgedrag —, vaak een defensieve functie. Hoe
groter de afstand, hoe groter het onbegrip. Als naastliggende categorie van de traditionele burgerlijke klasse kan men wijzen naar de respectabele en aspirerende arbeidersklasse die na verloop van tijd door emancipatie schijnt ’op te lossen’ in het brede maatschappelijke midden; het is een segment van de respectabele middenklasse ’in wording’.

Het ideale gezin is een onderzoekersconstructie, waarin de (vanzelfsprekende) waarden
van de dominante cultuur worden weerspiegeld: gezin als hoeksteen van de samenleving, gezin als primair integratiemechanisme, gezin als emotionele thuishaven, gezin
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als socialisatie-instituut, gezin als produktie- en consumptie-eenheid. In hoeverre er in
de empirie wordt voldaan aan deze eisen is hier minder relevant. Mijn vertrekpunt is
dat dit ideaal-beeld normatief doorwerkt in de formulering van probleemstellingen en
verklaringsmodellen voor delinquentie en delinquenten en een logische stap verder ook
in de ontwikkeling van preventie- en interventietechnieken en behandelingsmodellen.

Het ideale gezin17
Het ideale, moderne gezin is stabiel van aard18 en gebaseerd op het ideaal van het
romantische huwelijk en wederzijdse liefde en respect. Het bestaat uit natuurlijke ouders
en hun kinderen (kerngezin). De ouders komen zelf ook uit harmonieuze en volledige
gezinnen met een redelijke financiële basis. Ze zijn in staat gesteld om door te leren
en hebben een brede algemene ontwikkeling. In principe is vader de hoofdkostwinner,
maar moeder kan, als de gezinssituatie het toelaat en/of als ze betaald werk ambieert,
eveneens een (part-time) baan hebben (tweeverdieners, symmetrisch gezin). De scheiding tussen het private (traditioneel vrouwelijke) domein en het publieke (traditioneel
mannelijke) domein is niet meer scherp aan te brengen. Ook al is er (nog steeds) sprake
van een sekse-specifieke taak- en rolverdeling, met name voor zorg-arbeid, dan nog ziet
men zich als geëmancipeerd en progressief. Het draaiende houden van de huishouding
en de opvoeding van de kinderen wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid (symmetrische rolverdeling).
Werken is voor de ouders meer dan alleen maar de kost verdienen, maar kent ook
intrinsieke functies als: ontplooiing, dragen van verantwoordelijkheid, carrière maken
en bijdragen aan de instandhouding van het maatschappelijk systeem. In een dergelijk
gezin wordt een hoge waarde toegekend aan het belang van onderwijs voor de kinderen
en onderschrijft men het meritocratische ideaal van presteren naar vermogen en het
ontwikkelen van gegeven talenten. Dit geldt niet alleen voor jongens, maar ook voor
meisjes. Bij meisjes is het levensontwerp langs lijnen van de traditionele en seksespecifieke standaardbiografie vervangen door een moderne keuzebiografie, waarin plaats
is voor zowel moederschap als een beroepsloopbaan/carrière maken.
Het culturele gezinskapitaal — een brede culturele (literaire en culturele) participatie,
aanwezigheid materiële zaken als krant, boeken en tijdschriften, het ontwikkelen van
een hogere culturele smaak (de middenklasse in haar functie als cultuur dragende
bovenlaag) en daarbinnen individuele preferenties — sluit aan bij het te verwerven
onderwijskapitaal van het middelbaar en hoger onderwijs en moet in principe een goede
startpositie opleveren op de arbeidsmarkt.19 De ouders stimuleren de kinderen, ondersteunen — indien nodig — bij het maken van huiswerk, houden de leerprestaties in de
gaten. Voorts onderhouden ze contacten met school en docenten, bezoeken ouderavonden, enz. Het onderwijs is dus meer dan alleen de leerplicht uitzitten; het is tevens
anticiperende socialisatie op latere doelen (het leren uitstellen van onmiddellijke behoeftebevrediging, leren plannen), het bijbrengen van een zekere (leer)discipline, het stimuleren van intellectuele nieuwsgierigheid, het realiseren van een zinvol beroepsperspectief.
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De opvoeding kenmerkt zich door een socialisatiestijl, waarin sprake is van een onderhandelingshuishouding.20 Kinderen dragen hun eigen (leeftijdsgebonden) verantwoordelijkheid en worden daarop aangesproken — het begin van zelfreflectie en zelfcontrole. Het gezag van de ouders is niet puur positioneel; autoriteit kan zich alleen waar
maken als het berust op zaken als: affectie, betrokkenheid, levenservaring en moreelpsychologisch overwicht. De opvoeding is consistent en bij corrigerend optreden overheerst een psychologisch-pedagogische aanpak. Als er gestraft wordt dan consistent en
proportioneel. Zonodig doet men bij onoverkomelijke gezinsproblematiek een beroep
op professionele ondersteuning. Het affectieve klimaat thuis en de onderlinge omgang
is gebaseerd op wederzijds respect en warmte. Aan omgangsvormen, alledaags fatsoen
en sociale vaardigheden wordt een hoge waarde toegekend. Het gezinsdiscours is open
en gebaseerd op communicatie en argumentatie; in principe is alles bespreekbaar.
Agressie heeft daarbinnen geen plaats en wordt als destructief ervaren. Men leert emoties positief te reguleren.
Men verkeert in meerdere sociale netwerken (open gezinsstructuur). Men heeft omgang
met familie, vrienden, collega’s, buren en de kinderen kunnen probleemloos vriendjes
mee naar huis nemen of bij hen op bezoek gaan.21 De huiselijke sfeer is kortom gericht op het creëren van een emotionele thuishaven, maar biedt ook mogelijkheden om
zich terug te trekken of individueel dingen te doen. De woonsituatie (huisvesting) is
ruim en men woont in de betere wijken met tal van voorzieningen.
Bij het ouder worden krijgen de kinderen steeds meer vrijheidsgraden (bijvoorbeeld
bestedingsmogelijkheden zakgeld, tijdstip thuiskomen, zelf op vakantie gaan), maar met
controle op afstand. Men houdt het oog op vriendenkeuzes, schoolprestaties, en bezigheden buitenshuis en grijpt waar nodig in. Het rondhangen op straat wordt afgekeurd.
Men waarschuwt tegen de ’verlokkingen’ van de vrije-tijd als verslaving (alcohol en
drugs), verkeerde vrienden, het in de waagschaal stellen van een respectabele (en
seksuele) reputatie. Ook het prudent omgaan met geld en leren budgetteren horen hierbij. Bijbaantjes kunnen een aanvulling zijn op het zakgeld — het leren omgaan met
geld en consumptieve keuzes — en dienen als een voorbereiding op werken. Naast de
deelname aan gezamenlijke activiteiten thuis, wordt deelname aan het verenigingsleven,
het ontwikkelen van een hobby, culturele belangstelling e.d. gestimuleerd. Zonder de
kinderen te verwennen is er een redelijke financiële ruimte voor deelname daaraan.
Ouders stimuleren de autonomie en identiteitsontwikkeling van hun kinderen, maar
stellen tegelijk hoge prijs op een zekere intimiteit. Conflicten worden uitgepraat en men
luistert naar elkaars meningen. In dergelijke gezinnen vormen de ouders niet alleen
significante anderen (hechting en betrekkingspersonen, maar ook rolmodellen.22 De
ouders houden er strikte morele codes op na en sjoemelen daar zelf ook niet mee.
Tussen de ouders bestaan geen (onoverkomelijke) relationele problemen en bij incidentele crisissituaties is onderlinge steun en opvang vanzelfsprekend.
Deze opvoedwaarden — eerlijkheid, vertrouwen, fatsoen, respect, tolerantie, aspiratiestreven — gelden niet alleen binnen de gezinscontext, maar ook in het maatschappelijk
verkeer. Men is ook in de samenleving als geheel geïnteresseerd. De grotere maatschappelijke problemen, nationaal en mondiaal, vormen vanzelfsprekende gespreksonderwerpen en in die zin is er sprake van politieke socialisatie en het aankweken van burgerlij-
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ke verantwoordelijkheden, respect voor de persoonlijke levenssfeer en democratische
gezindheid. Naast de rechtenkant wordt men ook gewezen op de plichtenkant. Men is
begaan met het lot van anderen en men zet zich in voor een betere wereld. Een liberale
en kosmopolitische houding hoort daarbij.
Nu weten we uit de gezinssociologie, de criminologie, de therapeutische praktijk enz.
dat dit beeld van het ideale gezin haaks staat op de weerbarstige en pluriforme werkelijkheid van een ongelijke samenleving. De meeste gezinnen schieten op één of meerdere dimensies tekort. Het gaat evenwel om de heuristische functie van dit ideaal-beeld.
Door de dominantie ervan, een middenklasse- (blank etno-)centrisme, worden gezinnen
met afwijkende patronen gedefinieerd als tekortschietend in hun opvoedingstaken. En
dit tekortschieten wordt gezien als een voedingsbodem voor het ontstaan van problematisch en in laatste instantie delinquent gedrag van kinderen uit deze gezinnen. In die
zin is er sprake van een klasse-’bias’. Gezinnen uit de onderklasse zijn immers ook
vaak gezinnen met cumulatieve problemen. Deze problemen kunnen worden gerelateerd
aan de marginale maatschappelijke positie van deze gezinnen en kunnen zowel een
culturele als een structurele basis hebben.
Ook bij moderne middenklasse gezinnen, waar wel sprake is van een kindgecentreerde
en reflexieve opvoeding, wordt zichtbaar dat de laat-moderne samenleving in meerdere
opzichten een risico-samenleving is. Op veel terreinen is sprake van onzekerheid; te
denken valt bijvoorbeeld aan economische en arbeidsmarktontwikkelingen. Vormen van
sociale ongelijkheid, uitsluiting raken steeds meer geïndividualiseerd en traditionele
privileges van status en klasse vallen niet zondermeer ten deel aan kinderen uit dergelijke milieus (cf. Beck, 1992).23 Ook voor kinderen uit deze gezinnen, goed opgeleid,
conformistisch in hun oriëntaties, blijkt werkloosheid dan wel werken beneden opleidingsniveau (’underemployment’) niet langer uit te sluiten. Komen ze als schoolverlater
niet aan de slag, raken ze als jongere/jongvolwassene werkloos en na verloop van tijd
langdurig werkloos, dan zijn hun (onderwijs)investeringen en de ondersteuning van hun
ouders daarin, althans voor het veilig stellen van een goede arbeidsmarktpositie, tevergeefs.24 Ook zij worden naar de marge van de samenleving geduwd en moeten zien
te leven van een minimaal inkomen. Een vraag is dan wat er met hun respectabiliteit
gebeurt. Voor een aantal zal gelden dat de respectabiliteit steeds meer onder druk komt
te staan en de daarmee verbonden contradicties en onzekerheden op niet-legale wijze
worden opgelost.25 Voor de jeugdcriminologie een relatief nieuw thema.

1.3

Probleemstelling

In dit boek wil ik een tweetal probleemstellingen behandelen. De eerste probleemstelling is sturend geweest voor het onderzoeksproject naar levensstijlen van jongvolwassenen met een uitkering (cf. De Bie en Miedema, 1990; Miedema, 1993; Miedema, 1994).
Ik beperk me hier tot het onderzoek naar jongvolwassen langdurig werkloze mannen.
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Deze probleemstelling is als volgt samen te vatten: — Welke relaties bestaan er tussen
levensstijlen van jongvolwassen werkloze mannen en hun oplossingsstrategieën?
Of anders geformuleerd: — Welke betekenissen hebben respectabele dan wel deviante/delinquente oplossingen binnen onderscheiden levensstijlen van jongvolwassen
mannen met een uitkering?26 Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is onderzoek
gedaan bij een groep werklozen, op basis van vrijwilligheid, en is niet van tevoren
geselecteerd op de aanwezigheid van delinquentie.27 Uitgangspunt daarbij is, gezien
het belang van werk voor de meeste jongvolwassen mannen, dat langdurige werkloosheid kan leiden tot uiteenlopende soorten problemen en oplossingsstrategieën.
De relatie tussen werkloosheid en delinquentie en het verloop daarvan vormen centrale
bestanddelen van de probleemstelling, maar impliceert tevens de relatie tussen werkloosheid en respectabiliteit. Door de betekenis van (vormen van) delinquentie dan wel
respectabiliteit te plaatsen binnen de ontwikkeling van levensstijlen, vermijd ik dat
vormen van delinquentie en respectabiliteit worden opgevat als een op zichzelf staande
gedragsuiting. Wil men het handelen van mensen — in dit onderzoek jongvolwassen
langdurig werklozen — begrijpen dan is het volgens mij noodzakelijk eerst inzicht te
krijgen in hun alledaagse leef- en belevingswerelden en betekenissystemen. Het ontwikkelen van een typologie van levensstijlen is daarbij niet een doel op zich, maar een
middel om de relaties tussen werkloosheid/uitkeringspositie en vormen van oplossingsstrategieën binnen (levensloop)trajecten empirisch te funderen en theoretisch te verhelderen. Om daarachter te komen hebben we28 uitgebreid gepraat met respondenten over
hun levensverhalen, hun ervaringen, opvattingen, verwachtingen en hun handelingsmotieven. Centraal daarbij staan vragen of werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid door
henzelf als problematisch(e ’life events’) worden ervaren en zo ja, in hoeverre deze
gebeurtenissen redenen kunnen vormen om bepaalde vormen van delinquentie voort te
zetten danwel niet langer uit te sluiten c.q. respectabel te blijven. Over het belang van
de ordening in tijdsverloop van de relaties tussen werkloosheid en delinquentie kom ik
in deel III terug.
De tweede vraagstelling is meer (meta)theoretisch van aard. Hier wil ik een drietal
hoofdstromingen binnen de criminologie — de strain-theorie, de controle theorie en de
subculturele benadering — confronteren met de theoretische conclusies die getrokken
kunnen worden uit de levensstijlenbenadering.

1.4

Opbouw van het boek

Het boek valt uiteen in drie delen. In deel I worden de aanleiding en achtergronden van
het onderzoek naar werkloosheid onder jongvolwassen mannen beschreven. Daarnaast
komen ook de theoretische uitwerkingen, methodische opzet en de keuze voor de
respondentengroep ter sprake. In dit deel komt ook de typologieconstructie aan bod.
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In deel II komen de resultaten van de typologieconstructie aan bod. De onderscheiden
zes levensstijlen worden daar verder uitgewerkt en geanalyseerd.
In deel III wordt gekeken naar de relatie (procesverloop) tussen werkloosheid en respectabiliteit/delinquentie voor de onderscheiden levensstijlen en de daarmee verbonden
handelingsalternatieven. Na de verklaringsmodellen van de drie reeds aangeduide
criminologische hoofdstromingen en het Britse subculturele model te hebben behandeld
worden deze uitkomsten vergeleken met die van het levensstijlenperspectief. In het
laatste hoofdstuk wordt dan de balans opgemaakt.
In deel IV wordt verwezen naar de noten. Deze zijn per hoofdstuk gerubriceerd met een
doorlopende nummering en een nieuwe paginering.
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Noten bij hoofdstuk 1

1.

Op 1 september 1995 is het herziene jeugdstrafrecht in werking getreden. Bedoeling daarvan
is enerzijds meer aansluiting te zoeken bij het strafrecht voor volwassenen, anderzijds de
verharding van de jeugdcriminaliteit effectiever te kunnen bestrijden door een vergroting van
de straftoemetingsruimte. De belangrijkste wijzigingen van dit strafrecht voor jongeren van
12 tot 18 jaar gelden de vrijheidsstraf, de maatregel plaatsing in een inrichting voor jeugdigen
en een verhoging van de maximumgeldboete van 500 naar 5000 gulden. Vanaf deze datum
geldt voor jeugdige veroordeelden nog slechts één vrijheidsstraf. Deze vrijheidsstraf, jeugddetentie, kent voor de categorie 12- t/m 16-jarigen een maximum van 12 maanden, voor de
categorie 16- t/m 18-jarigen een maximum van 24 maanden. Het herziene jeugdstrafrecht
biedt voorts een wettelijke basis voor taakstraffen (de zogenaamde werk- en leerstraffen via
het officiersmodel of een rechterlijk vonnis) en de politie-afdoeningen in gemeentelijke
HALT-projecten. Het nieuwe jeugdstrafrecht heeft ook de criteria uitgebreid op grond waarvan het volwassenenstrafrecht kan worden toegepast op jongeren van 16 tot 18 jaar. Deze
criteria verwijzen naar de ernst van het strafbare feit, de persoonlijkheid van de dader en de
omstandigheden waaronder het feit is gepleegd. Omgekeerd kan de rechter onder bepaalde
omstandigheden het jeugdstrafrecht toepassen op jongeren van 18 tot 21 jaar (Bron: Verslag
over de door de Coornhert-Liga georganiseerde studiedag: "De mondige minderjarige: meer
straf, minder hulp?" in de: Justitiekrant, 6e jrg., nr. 12, 23 juni 1995).

2.

Deze nieuwe fasering van het jeugdbestaan laat zien dat de koppeling tussen leeftijdbepaalde
biologisch-genetische ontwikkelingen, psychologische rijping en moreel oordelen in levenslopen niet alleen een individuele ontwikkeling is, een psychobiografie, maar ook de resultante
van maatschappelijke veranderingen die de verschuivende posities van jongeren in de samenleving weerspiegelen. De fasen van het jong-zijn zijn in die zin te beschouwen als maatschappelijke constructieprocessen in een eigentijdse vormgeving, een sociobiografie. De reeds
vermelde herziening van het jeugdstrafrecht is daarvoor illustratief.

3.

Historisch gesproken is deze relatie eerder omgekeerd. Vanuit het model van de pathologie
worden de contouren van normaliteit, inclusief respectabiliteit, zichtbaar gemaakt. "Juvenile
delinquents, engaging in wicked and antisocial acts, stand outside the mainstream of youth
and adolescent activity. (...) The delinquents’ dissimilarity from "normal youngsters" provides
the warrant for public agitation about them. Juvenile delinquents constitute a social problem
about which some must be done; these children must be converted into normal, nondelinquent individuals by some rehabilitative tactic or another" (Gibbons, 1970: 2). Rose stelt dan
ook de vraag: "Where, how and by whom are aspects of the human being rendered problematic, according to what systems of judgement and in relation to what concerns? To take some
pertinent examples, one might consider the ways in which the language of constitution and
character comes to operate within the themes of urban decline and degeneracy articulated by
psychiatrists, urban reformers and politicians in the last decades of the nineteenth century,
or the ways in which the vocabulary of adjustment, maladjustment comes to be used to
problematize conduct in sites as diverse as the workplace, the courtroom and the school in
the 1920s and 1930s. To pose the matter in this way is to stress the primacy of the pathological over the normal in the genealogy of subjectification - our vocabularies and techniques of
the person, by and large, have not emerged in a field of reflection on the normal individual,
the normal character, the normal personality, the normal intelligence, but rather, the very
notion of normality has emerged out of a concern with types of conduct, thought, expression,
deemed troublesome or dangerous (Rose, 1985). This is a methodological as much as an
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epistemological point - in the genealogy of subjectification, pride of place is not occupied
by the philosophers reflecting in their studies on the nature of the person, the will, the
conscience, morality, and the like, but in the mundane texts and programmes - on asylum
management, medical treatment of women, advisable regimes of child-rearing, new ideas in
workplace management, improving one’s self-esteem - seeking to render these problems
intelligible and, at the same time, manageable" (Rose, 1996: 131). Deze benadering geldt
mutatis matundis ook de benadering, supervisie en behandeling van delinquenten, armen en
langdurig werklozen die niet voldoen aan de institutionele, technologische eisen van normaliteit en respectabiliteit. "Technology, here, refers to any assembly structured by a practical
rationality governed by a more or less conscious goal. Human technologies are hybrid assemblages of knowledges, instruments, persons, systems of judgement, buildings and spaces,
underpinned at the programmatic level by certain presuppositions about, and objectives for,
human beings" (Rose, ibid.: 132). Voor mensen met een uitkering en/of langdurig werkloos
fungeren de sociale dienst en het arbeidsbureau als disciplinerende instituties; men kan het
functioneren naar cliënten zien als: ’practices for the conduct of conduct’(Rose, ibid.: 139).

4.

Binnen de jeugdcriminologie is het gebruikelijk om delicten (misdrijven) door jongeren
gepleegd aan te duiden met de term delinquentie. Door volwassenen gepleegde delicten
noemt men veelal criminaliteit. De scheidslijn wordt vooral bepaald door de leeftijd van de
plegers. Voor jongeren tot 18 geldt vooral het jeugdstrafrecht; ze zijn strafrechtelijk gesproken nog minderjarig (zie ook noot 1). Hanteert men een ruimere leeftijdsgrens om jongeren
aan te duiden, bijvoorbeeld een bovengrens tot 25, 26 jaar (soms zelf tot 30 jaar), dan vloeien
delinquentie en criminaliteit in elkaar over.
Delinquentie wordt binnen de Amerikaanse criminologie vooral gezien als ’juvenile crime’,
maar daarbij moet worden aangetekend dat de inhoud van dit begrip in Amerika veel ruimer
is dan in Nederland. "Juvenile delinquency statutes in the United States also includes an
omnibus clause which gives the juvenile court control over youngsters wo are identified as
"immoral", ungovernable", "wayward" or "incorrigible". The specific language of these laws
varies from state to state, but they all have the effect of allowing the court to take control
over youths who have not violated a provision of the criminal code but who are believed to
fall within one of these broader and more ambigious categories, to extend its jurisdiction to
nearly every kind of youthful peccadillo, no matter how trivial. The statues declare, in effect,
that all misbehavior of juveniles, however slight, is juvenile delinquency which falls within
the purview of the courts" (Gibbons, 1970: 2-3; zie voor voorbeelden: 10). In Nederland
zouden dergelijke ’misdragingen’ vallen onder het begrip ’deviantie’ (afwijkend gedrag).

5.

Het willen begrijpen van de motieven van een dader (Verstehen) is natuurlijk van een geheel
andere orde dan opbrengen van begrip (Verständnis). Als ik achter de motieven van een
dader probeer te komen dan wil dat niet inhouden dat ik zijn gedrag goedkeur of vergoeilijk.
Iedereen is als individu verantwoordelijk voor de consequenties van zijn/haar handelen en
kan daarop aangesproken worden. Veel delinquent gedrag is immers uit maatschappelijk
oogpunt negatief en vraagt om een doeltreffende reactie/correctie in de vorm van een juridische sanctie.

6.

In een van onze vorige publikaties (Miedema en Janssen, 1986) hebben we een aantal resultaten van onderzoek naar het ontstaan van de jeugdcriminaliteit en achtergronden daarvan als
volgt samengevat:
1. Jeugddelinquentie is vooral een probleem in geïndustrialiseerde en geürbaniseerde gebieden.
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2. De meeste jongeren vertonen wel eens wetsovertredend gedrag (cf. dark-number onderzoek). In die zin is incidenteel deviant gedrag voor de meeste jongeren genormaliseerd
gedrag.
3. De meeste daders hebben geen gestoorde persoonlijkheid, maar zijn ’normale’ jongeren.
4. De gepleegde delicten zijn voor het merendeel ’bagateldelicten’ (de zogenaamde veel
voorkomende criminaliteit).
5. De delicten bestaan in Nederland op de eerste plaats uit vermogensmisdrijven (zo’n 80 %)
en op de tweede plaats uit geweldsmisdrijven (incl. vernielingen).
6. De daders bestaan voor het overgrote deel uit mannelijke jongeren onder de 24 jaar.
7. Er zijn bepaalde piekleeftijden (16-18 jaar), die samenhangen met schoolloopbanen.
8. Het merendeel van de jongeren stopt na verloop van tijd met het plegen van delicten
(leeftijd- of adolescentiegebonden criminaliteit).
9. De daders opereren vaak in groepsverband (de primaire groep van leeftijdgenoten, peergroep).
10. Het merendeel van de delicten wordt gepleegd in de vrije-tijd. Hierbij moet worden
aangetekend dat er nog relatief weinig bekend is over criminaliteit binnen bedrijf en school.
11. De gepakte daders komen voor het merendeel uit de lagere sociale strata.
12. Uit ’dark-number’- en cohortstudies kan worden afgeleid dat de (gepakte) daders meestal
op jongere leeftijd met wetsovertredend gedrag zijn begonnen en voorts dat zij vaker en
relatief ernstiger delicten plegen. Een relatief kleine groep, een harde kern van zo’n 5% à
10%, is verantwoordelijk voor een behoorlijk deel - geschat wordt zo’n 50% - van de gepleegde criminaliteit (’loopbaancriminaliteit’).
13. Specifieke omstandigheden in de leefwereld, bijvoorbeeld in het ouderlijk gezin, in de
school, op het werk kunnen bijdragen tot het ontstaan van een delinquente levensstijl (cf.Miedema en Janssen, 1986: 48).
Met betrekking tot punt 7 kan nog worden vermeld dat met sommige delicten eerder wordt
begonnen dan met andere. "Brandstichting en winkeldiefstal beginnen gemiddeld op 10- à
11-jarige leeftijd, terwijl heling en fietsendiefstal gemiddeld drie à vier jaar later voor het
eerst worden gepleegd" (Eijken, 1994: 61).
Aan deze opsomming kunnen volgende elementen nog worden toegevoegd:
14. De pakkans voor jongeren uit de lagere sociale strata kan samenhangen met een selectieve aandacht van opsporings- en vervolgingsinstanties. Hun delinquentie is vaak niet alleen
ernstiger en frequenter (recidive), maar ook meer zichtbaar (’straatcriminaliteit’). Zij zijn
meer onderworpen aan formele sociale controle en staan vaak vijandiger ten opzichte van
autoriteiten.
15. Als er sprake is van loopbaancriminaliteit kan dit gepaard gaan met een zekere specialisatie dan wel voorkeur voor bepaalde delicten op basis van risico, selectie van gelegenheden,
te verwachten materieel voordeel e.d.
16. Ook wanneer er sprake is van loopbaandelinquentie dan vormt de gepleegde delinquentie
slechts een fractie van alle activiteiten, die deze jongeren vertonen. De meeste andere activiteiten kunnen in hoge mate conventioneel van aard zijn. De term delinquente jongeren is wat
dat betreft misleidend. Men zou beter kunnen spreken over jongeren die meer en ernstiger
vormen van delinquentie plegen dan hun doorsnee leeftijdgenoten. Criminaliteit is immers
bij de meeste groeperingen een randverschijnsel (Eijken, ibid.: 63). Ferwerda (1992) noemt
deze jongeren de structureel criminele jongeren.
17. Wanneer we kijken naar daderprofielen en slachtofferprofielen dan zien we dat bij
jongeren deze elkaar overlappen. Geweldsdelinquentie is vaak geweld van jongeren op buurten uitgaansniveau danwel rivaliserend geweld tussen vergelijkbare jeugdgroepen. Ook vermogensdelinquentie is vaak lokaal van aard, zij het dat daar buurtbewoners slachtoffer worden.
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18. Door structurele maatschappelijke ontwikkelingen is het traditionele daderbestand aangevuld met nieuwe dadergroepen (minderheden, druggerelateerde criminaliteit, criminaliteit van
werklozen, meisjescriminaliteit, criminaliteit verbonden met jeugdsubculturen) (zie ook
Gibbons, 1970: 98-99).
Ook Braithwaite (1989) geeft in zijn boek ’Crime, Shame, and Reintegration’ een aantal
basale feiten, die volgens hem door de bestaande theorieën (’labelling, subcultural arguments,
control theory, opportunity formulations en learning theories’) niet adequaat worden verklaard. Zijn lijst van basale feiten ziet er als volgt uit:
"1. Crime is committed disproportionately by males.
2. Crime is committed disproportionately by 15-25 year olds.
3. Crime is committed disproportionately by unmarried people.
4. Crime is committed disproportionately by people living in large cities.
5. Crime is committed disproportionately by people who have experienced high residential
mobility and who live in areas characterized by high residential mobility.
6. Young people who are strongly attached to their school are less likely to engage in crime.
7. Young people who have high educational and occupational aspirations are less likely to
engage in crime.
8. Young people who do poorly in school are more likely to engage in crime.
9. Young people who are strongly attached to their parents are less likely to engage in
crime.
10. Young people who have friendships with criminals are more likely to engage in crime
themselves.
11. People who believe strongly in the importance of complying with the law are less likely
to violate the law.
12. For both women and men, being at the bottom of the class structure, whether measured
by socio-economic status, socio-economic status of the area in which the person lives, being
unemployed, being a member of an oppressed racial minority (e.g., blacks in the US), increases rates of offending for all types of crime apart from those for which opportunities are
systematically less available to the poor (e.g., white collar crime).
13. Crime rates have been increasing since World War II in most countries, developed and
developing. The only case of a country which has been clearly shown to have had a falling
crime rate in this period is Japan" (Braithwaite, 1989: 44-50, samengevat in: Gibbons, 1994:
190). Voor een aantal stellingen over bendecriminaliteit verwijs ik naar: Schuyt, 1995: 145146, die zich op een recent onderzoek van (Sánchez) Jankowski (1991) beroept.
In het transformatieproces van laat-adolescentie naar jongvolwassenheid treedt een ander
significant verschijnsel op: de gewone (leeftijdgebonden of ’opgroei’) jeugdcriminaliteit daalt
fors bij het proces van volwassen worden. "The changes, which take place in at least five
major spheres, are driven largely by age-stratification processes of the larger society and their
ripple effects on social control, social integration, and social development:
1. greater access to legitimate sources of material goods and excitement: jobs, credit, alcohol,
sex and so forth;
2. age-graded norms: externally, increased expectations of maturity and responsibility; internally, anticipations of assuming adult roles, coupled with reduced subjective acceptance of
deviant roles and the threat they pose to entering adult status;
3. peer associations and lifestyle: reduced orientations to same-age/same-sex peers and
increased orientations toward persons of the opposite sex and/or persons who are older or
more mature;
4. increased legal and social costs for deviant behavior;
5. patterns of illegitimate opportunities: with the assumptions of adult roles, opportunities
increasing for crimes (for example, gambling, fraud, and employee theft) that are less risky,
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more lucrative and/or less likely to be reflected in official statistics" (Steffensmeier en Allan,
1995: 102-103). Volgens deze auteurs geldt dat: "... the power of sociological theories lies
in their parsimony in explaining both the desistance from crime by the majority of the
population during late adolescence and the amplification of criminal behavior and identity
for the subpopulation of career offenders" (Steffensmeier en Allan, ibid.: 103).
Ik wil afsluiten met de resultaten van het onderzoek van Weerman (1995). In zijn onderzoek
naar de relatie tussen bindingen en delinquent gedrag geeft Weerman aan dat de vraag naar
het onderscheid tussen leeftijdgebonden delinquentie en structurele delinquentie vraagt om
een gedifferentieerde beantwoording. Op grond van zijn analyses tussen drie groepen jongeren - niet-delinquent, middel-delinquent, zwaar-delinquent - in de leeftijdcategorie 15,5 en
17,5 jaar komt hij tot volgend overzicht:
(Tabel 6.2:) Variabelen waarop een verschil te constateren is tussen niet-delinquenten en de rest en
variabelen waar een verschil te constateren is tussen zwaar-delinquenten en de rest.

Niet-delinquenten onderscheiden
zich van middel- en zwaar-delinquenten door...

Zwaar-delinquenten onderscheiden zich van
niet- en middel-delinquenten door...

Meer belang hechten aan school
Kans op werk is meer een verliespost
Betere relaties met ouders
Meer ’bindings-aanbod’ ouders
Meer controle door ouders
Minder uren samen met vrienden
Minder vaak ’ooit verkering’
Sterkere rol van religie
Drinken vaker geen alcohol
Gebruiken minder soft-drugs
Minder spelen aan gokautomaat

Negatievere beleving van school
Kans op werk is minder een verliespost

Conventionele wets-/morele opvattingen
Minder vrienden die delinquent
zijn
Meer zekerheid/richting op gebied
school/werk
Meer zekerheid/richting op gebied
ouders
Andere inhoud plaatsing op gebied
ouders

Trekken zich minder aan van ouders
Minder controle door ouders
Ouders gelden minder als verliespost
Meer uren samen met vrienden
Vrienden zijn minder een verliespost
Hebben vaker verkering
Geloven minder vaak
Hechten minder belang aan politiek
Meer afwijzing van de maatschappelijke
orde
Meer gevoel van ’vijandigheid’
Drinken meer glazen alcohol per week
Gebruiken vaker soft-drugs
Gebruiken vaker hard-drugs
Onconventionelere wets-/morele opvattingen
Meer delinquentie van vrienden
Meer delinquentie ouders, broer/zus, partner
Minder exploratie op gebied school/werk

Bron: Weerman, 1995:88
7.

"... literally thousands of variables differentiate significantly between official offenders and
nonoffenders or correlate with self-reported offending" (Farrington, 1992: 256, geciteerd in
Hirschi en Gottfredson, 1993: 58). Deze visie wordt overigens niet door iedereen gedeeld.
Box stelt, met name refererend aan ’positivist non-sociological students of deviance’: "Millions, perhaps billions, of pounds and man-hours were, and still are being, expended in this
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manner. The result, however, hardly bears the fruit of these efforts; no consistent and valid
differences between official deviants and a control group of conformists have been revealed.
Some researchers have indeed discovered clear differences between the two groups, but other
researchers, replicating or re-examining these studies, have consistently been unable to
substantiate the original findings" (Box, 1981: 4). Maar ook etiologisch onderzoek door
sociologen - bijvoorbeeld het zoeken naar oorzaken door het bestuderen van het uiteenvallen
van gezinnen, verkeerde vrienden, sociaal desintegratie van wijken en een anomie-bevorderende cultuur - naar niet-biologische en niet-psychologische oorzaken (’external causes’)
vindt Box onbevredigend. "Unfortunately, like their non-sociological counterparts, sociological accounts of deviance have been dazzling in their rich variety, but disappointing in their
substantiveness. They do represent a significant shift of emphasis from a defective individual
to defective social circumstances, but their adherents hardly broke with the traditional assumption, that, in order to test hypotheses on deviants and deviance, it was adequate to study
offical deviants and compare them with samples of conformists" (Box, ibid: 4-5). Volgens
Box moet een duidelijk onderscheid worden aangebracht in daders (’actors’) en daden (’acts’)
en kan onderzoek onder officieel geregistreerde daders, immers een negatief geselecteerde
populatie van mensen met afwijkend gedrag, geen uitsluitsel geven voor devianten en deviantie. Vandaar zijn onderscheid in een drietal onderscheiden vragen: - waarom plegen mensen
deviant gedrag (’deviance’); - waarom komen mensen met bepaalde kenmerken, zowel in
sociaal als in psychologisch opzicht, vaker voor in officieel geregistreerde gegevens (’official
deviants’); - waarom nemen sommige mensen een deviante identiteit aan (’deviants’) (Box,
ibid: 5).
8.

"The New Criminology, as it was coined by a group of British researchers (zie: I. Taylor,
P. Walton en J. Young, The New Crimonology. For a social theory of deviance, 1973, S.M.),
is based on a series of conflict-based assumptions, the most basic of which is that all capitalist societies are politically divided into ruling and subservient classes. [..] One of the major
strenghts of the new criminology is that it demystifies law and legal practices. It defines
crime and criminality along political lines by defining laws as social rules designed to protect
the power holders" (Winterdyk, 1996: 24-25).

9.

Betekenissystemen (’meaning systems’, ’symbol systems’) zijn voor alles gedeelde, culturele
produkten. D’Andrade geeft een definitie van cultuur die aansluit bij onze opvattingen. Hij
definieert cultuur als volgt: "Culture consists of learned and shared systems of meaning and
understanding, communicated primarily by means of natural language. These meanings and
understandings are not just representations of what is in the world; they are also directive,
evocative and reality constructing in character. ... Through these systems of meanings and
understandings, individuals adapt to their physical environment, structure interpersonal relationships and adjust psychologically to problems and conflicts. A great deal of what people
do is culturally shaped - in the sense that both the goal and means are part of a learned
shared system of understandings about the appropriate thing to do. ... Although large chunks
of behavior come culturally packaged, there is always selection at the individual level and
among alternative packages" (D’Andrade, 1990: 65-66, geciteerd in: Much, 1992: 54-55).

10.

Uit onderzoek van Ferwerda et al. blijkt dat 2,1 procent van de jongeren tussen de 12 en 18
jaar gerekend kan worden tot de ’harde kern’ van de jeugdcriminaliteit. Deze groep bestaat
uit 95 procent uit jongens met een gemiddelde leeftijd van 15,9 jaar, die in een referentieperiode van 3 maanden meer dan 10 verschillende delicten pleegden, meer zware geweldsdelicten
pleegden en frequenter in het bezit zijn van (steek- of slag-)wapens en als gevolg daarvan
in aanraking komen met politie en/of justitie. Wat hun thuissituatie betreft, kan verder ver-
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meld worden dat 31 procent van de harde kern -na scheiding van de ouders of het overlijden
van één van de ouders - opgroeit in een éénoudergezin. (Ferwerda et al., 1995; zie verder
Beke en Kleinman, 1993).
11.

Zie voor een uitwerking van het begrip ’coping’ - probleemhantering of aanpassing aan het
probleem -, met name zoals gebruikt in het transactionele stressmodel van Lazarus (1966)
en Cohen en Lazarus (1979), Folkman en Lazarus (1980): Miltenburg en Woldringh, 1990.
"Coping heeft, aldus nog steeds Lazarus, twee functies, namelijk de beïnvloeding van de
omgeving waardoor de bron van stress wordt weggenomen (probleemgericht coping-gedrag),
en het reguleren van de emoties die gepaard gaan met het probleem (emotiegerichte coping)"
(Miltenburg en Woldringh, ibid.: 51). Voor een verdere uitwerking van coping in het kader
van de attributietheorie en sociale steun-theorie verwijs ik eveneens naar bovengenoemde
auteurs.

12.

Zie voor een discussie daarover bijvoorbeeld: Gibbons, hoofdstuk 10: "The Prospects for
General and Integrated Theories", 1994: 176-198.

13.

Heimer geeft bijvoorbeeld volgende korte beschrijving van een symbolisch-interactionistische
theorie van delinquentie. Voor de motivationele component doet hij een beroep op het werk
van Greenberg (1977). Verklaringen op structureel en individueel niveau worden zodoende
verweven in een ’unified sociological framework’. "The interactionist perspective on delinquency views individuals, groups, and the broader organizational context as intertwined in
an ongoing process (Heimer and Matsueda 1994; Matsueda 1992). According to the symbolic
interactionist tradition in sociology, individuals give meaning to themselves, others, and situations by considering these social "objects" from the perspectives of significant others and
reference groups (see e.g., Mead 1934; Shibutani 1961, 1986; Goffman 1959; Turner 1962;
Blumer 1969; Stryker 1980). The capacity to engage in role-taking allows actors to jointly
construct definitions of situations. This joint negotiation of definitions makes cooperative
social action possible (Mead 1934; Shibutani 1961, 1981; Turner 1962; Stryker 1980; Hewitt
1987). Such cooperative social action in turn produces social structures such as positions and
communication networks, which together constitute the broader social organization of society.
Thus, social organization is ultimately a product of the meaning that individuals give to situations; yet at the same time, the structuring of positions and communications networks influences this meaning. [..] .. consistent with the tradition of differential association in criminology,
an interactionist theory of delinquency argues that there will be differences across groups in
definitions of situations and the law to the extent that communication networks vary (Heimer
and Matsueda 1994)" (Heimer, 1995: 146). "The specific motivational mechanisms for
delinquency will vary somewhat according to the nature and meaning of the offense. The
social-psychological assumption is therefore, that delinquency is purposeful behavior motivated by the need to establish or preserve certain identities. This assumption is consistent with
structural explanations of gender-race patterns of law violation .., which argue that inequality
motivates different types of law violation according to the actor’s location in the power
hierarchy of society" (Heimer, ibid.: 154; zie verder Hagan’s ’power control theory’, 1989).

14.

Ik gebruik het woord excurs hier analoog aan het Duitse ’Exkurs’, uitweiding, toegevoegde
verhandeling. Het Nederlandse woord excursie kent weliswaar ook de betekenis uitweiding,
maar wordt vooral geassocieerd met de betekenis van uitstapje, pleziertochtje.
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15.

Respectabiliteit hangt dan ook nauw samen met morele superioriteit; diegenen die daar niet
aan voldoen zijn dan, als men in extremen denkt, moreel inferieur. Men verheft zichzelf door
de ander te verlagen. Allerlei stijlvormen en controle-mechanismen kunnen gebruikt worden
om leden van de lagere orde op hun plaats te wijzen/te houden. Valt de vermeende inferioriteit ook nog samen met zichtbare kenmerken dan is het gevaar van stereotypering en
overgeneralisatie levensgroot aanwezig en dreigt een marginalisering van diegenen die niet
aan de norm voldoen. Voorbeelden uit het verleden zijn de ’dangerous classes’, de voormalige apartheid in Zuid-Afrika, discriminatie op basis van sekse en huidskleur, mensen ’met een
schrammetje’ (Schuyt, 1995: 155).

16.

Het begrip zelf-controle wordt door Eisner beschouwd als het oorzakelijke scharnierpunt in
een algemeen verklarende theorie op individueel niveau (zie zijn verwijzing naar: Elias,
1976; Gottfredson en Hirschi, 1990; Wilson en Herrnstein, 1985). Eisner definieert ".. selfcontrol as a personal resource for steering action including an emotional component (to be
in control of ones emotions), a strategic component (to be able to reflexively cope with problems and challenges) and a normative component (to be able to act accordingly to internalised moral rules even in the presence of incentives not to do so). All three components of
self-control have variously been shown to be linked to delinquency (e.g. Caspi, et al., 1994;
Farrington, 1994; Gottfredson and Hirschi, 1990; Kaiser, 1989: 242; Kerschke-Risch, 1993;
Miller, 1958; Wahl, 1989). Self-control is both an enabling and restraining personal resource
in everyday life (Giddens, 1988). It mediates between the everyday chain of situations and
the dispositions of an actor, with self-esteem (Kaplan, et al., 1986) arising as a consequence
of succesful use of self-control in situations" (Eisner, 1995: 34-35).

17.

Het ideale gezin kent een tweetal, in een aantal opzichten elkaar aanvullende, beschrijvingsrepertoires. Het ene is het markettingsideaal in (consumptief) opzicht zoals vooral door commercie en media verbreid; het andere is het normatieve pedagogische beeld van professionals
in opvoeding en onderwijspraktijken, en uitgedragen in (populaire) handboeken, vrouwenbladen e.d. Kenmerken van het ideale gezin krijgen daardoor ’macht van vanzelfsprekendheid’.
Daarnaast is nog het politieke discours, waarin het gezinsideaal als traditioneel burgerlijke
samenleefvorm wordt uitgedragen en verdedigd. Zo heeft CDA-fractievoorzitter Heerma in
de algemene beschouwingen in 1995 een pleidooi gehouden voor een reveil van gemeenschaps- en gezinswaarden. Dit laat onverlet dat er andere samenleef- en woonvormen, waarin
kinderen opgroeien, bestaan. Het gaat mij evenwel niet om de structuur of samenstelling van
een gezin of leefeenheid, maar om het ’pedagogisch regime’ en andere factoren die het
opvoedklimaat beïnvloeden.

18.

Het gegeven dat een op de drie huwelijken uitloopt op een scheiding is in dit verband enigszins misleidend. Het aantal scheidingen van echtparen met kinderen is kleiner, een op de zes.
In de overige 84 procent is sprake van een stabiel gezinsverband. Van gezinnen met kinderen
is na vijf jaar meer dan 90 procent intact. In meer algemene zin blijkt dat 80 procent van de
bevolking -12 miljoen mensen - leven in een leefeenheid. Acht miljoen in twee-ouder gezinnen, één miljoen in eenouder-gezinnen, drie miljoen in samenleefverband als paar. Volgens
de Gezinsraad daalt het aantal eenouder-gezinnen sinds 1930 alleen maar. Deze samenlevingsvorm kent een levensduur van gemiddeld vijf jaar; dan verschijnt een nieuwe partner
ten tonele (Bron: CBS; Jutta Chorus, Het vergeten gezin, NRC Handelsblad, 21 oktober
1995). In een onderzoek van het bureau Inter/View in 1994 bleek dat tweederde van de
ondervraagde jongeren tussen 18 en 24 jaar het traditioneel burgerlijke gezin de beste samenlevingsvorm vond om in op te groeien.
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19.

Je zou kunnen stellen dat de middenklasse vooral ’stratum oriented’ is: kinderen uit deze
milieus anticiperen op hun terugkeer in datzelfde milieu na voltooiing van de studie (zie
Righart, 1995: 167, die zich baseert op Janssen en Voesterman (1984) en Pinner). Als tegengesteld begrip kun je dan praten over arbeiderskinderen die vooral ’vocation oriented’ zijn.

20.

"Tot ver in de jaren zestig was de relatie die ouders met hun kinderen onderhielden dikwijls
een materiële gezagsverhouding. De zorgen beperkten zich tot de nieuwe winterjas, terwijl
de onderlinge band nu gepsychologiseerd is. Er is ruimte voor onderhandeling en kinderen
kunnen argumenten aandragen. Ze zijn veel mondiger dan 25 jaar geleden en naarmate ze
ouder worden en eigen inkomsten genereren blijkt er sprake van een gelijkwaardige discussie
tussen de partijen. [..] Uit het scholierenonderzoek dat het NIBUD pas heeft afgerond, blijkt
dat 85 procent erg gelukkig is. Ze vinden dezelfde dingen in het leven belangrijk als hun
ouders, ze zijn volwaardige managers van hun eigen leven en lijken daar nog lol in te hebben
ook. Schoolbuma’s zijn het, schoolvoorbeelden van burgermannen. [..] Er wordt gecommuniceerd over morele kwesties, over financiën en over het evenwicht tussen vrije tijd en studie"
(Van den Akker, socioloog aan het Tilburgse instituut voor Arbeids- en gezinsvraagstukken,
geciteerd in een artikel van: Jutta Chorus, Het vergeten gezin, in: NRC Handelsblad, 21
oktober 1995).
De overgang van een meer autoritaire bevelshuishouding naar een meer egalitaire onderhandelingshuishouding, gebaseerd op wederzijds vertrouwen en zelfcontrole, kan men bijvoorbeeld plaatsen in de traditie van Elias over het civilisatieproces en het reguleren van geweld
en impulsen. In de daarop geïnspireerde historisch-criminologische theorieën wordt de nadruk
gelegd op de interactie tussen de ontwikkeling van natiestaten en de bijbehorende vorming
van machtsmonopolies en de groeiende externe formele-controle; de toename van zelfcontrole, in eerste instantie vooral van toepassing op de sociale en culturele elite; de langzame
diffusie van zowel externe controle en zelfcontrole van het sociale centrum naar de periferie
(Gurr, 1981: 341, geciteerd in: Eisner, 1995: 21). Door de expansie van het kapitalisme en
de kapitalistische produktiewijzen en ruilverhoudingen is in moderniserende staten sprake van
een toenemende functionele differentiatie. De consequentie daarvan is een toegenomen niveau
van wederzijdse interdependentie als substituut voor de afwezigheid van intensieve persoonlijke bekendheid. "Intensified self-control therefore becomes a crucial social and cultural
resource necessary for succesful participation in a modernising society (Elias, 1976: Bd. 2,
337,387). He argues that capitalism has contributed to the decline of interpersonal violence
because - first - interpersonal violence is highly dysfunctional for the operation of markets
based on mutual trust and - second - a higher degree of self-control and rationality is an
important cultural resource for succesful participation in capitalist markets and modern urban
societies. This type of argument has been elaborated even earlier by Max Weber, who argued
that the expansion of capitalism is partly to be understood as a consequence of a cultural
model based on higher levels of rationalised self-control (Weber, 1920)" (Eisner, ibid.: 21).

21.

In de ontwikkeling van het sociaal netwerk van jeugdigen speelt de opvoeding een belangrijke rol. Zo stelt Ploeg: "Er is meermalen aangetoond (Dishion, 1990) dat er een verband
bestaat tussen de opvoedingspraktijk van de ouders en het sociale netwerk van de kinderen.
Hoe meer het gezin is ingebed in een sociaal netwerk, hoe meer ouders open staan voor steun
uit hun omgeving, hoe meer responsiviteit en warmte zij leggen in hun interacties met hun
kinderen, hoe groter de kans dat kinderen zich een dragend netwerk eigen maken. Jeugdigen
die opgroeien in geïsoleerde gezinnen, met veel relationele problemen, zullen meer moeite
hebben een sociaal netwerk op te bouwen dan jeugdigen die zich kunnen ontwikkelen in
open, harmonieuze gezinnen, waar men meer child-centered opvoedt" (Ploeg, 1995: 79).
"Jeugdigen met een lage sociometrische status (in de peergroup, S.M.) komen uit gezinnen

10

Het peilen van de diepte

met uiteenlopende negatieve kenmerken. In dit verband zijn onder meer genoemd: een
onveilige hechting, een sterk controlerende opvoedingsstijl, een dwingende disciplinering,
minder steun en minder responsiviteit. Het verband tussen deze wijze van opvoeden van de
ouders en de lage sociometrische positie van de jeugdige wordt als indirect beschouwd. Dat
houdt in dat de jeugdige zich onder een ongunstige opvoedstijl onvoldoende competent
ontwikkelt om zonder problemen met leeftijdsgenoten om te gaan" (Ploeg, ibid.: 81). Ook
uit de recente literatuurstudie van Junger-Tas (1996) over ’Jeugd en gezin’, in opdracht van
het Ministerie van Justitie uitgevoerd om de mogelijkheden van een preventief jeugd-en
gezinsbeleid te onderzoeken, blijkt dat de affectieve band tussen ouder en het kind van
invloed kan zijn op de delinquente ontwikkeling van een kind. Ditzelfde geldt voor opvoedfactoren als: aanwezigheid van ouderlijk gezag en toezicht en mate en kwaliteit van discipline
in de opvoeding. Factoren als werkloosheid, armoede, psychische problemen, verslavingsproblemen blijken de opvoedingsmogelijkheden en de opvoedstijl van de ouders negatief te
beïnvloeden. Vroegtijdige interventies, projecten om de opvoedvaardigheden van de ouders
te ontwikkelen zijn het meest effectief in het voorkomen van de ontwikkeling van delinquent
gedrag wanneer de kinderen nog jong zijn: tussen de 2 en 8 jaar. Voorts blijkt dat vroegtijdige interventies meer preventieve waarde hebben dan de behandeling van delinquente adolescenten.
22.

In dat opzicht lijkt de gehechtheidstheorie van Bowlby (1969, 1979) de laatste jaren algemeen aanvaard te zijn. Kernbegrip in deze theorie is sensitieve responsiviteit: als de opvoeder
met gevoel ingaat op de emoties van een kind, kan het kind zich hechten aan de opvoeder.
Vanuit die veilige basis durft het kind de wereld te verkennen, er te spelen en zich te ontwikkelen. Hechting leidt tot ’basic trust’ (zie ook: Giddens, 1991).

23.

"The distributional logic of modernization risks .. is an essential dimension of the risk society, but only one. The global risk situations that come into being and the social and political
dynamism of development and conflict they contain are new and considerable. But they
overlap with social, biographical and cultural risks and insecurities. In advanced modernity,
the latter have disembodied and reshaped the inner social structure of industrial society and
its grounded and basic certainties of life conduct - social classes, familial forms, gender
status, marriage, parenthood and occupations" (Beck, 1992: 87). "The broad distribution of
more or less temporary unemployment .. coincides with a growing number of long-term
unemployed and with new hybrids between unemployment and employment. The culture of
social classes is unable to provide a context of orientation for this. Intensification and individualization of social inequalities interlock. As a consequence, problems of the system are
lessened politically and transformed into personal failure. In the detraditionalized modes of
living, a new immediacy for individual and society arises, the immediacy of crisis and
sickness, in the sense that social crises appear to be of individual origin, and are perceived
as social only indirectly and to a very limited extent" (Beck, ibid.: 89).

24.

Deze verslechterende arbeidsmarktcondities houden ondermeer in dat jongeren na hun opleiding minder snel regulier werk vinden. "Bovendien concentreert flexibel werk zich in sterke
mate bij jongeren: van de werkenden onder de 25 jaar heeft 19% een flexibel dienstverband,
van de werkenden van 25-64 jaar slechts 5% (CBS b). Dit duidt erop dat vooral starters op
de arbeidsmarkt met een flexibel contract genoegen moeten nemen" (SCP, 1996: 96). "Parallel aan de veranderingen in de aard en structuren van de werkgelegenheid heeft ook de
samenstelling van de werkzame bevolking de afgelopen decennia een ingrijpende verandering
ondergaan. Grofweg gesteld was twintig jaar geleden de doorsnee werkende een laag of
middelbaar opgeleide autochtone man met een afhankelijke partner, of wel een traditionele
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kostwinner met een huisvrouw thuis. In het midden van de jaren negentig is de doorsnee
werkende veel moeilijker te karakteriseren en wordt de beroepsbevolking gekenmerkt door
een grote verscheidenheid" (SCP, ibid.: 97). Ook voor midden en hoog opgeleide mensen
geldt in toenemende mate het gegeven dat baanzekerheid door structurele veranderingsprocessen van economische aard verandert in baanonzekerheid.
25.

Zie ook de in 1990 verschenen publikatie " Respectabiliteit onder druk?" van De Bie en
Miedema over jongvolwassen vrouwen die langdurig in de bijstand zitten.

26.

Als ik spreek over werkloze jongvolwassen mannen dan kan daarvoor ook gelezen worden
jongvolwassen mannen met een uitkering dan wel ingeschreven bij een Sociale Dienst.

27.

Was ik wel uitgegaan van delinquentie als insluitingscriterium dan had ik of een vooronderzoek moeten doen onder het cliëntenbestand, een soort screening, en op basis daarvan de
positieve gevallen voor de onderzoeksgroep moeten recruteren of ik had van het cliëntenbestand de gegevens moeten vergelijken met politie- en/of justitiegegevens en de geregistreerde
cliënten met een politiedossier of strafblad moeten selecteren. Problemen van privacy-bescherming, toestemmingsperikelen en tijdverlies waren wellicht nog wel overkomelijk, maar
vanaf het begin was ik in zijn algemeenheid meer geïnteresseerd in problemen van werkloosheid en werklozen dan in problemen van delinquenten die ingeschreven staan bij een Sociale
Dienst sec. Dit laat onverlet dat met name deze categorie na hun detentie tal van problemen
tegenkomen in relatie met het vinden van onderdak, een uitkering, een opleiding dan wel
werk.

28.

Het veldwerk, het interviewen van de cliënten in ons onderzoek, heb ik samen met Edgar de
Bie verricht. Ieder van ons heeft de helft van de individuele gesprekken voor zijn rekening
genomen. Ditzelfde geldt ook voor de uitwerking van de interviews. De analyse van het
interviewmateriaal van de jongvolwassen mannen heb ik alleen verricht.

DEEL 1: ACHTERGRONDEN EN METHODE VAN ONDERZOEK

In dit deel behandel ik in hoofdstuk 2 de relatie werkloosheid en criminaliteit aan de
hand van literatuuronderzoek. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het belang van levensopgaven, de betekenis van werk en werkloosheid en het belang van relaties. Hoofdstuk
4 richt zich op het theoretisch kader, het analysemodel en de respondentenkeuze. In
hoofdstuk 5 worden de meer methodologische en analytische aspecten aangesneden. Ik
laat zien welke levensstijlen zijn geconstrueerd en ga in op de wijze waarop het constructieproces tot stand is gekomen.

Hoofdstuk 2

De relatie werkloosheid en criminaliteit

2.1

Inleiding

Onderzoek naar de relatie tussen werkloosheid en (jeugd)delinquentie is in Nederland
geen onbekend verschijnsel.29 Soms als leidende vraagstelling, maar meestal als bijeffect van onderzoeksvragen naar bijvoorbeeld jongeren en onderwijsdeelname, jongeren
en arbeid, sociale ongelijkheid en deprivatie, maatschappelijke kwetsbaarheid of bestaansonzekerheid, uitkeringsafhankelijkheid en armoede (cf. Miedema, 1993). Deze
laatste thema’s zitten ook verweven in de door mij geformuleerde probleemstelling.
Wanneer we langdurige werkloosheid en langdurige uitkeringsafhankelijkheid zien als
kanten van dezelfde medaille — we hebben het dan over de zogenaamde meerjarige
minima — dan blijkt dat er ruim 250.000 Nederlandse huishoudens in een problematische situatie verkeren.30 Dit aantal, zo is de schatting, vormt een kwart van het aantal
huishoudens dat een uitkering op minimumniveau heeft. Ongeveer de helft van de
minima geeft meer geld uit dan er binnenkomt (Oude Engberink, 1994). Oude Engberink vindt dat deze groepen in een ’fatale situatie’ terecht komen, een ’armoedeval’. Dit
beeld sluit aan bij ons eigen onderzoek (De Bie en Miedema, 1990, Miedema, 1993,
1994) en ander onderzoek, met name studies van Schuyt, Engbersen, Van der Veen,
Kroft en anderen (zie voor een overzicht van de problematiek van de bestaansonzekerheid het overzichtswerk van De Lange, 1993).
De negatieve effecten van langdurige werkloosheid in combinatie met effecten van
langdurige bestaansonzekerheid, (relatieve) armoede en uitzichtloosheid kunnen voor
bepaalde categorieën werklozen een criminogene werking hebben, zowel in aanjagende
als in bestendigende zin (recidive). Daarmee kunnen ook marginaliseringsprocessen
scherper belicht worden.
Onderzoek naar de relatie werkloosheid — delinquentie op individueel niveau gaat
veelal uit van de gedachtengang dat mensen zonder baan — of meer algemeen gesteld:
in minder kansrijke posities of lage inkomensposities — sneller overgaan tot het plegen
van delinquentie dan mensen met een baan of een redelijk inkomen of studerenden met
een redelijk uitzicht daarop. Zowel alledaagse als meer theoretische verklaringen wijzen
dan naar een gebrek aan bindingen met de dominante cultuur (marginaliteit), geblokkeerde kansen en frustraties (anomie), een gebrek aan geld (bestaansonzekerheid,
schuldenval en armoede), een overmaat aan ’vrije’-tijd (verveling), het verzeild raken
in gelegenheidsstructuren en omgang met verkeerde vrienden (’differential-association’),
een andere moraliteit en rationaliteit (attributie op grond van kenmerken als a-socialiteit, subculturele verschillen), verzet tegen de beloften van de officiële gelijkheidside-
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ologie (frustraties), enz. Wel moet opgemerkt worden dat deze ’theorieën’ alleen aangeven waarom werkloosheid voorwaarden helpt creëren die een criminogene werking
hebben. Als er een relatie bestaat tussen stijgende werkloosheidscijfers en een toenemende criminaliteit dan is het verband gesitueerd op macro-niveau (het niveau van
werkloosheid en criminaliteit gemeten als geaggregeerde data) en op basis daarvan kan
geen uitspraak worden gedaan over individuen.31
Werkloosheid kan — in een samenleving waarin betaald werk het organiserende principe is — worden gezien als een negatieve maatschappelijke positie bij uitstek. Daarbij
kan zowel gedacht worden aan een meer sociaal-economische component alsook aan
een sociaal-culturele component. Beide componenten kunnen elkaar versterken en
leiden tot een proces van dubbele marginalisering danwel elkaar gedeeltelijk neutraliseren. Als voorbeeld van neutralisatie kan worden gewezen op de werkloosheid van hoogopgeleiden die beschikken over symbolisch en cultureel kapitaal als positioneel statusgoed en bijbehorend maatschappelijk aanzien. Werklozen in meer gedepriveerde materiële en culturele omstandigheden zijn in dat opzicht veel slechter af. In die zin dringt
zich al snel de vergelijking op naar de relatie klassepositie — delinquentie. Ook hier
weer de aanname dat jongeren uit de lagere klassen meer delinquentie plegen dan
middenklasse jongeren.32

2.2

Werkloosheid en criminaliteit

In de meeste ’vroege’ onderzoeken op macro-niveau wordt de relatie werkloosheid —
delinquentie tamelijk statisch geponeerd. Al dan niet rekening houdend met een ’timelag’ wordt gekeken of er een statistisch verband bestaat tussen werkloosheid (c.q.
klassepositie) en vormen van delinquentie. Wanneer men de ontwikkelingen in de
geregistreerde criminaliteitscijfers en die van de geregistreerde werkloosheid vergelijkt
dan valt de parallelliteit en de vermoede samenhang onmiddellijk op. Wil men evenwel
de relatie meer dynamisch onderzoeken dan moet men niet alleen rekening houden met
een tijdseffect teneinde een causaal verband te kunnen vaststellen, maar ook met de
proceskant. Het debat over mogelijke verklaringen wordt dan controversiëler.
Alhoewel uit onderzoek blijkt dat de meeste (jongvolwassen) delinquenten werkloos
zijn, kan men niet beweren dat de relatie per definitie ook andersom geldt. Het merendeel van de werklozen vertoont geen delinquentie, maar dat sluit niet uit dat ze, zoals
ik nog zal laten zien, geen andere reactiemechanismen op werkloosheid en bestaansonzekerheid kunnen ontwikkelen. Wanneer er een statistische relatie wordt gevonden
tussen werkloosheid en criminaliteit, bijvoorbeeld op macro- of buurtniveau, dan kan
men niet stellen dat deze geaggregeerde relatie opgeld doet voor ieder individu. Buurten
met een hoge werkloosheid gaan weliswaar gebukt onder meer criminaliteit, maar dat
houdt niet in dat gegeneraliseerd gesteld mag worden dat werklozen die in deze buurten
wonen daarvoor exclusief verantwoordelijk zijn. Er is dan sprake van een ’fallacy of
the wrong level’ (cf. Robinson, 1951).33 Wel is aangetoond dat werklozen vergeleken
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met werkenden oververtegenwoordigd zijn in geregistreerde politiecontacten/processenverbaal (Jongman, 1981; Jongman et al., 1984; Hoejenbos en Van der Velde, 1981;
Kroes en Weerman, 1990; Albrecht, 1984, 1987: Pyke (1985) in: Fineman, 1990: 95;
Kannegieter, 1994). Werklozen worden ook vaker dan werkenden veroordeeld tot een
vrijheidsstraf (Janovic, 1977; Box and Hale, 1982, 1986; volgens Kannegieter (1994)
alleen bij vermogensdelicten).34 Gaat men er vanuit dat werkloosheid en delinquentie
elkaar wederkerig beïnvloeden en dat (veroordeelde) delinquenten minder vaak een
baan vinden, dan ligt herhaling van het plegen van delinquentie onder ex-gedetineerden
(recidivisten) voor de hand.
Door het doen van procesonderzoek — zie straks ons ontwikkelingscriminologisch
model — is het mogelijk inzicht te krijgen in de betekenissen die werk en werkloosheid
hebben en in hoeverre het plegen van vormen van delinquentie als verzet of oplossingsstrategie wordt gezien voor problemen die samenhangen met de positie van werklooszijn. Procesonderzoek kan zowel retrospectief — een reconstructie van de levensloop
met aandacht voor arbeidsverleden en delinquentiepatronen —, alswel prospectief —
het volgen in de tijd van jongeren door middel van een panel-onderzoek met meerdere
metingen of een longitudinale werkwijze. In dergelijke proces-analyses kan men aandacht schenken aan leeftijds- sekse- en verzorgingspositie, etniciteit35, verschillende
leefwereldcontexten, milieu-achtergronden, opleidingstrajecten, netwerkondersteuning,
arbeidsethos, werkervaringen, zoekgedrag e.d. en de doorwerking daarvan op motivaties
en voorgestane oplossingsstrategieën.
Het vaststellen van een statistische relatie ’sec’ tussen werkloosheid en delinquentie in
klassieke survey-onderzoeken, ecologische studies en tijdreeksenstudies gaat veelal
voorbij aan de zojuist geschetste subjectief-motivationele en sociale componenten, die
als het ware achter de objectieve relatie tussen beide variabelen kan worden geschoven.
De ’enge’ (en universeel gedachte) relatie werkloosheid — delinquentie kan weliswaar
empirische verbanden opleveren, maar zegt verder niets over de belevingskant in meer
uitgebreide zin. Deze totaliteit — de context van de leefwereld — komt in interpretatief
onderzoek beter tot zijn recht; er is daar volop mogelijkheid tot differentiatie. Werkloosheid wordt dan geplaatst in een ’multi-factor’, ’multi-actor’ en contextgebonden
theorie. Werkloosheid is in deze visie niet een op zichzelf staand fenomeen, geen baan,
maar moet gerelateerd worden aan begeleidingsverschijnselen als armoede, marginalisering en perspectiefloosheid. Aangescherpt kan men stellen dat als deze gezamenlijk
optreden er sprake is van zowel een voldoende als noodzakelijke voorwaarde om over
te gaan tot het plegen van delinquentie. In de termen van de verzetstheorie van Jongman (1981) gesteld: men heeft dan niets meer te verliezen. Vervolgens kan men dan
proberen de gevonden samenhangen in een meer structureel kader te verklaren.
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2.3 Excurs: Een beknopt literatuuroverzicht naar de relatie werkloosheid
— delinquentie
Als klassiek onderzoeksthema heeft de relatie werkloosheid en criminaliteit sinds
midden vorige eeuw sociologen en criminologen geboeid (Malinowski, 1983: 232).
Deze belangstelling kan natuurlijk niet los worden gezien van de zich toen ontwikkelende industrialisering en de opkomst van de arbeidersklasse, die het slachtoffer werd
van economische crises. Bekend zijn de onderzoeken van Russel, 1847; Von Mayr,
1867 (de relatie tussen graanprijzen en diefstal in Beieren); en Lafargue, 1890, die
vaststelden dat een ongunstige ontwikkeling van de economie correleerde met een
positieve ontwikkeling van het volume van de criminaliteit (cf. Vold, 1958: 164 e.v.;
Mannheim, 1965: 572 e.v.). De gebruikte onderzoektechnieken waren evenwel weinig
verfijnd en de uitkomsten niet onomstreden. Uit comparatief onderzoek bleek dat voor
verschillende tijdvakken en voor verschillende landen de resultaten tegenstrijdige uitkomsten lieten zien. Zo werd er door latere onderzoekers gewezen op het bestaan van
interveniërende variabelen als: migratie, urbanisatie, proletarisering, wetgeving in
sociale zin, die de (primitief) causale relaties zowel konden afzwakken als versterken.
Het verklaringsvlak kreeg, met name in Engels onderzoek in deze periode, daardoor een
sterkere relatie met de klassepositie van (geproletariseerde) arbeiders (Malinowski
(1983: 236) verwijst ondermeer naar: Booth, 1903; Burt, 1925). De gevonden, weliswaar verbeterde, statistische resultaten bleven evenwel open voor discussie. Dit geldt
ook voor de klassieke onderzoeken uit de grote depressie in de jaren ’30. Strijdpunten
waren ondermeer tijdsverloop, ernst en lengte crisis en typen delicten die van belang
waren.
Iedere keer als er weer sprake is van een economische crisis blijkt het thema opnieuw
prominent op de onderzoeks- en beleidsagenda te komen.36 Dit wordt met name zichtbaar na de jaren ’70.37 Het gegeven dat nu ook (jongeren uit) de middenklasse getroffen wordt (worden) door de werkloosheid zal daarbij zeker een rol gespeeld hebben (cf.
Beck, 1992).
De discussies over deze relatie, in samenhang met de thema’s van sociale problemen
en sociale controle, hebben geleid tot uiteenlopende theoretische aannames en onderzoeksontwerpen. Voorbeelden hiervan zijn de toepassing van de anomietheorie van
Merton (1968), die van de sociale-controle theorie van Hirschi (1969) en die van subculturele benaderingen. Deze theorieën worden nog besproken in deel III.
Verschillende auteurs hebben overzichten (’reviews’) gepubliceerd, waarin — aan de
hand van meta-analyses — de stand van zaken met betrekking tot de criminologische
kennis over dit onderwerp wordt samengevat. Een aantal daarvan (Box, 1987; Albrecht,
1987; Economic Crisis and Crime, 1976; Economic Crises and Crime, 1985; Belknap,
1989) zijn reeds ter sprake gekomen in: De Bie en Miedema, 1990; Miedema, 1993.
Het aantal publikaties over werkloosheid en over werkloosheid in relatie met delinquentie is de laatste decennia fors toegenomen. Het is ondoenlijk om daar een over-
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zicht, laat staan een volledig overzicht, van te geven (cf. De Lange, 1993). Aan de hand
van enkele auteurs zal ik een aantal relevante bevindingen kort presenteren. Daarbij kan
men globaal een tweetal kampen onderscheiden: onderzoekers die wel (enig) verband
vinden tussen werkloosheid en criminaliteit en onderzoekers die geen samenhang
vinden. Bij deze laatste groep kan men ook de ’twijfelaars’ scharen die vinden dat de
gevonden samenhangen tegenstrijdig zijn met betrekking tot verschillendsoortige typen
werkloosheid en typen delicten danwel aangeven de empirische evidentie en/of theoretische verklaringen mager te vinden. De laatste groep vindt dat er sprake is van ’inconclusive results’ (cf. Gottfredson & Hirschi, 1990; Wilson & Herrnstein, 1985; Carr-Hill
en Stern, 1979; Albrecht, 1996).38
Gaat men uit van een kwantitatieve relatie tussen geregistreerde werkloosheid en geregistreerde criminaliteit, dan is een eerste probleem al in hoeverre de registraties de
empirische werkelijkheid dekken. Criminaliteitsstatistieken geven weliswaar een beeld
van de geregistreerde criminaliteit, maar zijn bijvoorbeeld afhankelijk van aangiftebereidheid, discretionaire momenten van politiefunctionarissen en lokale prioriteiten;
geregistreerde criminaliteit (aantallen processen-verbaal) geeft vooral een indruk van
de werkdruk van de politie. Tijdreeksen maken weliswaar trends zichtbaar, maar hoe
groot het aandeel van de verborgen (niet ontdekte danwel niet aangegeven) criminaliteit
is, blijft onduidelijk. Daartoe zijn weliswaar slachtofferstudies en ’dark-number’ studies
ontwikkeld, maar ook hier gelden weer meet- en interpretatieproblemen. Men zou het
criminaliteitsniveau ook kunnen afmeten aan het aantal veroordelingen (opgelegde vrijheidsstraffen, aantallen gedetineerden). In dergelijke studies is de relatie tussen werkloosheid en criminaliteit voor een groot aantal landen aangetoond.39 Voor Nederland
heeft De Haan (1990) deze relatie onderzocht; daaruit bleek de relatie vergeleken met
andere landen minder eenduidig.40 Volgens Melossi (1995) staan strafbaarstelling en
strafoplegging door de hegemoniale cultuur in functie van het beheersen van processen
van sociale marginalisering in post-industriële samenlevingen.41 Anderen wijzen op
het gegeven dat het justitiële apparaat een zichzelf bestendigend en uitbreidend systeem
is.42
Werkloosheidsstatistieken zijn eveneens indicatief voor trends, maar door allerlei definitiewijzigingen en doorsluismechanismen (VUT, WAO) is ook hier het beeld niet accuraat,
mede door bestandsvervuilingen, verborgen werkloosheidscomponenten, schattingsfouten, politiek opportunisme e.d.
Het andere kamp, dat een groeiend aantal aanhangers kent, vindt de resultaten voldoende overtuigend om te kunnen stellen dat delinquentie direct of indirect samenhangt met
werkloosheid (cf. Thornberry en Christenson, 1984; Bottomley en Pease, 1986; Duster,
1987, Crime and Economy, 1995).
Malinowski (1983) presenteert in zijn artikel een tweetal overzichten van Duitse en
andere relevante studies over de relatie tussen werkloosheid en criminaliteit onder
jongeren (leeftijdscategorie 14-18/21 jaar). Het eerste overzicht baseert zich op de these
dat de ontwikkeling van de jeugdwerkloosheid de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit beïnvloedt. Het tweede overzicht hanteert de these dat werkloze jongeren proportio-
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neel oververtegenwoordigd zijn in de geregistreerde criminaliteitsstatistieken (cf. Malinowsky, 1983: 241 e.v.).43
Malinowsky vat de resultaten van deze studies globaal samen en constateert dat voor
de eerste these vergelijkingen van onderzoeksgegevens op geaggregeerd niveau een
nogal heterogeen beeld opleveren. Dit heeft ondermeer te maken met de keus van tijdruimtelijke lokatie van het onderzoek, regionale variaties en het probleem van de keuze
welke indicatoren relevant worden geacht te zijn. Betrouwbare en geldige analyses van
data op macro-niveau lijden volgens hem aan niet op te lossen theoretische en methodologische problemen. Ook Kannegieter (1994) komt tot een vergelijkbaar oordeel.44
Chiricos (1987) komt in zijn overzicht van 63 criminologische studies op macro-niveau
naar werkloosheid als oorzaak van criminaliteit evenwel tot de conclusie dat er een
positieve en frequente samenhang bestaat tussen werkloosheid en vermogensdelinquentie.45 Deze bevindingen zijn consistent met argumenten dat armoede en werkloosheid
criminogene factoren zijn. Dit geldt zeker als er sprake is van kleinere analyse-eenheden (intrastedelijk in plaats van interstedelijk of nationaal, Land et al. (1990) en er
rekening wordt gehouden met de doorwerking van werkloosheid in de tijd op criminaliteit (’time series analyses’, waarin werkloosheid vooraf gaat aan het plegen van delinquentie, cf. Land et al., 1990, geciteerd in Hagan, 1993: 446; Land et al., 1995).
De uitkomsten van onderzoek naar de tweede these zijn volgens Malinowsky minder
omstreden. Over het algemeen blijkt dat jeugdigen, die met politie/justitie in aanraking
zijn gekomen, ten tijde van het plegen van het delict vaker werkloos zijn.46 Voorts
blijkt dat het vaker om vermogensdelicten gaat en dat er tevens sprake is van een
correlatie met opleidingsniveau/klassepositie, maar ook hier zijn de resultaten niet
eenduidig, mede door niet-gespecificeerde selectieprocessen van sociale controle-instituties. Good et al. (1986) komen eveneens tot de conclusie dat de 7 door hen geanalyseerde studies op meer micro-niveau onduidelijk zijn met betrekking tot de (’proximate’) causale relatie tussen werkloosheid en criminaliteit in het leven van individuen.47
In meer algemene zin kritiseert Malinowsky de theoretische armoede van veel onderzoek. Veel onderzoek is volgens hem ad-hoc en bepaald door de aanwezigheid van
beschikbare data.48 Malinowsky zelf pleit voor een vorm van onderzoek, waarin
deviantie als mogelijk gevolg van jeugdwerkloosheid centraal staat, theoretisch gefundeerd wordt en waarin ruimte wordt gegeven om de complexe empirische relaties te
differentiëren. Uitgangspunt in de probleemstelling — en dit in tegenstelling tot de
traditionele, meer ’objectieve’ onderzoekswijzen als het survey en de macro-analyses
op geaggregeerd niveau — moet dan zijn de subjectieve ervaringen van de betrokkenen
zelf, hun probleemwaarnemingen en hun probleemoplossingen.
Malinowsky staat hier niet alleen. Veel onderzoekers naar werkloosheid in meer algemene zin, en de relatie werkloosheid — criminaliteit in meer specifieke zin, komen tot
vergelijkbare conclusies. Macro-studies moeten aangevuld worden met meer individuele
gevalsstudies of studies naar specifieke categorieën.49 Fineman verwijst ondermeer
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naar onderzoek waarin individuele jonge mensen worden gevolgd op hun pad van baan
naar werkloosheid of als werkloze schoolverlater (Farrington et al. 1986; Viscusi, 1986
in: Fineman, 1990: 94). In het overzichtsartikel van Hagan (1993) over de sociale
inbedding van delinquentie (waarvoor hij verwijst naar Granovetter, 1985 en 1992)
worden meerdere etnografische studies over Amerikaanse gettojongeren (gangs) en een
panel-onderzoek naar arbeidersjongeren in London (het bekende (longitudinale) panelonderzoek van West en Farrington) besproken. Ook Box is een sterk voorstander van
dit soort onderzoek.50 De aangehaalde publikaties laten zien dat het definitieve antwoord wellicht nog niet gegeven is, maar er blijkt zo langzamerhand duidelijke consensus te bestaan over een samenhang tussen werkloosheid en (vermogens)criminaliteit op
micro-niveau.51 Sánchez Jankowski (1991, 1995) etnografische onderzoeken vormen
daarvoor overtuigende voorbeelden.52

2.3.1

Uitkeringspositie en fraude

Als specifieke vorm van criminaliteit voor werklozen of mensen met een sociale uitkering kan fraude worden genoemd. De belangstelling voor uitkeringsfraude kan worden
gezien als het gevolg van een omslag in het politieke en ideologische klimaat ten
aanzien van het stelsel van sociale zekerheid en de positie van uitkeringsgerechtigden
(cf. Terpstra, 1994). Vergeleken met de beeldvorming in de jaren tachtig over uitkeringsontvangers is de beeldvorming in de jaren negentig veel negatiever; hiermee samen
hangt ook de omslag in beeldvorming ten aanzien van armoede. De uitkeringsgerechtigde wordt veelal gezien als calculerend burger; armoede als een individueel falen.53
Ook in de relatie uitkeringspositie en fraude gelden weer vergelijkbare problemen als
bij de meer algemene relatie werkloosheid — criminaliteit.54 Van Eck (1994) heeft in
het GAK-overzicht 20 relevante publikaties, waarvan 16 uit de periode 1999 t/m 1994,
onderzocht. Fraude55 omvat niet alleen uitkeringsfraude, maar ook premie- en belastingfraude en fraude met allerlei subsidieregelingen. In het literatuuronderzoek is de
aandacht vooral uitgegaan naar zwarte en witte fraude. Van zwarte fraude wordt in het
rapport gesproken als iemand naast zijn uitkering bijverdient zonder dat hij en zijn
werkgever daarover premies en belasting betalen en zonder dat hij er opgave van doet
aan de instantie(s) waarvan hij een uitkering ontvangt (het ’zwarte circuit’). Men
spreekt van witte fraude als iemand naast zijn uitkering bijverdient terwijl hij en zijn
werkgever daarover wèl premies en belasting betalen, maar hij deze bijverdiensten niet
opgeeft aan de instantie waarvan hij de uitkering ontvangt. Ook hier weer het onderscheid in gepleegde fraude, geconstateerde of opgespoorde fraude en ’dark-number’
fraude.56
Uit de bestudeerde literatuur57 wordt duidelijk dat uitkeringsgerechtigden een groot
aantal redenen hebben om te frauderen. Naast de gelegenheid, het normbesef (normvervaging) kan er ook sprake zijn van berekenend gedrag (calculerende burger).58 Van
Eck constateert dat slechts in vijf van de twintig publikaties één of meer theorieën
worden aangehaald om het verschijnsel fraude te verklaren (de anomie-theorie van
Merton (1968); ’machts-’ en labellingstheorieën’ (Becker, 1963; Goffman, 1980; Elias

38

Het peilen van de diepte

en Scotson, 1985), subcultuurtheorieën (Stanley Cohen, 1980); de ’losing-ground-theory’ van Murray (1984)59 en het functioneren van ambtenaren in ’street-level bureaucracies’ (Child, 1972; Kagan, 1978 en Lipsky, 1980; zie ook Miedema, 1993). Rationele
besluitvormingstheorieën (Lindley, 1985; Kozielecki, 1981) waren afwezig (zie Van
Eck, ibid.: 15-16).60
Brunt et al. (1993) hebben de achtergronden van uitkeringsfraudeurs en uitkeringsfraude
nader onderzocht (zie ook de samenvatting in: Van Eck, 1994: 37-38). Ze hebben vier
benaderingen onderscheiden, die in de literatuur als verklaringsgrond dienen om uitkeringsfraude61 te beschrijven. Samengevat:
1. Een overmaat aan regelgeving leidt tot toenemende afhankelijkheid van staatszorg
en leidt bij burgers tot omzeiling van regels. Uitkeringsfraude als onbedoeld gevolg van
de verzorgingsstaat.
2. De werkwijze van uitkeringsinstanties leidt tot problemen bij toepassing en uitvoering en categorisering van groepen cliënten in ’deserving’ en ’undeserving’. Cliënten
hebben een ’gebruikersruimte’ om binnen de gestelde regels voordelen te behalen of
nadelen te vermijden.
3. In de meer criminologische benaderingen worden wetsovertreders/fraudeurs gezien
als mensen met weinig maatschappelijke en affectieve bindingen. Hoe zwakker de
maatschappelijke positie, des te groter de bereidheid om regels te overtreden. Voorts
worden verklaringen gezocht in specifieke armoedeculturen en afwijkende subculturen
in het algemeen.
4. Afwijkend gedrag kan ook een rationele keuze zijn (kosten-baten analyse). Men kan
spreken van calculerende burgers, autonomen met een eigen, onderscheiden cultuur,
of ’onwetende’ burgers (Brunt et al., 1993: 2-3, zie aldaar ook voor literatuurverwijzingen).62 In dat kader kan ook de discussie over de normvervaging of afnemend
normbesef worden genoemd en het ontstaan van een uitkeringscultuur (cf. Terpstra en
Gunther Moor, 1994).63
Brunt et al. verwerpen de homogeniteitsthese van de groep uitkeringsafhankelijken en
dus ook die van de groep uitkeringsafhankelijken die fraude plegen.64 Omdat de grenzen tussen oneigenlijk gebruik, misbruik en illegaal gebruik van uitkeringen, zeker in
de belevingswerelden van betrokken zelf, lang niet altijd scherp zijn te trekken is de
demarcatielijn tussen legaal en illegaal gebruik vaag. Brunt et al. komen op basis van
hun onderzoek tot een drietal categorieën ’fraudeurs’: een groep die opzettelijke fraude
pleegt met het oog op zelfverrijking; een groep waarin fraude niet door de sociale
omgeving wordt afgewezen; een groep pechvogels door gebrek aan regelkennis.65
Complementair aan de laatste groep zou de groep genoemd kunnen worden die door
een gebrek aan adequate institutionele kennis en vaardigheden minder krijgen/aanvragen
dan waar ze recht op hebben.
Het langdurig moeten leven van een uitkering op minimaal niveau kan leiden tot criminaliteit en vormen van uitkeringsfraude. De uitkering, of breder het stelsel van sociale
zekerheid, schiet dan op twee punten tekort. In de eerste plaats lijkt voor een aantal
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mensen de hoogte van de uitkering structureel te laag (schuldenproblematiek, armoedeval66) en in de tweede plaats werkt de sociale controlefunctie voor een aantal mensen
niet (cf. Terpstra, 1994: 23-24). Al dan niet in samenhang leiden deze factoren tot
ontduiking van regels en meer delinquente oplossingen. Brunt et al. wijzen theorieën
over de persoonlijkheid van de dader als niet-sociologische verklaring af.67 In hun
sociologisch gezichtspunt gaan Brunt et al. er vanuit dat het gedrag van mensen, wat
de persoonlijkheid van mensen ook mag zijn, tot op grote hoogte is te verklaren door
hun lidmaatschap van sociale groeperingen en de opvattingen die daarbinnen gelden.
Ze noemen onder andere de beheersingstheorie (’containment theory’) van Reckless
(1967) en de controle-theorie (’control theory’) van Hirschi (1969), maar hebben daar
bezwaren tegen.68 Zij sluiten zich aan bij de anomie-theorie van Merton (1957), de
subculturele benadering van Ohlin en Cloward (1960) en Howe (1990). Godschalk
(1993) geeft voorts aan dat het wellicht zinniger is voor verschillende vormen van
uitkeringsfraude naar verschillende verklaringen te zoeken.69 In deel III kom ik hierop
terug.

2.4

Samenvatting

Uit de bestudeerde literatuur is duidelijk geworden dat er weliswaar veel onderzoek is
verricht naar de relatie werkloosheid — criminaliteit, maar tevens dat er weinig consensus bestaat over de vraag of er een relatie is, of, als er wel een relatie is, hoe deze
relatie verloopt. Als er een relatie wordt aangetroffen dan is deze relatie vaak niet
lineair en is evenmin sprake van een directe oorzakelijke of mono-causale relatie tussen
werkloosheid en delinquentie (ondermeer: Albrecht, 1987; Braun, 1990). Naast discussies over allerlei methodologische (technische) problemen kan voorts worden gesteld
dat er weinig vooruitgang is geboekt in het ontwikkelen van een omvattend theoretisch
verklaringskader. Onderzoek op macroniveau biedt weinig zicht op beweegredenen van
werklozen om al dan niet delinquentie als oplossingsstrategie te kiezen. Veel auteurs
wijzen dan ook op de noodzaak van onderzoek onder werklozen zelf. Dit onderzoek is
gebaseerd op bovengenoemd uitgangspunt.
Uitgaande van een fenomenologisch ’leefwereldperspectief’ wordt bij een kleine groep
langdurig werkloze jongvolwassen mannen in detail onderzocht hoe ze hun werkloosheid ervaren en welke problemen ze tegenkomen. De resultaten van dit onderzoek —
de analyse van levensstijlen — worden in deel III vergeleken aan de hand van een
drietal criminologische theorieën: de straintheorie, de sociale controle theorie en de
subculturele benadering, inclusief de nieuwe Britse subculturele theorie. Deze comparatieve werkwijze maakt het mogelijk om de relatie (of de afwezigheid van een relatie)
tussen werkloosheid en (vermogens)delinquentie, inclusief ’fraude’, binnen de aannames
van verschillende theoretische kaders te duiden en te expliciteren.
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29.

De afgelopen jaren is in Nederland een behoorlijk aantal (sociologische en sociaal-psychologische) studies verschenen over werklozen en hun leefsituatie, oorzaken en gevolgen van
werkloosheid en problemen van werklozen. Zo is ondermeer onderzoek gedaan naar een of
meer van de volgende thema’s/probleemvelden: historische ontwikkelingen van de ’armenzorg’; arbeidsmarktontwikkelingen en arbeidsmarktsectoren, (kenmerken van) categorieën
werklozen en controlegroepen, regionale spreiding; relatie met maatschappelijke positie,
opleidingsniveau en arbeidsverleden; duur van de werkloosheid en verloop van de beleving
van werkloosheid; psychisch welbevinden en gezondheid, de relatie werkloosheid en arbeidsongeschiktheid; inkomens- en uitkeringspositie, bijstandsafhankelijkheid, fraude en andere
overlevingsstrategieën, armoede, onderklasse en gettovorming; beeldvorming en publiek
opinie over mensen met een uitkering; gezinsfactoren en gezinsfunctioneren, éénoudergezinnen en de ’feminisering’ van de armoede; arbeidsmarktgedrag, in- en uitstroomcijfers;
woon- en huisvestingssituatie; cultuurdeelname, maatschappelijke participatie en marginaliseringsprocessen; stemgedrag en politieke houdingen, wetsaanvaarding; relaties met arbeidsbureaus en uitkeringsinstanties; etniciteit, leeftijd en gender (zie bijvoorbeeld: Stoffels,
Woorts en Zeldenrust-Noordanus, 1979; Verkleij en Spruit, 1987; Spruit en Tazelaar (red.),
1987; Brunt en Godschalk (red.), 1991; Van Loon, Pauwels en Van Humskerke, 1982;
Becker en Vink, 1985; Schrameyer (red.), 1981; Epema en Valkenburgh, 1984; Miltenburgh
en Woldringh, 1989; De Goede en Maassen, 1988; Maassen en De Goede, 1987, 1988;
Overbekking, Van Rossum en Woldringh, 1983; Hagenaars, De Vos en Van Praag, 1987;
Ovesen, 1977; Kloosterman, 1987; Van Loo, 1981; Köbben en Godschalk, 1986; Ten Have
en Jehoel-Gijsbers, 1986; Horst, 1988; Ter Huurne, 1988; Valkenburg en Ter Huurne, 1983;
Woldringh, Miltenburg en Peters, 1987; Schaufeli, 1988; Woldringh en Miltenburgh, 1988;
Woldringh en Van Rossum, 1983; Merens-Riedstra, 1983; De Jonge, 1977; Van Haaster en
Salverda, 1977; Tazelaar en Sprengers, 1984; Spruit, 1984; Maarse, 1984; Schuyt en Van der
Veen (red.), 1986; Kroft, Engbersen, Schuyt en Van Waarden, 1989; Engbersen en Van der
Veen, 1987; Engbersen, 1984, 1989; Brunt, Grotenbreg en Ronden, 1993; Godschalk, 1993;
Van Praag, Bispo en Stam, 1993; Ten Grotenhuis, 1993). Voor dit onderzoek zijn met name
de studies van Miltenburgh en Woldring van belang. In hun publikatie van 1989 beperken
zij zich tot de maatschappelijke positie van mannelijke bijstandscliënten die langdurig werkloos zijn en de problemen die daar het gevolg van zijn en die van vergelijkbare mannen die
er wel in zijn geslaagd een baan te vinden. Het gaat daarbij om twee leeftijdsgroepen: jongeren van 18-22 jaar en mannen van 30-34 jaar. Hoewel hun theoretisch kader voornamelijk
ontleend wordt aan de stressbenadering bieden met name de resultaten over jongeren een
vergelijkingsmogelijkheid in meer statistische zin.

30.

Recentelijk is de nota ’De andere kant van Nederland. Over preventie en bestrijding van stille
armoede en sociale uitsluiting’ verschenen (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1995). "Ondanks het uitgebreide stelsel van sociale voorzieningen en een adequaat
niveau van het sociaal minimum, komt ook in Nederland armoede voor. Niet als collectief
verschijnsel, maar veeleer individueel bepaald. Wel kan de kans dat men het niet redt verband houden met de situatie waarin men, als groep, verkeert. De samenhang met de toekomstverwachting is misschien wel het meest onderscheidende kenmerk. Als er geen uitzicht
bestaat op verandering in de leefsituatie, op werk of inkomensverbetering, is de kans op
materiële armoede groot. Als de naaste omgeving onvoldoende houvast biedt, de aansluiting
op de moderne samenleving niet tot stand komt of de toegangsdrempel tot voorzieningen te
hoog blijkt, dreigt sociaal isolement. Materiële armoede en sociale uitsluiting zijn verschillen-
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de verschijningsvormen van eenzelfde problematiek: een te grote groep mensen die zich aan
de kant voelt staan. [..] Armoede in Nederland is het probleem van mensen zonder sociaal
en economisch perspectief" (De andere kant van Nederland, 1995: 3). Zo blijkt dat het aantal
huishoudens met een problematische schuld wordt geschat op 150.000 à 200.000. Op basis
van beschikbaar onderzoek kan worden geconcludeerd, dat als een huishouden met een
minimumuitkering in de schulden zit, de kans groot is - namelijk één op de drie - dat deze
schuld problematisch is (ibid.: 12). Voor meer cijfermatige gegevens verwijs ik eveneens naar
deze nota.
31.

...unemployment helps to create conditions conducive to an increase in crime. They are
general propositions, and do not tell us how a specific individual behaves" (Fineman, 1990:
93).

32.

"Uit bijna alle daderonderzoeken blijkt dat we te maken hebben met een specifieke groep:
jonge mannen met een lage opleiding, een weinig florissant arbeidsverleden en veel recidive"
(Eijken, 1994: 63).

33.

De oververtegenwoordiging van werklozen onder gepakte daders kan niet worden beschouwd
als eenduidig bewijs voor het bestaan van een relatie tussen werkloosheid en criminaliteit.
"It is rather like saying that because most alcoholics drink tea, tea drinkers are more likely
to become alcholics" (Crow et al., 1989: 5).

34.

Met name Jongman, als hoogleraar criminologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft
in de jaren zeventig en tachtig met verschillende medewerkers systematisch onderzoek
gedaan naar de selectiviteitsprocessen in aangiftebereidheid, opsporing en wijze van afhandeling (opmaken processen-verbaal) door de politie, sepot- en vervolgingsbeleid Openbaar
Ministerie en straftoemeting door de rechterlijke macht. In de verschillende fasen van de
rechtsgang blijkt volgens Jongman telkens weer dat de klasse van de verdachte een cruciale
rol speelt om al dan niet over te gaan tot seponeren dan wel vervolgen, straffen of niet
straffen. Verder is er in Groningen onderzoek gedaan naar het belang van sekse en het
behoren tot een etnische minderheid. De conclusie die uit deze reeks onderzoeken getrokken
kan worden is dat mensen uit de lagere milieus, sociaal zwakkeren en werklozen, jongeren
en ongehuwden, mensen uit etnische minderheden, vaker vervolgd en vaker zwaarder gestraft
worden (zie Jongman, Timmerman en Kannegieter, 1984). Jongman stelt dan ook dat Vrouwe
Justitia met twee maten meet. Op basis hiervan poneert Jongman zijn verzetstheorie. Mensen
in achtergestelde posities merken dat ze, ondanks de gelijkheidsideologie, steeds weer aan
het kortste eind trekken met betrekking tot inkomen, opleiding, vinden van werk, machts- en
hulpbronnen. Jongman merkt dan ook op dat iedere maatschappij zijn eigen criminaliteitsniveau verdient; hoe ongelijker de maatschappij, hoe hoger de criminaliteit. Deze uitspraak
wordt evenwel betwist; door het soort onderzoek van Jongman, vaak gebaseerd op staten van
inlichtingen en andere justitiële documentatiebronnen, is het gebruik van motivatiefactoren
bij verdachten en daders (perceptie ongelijkheid en gevoelens van achterstelling) niet rechtstreeks te achterhalen (zie daarvoor: Ploeg, 1991). "Door anderen is erop gewezen dat de
empirische relatie tussen werkloosheid en criminaliteit zowel in historisch perspectief als
internationaal-vergelijkend minder sterk is dan Jongman veronderstelt (Belknap, 1989; Van
Dijk, 1991). Landen als Zweden, Nederland en Australië kenden in de periode 1975-1985 een
relatief egalitaire maatschappijvorm maar werden toch geconfronteerd met een criminaliteitsstijging zonder weerga. Hoewel het alleszins aannemelijk is dat structurele werkloosheid
en de daardoor veroorzaakte gevoelens van achterstelling of uitzichtloosheid een bron zijn
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van criminele motivaties, lijkt de herleiding van het criminaliteitsprobleem tot uitsluitend de
werkloosheid een versimpeling" (Van Dijk et al., 1995: 99). Een ander bezwaar tegen de
verzetsthese van Jongman wordt door Schuyt geformuleerd: "Een grondig fenomenologische,
psychologische en psycho-analytische benadering van onrechtgevoelens (Bergler en Meerloo,
1963) in plaats van een al te positivistische en te snelle operationalisering van het begrip
onrechtgevoel zou de klassieke Jongman-these zelfs krachtiger maken en sterker te verdedigen. Zelf heb ik het empirisch betwistbaar geacht dat het onrechtgevoel bij niet- of slechtgeschoolde jongeren uit de lagere lagen van de bevolking juist de vorm aannam van gevoelens
van maatschappelijk onrecht in de zin van verzet tegen de inkomensverdeling in abstracto,
tegen het stelsel van maatschappelijke ongelijkheid in abstracto en vooral tegen onrecht in
macro-termen (Schuyt, 1989). Maar het proefschrift van Ploeg deed dat juist wel. Het kleine
onrecht - in de opvoeding door onbeholpen ouders uit de lagere milieus, door denigrerende
en treiterende onderwijzers, door schofferende ambtenaren en politiemensen; kortom het
concreet ervaren onrecht, voortkomend uit de maatschappelijke ongelijkheid - is veel directer
verbonden met onverschilligheid en criminaliteit. Uit al die verzamelde onrecht-ervaringen
wordt ressentiment geboren en ontstaat de tolerantie jegens wetsovertredingen. Dit zou mijn
aanvullende suggestie zijn voor Jongmans ongelijkheidsthese" (Schuyt, 1993: 31; zie ook
Schuyt, 1995: Hoofdstuk 10: De omweg van de onverschilligheid: jeugdcriminaliteit nader
verklaard: 136-155).
35.

De positie van jongeren uit etnische minderheden wijkt in meerdere opzichte negatief af ten
aanzien van hun Nederlandse leeftijdgenoten (materieel, gezinssituatie, onderwijs, werk en
werkloosheid, culturele en maatschappelijke participatie, justitie-contacten) (zie voor een
overzicht: Bovenkerk, 1994; voor geïmmigreerde Curaçaose jongeren: Van Hulst en Bos,
1994. Voor de Amerikaanse situatie verwijs ik naar een ’review essay’ van Short, Jr (1991),
waarin hij een drietal boeken bespreekt over armoede, etniciteit en misdaad in Amerikaanse
steden en veranderingen en continuïteit in stedelijke veranderingsprocessen.

36.

Naast onderzoek naar economische crisis en criminaliteit kan men ook een ’tegenbeweging’
onderscheiden, die stelt dat criminaliteit vooral positief gerelateerd is aan industrialisering
en economische groei (’welvaartscriminaliteit’) (cf. Malinowski, 1983: 237; Steinhilper, 1976;
Van Dijk, 1991). Zie voor een meer economische visie op de ontwikkeling van de criminaliteit: Theeuwes en Van Velthoven, 1994.

37.

"Economic recession in the 1970s created new interest in the possible links between youth
unemployment and youth crime in the early 1980s (Münder et al., 1987; Kaiser, 1993)"
(Albrecht, 1996: 285).

38.

"But despite considerable increases in unemployment rates among juveniles and young adults,
the proportion of those unemployed and suspected of having committed a criminal offence
decreased. These diverging trends in the development of youth unemployment and criminal
involvement of unemployed youth do not suggest a causal relationship between the two, but
points only to a re-enforcing impact of unemployment at best" (Albrecht, 1996: 285).

39.

"A good summary of the main results of these analyses (analyses that establish a relationship
between indicators of the economy, such as the unemployment rate or the per capita income,
and imprisonment, S.M.) can be found in an article by Theodore Chiricos and Miriam Delone
(1992), in which they have systematically assessed the results of fourty-four empirical studies: "(t)he evidence suggests that independent of the effects of crime, labor surplus is
consistently and significantly related to prison population, and the admission when time-series
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and individual level data are used" (1992: 421). Most of these studies were based on American data. In Europe, however, evidence of a correlation between change in the economy and
change in imprisonment rates has been shown in studies concerning England and Wales (Box
& Hale 1982 and 1985; Young & Brown 1993), France (Laffargue & Godefroy 1989; Young
& Brown 1993), Italy (Melossi 1985a), Switzerland (Killias & Grandjean 1986; Eisner 1987),
Germany (Young & Brown 1993), with conflicting results for the Netherlands (Young &
Brown 1993; De Haan 1990) and negative ones for Poland in its "socialist" period (Greenberg 1980)" (Melossi, 1995: 81-82).
40.

Een hoofdvraag hier is of er een relatie bestaat tussen de toegenomen gevangenispopulatie,
groei aantal gedetineerden, groei capaciteit, op stapel staande uitbreidingsplannen, en de
economische crisis en werkloosheid. Deze zogenaamde ’unemployment-imprisonment hypothesis’ (Box, 1987) is voor Nederland door De Haan (1990) gedetailleerd onderzocht (zie met
name Hoofdstuk 3). Ik vat hier De Haan kort samen. Naast een meer Durkheimiaanse sociologische analyse van de historische evolutie van bestraffing en het strafrecht is er ook een
Marxistische benadering waarin de aandacht meer uitgaat naar de geschiedenis van de strafrechtpraktijk en het strafrechtsysteem. Deze laatste benadering vinden we vooral terug bij
’kritische criminologen’, waar de aandacht vooral uitgaat naar analyses van de arbeidsmarkt
en arbeidsmarktcondities. "Unemployment, crime and punishment are seen as naturally destined to move together in the same direction (Melossi, 1985, p. 205)" (De Haan, 1990: 42).
Daarvoor zijn binnen de kritische criminologie meerdere, nogal functionalistische, verklaringsmodellen ontwikkeld: de regulerende functie van het gevangeniswezen in tijden van
economische crisis in kapitalistische produktiewijzen; het criminaliseren van niet-produktieve
elementen (werklozen) en deze(n) gevangen te zetten; in tijden van recessie is er sprake van
meer dwang en repressie; het realiseren van lagere werkloosheidscijfers door niet-produktieve
of lage inkomensgroepen uit te sluiten van de arbeidsmarkt door ze op te sluiten. Gelet op
de massale werkloosheid in het midden van de jaren ’80 - gemiddeld zo’n 4 tot 500.000
werkloze mannen, waarvan 25% drie jaar of langer werkloos - en het relatief kleine aantal
gedetineerden - minder dan 5.000 - is het moeilijk te zien hoe het gevangen zetten, zelfs al
waren alle gedetineerden daarvoor werkloos, van deze groep een invloed kan uitoefenen op
de condities van de Nederlandse arbeidsmarkt. De Haan gaat vervolgens in op de resultaten
van Box: "Attempts to demonstrate an empirical relationship between unemployment and
crime have produced, at best, inconsistent results. After reviewing over thirty studies on this
possible relationship and a dozen more focusing their attention specifically on unemployment
and crime among males, Box and Hale concluded that their results do ’not provide
unambiguous support for the hypothesis that unemployment causes more crime, although if
such a relationship did exist, it would probably be found among young and/or ethnic minority
males’ (Box and Hale, 1986, p. 77). More recently, on the basis of an extensive review of
a dozens of time-series, cross-sectional, longitudinal studies on unemployment and crime,
Box has qualified his conclusion by observing that ’on balance the weight of existing research supports there being a weak but none the less significant causal relationship’ (Box,
1987, p. 96)" (De Haan, ibid.: 43).
Ook de relatie ’unemployment-imprisonment’ geeft geen eenduidige informatie. De Haan:
"As these contradictory empirical results show, a monocausal view of the relationship between unemployment, crime and imprisonment is clearly too simple. What is needed at the
very least is some differentiation with regard to variations in rates of recording, arresting,
convicting and imprisoning according to different age, gender, class and ethnic groups for
specific offences, all of which change over time depending on the social, political and economical conditions. The conclusion is inevitable that the size of prison populations, the number
of prison sentences or their average duration ’do not seem to be a direct function of external
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societal factors such as level of recorded crime or economic conditions’ (Young, W., 1986,
p. 133). Rather than remaining fixated on deterministic explanations, more research is needed
to clarify the social, economic and political factors involved in both unemployment and
imprisonment" (De Haan, ibid.: 44).
Zie voor een bespreking van de these van Box en Hale - in tijden van werkloosheid een
strenger straffen van werklozen door de rechterlijke macht om de bedreigde sociale orde
veilig te stellen -, de studies van Jongman en collega’s, Fiselier, opnieuw de gedetailleerde
bespreking door De Haan. Zijn replicatie van het model van tijdreeksenanalyse van Box en
Hale (1986) - "... it is clear that the number of persons immediately imprisoned, and hence
the average daily prison population, would not be as high if the judiciary did not increasingly
imprison persons in excess of that warranted by the conviction rate (Box en Hale, 1986: 8687) - op de situatie in Nederland laat zien, dat "... the recent rise in the Dutch prison population cannot be explained by unemployment, even though unemployment in the Netherlands
has, indeed, reached dramatic levels. Whereas unemployment seems to have contributed to
increasing crime rates, this has not generally resulted in more people being sent to prison for
longer periods of time. The number of prison sentences has remained more or less stable and,
relatively speaking, even continued to decline. However, the average duration of prison
sentences has increased to such an extent that is has caused the prison population to rise. (...)
Although significant relationships between unemployment status and various decisions in the
criminal justice process have been found repeatedly at the micro level, no significant macro
relationship between unemployment and imprisonment has been established" (De Haan, ibid.:
62-63). De groei van de gevangeniscapaciteit is eerder te wijten aan een gebrek aan voldoende aantallen cellen (het cellentekort, bezwaren tegen het wegzendbeleid) in combinatie met
het opleggen van langere gevangenisstraffen voor ernstige geweldsdelicten en druggerelateerde delicten en het meer gebruik maken van voorlopige hechtenis. In die zin lijkt er, al vanaf
de jaren ’80 (cf. Nijboer, 1993), sprake te zijn van een toegenomen, maar gedifferentieerd
punitief klimaat; de verzwaring - het door individuele strafrechters opleggen van langere
vrijheidstraffen - geldt vooral ten aanzien van de meer ernstige criminaliteitsvormen (zie voor
discussies daarover: Hoe punitief is Nederland?, Moerings, 1994). Hoewel het totaal aantal
opgelegde (onvoorwaardelijke) vrijheidsstraffen in de periode 1980-1990 op het niveau van
15 à 16.000 bleef (in 1992: 19.768), kan worden geconstateerd dat in 1990, vergeleken met
1980, drie keer zo vaak gevangenisstraffen van drie jaar en langer werden opgelegd (1990:
538). Het aantal opgelegde korte vrijheidsstraffen tot één maand liep terug van 9.000 in 1980
naar 5.000 in 1990. De gemiddeld opgelegde straf liep dan ook op van drie maanden in de
jaren ’80 tot zes maanden beginjaren ’90.
41.

"In the simplest world, change in crime rates would explain all the variance in indicators of
the criminal justice system. Therefore, in order to discuss the relationship between the economy and the criminal justice system one would have to discuss the relationship between the
economy and crime. Everything else would follow. Unfortunately, things are by no means
that simple. On the contrary, there is only scattered evidence that a change in crime rates
manifests itself directly in change in convictions and/or imprisonment rates (Young & Brown,
1993: 23-33). This implies whether imprisonment (and crime) rates go up or down" (Melossi,
1995: 79). "It seems closer to reality to suggest that the criminal justice system processes
crime (obviously), but that pressures experienced by the system in doing so have other sources other than, or supplementary to, change in the crime rates. What are these other sources?
As mentioned, there are policy changes: these may be changes in the substantive law, in
procedures, or simply in the practical implementation of the law" (ibid.: 80). " A certain
quantity of punishment seems to be linked, in other words, and independently of other
variables, to the demand of performance that is placed by social elites on workers, a linkage
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that is developed within the public use of moral and legal rhetoric by political, moral, economic and judicial elites. "Crises" tend to be related to the downswing of the cycle (of moral
panic, S.M.) and to the need for restoration of order and discipline. These are associated
therefore with higher imprisonment rates, as demonstrated in the recent American case.
Stability tends instead to be related to the upswing of an economic cycle and to the openess
towards experimentation and innovation. It tends therefore to be associated with lower
imprisonment rates and non-custodial measures, as seen in the recent German case. [..] It has
been noted in fact that the increasing social fragmentation of "post-industrial" (Bell 1973)
or "risk society" (Beck 1994) has been destroying self-identification based on traditional
concepts of class and politics" (ibid.: 90). "So, while once-industrial working class, deeply
disorganized and fragmented, experience a demoralisation, a loss of security, values and a
sense of self-worth and identity, that may certainly result in anomie and crime, the "illegalities" so produced are instantly coopted and put under check as "useful delinquencies"
(Foucault 1975), through the work of recomposition of a symbolic moral universe that
"criminals" kindly present the established society with" (ibid.: 91). Zie verder de bevindingen
van Townsend (1993) over toegenomen inkomensongelijkheid en Hale’s constatering dat: "...
with the shift from welfarism to the theology of the market came tough talking on crime"
(Hale, 1993: 16), geciteerd in Melossi, 1995: 88.
42.

Zo heeft Nils Christie onder de veelzeggende titel ’Crime Control as Industry’ (1993) gewezen op het gegeven van economische en zakelijke belangen in de uitbreiding van het justitiële
en penitentiaire systeem, veiligheidsdiensten en bewakingsorganisaties. In deze sectoren is
sprake van het creëren van werkgelegenheid, investeringen in infra-structurele voorzieningen
(nieuwbouwplannen, capaciteituitbreiding) en deze plannen genieten de steun van de politiek
en het electoraat. Repressie en preventie maken immers zichtbaar dat men het criminaliteitsprobleem, gevoelens van angst en onveiligheid, serieus neemt. "The economy, crime and
crime control are inextricably intermeshed" (Joutsen, 1995: 10).

43.

In het eerste overzicht worden 4 studies besproken (Leveson, 1976; Brenner, 1976; Kraus,
1978; Martens, 1978). Hierbij gaat het vooral om analyses van geaggregeeerde data tussen
jeugdwerkloosheid en jeugdcriminaliteit. In het tweede overzicht worden 9 studies besproken
(Tropin, 1977; Bialek, 1976/1977; Rager, 1977; Schwind & Clesinger, 1978; Kupke & Kurry,
1977; Kraus, 1978; Martens, 1978; Albrecht & Lamnek, 1979; Steffen, 1979). In deze studies
worden correlaties tussen individuele kenmerken en de samenhang tussen jeugdwerkloosheid
en jeugdcriminaliteit geanalyseerd.

44.

"Het gaat bij deze vormen van onderzoek (studies op aggregaat-niveau S.M.) om vrij ruwe
vergelijkingen waaraan geen vergaande conclusies kunnen worden verbonden; hoogstens kan
worden aangegeven dat er aanwijzingen zijn dat macro-economische ontwikkelingen als een
stijging van het werkloosheidsniveau samenhangen met het criminaliteitsniveau en het aantal
opgelegde gevangenisstraffen. Het algemene beeld dat uit deze onderzoeken naar voren komt
is dat er sprake is van een positief verband tussen het werkloosheidsniveau en deze variabelen" (Kannegieter, 1994: 34).

45.

Zie voor een overzicht van de relaties tussen geaggregeerde werkloosheidscijfers en criminaliteitscijfers - ’de U-C relationship’ - met name het artikel van Land et al., 1995. Zij melden
onder andere reviews van Gillespie (1978, 13 studies onderzocht); Long en Witte (1981, 16
studies), Freeman (1983, 18 studies) en Chiricos (1987, 63 studies). "By far the most comprehensive of these is the Chiricos review; he surveyed some 42 studies that use cross-sectional
data (at the intracity, city, county, state/province, or nation levels) and 21 studies that use
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time-series data. Most of the latter were based on national-level U.S. time series, although
some focus on other nations or use city- or state-level U.S. data. Most of the cross-sectional
studies surveyed by Chiricos use data from 1960 or 1970, but some date back to 1950 and
others are based on various years in the 1970s. Most of the time-series studies are based on
annual data for the post-World War II years and end in the 1970s, but some go back as far
as 1935 (U.S. data) and others as far as 1894 (England and Wales data). Substantively,
Chiricos noted that the first three of these literature reviews conclude (or were subsequently
interpreted by other analysts to conclude) that the U-C relationship is positive but weak and
generally insignificant. This, he argues, created a "consensus of doubt" in the mid-1980s
about the existence of a consistent, definite, positive relationship between unemployment and
crime rates. Based on his analysis and comparisons of many estimated U-C relationships in
these studies, Chiricos concludes, by contrast, that "evidence favors the existence of a positive frequently significant U-C relationship" and that this is especially true since 1970 for
property crimes (1987: 203). Elsewhere, he concludes that the positive and significant U-C
relationship is more likely to be found in studies based on less-aggregated units of analysis
such as intracity studies. To explain this, he suggests that there is less aggregation bias at the
lower levels of analysis; that is, "the lower and smaller units of analysis are more likely to
be homogeneous, thereby reducing variation within each unit and allowing for more meaningful variation between units" (1987: 195). This focus on the identification of those conditional or contextual circumstances under which a definite relationship between unemployment
and crime rates will be found is a major contribution of Chiricos’s survey of extant U-C
research" (Land et al., 1995: 56-57; zie verder hun eigen onderzoek over de ’Cantor Land
thesis’ met betrekking tot de het belang van ’crime motivation and crime opportunity’, Land
et al., ibid.: 58 e.v.)
46.

Door onderzoekers die te rekenen zijn tot de labeling-, interactionistische of conflict theorie,
is deze relatie herhaaldelijk aangetoond. "One result of the latter theoretical contributions is
an extensive literature on the impact of social and economic inequality on juvenile and
criminal justice decision making. Scholars have examined the determinants of police contacts,
arrest, detention, adjucation, and disposition patterns with regard to the juvenile justice
system. In the adult criminal justice system, comparable and additional decision points have
been investigated, encompassing arrest, charging, pretrail detention, plea bargaining, disposition, and sentencing outcomes. The findings of this literature are voluminous (e.g, Chilton
and Galvin 1985; Krohn et al. 1983; Miethe and Moore 1985; D. Smith 1986; Visher 1983;
for reviews see Chesney-Lind 1987; Hagan and Bumiller 1983; Kleck 1981; Zatz 1987)
(Hagan en Peterson, 1995: 5). Zie voor de Nederlandse onderzoeken naar processen van
selectiviteit in de rechtsgang of ’klassejustitie’: R.W. Jongman en medewerkers (1981, 1982,
1987, 1988, 1991, 1993).

47.

Deze studies "... utilize (...) individual-level data over lengthy periods of time (...) (that) make
it difficult to ascertain if offenses occurred while employed, unemployed, or out the labour
force" (Good et al., 1986: 220). Fineman stelt evenwel: "This overview of major points from
studies on unemployment and crime suggests that joblessness cannot be dismissed as irrelevant to crime - especially crimes against property. The total evidence is far from watertight,
and it may never be so, given the complexity of the many factors involved" (Fineman, 1990:
96).

48.

"Arbeitslosigkeit wird offenbar in den meisten Untersuchungen - ganz in Anlehnung an die
klassischen Mehr-Faktoren-Ansätze - als ein Faktor mit quasi auf der Hand liegenden negativen Folgewirkungen auf das Verhalten angesehen. Entsprechend "kürzschlüssig" sind in der
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Regel jedenfalls die Vorliegenden Versuche einer empirischen "Beweisführung" (Malinowsky, 1983, p. 246). Zijn in meer detail geuite bezwaren tegen analyses op aggregaat-niveau
en op individueel niveau laten we hier verder rusten.
49.

Zo stelt Fineman: "Further individualistic, longitudinal studies should help firm up the
picture, and importantly, tell us more about those people most vulnerable to the trigger
effects of unemployment. Already we have a good hunch: unemployment is likely to motivate crime where the social scene is set for - high social deprivation, poor academic attainment,
black youths, delinquent peer groups, and poorly cohesive families" (Fineman, 1990: 97).
Ook Joutsen komt in zijn algemeen verslag naar aanleiding van het 11de Criminologische
Colloquium over ’Crime and Economy’ (1995) tot de conclusie dat het gebruik van geaggegreerde data op nationaal niveau haken en ogen kent: "... the data used tends to be aggregated on the national level, and insufficient attention is paid to local differences. It is difficult
to adduce from developments on a national level what impacts these developments may have
on certain groups in society, such as young, urban unemployed males, or for that matter, on
the chief executive officers and managers of companies in financial difficulties. Aggregated
data may be suitable for macro-level theories, but do not help in testing micro-level theories"
(Joutsen, 1995: 150).

50.

"... properly targeted research on young males (...) which considers both the meaning and
duration of unemployment, as well as measuring crime through self-reported techniques, and
relating this to those periods after being made unemployed, is the only way of settling this
issue (causale relaties tussen werkloosheid en delinquentie, S.M.)" (Box, 1987: 96-97).

51.

"The relationship between unemployment and crime is highly complex. The effects of unemployment on crime have not so far been succesfully isolated from a wide range of other
socio-economic factors, such as income distribution and inequality; urban deprivation and
deficits in education (see Tarling, 1982; Box, 1987; Belknap, 1989). What evidence there is
suggests that the relationship between unemployment rates and crime rates is equivocal.
However, at the individual level, particularly amongst young males, there is some evidence
to suggest that boys are more likely to commit offences, particularly property offences,
during periods of unmployment (Farrington et al., 1986). There are a number of reasons why
unemployment could lead to crime, from lack of income to boredom, demoralisation and the
de-stabilisation of the family unit. It is known that unemployment can precipitate family
break-up and that this in turn may increase the vulnerability of children within the family to
become delinquents (Lenkowski, 1987). It is also known that criminals are more likely to be
unemployed than non-offenders (Association of Chief Officers of Probation, 1993) and that
unemployed youth are more likely than those working to hang around the streets and seek
or succumb to opportunities to commit offences (Rutter and Giller, 1983). On balance,
therefore, it would appear that while there is little evidence to support a causal relationship
between unemployment and crime, they are likely to reinforce one another" (Graham en
Bennet, 1995: 42).
In The Guardian van 19 januari 1996 werd verslag gedaan van een onderzoek van het Engelse Home Office onder 2.500 jongeren in de leeftijd 14-25 jaar. In de samenvatting van Alan
Travis over deze studie ’Young People and Crime’: "A new class of career criminal involving nearly a third of young men is being generated partly by youth unemployment... The
official study challenges the Government’s dismissal of a link between crime and joblessness
and warns for the first time there is a generation of young men who are no longer "growing
out of crime" by their late teens. Instead growing numbers of young men in their twenties
are becoming involved in crime, particular theft and fraud. By the age of 25 more than 30
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per cent of young men are involved in some form of crime - and that excludes illegal use
drug or motoring offences - and the study says there is no guarantee that they will not go on
to a lifetime of offending. They do seem to grow out of violence and vandalism. The report
says the lack of a prospect of a job is making it far more difficult for a large section of the
younger generation to "grow up" ... The Home Office study concludes: "Young men are
finding it more difficult and taking longer to make the transition to adulthood. But with the
declining number of young people in employment, the capacity for the world of work to
provide a rite of passage for young males has diminished. [..] The research shows that female
offenders who complete their education, leave home, set up their own independent lifestyle
and begin to form families of their own have a high chance of giving up crime. For male
offenders, however these life events do not seem to have the same effects."
52.

Omdat ik in mijn onderzoek geen participerende observatie heb gedaan, is het onderzoek niet
etnografisch in strikte zin. "Not all the studies that claim (or are categorized) to be ethnographic are in fact ethonographic in a participant-observation sense. Those who are doing indepth interviewing of subjects where the subjects live often consider what they are doing
etnographic. Yet, it is more accurate to understand that they are interviewing, not doing etnography" (Sánchez Jankowski, 1995: 80/311). Het grote verschil tussen participerende observatie en de methode van diepte-interviews is dat de laatste vorm ex post facto onderzoek is,
waarin de verkregen gegevens inductief geanalyseerd worden. ’Etnografische’ beschrijving
zoals ik de term losweg gebruik, refereert vooral aan de gedetailleerde beschrijvingen van
levenslopen en het gebruik maken van interviewcitaten om de onderzochten zelf aan het
woord te laten komen.

53.

Tot het midden van de jaren tachtig, begin jaren negentig bestond in brede kring een redelijk
positieve houding en politiek draagvlak ten aanzien van mensen met een uitkering en het
sociale zekerheidsstelsel. De nadruk lag op de structurele oorzaken van uitkeringsafhankelijkheid, op de individuele gevolgen (marginalisering, deprivatie) en op het vinden van
collectieve oplossingen en gedeelde verantwoordelijkheid voor maatschappelijke problemen
van uitkeringsafhankelijkheid en armoede. "De thans dominant wordende visie op armoede
en uitkeringsafhankelijkheid lijkt op alle drie genoemde dimensies juist tegenover gestelde
accenten te leggen. Er wordt (weer) meer nadruk gelegd op de individuele oorzaken van
armoede, de collectieve gevolgen van uitkeringsafhankelijkheid (zoals de collectieve lastendruk of de geringe arbeidsparticipatie) en op de individuele verantwoordelijkheid voor het
vinden van oplossingen. Deze verschuiving in visie op armoede leidt ertoe dat de oorzaken
en oplossingen voor uitkeringsafhankelijkheid (weer) moeten worden gezocht in de gedragingen en normen van uitkeringsgerechtigden zelf. De tendens dat de gevestigden de buitenstaanders een slechte moraal, een ondeugdelijk normbesef en een onvoldoende verantwoordelijkheid toeschrijven, gaat daarmee een volgende ronde in (zie Elias en Scotson, 1976)"
(Terpstra, 1994: 18). De bereidheid om stevig te bezuinigen op uitkeringen wordt groter, de
plichtenkant van uitkeringsgerechtigden aangescherpt (sollicitatieverplichting, verruiming
begrip passend werk) en de verdenking van misbruik groter (zie ook Sociaal en Cultureel
Planbureau 1990, 1992, 1994, 1996).
De doelstellingen van het sociale zekerheidsbeleid (Sociale Nota 1993, Tweede Kamer
1993/1994a: 53-54) worden nu als volgt omschreven: - het wegnemen van factoren in de
sociale zekerheid die remmend werken op de arbeidsparticipatie; - het toevoegen en versterken van instrumenten en prikkels tot preventie en reïntegratie; - het wegnemen van elementen
in regelgeving en uitvoeringspraktijk die misbruik en oneigenlijk gebruik in de hand werken;
-een juiste regeltoepassing, waarbij een evenwicht moet worden nagestreefd in de belangen,
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bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen (centrale en lokale overheid, burgers, sociale partners) (Sociaal en Cultureel Planbureau, 1994: 183).
54.

"De laatste tien jaren is fraude in Nederland veelvuldig onderwerp van wetenschappelijk
onderzoek geweest. Dit onderzoek varieert sterk qua discipline, onderzochte wetgeving,
onderzoekspopulatie, vraagstelling, methode en theoretische invalshoek" (Van Eck, GAK
Literatuuronderzoek uitkeringsfraude, 1994: 7).

55.

Fraude ofwel misbruik is door de ISMO (Interdepartementale Stuurgroep Misbruik en Oneigenlijk gebruik, 1985) gedefinieerd als: "Het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig
verstrekken van gegevens ten einde ten onrechte overheidsuitkeringen te verkrijgen dan wel
ten onrechte niet, of tot een te laag bedrag betalen van heffingen aan de overheid" (ISMO,
1985: 58). Deze ruime definitie omvat het gehele zwarte circuit. Hierin gaan volgens economen ongeveer 10% van ons nationale inkomen om (Pen, 1983)" (Van Eck, GAK literatuuronderzoek uitkeringsfraude, 1994: 9). Oneigenlijk gebruik wordt door de ISMO als volgt
gedefinieerd: "Het door het aangaan van rechtshandelingen, al dan niet gecombineerd met
feitelijke handelingen, verkrijgen van overheidsuitkeringen of het niet danwel tot een te laag
bedrag betalen van heffingen aan de overheid, in overeenstemming met de bewoordingen van
de regelgeving maar in strijd met het doel en de strekking daarvan" (ISMO, ibid.: 58). In de
herziene Richtlijn Uitkeringsfraude 1993 (Richtlijn voor het doen van aangifte of het opmaken van proces-verbaal ter zake van fraude met sociale uitkeringen, Stcr 31, 15 februari 1993,
van kracht geworden op 1 april 1993) wordt fraude als volgt gedefinieerd: "Het ten onrechte
of tot een te hoog bedrag ontvangen van een uitkering als gevolg van het verstrekken van
onjuiste of onvolledige inlichtingen dan wel het ten onrechte in het geheel niet verstrekken
van inlichtingen aan een uitvoeringsorgaan van de sociale zekerheid" (zie: Stal, Van Ruth en
Woldringh, 1993, aangehaald in Van Eck, 1994: 58).

56.

De toename van het aantal zaken tegen steunfraudeurs wordt vooral veroorzaakt door de
aanpak van de zogeheten witte fraude. Het gaat hier om mensen met een uitkering die tevens
loon uit arbeid ontvangen. De constatering van deze fraude is relatief makkelijk te ontdekken
door de bestanden van de belastingdienst en uitkeringsinstanties onderling te vergelijken op
het sofi-nummer. Zwarte fraude, mensen met een uitkering die op niet-legale wijze bijverdienen (zwart werk), is moeilijker te traceren, maar kent vermoedelijk een grotere omvang.
In 1992 werden door Sociale Diensten, bedrijfsverenigingen en opsporingsinstanties ongeveer
6.000 verdachten van fraude met sociale voorzieningen aangepakt. In 1994 waren er dat
ongeveer 12.600 en de schatting van het in Arnhem gevestigde fraudeteam, dat de opsporing
landelijk coördineert, bedraagt voor 1995 13.200 zaken. Zie voor recent onderzoek naar
zwartwerkfraude: Coolsma et al., 1996; voor een bespreking van Nederlandse literatuur over
fraude: hoofdstuk 3: 41-46.

57.

Zie voor het overzicht van de geraadpleegde studies - waarin systematisch: discipline; onderzochte wetgeving; onderzoekspopulatie; probleemstelling; opdrachtgever; schatting omvang
fraude; oorzaken fraude; kenmerken fraudeurs (risicogroepen); toegepaste onderzoeksmethoden, aangehaalde theorieën en suggesties voor aanpak fraude worden geanalyseerd: Van Eck,
1994.

58.

"Het spreekt vanzelf dat iemand alleen kan besluiten om te frauderen als hij daartoe in de
gelegenheid is. Of hij daartoe ook over gaat, hangt af van zijn normbesef en van hoe hij zijn
situatie ’berekent’. Deze factoren worden beïnvloed door zijn sociale omgeving en door het
optreden van de uitvoeringsorganisaties" (Van Eck, ibid.: 13).
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59.

Murray (1984) stelt in zijn ’losing-ground-theory’ dat een teveel aan sociale zekerheid de
prikkels bij mensen wegneemt om zichzelf in te spannen; er treedt een gevoel van verlengde
afhankelijkheid van het uitkeringssysteem op. Deze theorie laat zich uiteraard moeiteloos
spannen voor de bezuinigingskar van de sociale zekerheid.

60.

"Samenvattend kan gesteld worden, dat ondanks alle onderzoeks- en denkwerk nog weinig
inzicht bestaat in de feitelijke omvang van de uitkeringsfraude. Het lijkt erop dat dit gebrek
aan kennis gebruikt wordt om uitkeringsfraude te overschatten en daardoor bezuinigingen op
uitkeringen te legitimeren. [..] Fraudebestrijding vindt momenteel nog voornamelijk op een
repressieve wijze plaats. Dit heeft weliswaar ook een preventief effect, maar primaire preventie verdient meer aandacht. Om hiervoor meer aanknopingspunten te vinden is nader inzicht
in het verschijnsel uitkeringsfraude nodig. Hierbij gaat het dan vooral om de beweegredenen
van fraudeurs en met name om de vraag of fraudeurs afwijkende normen hanteren en via
welke redeneerwijze ze tot het besluit komen om te frauderen. Een dergelijk onderzoek van
Brunt, Grotenbreg en Ronden (1993) onder bijstandsfraudeurs leverde al enig inzicht op"
(Van Eck, ibid.: 23).

61.

Door de betrokkenen in de strijd tegen uitkeringsfraude, sociaal rechercheurs, ambtenaren
Sociale Dienst, werd de volgende definitie van fraude gehanteerd: "Het door middel van
verzwijgen van essentiële gegevens in aanmerking (willen) komen voor een sociale uitkering
van onjuiste omvang" (Brunt et al., 1993: 5). Deze definitie is vrij ruim en omvat ook niet
opzettelijk gepleegde fraude, bijvoorbeeld door onbekendheid met de regels.

62.

De eerste twee benaderingen hebben meer betrekking op de context (institutioneel, cliënt)
waarin uitkeringsfraude zich voordoet. De laatste twee benadrukken vooral de achtergronden,
motivaties en beweegredenen van fraudeurs. Daarmee sluiten Brunt et al. aan op ons onderzoek, zij het dat zij, naast interviews, ook dossieronderzoek hebben gedaan. Ook Brunt et al.
zijn "... voortdurend geïnspireerd gebleven door een ’klassieke’ sociologische vraagstelling:
gegeven het feit dat een groot aantal mensen zich in min of meer overeenkomstige omstandigheden bevindt, hoe komt het dan dat een deel van hen zich aan regelontduiking schuldig
maakt en anderen niet?" (Brunt et al., 1993: 4) en ze vervolgen: "Ook al hebben we geen
sluitend antwoord kunnen vinden, we hopen in ieder geval bruikbare inzichten boven tafel
te hebben gebracht" (ibid.: 4). Vragen die ze daarbij stelden zijn ondermeer "Waarom wordt
er eigenlijk niet méér gefraudeerd dan het geval is? Waarom frauderen sommige mensen wèl
en anderen niet? Wat zijn de kenmerken van mensen die zich aan fraude hebben schuldig
gemaakt?" (Brunt et al., ibid.: 52). Uit hun analyse van dossiers van fraudeurs en niet-fraudeurs blijken verschillen tussen beide categorieën eerder gradueel dan absoluut te zijn. Hun
conclusies zijn: "Onze indruk dat er in tal van opzichten - dat wil zeggen op basis van ’harde
cijfers’ over de achtergronden van de uitkeringsgerechtigden - eigenlijk niet van duidelijk
aanwijsbare verschillen tussen fraudeurs en niet-fraudeurs gesproken kan worden, wordt
zowel op basis van de kwalitatieve analyse als op grond van de statistische bewerking van
het dossiermateriaal bevestigd. De punten van verschil die uit de kwalitatieve analyse naar
voren kwamen, blijken bij nader inzien nog verder genuanceerd te kunnen worden. De
verschillen die er nog wèl blijven uitspringen - zoals criminaliteit bijvoorbeeld - hebben
betrekking op een betrekkelijk klein gedeelte van de afzonderlijke populaties, in feite maar
een handvol mensen. (...) Het feit dat een analyse van sociaal-economische achtergronden van
fraudeurs geen overtuigende kenmerken laat zien aan de hand waarvan deze groep als zodanig ondubbelzinnig kan worden getypeerd, is om verschillende redenen een belangwekkend
resultaat van dit onderzoek. Het laat de onzinnigheid zien van een uitspraak als: ’alle bijstandsmoeders frauderen’. Het laat ook zien dat we voor een verdere speurtocht naar de
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kenmerken van uitkeringsfraudeurs misschien andere wegen moeten bewandelen dan het
raadplegen van dossiers, statistieken en tabellen" (Brunt et al., ibid.: 61-62). Deze andere weg
is dan het voeren van langdurige gesprekken met mensen die van fraude zijn beticht.
63.

Normvervaging duidt op de kloof die bestaat tussen de normen, opvattingen en gedragingen
van (potentiële) uitkeringsontvangers en de rechten en plichten verbonden aan de uitkering.
Normvervaging en fraude liggen dan al snel in elkaars verlengde (cf. Terpstra, 1994). In een
uitkeringscultuur is het overtreden van uitkeringsregels zodanig geroutiniseerd en vanzelfsprekend geworden dat oneigenlijk gebruik van uitkeringen en fraude algemeen geaccepteerd
wordt (Tennekes, 1994: 217).

64.

"Zoals gezegd is het op grond van ons materiaal onmogelijk om van ’de’ uitkeringsfraudeur
te spreken. Het gaat om een gedifferentieerde categorie, met uiteenlopende achtergronden.
Dit resultaat vormt een belangrijke correctie op gangbare overtuigingen waarbij fraudeurs
juist wèl over één kam worden geschoren" (Brunt et al., ibid.: 80).

65.

"Hoewel fraudeurs dus moeilijk zijn af te bakenen van niet-fraudeurs, kunnen we in het
algemeen misschien drie verschillende groepen fraudeurs onderscheiden. (..)
Ten eerste vinden we mensen die frauderen met wat je een ’criminele gezindheid’ zou
kunnen noemen: ze hebben de opzet om zich te verrijken ten koste van de gemeenschap en
hebben daar geen enkele wroeging over.
Ten tweede is er de, vermoedelijk grootste categorie, die naar onze indruk bestaat uit leden
van verschillende (sub-)culturen en die afkomstig zijn uit diverse sociale milieus. Het gaat
om mensen die in een omgeving verkeren waar frauduleuze handelingen inzake de sociale
zekerheid op tolerantie, en soms zelfs op aanmoediging kunnen rekenen. In de literatuur hebben we aanwijzingen gevonden van (sub-)culturen waar je niet meetelt als je niet fraudeert.
Nader onderzoek zou moeten uitwijzen waar zulke (sub-)culturen precies te lokaliseren zijn:
in bepaalde buurten van de stad, of in bepaalde sociale lagen. We houden ook rekening met
het feit dat fraude plaats kan vinden buiten de context van specifieke (sub-)culturen. Bij dit
alles is, zoals gezegd, steun noodzakelijk van familieleden, vrienden en buren. Een dergelijk
netwerk biedt niet alleen aanmoediging om van de regels af te wijken, maar ook concrete
richtlijnen over hoe je dat het beste kunt doen.
Ten derde en tot slot treffen we onder fraudeurs regelrechte ’pechvogels’ aan, mensen die
tegen wil en dank regels hebben overtreden waarvan ze het bestaan niet eens vermoed
hadden" (Brunt et al., 1993: 81).

66.

Het maken van schulden wordt in de moderne consumptiemaatschappij in zeker zin aangemoedigd onder het motto van: ’geniet nu en betaal later’. Allerlei regelingen stellen de
consument in staat om materieel toe te geven aan onmiddellijke behoeftebevrediging door
kredietverlening, betaalkaarten en betaalpassen, persoonlijke leningen, rood staan, afbetalingsregelingen e.d., mits de aangegane verplichting, inclusief de rente, in de afgesproken tijd
(termijnen) wordt afgelost. Parafraserend kan worden gesteld dat de consument in deze
consumentenhouding wordt gesocialiseerd door de spiegel van ’consumptiedwang’ die door
bedrijfsleven, commercie en media wordt voorgehouden. Zolang hij/zij in staat is om te
budgetteren, het overzicht houdt van de financiële verplichtingen en de inkomsten en uitgaven op termijn in evenwicht weet te houden, is er weinig aan de hand. Voor werkenden is
er immers een inkomen, en eventuele inkomensstijgingen, als basis voor het consumptiepatroon en de lopende schulden en andere aangegane financiële verplichtingen vormen min of
meer een luxe-probleem. Even daargelaten diegenen die onvoldoende financiële zelfbeheersing hebben, ’een gat in de hand hebben’, geen weerstand kunnen bieden aan de verleidingen
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van het consumeren, is het maken van schulden voor mensen die hun baan verliezen, werkloos worden, meestal van een andere orde. Bij hen spelen vaak meerdere oorzaken tegelijkertijd een rol. Er is in ieder geval sprake van een inkomensdaling; het willen vasthouden
aan de vroegere levensstandaard kan dan leiden tot ’inkomensdalingsschulden’ dan wel
overconsumptieschulden. Diegenen die evenwel al jarenlang van een minimumuitkering
moeten zien rond te komen, en dat geldt vooral gezinnen met opgroeiende kinderen en
alleenstaanden, kunnen te maken krijgen met een derde schuldvorm, de overlevingsschulden,
veroorzaakt door externe factoren als stijgende woon- en energielasten, het duurder worden
van allerlei heffingen, dalende huursubsidies, extra onvoorziene uitgaven, schoolgeld voor
de kinderen e.d. Bij hen is het maken van schulden geen luxe-probleem, maar een armoedeprobleem met als negatieve consequentie het gegijzeld worden door de armoedeval. Armoede
wordt, in navolging van Peter Townsend, in de verzorgingssociologie als volgt gedefinieerd:
"If people lack or are denied resources to obtain acces to diets, amenities, standards, services
and activities which are common or customary in society, or to meet the obligations expected
of them in their social roles and relationships and so fulfil membership of society, they may
be said to be in poverty (Walker et al., 1984)", geciteerd in: Godschalk, 1993: 64). Als de
schulden boven het hoofd groeien, en de deurwaarder op de stoep staat, is een uitweg een
beroep te doen op een vorm van schuldhulpverlening met als consequentie een streng gecontroleerd bestaan. Een andere mogelijkheid is het inkomen aan te vullen door fraude en/of
verwervingscriminaliteit.
67.

Ze verwijzen daarvoor naar uitkomsten van recent onderzoek van Hessing et al., waar de
indruk wordt gewekt dat "... het bij (uitkerings-)fraudeurs gaat om mensen, die slechter
geïntegreerd zijn in de samenleving, negatiever staan tegenover de wet en wetshandhavers
en meer geneigd zijn risico’s te nemen dan niet-fraudeurs. Hun ervaringen met werkloosheid
zijn slecht, ze vinden de uitkeringen te laag en de procedures onprettig. Ze ervaren een sterke
terugval in inkomen, vinden dat ze erop achteruit gaan en leggen het arbeidsethos zó uit, dat
ze vooral voor zichzelf moeten zorgen (Hessing et al., 1990: 205-210)" (Brunt et al., 1993:
53). Uit dergelijk onderzoek wordt niet duidelijk waarom sommige mensen wel misbruik
maken van sociale voorzieningen en anderen niet.

68.

"De achilleshiel van deze en dergelijke theorieën schuilt in de stilzwijgende veronderstelling
dat als de dwang effectief is of de ’controlerende’ factoren krachtig genoeg zijn, mensen
vanzelf van ’afwijkend’ gedrag wordt afgehouden. (...) In de maatschappijvisie van de aanhangers van de beheersings- en controletheorieën is er blijkbaar sprake van slechts één
systeem van waarden en normen" (Brunt et al., 1993; 54).

69.

"De vooronderstelling van veel criminologische theorieën (straintheory, controltheory) is dat
aan onwettig gedrag specifieke oorzaken ten grondslag liggen. Er wordt hierbij vanuit gegaan
dat er een fundamentele tweedeling bestaat tussen wettig en onwettig gedrag. Tegenover deze
theorieën van de positieve criminologie staat die van het rationele keuzegedrag. Daarin wordt
misdaad omschreven als een gewone gedragsvorm waarvoor, na afweging van kosten en
baten, geopteerd kan worden. De gegevens uit het dossieronderzoek (van Godschalk, S.M.)
laten zien dat uitkeringsfraude in veel gradaties voorkomt en dat relativeert het rigide onderscheid tussen wettig en onwettig handelen. Het lijkt in theoretisch opzicht weinig vruchtbaar
dit onderscheid te handhaven. Wellicht is het zinniger voor verschillende vormen van uitkeringsfraude naar verschillende verklaringen te zoeken. De vormen van fraude op de onderste
treden van de ladder kunnen mogelijk verklaard worden met de gelegenheidstheorie en de
’hogere’ vormen eerder met de meer klassieke criminologische theorieën. In de eerste gevallen is het immers vooral de gelegenheid die de dief maakt terwijl het bij de ernstiger vormen

2 De relatie werkloosheid en criminaliteit

25

van fraude de dief is die de gelegenheid maakt. In de tweede plaats relativeren de bevindingen uit het dossieronderzoek de eenduidigheid van het begrip rationaliteit" (Godschalk, 1993:
69).

Hoofdstuk 3

Het belang van levensopgaven in biografieontwerpen

3.1

Inleiding

In de meer sociologisch geïnspireerde jeugdcriminologie is het traditionele object van
studie de klassieke vraag waarom jongeren, en met name jongens en jongvolwassen
mannen, delinquent gedrag plegen.70 Deze, veelal etiologische, studies vroegen enerzijds aandacht voor kenmerken en achtergronden van individuele (potentiële) daders en
hun leefwereldcontexten, anderzijds voor de structurele omstandigheden van dader- en
risicogroepen. Daarmee werd tot ver in de jaren tachtig grotendeels voorbijgegaan aan
jongeren en hun omstandigheden die min of meer respectabel danwel conformistisch
leven (Miedema en Janssen, 1986). Ook onderzoek naar meisjes trof ditzelfde lot
(Miedema en Eelman, 1987). Deze categorieën zouden vooral in de meer algemene
jeugd- en socialisatiesociologie aan bod hebben moeten komen, maar ook daar ging de
aandacht vooral uit naar thema’s als maatschappelijke integratie van afwijkende en
deviante jongeren (cf. Abma, 1986).71 Binnen de jeugdsociologie ontstonden voorts
tal van specialisaties, maar er werden ook manco’s zichtbaar. Zo werd het vrije-tijdsonderzoek onder jongeren onderdeel van het algemene vrije-tijdsonderzoek. Ditzelfde
gold bijvoorbeeld ook voor studies naar seksualiteit. Er is kortom een grote verscheidenheid aan onderzoeksrichtingen en onderzoeksthema’s.72
De laatste twee decennia is er een aantal ontwikkelingen geweest dat het veld van
jeugdonderzoek positief heeft gestimuleerd. Deze ontwikkelingen zijn ondermeer:
aandacht voor de individualiseringtendensen onder jongeren; voor het levensloopperspectief; voor de leefwereld en jeugdsubculturen van jongeren (taal, communicatie, stijl,
symbolische oplossingen); voor etnische minderheden; voor de seksespecifieke verschillen; voor structurele maatschappelijke veranderingen (in de verzorgingsstaat, het postmodernisme). Niet alleen in kwantitatief (survey-) onderzoek, maar ook in kwalitatief
onderzoek.73 Ook in de bestudering van socialisatieprocessen is meer aandacht gekomen voor een dynamische benadering en is het denken in termen van subject-object
dichotomie een achterhaald onderscheid.74 De (moderne) jeugdcriminologie die zich
veelal beweegt op het snijvlak van meerdere disciplines, is beïnvloed door deze vernieuwingen. Deze ontwikkelingen, het nieuwe socialisatieparadigma, het leefwereldper-
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spectief en de heterogeniteit van jongeren, de relatie ’agency’ en maatschappelijke
structuren, zijn ook in dit onderzoek terug te vinden.
Levensopgaven en biografie-ontwerpen zijn voor individuen in hun formatieve jaren,
ze zijn immers op weg naar de volwassenheid, constituerende elementen voor de levensloop.75 Levensopgaven, preferenties op individueel niveau, stipuleren wat relevante en nastrevenswaardige doelen zijn, inclusief mogelijke alternatieven. Door de vanzelfsprekendheid van de meeste levensopgaven in een traditioneel en generationeel
kader, blijven levensopgaven voor jongeren meestal vrij impliciet.76 Ze drijven mee
met de historische stroom. Maar met name in de periode van de late adolescentiefase
worden jongeren toch geconfronteerd met vragen over de inrichting van hun eigen
leven. Dit zal des te meer gelden wanneer de samenleving wordt gekenmerkt door een
snelle veranderingsdynamiek, waardoor bepaalde traditionele zekerheden hun vanzelfsprekendheid verliezen en mensen steeds meer worden aangesproken op hun reflexieve
capaciteiten en individuele verantwoordelijkheden. Jongeren staan dan voor keuzes met
verstrekkende consequenties. De keuzes bepalen de mate van investeringsbereidheid,
inzet van middelen om gestelde doelen te realiseren, uiteraard binnen gegeven contexten van mogelijkheden en hulpbronnen. Deze contexten verwijzen zowel naar persoonlijke, sociale als maatschappelijke omstandigheden en voorwaarden. Een biografieontwerp (levensontwerp), een samenhangend stelsel van ’gekozen’ richtinggevende levensopgaven, geeft daar vorm en inhoud aan (identiteit).77 Een biografieontwerp kan worden vergeleken met een blauwdruk, maar waar een blauwdruk vooral de aandacht richt
op ontwerp en specificaties, logistieke fasen e.d., kent een biografieontwerp ook minder
zichtbare en minder technische aspecten die te maken hebben met de ’condition humaine’ — dromen, angsten, hoop, onzekerheid, creativiteit, opportunisme. Deze aspecten
zijn uiteraard niet alleen psychologisch maar ook sociologisch relevant. Ik gebruik
evenwel het begrip biografieontwerp vooral in instrumentele zin. Net zo als de landkaart niet het eigenlijke gebied is, is een biografieontwerp niet het eigenlijke leven,
maar een hulpmiddel voor de onderzoeker om het leven, de ontwikkeling van het
levenspad, van jongeren te kunnen reconstrueren en interpreteren. Biografie-ontwerpen
treffen we dus niet alleen aan bij geïntegreerde jongeren, maar ook bij drop-outs.78
Het begrip levensloop79 kan niet los worden gezien van verandering en ontwikkeling;
loop impliceert immers een voortgang in de tijd. Levensloop is daardoor logischerwijze
leeftijdgerelateerd en in biologisch opzicht is een levensloop dan het doorlopen van
verschillende stadia van ouder worden met bijbehorende bio-fysiologische processen en
psychologische ontwikkelingen. Daarmee houd ik me niet bezig.80
In meer sociologische zin verwijst het begrip levensloop eveneens naar processen van
ouder worden, maar leeftijd verliest hier zijn exclusief biologisch-psychologisch karakter. Sociologisch gesproken betekent leeftijd ontwikkeling in maatschappelijke mobiliteit (’vermaatschappelijking’): het doorlopen van (institutionele) posities en bijbehorende socialisatieprocessen (rollen). De samenleving is niet alleen gestratificeerd langs
lijnen van klasse en sekse (en tegenwoordig etniciteit), maar ook langs leeftijdslijnen.
Posities en rollen zijn in grote mate ’age-graded’. Niet alleen individuen, maar ook
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cohorten (demografische geboortegroepen) doorlopen een ’leeftijden’-ontwikkeling en
deze is grotendeels maatschappelijk (institutioneel) voorgegeven. Voor sociologen is de
levensloopbenadering van belang omdat het mogelijkheden biedt veranderingen en
stabiliteit, breukvlakken en harmonieuze ontwikkelingslijnen te onderzoeken op verschillende domeinen en vanuit verschillende niveaus. Met name het snijvlak waar
levensloopontwikkelingen en maatschappelijke (historische) ontwikkelingen elkaar raken
en beïnvloeden is een belangrijk thema. Als voorbeeld kan ik wijzen op de verwevenheid van individuele en maatschappelijke factoren die een rol spelen in het vinden van
een baan. Als individuele schoolverlater maakt men deel uit van de cohorte die min of
meer tegelijkertijd, er zijn immers verschillen in de duur van onderwijstrajecten, op de
arbeidsmarkt komt. Het baanaanbod op de arbeidsmarkt ten tijde van het zoeken naar
een baan bepaalt de ’absorptiecapaciteit’ en de uiteindelijke allocatie. Het maakt daarbij
nogal een verschil of men deel uitmaakt van een geboortegolf (veel concurrentie), er
sprake is van baanschaarste (veel werkloosheid), en het voorzieningenpeil van uitkeringen (hoogte, regels) (cf. Becker, 1987) of dat men relatief makkelijk ingroeit in de
arbeidsmarkt.
De (sociologische) analyse van levenslopen hangt af van het gekozen theoretische
perspectief en de daarop geënte vraagstelling. Levensloop als object van studie kan
immers op meerdere manieren gethematiseerd worden; men kan denken aan dimensies
als objectieve versus subjectieve gezichtspunten, micro-of macro-niveaus, individueel
of geaggregeerd, aandacht voor synchronische of diachronische processen. We kunnen
dus levenslopen bekijken vanuit het individuele microniveau, vanuit cohorten op macroniveau of vanuit maatschappelijk perspectief. Het faseren van een levensloop kan,
onafhankelijk van het gekozen theoretisch aangrijppunt, worden gezien als een proces
van het toekennen van vrijheidsgraden en verantwoordelijkheden langs maatschappelijk
bepaalde markeringspunten (posities). Deze zijn niet absoluut gegeven (biologisch
bepaald), maar weerspiegelen dominante culturele opvattingen, structurele mogelijkheden en inperkingen.
Levensloop als sociologische constructie impliceert dan ook een dubbel ontwikkelingsproces; niet alleen individuen veranderen als ze ouder worden, maar ook de samenleving waarin ze opgroeien, verandert. Individueel ouder worden en de veranderende
leeftijdenstructuur van de samenleving zijn dynamisch op elkaar betrokken, maar niet
tot elkaar te reduceren (cf. Riley, 1986: 156).81 In die zin kan er een onderscheid
worden aangebracht in veranderingen tussen individuele tijd en historische (maatschappelijke) tijd, tussen fenomenologische tijd en chronologische tijd.
Individuele ontwikkeling (processen van ouder worden) en maatschappelijke ontwikkelingen (structurele veranderingen) vormen een dialectische relatie. In ons model ligt het
zwaartepunt bij levenslopen van individuen, maar deze kunnen niet in een maatschappelijk vacuüm worden beschouwd. De ontwikkelingen van levenslopen moeten geplaatst
worden tegen de achtergronden (contexten) van ontwikkelingen in de samenleving, en
omgekeerd (cf. Riley, 1986).
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Om de zaak aan te scherpen: we hebben onderzoek gedaan onder mannen uit een
specifieke cohorte (ze zijn geboren in het begin van de jaren ’60) gedurende een specifieke periode (eind jaren ’80). Kenmerkend voor deze cohorte en hun demografische
positie is in ieder geval het probleem van de werkloosheid en baanonzekerheid in
structurele zin. Werkloosheid als maatschappelijk gegeven is in deze optiek een voortvloeisel van ontwikkelingen in het arbeidsbestel en deze doen zich onafhankelijk van
individuen voor. Ik wil aantonen dat de aard van dit structurele fenomeen — of breder
geformuleerd: sociale structuren — de levenslopen van de door ons onderzochte mannen beïnvloed heeft. Dit kan men zien als de objectieve kant van structurele processen
(werkloosheid als macro-gegeven). Daarnaast is er de cognitieve kant, de perceptie en
waardering van deze processen in (inter-)subjectieve zin (de beleving van de werkloosheid als micro-gegeven). Om enkele relevante ontwikkelingen op structureel niveau te
belichten volgt een kort excurs naar de verzorgingsstaat en de daarin verankerde ideologie.82 De ideologie van de verzorgingsstaat — met thema’s als: volledige werkgelegenheid, goede volkshuisvesting, gelijkheid van onderwijskansen, bewaken van sociale
grondrechten, emancipatie en maatschappelijke ontplooiing, handhaven van een fatsoenlijk uitkeringsstelsel — loopt steeds meer spaak door een verminderde economische
ruimte. De keus voor de liberalisering van de vrijheid in economisch en sociaal-cultureel opzicht heeft als negatief bijverschijnsel de prijs van de veiligheid en bestaanszekerheid (’risk society’: Beck, 1992). Het spanningsveld tussen consument en staatsburger, tussen markt en overheid, zal in de jaren negentig zich steeds meer laten voelen.
De groeiende criminaliteit en gevoelens van onveiligheid, en een onacceptabel hoog
niveau van werkloosheid worden door de bevolking als de grootste maatschappelijke
problemen gezien. De positie van jongeren is daar mee verweven. Het politieke debat
zal moeten zoeken naar nieuwe ideeën en oplossingen, naar nieuwe vormen van consensus en rechtvaardigheid. Willen de nieuwe generaties redelijk kunnen inburgeren dan
zullen de voor hen geldende blokkades, maatschappelijke kwetsbaarheid, gebrek aan
banen, uitzichtloosheid, geslecht moeten worden. Dit geldt des te meer voor jongeren
in achterstandssituaties.

3.2

Excurs: jongeren in de verzorgingsstaat

In deze paragraaf staat de (veranderende) positie van jongeren in de verzorgingsstaat
centraal. De verzorgingsstaat zoals we die nu kennen is het produkt van meerdere in
elkaar grijpende maatschappelijke en historische processen op sociaal-economisch,
sociaal-cultureel, juridisch-politiek terrein en zoals het er nu uitziet, op alle drie terreinen nogal conjunctuurgevoelig. Het ligt niet in de bedoeling een uitgebreide analyse
van de ontwikkeling van en transformaties binnen de verzorgingsstaat te geven.83 In
het algemeen kan gesteld worden dat de verzorgingsstaat — zoals opgebouwd na de
tweede wereldoorlog, uitgebreid in de jaren zestig en zeventig, gereviseerd in de jaren
tachtig — in de jaren negentig gekenmerkt wordt door een zekere terugtreding: minder
overheid, meer markt; een minder genereus stelsel, meer accent op de plichtenkant van
mensen met een sociale uitkering, enz. Of in termen van Bommeljé met betrekking tot
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de positie van jongeren in de jaren ’90: ".. de adolescenten goed beseffen gevangenen
te zijn van een samenleving die gouden bergen belooft, maar gedecimeerde studiebeurzen, ontmantelde jeugdlonen en gemutileerde uitkeringen biedt".84
Een eerste kenmerk dat in dit kader relevant is, is het ontstaan van jeugd als sociologische categorie. Jeugd, de leeftijdscategorie van jongeren, bestond als maatschappelijke
categorie natuurlijk ook voordat de verzorgingsstaat tot ontwikkeling kwam, maar door
een aantal ontwikkelingen is de ’moderne’ jeugdpositie aanzienlijk veranderd. Jeugd
werd vroeger overwegend als generatie geduid (Mannheim, ((1928), 1964), een cohorte
met gedeelde (maatschappelijke) ervaringen (generatiesamenhang), en specifieke rechten
en plichten als nog-niet volwassenen.85
In de verzorgingsstaat kan het begrip jeugd vooral gezien worden als een (sociologischpedagogische) constructie, met behulp waarvan specifieke problemen, verbonden met
het jong-zijn, een bepaalde inkadering krijgen. Jeugd wordt een zelfstandige maatschappelijke categorie (en als zodanig bijvoorbeeld ook beleidscategorie) (cf. Klaassen,
1990). De meest belangrijke institutionele inbedding daarvoor is het onderwijssysteem.
Het moeten volgen van onderwijs (leerplicht) segregeert jeugd op basis van jaarklassen
en leeftijdsgroepen en creëert tegelijkertijd informele socialisatiekaders. Door de verlenging van de onderwijsloopbanen en de toegenomen onderwijsdeelname heeft deze
tendens zich versterkt. De deelname aan het schoolse en buitenschoolse leven, de vrije
tijd, zijn dan ook in toenemende mate gaan concurreren met die aan het gezinsleven.
Naast het gezin als primair socialisatiemilieu wordt het onderwijs gezien als secundair
socialisatiemilieu; de vrije tijd en peer-groep86 kan dan worden gezien als tertiair
milieu87 en in dat verband kan men spreken van socialisatie in jeugdculturen. De
’zorg’ voor de jeugd is voor een belangrijk deel overgenomen door professionele
instituties (onderwijs, verenigingen, hulpverlening).
De begrenzingen van de categorie jeugd/jongeren, als constructie van jong-zijn, hebben
een historisch-maatschappelijke inbedding langs lijnen van socialisatietrajecten en
levensloopontwikkelingen (cf. Peeters en Mönks, 1986; Clausen, 1968; Sørensen et al.,
1986). Zo is het ’omslagmoment’ minderjarigheid-meerderjarigheid een relatief arbitraire scheidslijn op basis van veralgemeende (common-sense) inzichten uit de cognitieve
en ontwikkelingspsychologie (zie voor het strafrecht: bijvoorbeeld Bol, 1991). Voor de
onder- en bovenbegrenzing gelden vergelijkbare arbitraire momenten. De overgang
kind-jongere en de overgang jongere-volwassene zijn niet strikt biologisch bepaald —
er is uiteraard wel een relatie met het proces van ouder worden —, maar weerspiegelen
de maatschappelijke posities van het kind, de jongere en de volwassene. Er ontstaat in
het ontwikkelingsproces van kind naar volwassene — het patroon van culturele individualisering — en de diverse stadia daarbinnen, als het ware een glijdende schaal van
minder naar meer met betrekking tot toerekeningsvatbaarheid, vermogen tot moreel
oordelen, handelingsbekwaamheid en verantwoordelijkheid. Daarnaast zijn er verschuivingen van afhankelijkheid naar onafhankelijkheid in emotioneel-affectief en economisch opzicht. Men zou kunnen stellen dat binnen de levensloop van kind naar volwassene sociaal-culturele, sociaal-cognitieve en sociaal-economische aspecten, naast histo-
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risch-structurele en demografische factoren, bepalen hoe deze overgangen verlopen.88
De beeldvorming over jongeren en jong-zijn, het scala van ’youth as fun’ tot ’youth as
trouble’ en bijbehorende ’moral panics’ (Cohen, 1973/1980) loopt daar parallel aan.
Een tweede lijn is het ontstaan van het begrip jeugd als verzelfstandigde fase in de
psychologische levensloopontwikkeling. Deze wordt vooral gekenmerkt door fysieke
en psychische veranderingen. Ook dit heeft bijgedragen aan de institutionalisering van
de jeugd door het creëren van een aparte jeugdruimte, moratorium (maatschappelijk
ongebondenheid en experimenteerruimte) en groepsvorming op basis van leeftijd. Jong
zijn in cultureel-symbolische zin wordt gekenmerkt door een interne differentiatie,
waarvan de distinctielijnen door jongeren zelf steeds meer benadrukt worden. In die zin
is er sprake van een rijk geschakeerd geheel van jeugdsubculturen, invloeden van media
en commercie (muzieksmaken, kledingstijlen), uitgaanslokaties etc. Deze differentiatieprocessen worden in deel II voor de verschillende typen zichtbaar gemaakt.
Typerend voor de verzorgingsstaat is een zekere ambiguïteit met betrekking tot de
maatschappelijke positie van het jong-zijn. Twee tegenovergestelde ontwikkelingen, die
scharnieren om het continuüm van afhankelijkheid en onafhankelijkheid, spelen daarbij
een rol. Het culturele verzelfstandigingsproces van jongeren (als consument en producent, als deelnemer en vormgever aan jeugdsubculturen met een specifieke sociale
ruimte en expressiemiddelen) leidt ertoe dat jongeren in een aantal opzichten meer
vrijheidsgraden kennen dan eerdere generaties. Deze hoeven niet meer bevochten te
worden maar zijn vanzelfsprekende claims in het alledaagse jongerenleven. In welke
mate er sprake is van regionale verschillen danwel differentiaties op basis van religie,
sekse en etniciteit, milieu-factoren (klasse) laat ik verder rusten, maar gesteld kan
worden dat er sprake is van een algemeen geaccepteerd cultuurbeeld van een relatieve
autonomie voor jongeren. Ze kunnen in velerlei opzicht hun eigen gang gaan. Naast de
gegroeide tolerantie als positieve eigenschap daarvoor is de schaduwkant de gegroeide
onverschilligheid; uit gemakzucht en permissiviteit kunnen jongeren ook aan hun lot
worden over gelaten (cf. Schuyt, 1995).
De culturele autonomie die jongeren zich hebben verworven druist in tegen de ontwikkeling van een verlenging van de economische afhankelijkheid, ondermeer door een
uitbreiding van de leerplicht en een toegenomen participatie aan secundair vervolgonderwijs, de restricties van minimumjeugdlonen danwel uitkeringen langs leeftijdslijnen.
Alleen die jongeren die in staat zijn om zichzelf te onderhouden, meestal door een
reguliere baan, staan niet bloot aan controlerende (en dus disciplinerende) elementen,
die inherent zijn aan financiële afhankelijkheid. Als jongeren niet werken, maar studeren of werkloos zijn, dan bepalen de financiers daarvan, ouders, studiefinanciering,
bijstandsuitkering tot op zekere hoogte hun vrijheidsgraden. Schoolgaande (studerende)
en werkloze jongeren (schoolverlaters) zijn door de bank genomen meer afhankelijk van
een ouderbijdrage (verzorgingsplicht) en in die zin is er bij hen sprake van een verlengde jeugdperiode.
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In jeugdonderzoek is de globale jeugdfase (adolescentie, puberteit) onderverdeeld in
verschillende op elkaar aansluitende fasen, met ieder voor zich kenmerkende domeinen
en problemen. Omdat de adolescentieperiode (ook hier weer eerder bedoeld in sociologische dan in biologisch-psychologische zin) steeds eerder begint (en de kindertijd dus
navenant ingekort wordt) en langer doorloopt, spreekt men wel van jong- (11/12 tot 14
jaar), midden- (14/15 tot 16/17 jaar), laat-adolescentie (18-20/21 jaar) en post-adolescentie (20-25 jaar). De (post-)adolescentie heeft dan als pendant de periode van de
jongvolwassenheid (18-25 jaar). Het begrip volwassenheid is sociologisch gesproken
meerdimensioneel en krijgt vorm en inhoud door de combinatie van meerdere positionele elementen (leeftijd, burgerlijke status, verzorgingspositie, arbeidsmarktpositie,
financiële autonomie, woonpositie en zelfstandigheid, levenservaringen, burgerschap,
culturele participatie e.d.). Deze elementen zijn vervolgens constituerend voor de ontwikkeling van zelfbeeld en identiteit. Zelfbeeld en persoonlijkheid vormen vooral
onderdeel van de psychobiografie, terwijl identiteit meer verwijst naar de sociale (sociologische) aspecten. Dit laatste, de sociobiografie, is meer georiënteerd op identificatie
en groepsvorming, bijvoorbeeld peergroep als referentiekader, jeugdcultuur als identiteitskader.
Jongeren kunnen, in vergelijkbare leeftijdscategorieën/socialisatiefasen, de verschillende
dimensies op uiteenlopende wijze realiseren. Mede om die reden verdient het aanbeveling in onderzoek onder jongeren aan te geven welke leeftijdsgroepen men op het oog
heeft. Als men met jongeren ruwweg de groep 12-25 jarigen bedoelt, dan verliest men
uit het oog dat hun sociale en maatschappelijke posities en daarmee verbonden statuselementen, vrijheidsgraden, (politieke) rechten en plichten, mate van (on)afhankelijkheid
etcetera nogal uiteen kunnen lopen. Deze heterogeniteit kan ondervangen worden door
de aandacht te beperken tot specifieke, gehomogeniseerde categorieën. Een dergelijke
inperking geldt niet alleen de keuze voor respondenten in empirisch onderzoek, maar
ook de theoretische reikwijdte en het generalisatievermogen van bevindingen. Met
andere woorden, de jeugd — als monolitisch begrip — bestaat niet.

3.3

Levensloop op individueel niveau

Een levensloop, de ontwikkeling langs leeftijdslijnen, kan sociologisch worden opgevat
als een sequentie van posities (en positieovergangen) en daarbij behorende rollen en
rolverwachtingen. Anders gezegd: een levensloop is een structurering van (opeenvolgende) posities op individueel niveau. Een dergelijke structurering kan worden gezien
als een (dynamische) configuratie van posities met bijbehorende relaties en eigenschappen. Zo kunnen posities onderscheiden worden naar hun stabiliteit en duurzaamheid,
hun autonomie, afhankelijkheid of interdependentie, hun prestige en status, hoedanigheden als openheid of geslotenheid, hun toegangskwalificaties (allocatie en selectie) en
hun structurele lokatie op leefwereldniveau (sociale posities) of op maatschappelijk
niveau (maatschappelijke posities). Door nu posities, opgevat als structuurkenmerken,
centraal te stellen, kunnen individuele positiebekleders (en hun meer unieke psychobi-
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ografie), althans voorlopig, als het ware even tussen haakjes worden geplaatst. Daardoor
kan een verbinding worden gelegd met culturele verwachtingen als normatieve structuur
met betrekking tot de formatieve periode van jongeren. Dit houdt in dat in de samenleving de levenslopen van jongeren, men kan dan nu ook spreken van levenslooptrajecten, in zekere zin al zijn voorgeprogrammeerd. Deze verwachtingen aan jongeren
gesteld zijn maatschappelijk geïnstitutionaliseerde en leeftijdgerelateerde (naast klasse,
sekse en etniciteit) verwachtingen, die overgangen markeren tussen bepaalde leeftijdsfasen.89 Een dergelijke inbedding ’construeert’ een ideaal-typische fasering in de levensloop, die moet culmineren in de volwassenheid. Ik heb het hier niet over feitelijke
volwassenheid (meerderjarigheid wanneer iemand 18 wordt), maar over normatieve
volwassenheid zoals tot uitdrukking komt in bijvoorbeeld het realiseren van rolverwachtingen en omgang met andere volwassenen.
De sequentie van posities, en de overgangen daartussen, kan men zien als een (anticiperend) socialisatieproces, waarin het zich eigen maken van maatschappelijke verwachtingen, en dus het verwerven van sociale erkenning, status en respectabiliteit, als levensopgaven centraal staat.90 Levenslopen van jongeren kan men onderscheiden in levensloopfasen of socialisatiefasen.
In dit onderzoek hanteren we een drietal, elkaar opvolgende, socialisatiefasen. Ideaaltypisch zijn deze:
— de primaire socialisatiefase. Deze fase omvat vooral de kindertijd en valt grotendeels
samen met de lagere schoolperiode (de leeftijd tot 12, 13 jaar).
— de secundaire socialisatiefase. Deze fase behelst de adolescentiefase (psychologisch
de puberteit) en valt samen met het primaire vervolgonderwijs (de leerplichtige leeftijd
tot 16, 17 jaar).
— de tertiaire socialisatiefase. Deze fase behelst de fase van de jongvolwassenheid
(post-adolescentie). In deze fase treedt een differentiatie op. Wanneer het primaire
vervolgonderwijs eindonderwijs is dan wordt er een overgang gemaakt naar de arbeidsmarkt. Wanneer er sprake is van secundair vervolgonderwijs dan wordt deze overstap
vooralsnog uitgesteld. Het eindpunt van deze fase wordt door mij gelegd zo rond het
vijfentwintigste levensjaar. Maatschappelijk gesproken wordt men dan geacht volwassen
te zijn (de rolverwachtingen met betrekking tot het volwassen zijn te hebben geïnternaliseerd). Daarover straks meer.

3.4

Levensopgaven als normatieve verwachtingenstructuur

De overgang van adolescentie naar (jong-)volwassenheid kan worden gezien als een
complex geheel van positionele trajecten, identiteits- en statusverwerving. Leidraad
daarbij zijn de min of meer geïnstitutionaliseerde verwachtingen dan wel eisen, die men
aan jongeren (als nieuwe generatie) stelt als ze de status van volwassene en burger
claimen. Deze verwachtingen en eisen stoelen globaal op een tweetal socialisatiekaders:
leefwereld/milieu en het maatschappelijk systeem. Beide kaders geven elk op hun
niveau vorm en inhoud aan levensopgaven die gerealiseerd moeten worden, wil men
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zowel op leefwereld- als op systeemniveau in aanmerking komen voor het predikaat
volwassene. In die zin kan de adolescentie mede worden opgevat als een dubbel proces
van anticiperende socialisatie naar de volwassenheid. Dit socialisatieproces kent zowel
formele als informele aspecten en vindt, min of meer tegelijkertijd, plaats op meerdere
socialisatiedomeinen. Formele socialisatie-’agencies’ vormen vooral het gezin en het
onderwijs; informele vooral die van leeftijdsgroepen, met name op het domein van de
vrije-tijd (met invloeden van commercialisering, massamedia, jeugdculturen), maar deze
werken ook door naar informele settingen binnen het onderwijs danwel het werk. In die
zin kan socialisatie als dynamisch proces worden gezien als een voortdurende reeks van
’bevelsopdrachten’, weliswaar met verschillende vrijheidsgraden, waarover onderhandeld wordt. Deze onderhandelingen gaan vooral over de legitimiteit van socialisatiedoelen (levensopgaven), waarin enerzijds institutionele ’dwang’ en anderzijds individuele
behoeften van acceptatie/internalisatie, verzet, omdefiniëringen e.d. tezamen komen.91
Men kan stellen dat de samenleving als het ware een ideale blauwdruk uitreikt ’hoe
volwassen te worden’. De realisatie is niet alleen afhankelijk van materiële mogelijkheidsvoorwaarden, hulpbronnen, maar ook van divergerende interpretatieprocessen
(langs lijnen van klasse, sekse, etniciteit), individuele preferenties (biografie-ontwerpen)
en sociale ondersteuningskaders. Jongeren hebben in toenemende mate de vrijheid om
zelf mede te bepalen hoe de onderhandelingsresultaten er zullen uitzien. In die zin gaan
processen van individuatie (persoonlijkheidsontwikkeling) en individualisering hand in
hand. De ontwikkeling van een identiteit berust tegenwoordig in mindere mate op
elementen van een ’ascribed identity’, maar vooral op elementen van een ’achieved
identity’. Identiteitvorming kan worden gezien als identiteitsprojecten, waarin jongeren
zelf actief hun identiteit vorm en inhoud geven. Men zou zelfs kunnen beweren dat in
de ontwikkeling van een identiteit ’self-assumed’ elementen steeds belangrijker worden
(niet wie je bent, maar wat je pretendeert te zijn). Daarmee krijgt de identiteit een meer
fluïde en flexibele-contextuele speelruimte (zie ondermeer: Hall en Du Gay, 1996).
Het realiseren van levensopgaven kan, zoals al aangegeven, worden opgevat als een
opeenvolging van (meerdere, in de betekenis van multi-dimensionele) posities en positieovergangen. Deze overgangen fungeren als status-passages (’rites de passage’). De
keuze voor levensopgaven (selectie uit het potentiële aanbod van levensopgaven) kan
men zien als ’long-term commitments’ (biografie-ontwerpen) die van invloed zijn op
de handelingsvrijheid in het latere leven (Birg, 1991).
Het volgende normatieve ideaal-model geeft in grote lijnen aan, waaraan jongeren,
maatschappelijk gesproken, moeten voldoen. Positie-overgangen, identiteitsontwikkeling, tijdsstructurering en ontwikkeling van competenties vloeien daarbij als ontwikkelingstaken in elkaar over (zie bijvoorbeeld: Havighurst, 1948, 1963; Lenz, 1986; Brusten en Malinowsky, 1983; Hazekamp e.a., 1988; Krüger, 1988; Hendry, 1987, in: De
Bie en Miedema, 1990). Als volgt:
— het zich ’los’ maken van het gezin van herkomst en het inrichten van een eigen
leven, waarvoor men zelf verantwoordelijk is. Leeftijdgenoten/vriendengroepen kunnen
in dit individuatieproces ondersteunend werken. Voorwaarde daarbij is, naast het zich
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verwerven van een eigen sociale ruimte, veelal de eigen financiële onafhankelijkheid
of die van de partner.
— het realiseren van financiële onafhankelijkheid, meestal door betaald werk, markeert
de eigen redzaamheid en verantwoordelijkheid. Voor mannen, maar in toenemende mate
ook voor vrouwen, is het uitoefenen van betaald werk een entree-biljet voor maatschappelijke participatie en de ontwikkeling van een beroepsidentiteit.
— het ontwikkelen van een stabiele sekserol en een eigen sekse-identiteit. Beelden van
mannelijkheid en vrouwelijkheid (gender als systeem van symbolisch-culturele opvattingen) spelen daarin een belangrijke rol. Deze beelden kunnen nog een sekse-specifieke
en traditionele inkadering hebben. Onderdeel daarvan kan voor mannen zijn het presenteren van een meer of minder mannelijke reputatie en/of het benadrukken van ’macho’
waarden, terwijl vrouwen hun affectieve vaardigheden benadrukken. Zijn deze beelden
meer sekse-neutraal (modern, geëmancipeerd) dan kunnen sekserol en identiteit een
andere inhoud krijgen.
— het aanknopen van een vaste relatie, veelal heteroseksueel van aard. Deze moet de
basis leggen voor het eigen gezin, of andere vorm van leefeenheid, en de opvoeding
van eventuele kinderen. Binnen deze primaire relatie moeten afspraken worden gemaakt
over taakverdelingen/rolverhoudingen met betrekking tot kostwinner- en zorgfunctie.
Hiermee verbonden is de relationele identiteitsontwikkeling en het dragen van ouderlijke verantwoordelijkheid.
— het ontwikkelen van een eigen waarden- en normensysteem en een reflectie op de
eigen sociale en maatschappelijke posities en die van anderen. Tevens moeten jongvolwassenen hun verhouding ten opzichte van de institutionele samenleving en de daarbinnen vigerende (ongelijkheids)verhoudingen markeren. Identiteit als moreel project.
— het ontwikkelen van sociale vaardigheden en consumptieve en vrije-tijdscompetenties (het leren omgaan met geld, keuzes kunnen maken uit het vrije-tijdsaanbod van
media en cultuurindustrie).
— het zich eigen maken van de staatsburgerrechten en -plichten en politiek-institutionele competenties (politiek burgerschap).
— het ontwikkelen van een toekomstperspectief met betrekking tot de inrichting van
de verdere levensloop (socialisatie als continu proces) en het eventueel bijstellen van
eerdere verwachtingen (reflexieve houding).
Levensopgaven vervullen gelijktijdig meerdere functies die op elkaar afgestemd moeten
worden; ze zijn zowel waardenoriëntatie, handelingsdoel, socialisatieuitkomst alsmede
integratiekader ten aanzien van eisen/verwachtingen, die vanuit leefwereld en systeem
aan jongeren worden gesteld. Bovenstaande eisen waren voor jongvolwassenen tot voor
kort de (traditionele) voorwaarden voor het ’invoegproces’ in de wereld van volwassenen. Dit ideaalbeeld sluit overigens nauw aan bij de opvoedwaarden die we in het
vorige hoofdstuk hebben gepresenteerd in onze schets over het ideale gezin. De daar
verankerde opvattingen over bijvoorbeeld respectabiliteit, arbeidsethos, tolerantie,
zelfredzaamheid en onafhankelijkheid vormen formatieve elementen voor geaspireerde
levensopgaven voor jongeren uit dergelijke gezinnen. Normatieve levensopgaven kunnen dan ook worden gedefinieerd als ’respectabiliteitseisen’. Het daaraan niet kunnen
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of willen voldoen kan men deviantie noemen.92 Daarmee wil ik niet beweren dat kinderen die opgroeien in minder gunstige (gezins)omstandigheden automatisch, gelet op
het belang van de vroege ontwikkeling van kinderen, probleemgedrag zullen vertonen.
Zo beweren Brim en Kagan dat veel individuen een groot vermogen tot verandering
hebben, en dat de consequenties van gebeurtenissen in de vroege kindertijd steeds weer
door latere ervaringen worden getransformeerd. Daardoor is het verloop van de menselijke ontwikkeling meer open dan velen menen (Brim en Kagan, 1980: 1 in: Elder,
1986: 294; zie ook de studies van Fürstenberg, 1976; Jessor & Jessor, 1977; Vaillant,
1983 in: Elder, ibid; Laub en Samson, 1993; Zingraff et al.: 1993). Behalve deviantie
als overtredingen van normatieve verwachtingen kan deviantie ook ’veroorzaakt’ worden door meer individuele aspecten of individuele gebeurtenissen (de zogenaamde
idiocratische of non-normatieve levensgebeurtenissen).93
Tot op zekere hoogte ligt aan een dergelijk verwachtingencomplex de stilzwijgende
notie van een ’standaardbiografie’ ten grondslag (Krüger, 1988; Peters, 1992). Vorm
en inhoud van deze standaardbiografie zijn sekse-specifiek gedefinieerd. Aan jongvolwassen mannen worden andere eisen gesteld dan aan jongvolwassen vrouwen. Taaken rolverdelingen tussen mannen en vrouwen baseren zich daarbij op traditionele (patriarchale) beelden van mannelijkheid en vrouwelijkheid. In principe bestaat er tussen
beide standaardbiografieën een hiërarchisch-complementaire relatie, waarin vermeende
mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten ieder hun eigen domein hebben. De man is
kostwinner en beweegt zich op het publieke domein; de vrouw vervult de verzorgingspositie en beweegt zich op het private domein van huishouding en moederschap. In dit
model is de vrouw inkomensafhankelijk van de man en de man zorgafhankelijk van de
vrouw.
De sekse-specifieke standaardbiografie is evenwel onder druk te komen staan door een
aantal sociaal-culturele en sociaal-economische processen. Dit houdt in dat levensopgaven geherdefinieerd zijn; ze zijn flexibeler geworden (gemoderniseerd en geëmancipeerd). Er ontstaan op basis daarvan ook nieuwe categorieën.94 Zo wordt betaald werk
voor een toenemend aantal vrouwen belangrijk, niet alleen financieel, maar ook als
zingeving en ontplooiing. Daarvan af te leiden is de vraag of de eventuele (mannelijke)
partner zichzelf nog steeds als primaire kostwinner definieert of dat er ruimte is ontstaan voor nieuwe arrangementen als tweeverdieners/tweeverzorgers en/of rolwisseling(en) met betrekking tot kostwinnerschap en kinderopvoeding, gesteld dat er al
sprake is van een kinderwens. Een dergelijk model kan men de moderne keuzebiografie
noemen. Individuen bepalen zelf en/of in overleg met hun relatiepartner welke keuzes
ze willen maken ten aanzien van werk en gezinsvorming, zij het dat deze meestal
gestalte krijgen in een zone van acceptabele alternatieven. Met name voor vrouwen
biedt dat, naast het nadeel van de dubbele belasting, mogelijkheden om werk/carrière/gezinsleven te combineren (zie voor een bespreking van de verschillende betekenissen van werk voor jongvolwassen vrouwen: Peters, 1992; De Bie en Miedema, 1990;
voor mannen: Miedema, 1993). Aannemelijk is dat de moderne keuzebiografie vooral
aanhangers vindt onder kinderen afkomstig uit de hoger opgeleide middenklasse gezinnen. Meer egalitaire opvoedidealen, rolmodellen, materiële hulpbronnen, aanwezige
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vormen van cultureel en onderwijskapitaal, intrinsieke werkaspecten, verwachtingen en
steun van partner, enz. maken een dergelijke optie — het model van tweeverdieners
met een gedeelde zorgverantwoordelijkheid voor huishouding en de opvoeding van
eventuele kinderen — tot een realiseerbare levensopgave.
Een en ander houdt in dat de tertiaire socialisatiefase steeds belangrijker wordt als
beslissingsveld voor de inrichting van het leven.95 In de volgende paragraaf staan we
stil bij het belang van werk als levensopgave voor jongvolwassen mannen.

3.5

Werk en werkloosheid

Een centraal aspect van de moderne verzorgingsstaat betreft de functie en rol van
betaald werk. Betaald werk (reguliere baan op basis van een arbeidscontract, loondienst,
of een inkomen als zelfstandig ondernemer) is in en voor de samenleving nog steeds
het organiserende principe bij uitstek. Opvoeding en onderwijs anticiperen op het later
uitoefenen van een functie op de arbeidsmarkt; in toenemende mate ook voor vrouwen
(zie de 1992-maatregel, herziening bijstandswet). Werken is daardoor een belangrijk
integrerend mechanisme voor jongvolwassenen. Het belang van werk (betaalde arbeid,
baan) is zodanig met het bestaan verweven dat het bij de meeste jongeren kan worden
beschouwd als een geïnternaliseerde levensopgave. Nu de verzorgingsstaat gebukt gaat
onder massale en structurele werkloosheid is het onvermijdelijk dat grote groepen
jongeren niet meer aan de slag komen of moeten werken in een minder gewaardeerde
functie, het verschijnsel van ’underemployment’ dan wel werken in tijdelijke en/of
flexibele dienstverbanden, ’subemployment’. Als jongeren werkloos zijn, ’unemployed’
dan kan dit ertoe leiden dat er een harde kern van niet-bemiddelbare werklozen ontstaat
(’non-employable’) (cf. Miedema, 1992). Dit kan leiden tot verschillendsoortige contradicties die op de één of andere manier moeten worden opgelost (De Bie en Miedema,
1990; Miedema, 1993, 1994). Werkloosheid is daardoor niet alleen maar een economische crisis, maar ook een sociaal-culturele en politieke.
(Jeugd)werkloosheid als politiek en maatschappelijk probleem verscheen pas op de
agenda in het midden van de jaren ’70.96 De stand van kennis wordt dan als ontoereikend ervaren om actief te interveniëren in het werkloosheidsprobleem. Er is weliswaar
veelvuldig onderzoek gedaan naar de beleving van werkloosheid en armoede, maar het
zwaartepunt daar is een meer psychologische invalshoek (Jahoda, 1982; Wacker, 1983;
Fineman, 1987; Hayes en Nutman, 1981). De culturele beleving van werkloosheid moet
derhalve aangevuld worden met een structurele analyse van de arbeidsmarktpositie van
verschillende groepen werklozen. Voor huishoudingen waarvoor geldt dat de man
(hoofd)kostwinner is, wordt werkloosheid ook een gezinsprobleem (cf. Van Loon et al.,
1982; Fagin en Little, 1984; zie voor werkloze jongeren en het gezin: Allat en Yeandle,
1992).
Voor een jongere die na zijn opleiding er niet in slaagt een baan te vinden, kan de
beleving een andere zijn dan voor iemand die tijdelijk werkloos is door frictie (aansluiting oude baan — nieuwe baan). Als een jongere er in het begin niet meteen in slaagt
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om een baan te krijgen dan kan dat nog worden geweten aan persoonlijke tekortkomingen, gebrek aan sollicitatie- en werkervaring, weinig relevante netwerken, niet mobiel
genoeg. Hij kan dan nog de schuld bij zichzelf zoeken en proberen zijn tekortkomingen
weg te werken. Wanneer hij evenwel bij voortduring werkloos blijft, kan hij gaan
zoeken naar andere verklaringen als: een tegenvallende economie, een gebrek aan
vacatures, werkgevers die geen jongeren in dienst willen nemen. Tussen zijn pogingen
om aan de slag te komen en objectieve arbeidsmarktcondities ontstaan contradicties. De
werkloosheid is nu niet langer meer een persoonlijk falen, maar de schuld van de ’economie’ of ’maatschappij’ danwel een combinatie van factoren. Blijft de jongere, in
weerwil van zijn inspanningen, permanent buitenspel dan zal hij zich daarop moeten
instellen. Of hij legt zich neer bij zijn marginale positie of hij probeert er het beste van
te maken door voor zichzelf te kiezen, bijvoorbeeld door het creëren van eigen zingevingsidealen of actief te ageren tegen een onrechtvaardige samenleving, een proces van
politisering en radicalisering.
Andere werklozen groeien op in een subcultuur van werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid (cf. Murray, 1984). Door de generaties heen en binnen hun sociale netwerken
is werkloosheid een terugkerend en algemeen verschijnsel. Deze korte voorbeelden
geven aan dat de werkloze, en mutatis mutandis de langdurig werkloze, niet bestaat.
Men kan gevoeglijk aannemen dat de groep langdurig werklozen heterogeen van samenstelling is, zelfs als men in een onderzoeksopzet als de onze probeert tot een zekere
homogenisering van kenmerken te komen door in- en uitsluitingscriteria te hanteren
(leeftijd, lengte werkloosheid, woonplaats/lokale arbeidsmarkt). Dit model geeft de
ruimte uiteenlopende levenslopen met variërende ervaringswerelden fijnmazig te analyseren.

3.6

Relaties

Behalve werk vormt ook het krijgen van een relatie onderdeel van het maatschappelijke
verwachtingspatroon met betrekking tot het volwassen worden. Even los gezien van de
aard van de relatie (homoseksueel dan wel heteroseksueel) en de verschillende vormen
die een relatie als leefvorm kan aannemen (vaste vriend(in)), samenwonen, getrouwd
zijn, kinderen krijgen) is de aanname dat het hebben van een relatie belangrijk is voor
de identiteitsvorming. Naast de beroepsidentiteit is de relationele identiteit duidelijk
richtinggevend voor de inrichting van het leven als jongvolwassene. In zekere zin, maar
minder absoluut dan vroeger, is het hebben van betaald werk (minimaal van een van
beide partners) een voorwaarde voor het gezamenlijk kunnen starten van een eigen
huishouding. Men kan stellen dat het hebben van een baan, zeker voor mannen, samenvalt met de kostwinnersfunctie. Het daar niet aan kunnen voldoen door werkloosheid
kan op meerdere wijzen als problematisch worden ervaren (financieel, identiteit), zeker
als er sprake is van jonge kinderen. Men mag dan ook aannemen dat met name voor
werkloze jongvolwassen mannen — in het proces van relatievorming, of als ze jonge
kinderen hebben — er een extra-probleem ontstaat. Werkloosheid is, zoals al eerder
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gesteld, dan immers ook een relatie- of gezinsprobleem geworden (cf. Fagin en Little,
1984; Winefield et al., 1993; Allat en Yeandle, 1992).
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Noten bij hoofdstuk 3

70.

Ik ga voor het gemak even voorbij aan de werking van de strafrechtketen en de rol van de
verschillende justitiële organisaties daarbinnen, het preventiebeleid en het slachtofferonderzoek.

71.

"Allereerst springt in het oog dat het absolute aantal onderzoeken in de categorie Maatschappelijke integratie in het laatste decennium een scherpe stijging vertoont, vergeleken met de
voorgaande decennia. Er is een groeiende aandacht voor thema’s als beleving van werkloosheid, problemen op school, criminaliteit en vandalisme, en niet in de laatste plaats de (integratie)problematiek van jongeren uit etnische minderheden" (Abma, 1986: 211).

72.

"Het naoorlogse jeugdonderzoek in Nederland kenmerkt zich door een grote diversiteit in
benaderingswijzen en onderzoeksvelden. Dit heeft geleid tot het ontbreken van een gemeenschappelijk begrippenkader, een nadruk op detailstudies, soms sterk op de praktijk gericht
dan weer sterk op de theorie gericht en vooral versnipperd. Er is sprake van weinig coherente
theorievorming over de jeugd als maatschappelijke fenomeen (zie Klaassen 1991) en er is
een grote verscheidenheid aan denkstijlen in de diverse tradities" (Klaassen en Kleijer, 1993:
83). "Met de toename van het aantal jeugdonderzoeken neemt ook de specialisering toe.
Steeds vaker worden deelproblematieken (gezin, onderwijs, seksualiteit, politieke opvattingen)
apart onderzocht door gespecialiseerde instituten, terwijl deze problematieken in de eerste
decennia vaak in hun samenhang werden onderzocht" (Abma, 1986: 213).

73.

"Kwalitatief onderzoek heeft zich een plaats veroverd ook op het terrein van socialisatie,
identiteit en levensloop. .. Twintig jaar geleden was hier nog geen sprake van" (Klaassen en
Kleijer, ibid.: 83). Het kwalitatief onderzoek heeft zijn eigen ontwikkelingslijnen (de Chicago-school (Thomas en Znaniecki), ’history from below’ (mentaliteitsgeschiedenis), oral
history). Daar heeft ".. een soort kruisbestuiving plaatsgevonden. Daardoor is op sociaalwetenschappelijk terrein een tegencultuur ontstaan, die als alternatief fungeert voor de orthodoxe benadering met haar grootschalige enquêtes. In die tegencultuur bloeit de gevalsstudie
(case study) met een klein aantal onderzoekssubjecten en kwalitatieve data. Deze tegencultuur
zet zich af tegen de momentopnames (cross section) van de orthodoxe enquête. Men tracht
te traceren hoe sociale processen en veranderingen zich voltrokken. Aanhangers van deze
tegencultuur beschouwen hun onderzoekssubjecten niet als ’cultural dopes’ (Garfinkel, 1967).
Daarentegen trachten zij inzicht te krijgen in de motieven en de subjectieve ervaringen van
degene die onderzocht wordt" (Davis et al., 1995: 247). De methodenstrijd tussen kwalitatief
en kwantitatief onderzoek is de laatste jaren minder scherp geworden. Beide vormen van
onderzoek proberen, weliswaar met andere middelen, een bijdrage te leveren aan kennisontwikkeling en theorievorming over jongeren.

74.

"Er is meer aandacht gekomen voor het micro-sociologisch perspectief met nieuwe begrippen
als handelingscompetentie, individuatie, leefstijl en identiteit. Tevens is een nieuw subjectbegrip geïntroduceerd (Hurrelman 1986). Het individu wordt hierin niet meer beschouwd als
een passief object maar als een actief subject dat zelf zijn sociale realiteit construeert en
voortdurend ontwikkelt" (Klaassen en Kleijer, 1993: 85).
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75.

Levensloop en biografie zijn begrippen die nauw aan elkaar raken. De levensloop wordt
veelal gezien als een objectieve volgorde van activiteiten en gebeurtenissen in verschillende
levenssferen en diverse geïnstitutionaliseerde handelingsvelden met een eigen structuurkarakter. De biografie is daarbij de subjectief geïnterpreteerde levensgeschiedenis van een bepaald
subject. "Lebensgestaltung und -planung von Jugendlichen vollzieht sich vielmehr in der
Verarbeitung von konkreten Lebensbedingungen, Handlungsanforderungen und Sozialbeziehungen und durch biographisch organisierte Erfahrungen" (Heinz en Krüger, 1990: 82).

76.

Zie bijvoorbeeld voor het beeld van en de beeldvorming over jongeren in de jaren ’50:
Tillekens (1990); voor de jaren ’60: Righart (1996); voor de jaren ’70: Inglehart (1977); de
studies van het Britse CCCS te Birmingham en tal van Duitse en Nederlandse publikaties
over jeugdonderzoek; voor een verschuiving tussen en opeenvolging van generaties: Becker,
1992. Met name Inglehart is hier van belang, omdat hij de hypothese lanceerde dat er tussen
1965 en 1975 een ’silent revolution’ zich heeft voltrokken. "De stille revolutie markeerde de
geleidelijke en haast onmerkbare overgang van een materialistisch waardenpatroon, waarin
economische en politieke stabiliteit centraal stonden, naar een zogenaamde postmaterialistisch
waardenpatroon. Toen na de Tweede Wereldoorlog in de meeste westerse landen een stevig
vangnet van sociale voorzieningen gespannen was en zich een redelijk gespreide welvaart
aftekende, vulde de politieke agenda zich met andere, meer immateriële onderwerpen. Die
nieuwe thema’s hadden meer met lifestyles te maken dan met economische behoefte; het ging
om zaken de bescherming van het leefmilieu, de rol en de rechten van de vrouw, voortgaande
emancipatie en participatie van de burgers; het ging kortom om de kwaliteit van het bestaan"
(Righart, 1995: 19-20). De jongeren die aan dit onderzoek hebben deelgenomen zijn geboren
in de beginjaren ’60.

77.

Zie ook het themanummer van Comenius over Identiteit en Biografie (1995, nr. 3).

78.

Het begrip drop-out refereert aan het niet langer voldoen aan institutionele eisen. Of het niet
willen of niet kunnen betreft, een actieve of een passieve instelling impliceert, wordt op het
eerste gezicht niet duidelijk. Zo noemt Baacke vijf "Wege der Selbstausbürgerung", kort
samengevat: verslaving, anti-burgerlijke radicalisering, religieuze fundamentalisering, radicale
privatisering, reductie van bindingen. "Selbstausbürgerung durch Sucht; Selbstausbürgerung
durch Radikalisierung des Verhaltens in der Gesellschaft und gegenüber ihren Mitgliedern;
Selbstausbürgerung durch religiöse Fanatisierung; Selbstausbürgerung durch radikale Privatisierung und Gruppen-Intimisierung; Selbstausbürgerung durch Beziehungsreduktion" (Baacke,
1987).

79.

Het begrip levensloop (’life course’) wordt met name in de sociologie gebruikt. Vergelijkbare
termen als levenscyclus (’life cycle’) en levensduur of levenspad (’life span’) zijn respectievelijk meer biologisch en psychologisch van aard (cf. Sørensen et al., 1986).

80.

Crain (1992) bijvoorbeeld behandelt in zijn boek Theories of Development meer dan twintig
ontwikkelingstheorieën. Zie voor een recent overzicht: Breeuwsma, 1994. "Ontwikkeling en
levensloop worden vaak opgevat als begrippen die verwijzen naar een empirische realiteit,
gekoppeld aan de existentie van een organisme binnen een bepaalde tijdseenheid (de ontogenese) en de veranderingen die daarbinnen plaatsvinden. In dit boek zijn ontwikkelingen en
levensloop veeleer opgevat als begrippen die verwijzen naar (theoretische) constructen die
veranderingen over tijd in een bepaalde samenhang proberen te plaatsen. Kaplan (1983) heeft
ontwikkeling in dit verband getypeerd als een ’concept by postulation’, een heuristiek waarmee we veranderingen in kaart kunnen brengen, maar die niet noodzakelijkerwijs verwijst
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naar een empirische realiteit (Breeuwsma, 1993a). Een ontwikkelingsmodel geeft niet een
beschrijving van de ontwikkeling in het individu, maar bepaalt de criteria op grond waarvan
we veranderingen als ontwikkeling kunnen beschrijven. De definities van de ontwikkelingsen levenslooppsychologie liggen in het verlengde van deze typering. [..] De levenslooppsychologie wil een beschrijving geven van de totale levensloop van individuen en de verschillen in levenslooptrajecten, onder invloed van de sociale, culturele en historische context. De
levensloop kan worden opgevat als een bijzondere structuur in de tijd: het geïndividualiseerde
produkt van een complexe interactie tussen (bio)psychologische ontwikkeling en socialisatie,
binnen het raamwerk van de menselijke cultuur en geschiedenis" (Breeuwsma, 1994: 347 348).
81.

"They refer to distinct, though interpenetrating, systems: Aging refers to the person as a
system, social change to the age-stratified social system with its component sectors and
institutions" (Riley, 1986: 156). Riley formuleert binnen haar ’age-stratification model’ een
zestal ’working principles’. Deze working principles (WP’s)’ zien er als volgt uit:
"WP-1. Aging is not a unitary or exclusively biological process; it is multi-faceted, composed of interdependent biological, psychological, and social processes.
WP-2. Within each age-stratum, individuals engage actively in a complex of roles (e.g., at
work, in the family, in the community) that can continually influence the way they grow
older, their capacities, motivations, and attitudes, and the other people with whom they interact; these roles set limits on, but also provide opportunity for, individual initiative and enterprise.
WP-3. Individual members of any one age stratum interact as they grow older with members of other strata, allowing either for affiliation and reciprocal socialization, or for agebased tension and conflict.
WP-4. The ways people age are interdependent; that is, the life-course pattern of one person
will influence or be influenced by the life-course patterns of others with whom he or she is
interacting.
WP-5. The life-course patterns of particular individuals are affected by the character of the
cohort to which they belong and by those social, cultural, and evironmental changes to which
their cohort is exposed in moving through each of the successive age strata.
WP-6. When many individuals in the same cohort are affected by social change in similar
ways, the change in their collective lives can in turn produce further social change."
Opgemerkt kan worden dat het zesde principe overeenkomsten vertoont met de generatiesamenhang van Mannheim (1928/1964). Deze principes staan hier niet verder ter discussie
(maar zie voor tegenwerpingen: Hirschi en Gottfredson, 1993: 52 e.v.; hun argumentatie is
dat ’... age effects are invariant over time and place’).

82.

"The ideology of the welfare states was more or less created during a time of increasing
poverty and economic insecurity, while the implementation of welfare states came at a time
of economic growth. But few new ideas which can be channelled into new welfare state
developments have been generated during the present ’crisis’. It seems as if the intellectual
and political energy has concentrated on defending the present welfare state, rather than
accepting its defaults and looking into the future for a welfare state which can become an
even better instrument for social rights" (Elise Oyen, Comparing welfare states and their
futures, Hampshire 1986: 16, geciteerd in: Van de Graaf en Van de Heuvel, Tussen reflectie
en praktijk, in: Fleurke et al., Minder staat, meer samenleving, 1990: 45).
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83.

"Ontstaan en ontwikkeling (van de verzorgingsstaat, S.M.) zijn een historisch proces, dat niet
eerst na de tweede wereldoorlog maar al in de loop van de negentiende eeuw begint. Daarbij
vormen de lange stagnatie- en depressieperioden van de afgelopen anderhalve eeuw de
materiële basis. Zo werd in het laatste kwart van de negentiende eeuw een begin gemaakt
met sociale wetgeving en werd tijdens de jaren dertig een meer interventionistische politiek,
ook op sociaal terrein, bepleit" (Van Roon, 1990: 113) (vergelijk ook De Swaan, 1988).

84.

Ontleend aan een artikel van B. Bommeljé: ’Consu minderen als levensstijl’, in: NRC Handelsblad, 8-2-1996.

85.

Karl Mannheim onderscheidde bij het ontstaan van een generatie een drietal elementen. Deze
zijn: de generatiepositie, de generatie-eenheden en de generatiesamenhang. De generatiepositie verwijst naar demografische elementen, die biologisch zijn bepaald: tijdstip van geboorte,
levensduur, overlijden. Deze gedeelde inbedding in de samenleving, kan onder invloed van
maatschappelijke krachten, uitmonden in een generatiesamenhang. Hier is met name de
formatieve periode van belang; adolescenten en jongvolwassenen zijn meer vatbaar voor
veranderingen en kunnen hun belevingswereld en daarin verankerde ervaringen anders ervaren en vormgeven dan die van een generatie, met andere formatieve ervaringen, daarvoor.
Generatie-eenheden zijn formeel en informeel georganiseerde groepen die de stijl van een
bepaalde generatie representeren of de beeldvorming daarvan weergeven. Daarbij zijn meer
avant-gardistische voorhoedes te onderscheiden die stilistisch en symbolisch de toon zetten
voor de overige generatiegenoten. Mannheim heeft erop gewezen dat generaties niet concreet
afgrensbare groepen zijn met duidelijk te trekken scheidslijnen; voorts hoeven mensen zich
niet bewust te zijn van het feit dat ze deel uitmaken van een generatie. Er is wat dat betreft
een gelijkenis met het marxistische onderscheid tussen de objectieve klassepositie - de
zogenaamde Klasse an sich - en een klassebewuste politiek of sociale groepering - de zogenaamde Klasse für sich. Generatiepositie en generatiesamenhang kunnen in elkaar overvloeien
door diep insnijdende, collectief ervaren gebeurtenissen als maatschappelijke crisissituaties
en schaarste-ervaringen als recessie, massale werkloosheid, oorlog (cf. Righart, 1995: 18
e.v.).

86.

"Peer-groups können als die soziale Einheit angesehen werden, in der sich Subkultur ’ereignet’ und von der aus sich gegebenfalls eine Gegenkultur entwickelt" (Schäfers, 1984: 170).
Peer-groepen (leeftijdshomogene groepen) kunnen worden beschouwd als ’latente subculturen’ (Baacke, 1972; Schäfers, 1984). Daarentegen is de tegencultuur te zien als een radicale
subcultuur. Met name gedurende de secundaire socialisatiefase vormen peer-groepen een
vanzelfsprekend geworden onderdeel van de jeugdcultuur. Op basis van verschillende auteurs
vat Schäfers kenmerken van peer-groepen als volgt samen:
- peer-groepen staan een ’socialisatie in eigen regie’ (Tenbruck, 1962: 92) toe en vergemakkelijken op deze wijze de vorming van een jeugdspecifieke identiteit;
- de peer-groep biedt leden een ondersteunend sociaal kader voor oppositie, het verwerken
van emotionele ambivalenties, angsten en onzekerheid;
- de socialisatie in eigen regie kan leiden tot deviant en delinquent handelen, ondermeer door
gemeenschappelijk experimenteren met bijvoorbeeld drugs. Verder kan de wijk of een minder
gunstige samenstelling van een schoolklas leiden tot groepsvorming met een zich afzettend
(negatief) socialisatie-effect;
- de activiteiten van een peer-groep oriënteren zich vooral op het domein van de vrije-tijd,
hetgeen een zekere autonomie vergemakkelijkt en bovendien kan leiden tot socialisatie in een
consumentenhouding;
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- de beschermings- en nivelleringsfunctie van peer-groepen maakt het jongeren mogelijk in
door volwassenen overheerste instituties te ageren;
- peer-groepen kunnen worden beschouwd als zichzelf sturend; ze verkleinen verschillen in
heterogene gezinssocialisatie-voorwaarden en tenderen eerder naar groepshoudingen dan
individuele instellingen (in termen van Righart is er dan sprake van een horizontalisering van
het relatiepatroon (Righart, 1996: 172));
- in de communicatie van peer-groepen domineren gemeenschappelijke activiteiten en belangen; het schoolse gebeuren en presteren kunnen daardoor aan invloed verliezen;
- peer-groepen bieden mogelijkheden ervaringen op te doen met de andere sekse en hierover
te praten, inclusief beginnende relatievorming;
- de vorming van peer-groepen hangt af van verschillende selectiecriteria als klasse, leeftijd,
belangen;
- daarop aansluitend reproduceren peer-groepen de waarden en normen van gezinnen van
herkomst langs specifieke klasselijnen;
- hoewel peer-groepen bijdragen in het afstand nemen (emotioneel, fysiek) van het ouderlijk
gezin door het benadrukken van een eigen individualiteit laat dit het belang van milieu- en
gezinsinvloeden grotendeels onverlet;
- wanneer we kijken naar conflictbronnen wordt de relatie school - peer-groepen vaker
genoemd dan de relatie ouderlijk huis - peer-groepen;
- structurele kenmerken van peer-groepen delen weliswaar kenmerken van primaire groepen,
maar ze clusteren vaak rondom gelegenheidsstructuren en vormen in die zin losse coalities,
waarin de peer-groep zich als het ware actualiseert (Schäfers, ibid.: 171-172; zie verder: Van
der Ploeg, 1995). Door de bank genomen vormen peer-groepen solidariteits- en conformeringskader door middel van informele socialisatie. Hun verhouding met volwassenen (significante anderen als ouders) en maatschappelijke instituties (als het onderwijs) bepalen in welke
mate ze zich conformeren aan de daarin besloten eisen en verwachtingen. Meestal is de peergroep een tijdelijk fenomeen, een transitiefase, die uiteindelijk overgaat in participatie aan
de wereld van de volwassenen. Door het informele karakter van dergelijke groepen, het
elkaar ontmoeten in steeds wisselende coalities (zie Hazekamp, 1985), kunnen noodzakelijke
levenservaringen worden opgedaan, die uitmonden in een anticiperende socialisatie op een
eigen identiteit en het innemen van klassespecifieke posities, verbonden met het volwassen
zijn. Dit model geldt vooral voor mannelijke adolescenten. Hoewel meisjes optrekken met
groepen jongens -de gemengde peer-groepen, gezamenlijk rondhangen op straat, uitgaan - is
voor hen vriendschap met een boezemvriendin danwel vaste vriend van groter belang (zie
Naber, 1985, 1992; De Waal, 1989, 1991). Meisjes zijn, zeker in het begin van de secundaire
socialisatiefase, meer gebonden aan huis (meer controle) en ontwikkelen daar een ’invisible
bedroom culture’(zie bijvoorbeeld: Brake, ch. 7, 1985: 163-183).
87.

Zie bijvoorbeeld: Van der Linden (1991) en zijn uitwerking van de ’ecologische zone-indeling’ van Baacke (1983, 1985).

88.

Criminologen hebben het wat het onderscheid tussen minderjarigen (jongeren) en meerderjarigen (volwassenen) betreft relatief makkelijk. In het strafrecht zijn minderjarigen jongeren
tussen de 12-17 jaar (jeugdstrafrecht) en meerderjarigen 18 jaar en ouder (volwassen strafrecht), zij het dat er nog overgangsgebieden zitten tussen de 18-21, afhankelijk van de
’persoonlijkheid (’rijpheid’) van de dader’ en ernst van het delict. Jongeren zijn wat het
strafrecht betreft eerder voorwerp van hulp en steun dan subject van recht (Bol, 1991: 23).
Jongeren zijn na hun 18e volwassen in juridische zin, maar door een aantal regelingen nemen
ze als volwassene-in-wording een relatief aparte plaats in het strafrecht (zie evenwel noot 1
over de herziening van het jeugdstrafrecht).
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89.

Door de maatschappelijke dominantie van deze verwachtingen, hetzij impliciet aanwezig
danwel expliciet geformuleerd, wordt het begrip jeugd als monolitische constructie, waar ik
net tegen waarschuwde, als het ware weer via de achterdeur naar binnen gehaald. De perceptie en receptie van deze maatschappelijke verwachtingen zijn evenwel gedifferentieerd,
ondermeer langs sekse- en klasselijnen. Verschillende categorieën jongeren maken dus
verschillendsoortige vertaalslagen met betrekking tot de geldigheid en universaliteit van deze
verwachtingen. Toch blijven deze verwachtingen het dominante decor waartegen jongeren
en hun verschillende aanpassingsstrategieën worden beoordeeld.

90.

Maatschappelijke verwachtingen worden uiteraard niet rechtstreeks geïnternaliseerd, maar
worden gemedieerd door omgevingskaders en relevante netwerken daarbinnen. In hun socialisering vertalen deze kaders en netwerken maatschappelijke eisen langs lijnen van leeftijd,
sekse, etniciteit en klasse. Bij het ouder worden zijn deze vertalingen steeds meer onderworpen aan onderhandelingsprocessen tussen het socialiserend medium (de socialisatie ’agency’)
en de socialisant, zowel in de tijd (diachronisch) als in uiteenlopende situaties van gelijktijdigheid (synchronisch).

91.

"Distancing, transformation and opposition are all strategies which are used to sustain the
ideological dominance of adulthood. Those who are not perceived as fully adult occupy an
ambigious position on the margins of the adult world, simultaneously threatening and yet
constituting its essential nature" (Hockey en James, 1993: 37).

92.

"When individual development is depicted as a series of behavioral reorganizations around
a series of developmental tasks, it becomes possible to define maladjustments in terms of
deviations from expected and normative patterns" (Elder, in: Sørensen, 1986: 295).

93.

"Nonnormative life events are defined as events and event structures that - while significant
in their influence - have little generality in occurence and patterning" (Baltes, Dittmann-Kohli
en Dixon, in: Sørensen, 1986: 488).

94.

"Rather than a predictable passage through fixed states, there is now more variation in the
way society’s members pass through life, with the emergence of new social categories ...
registering this increasing diversity (Bryman et al., 1987)" (Hockey en James, 1993: 1).

95.

"Offenkundig ist, daß sich gegenwärtig ein Teil der Ablösungsproblematik von Eltern und
Kinder, die in den vorangegangenen Jahrzehnten vorwiegend als ein Problem der frühen
Adoleszenz und des zweiten Lebensjahrzehnts diskutiert und erforscht wurde (vgl. Stierlin
et al. 1980; Schneewind und Braun 1988), mittlerweile auf die "Postadoleszenz" und das
dritte Lebensjahrzehnt verlagert hat" (Georg et al., 1994).

96.

Het beleid van volledige werkgelegenheid is in de periode 1949 -1971 redelijk goed gelukt.
De werkloosheid was veelal frictie-werkloosheid. Alleen in de jaren 1952 en 1953 telde men
meer dan 100.000 werklozen. Sinds het begin van de jaren zeventig zijn de werkloosheidscijfers regelmatig gaan stijgen. Bij iedere recessie kwamen de cijfers op een hoger
niveau uit, na elke opleving bleven ze hoger dan de periode daarvoor.

Hoofdstuk 4

Theoretische uitgangspunten

1

4.1

Enkele opmerkingen vooraf

In het vorige hoofdstuk is al een aantal theoretische begrippen als levensloop, socialisatie, levensopgaven, biografie(ontwerp) e.d. aan bod gekomen. In dit hoofdstuk worden
de theoretische uitgangspunten in een breder kader uiteengezet. Daartoe introduceer ik
nogal wat theoretische begrippen en ontkom ik niet aan het gebruikelijke sociologische
jargon. Voor een aantal lezers kunnen de termen, en de detailleringen en nuanceringen
die ik daarin aanbreng, leiden tot een vertwijfeld zuchten: Moet het nou zo moeilijk?
Het antwoord daarop is: ja. Het theoretisch begrippenapparaat, de afbakening tussen
begrippen, hun domeinen, de verschillende niveaus, de interdependenties daartussen,
het ontwikkelingssociologisch aspect waarin verschillende deeltheorieën zijn te onderscheiden, noodzaakt tot een theoretische exercitie. Deze is straks ook van belang om
zicht te krijgen op de methodologische aspecten en de verschillende analysestappen in
het volgend hoofdstuk.
Om aan deze bezwaren enigszins tegemoet te komen kan ik alvast wijzen op twee
terugkerende dimensies.
Het ene is het onderscheid tussen individuele en groepsdimensies. Individuen worden
soms aangeduid met begrippen als: actor, (handelend) subject. Groepen zijn netwerken
van individuen die met elkaar in relatie staan, interacteren en communiceren en gemeenschappelijk, dat wil zeggen boven-individueel, zaken delen als ervaringen en
opvattingen (ideeënwerelden), vormen van identificatie en regels voor hun handelen.
Om deze gemeenschappelijkheid te benadrukken noem ik groepen (sociale) categorieën
of typen. Het is nu trouwens niet van belang dat de leden van een groep daadwerkelijk
met elkaar omgaan; sociale categorieën zijn in die zin sociologische constructies die de
aandacht vestigen op gemeenschappelijke kenmerken van denken en doen. Men kan
bijvoorbeeld denken aan bepaalde (professionele) beroepsgroepen als juristen en notarissen. Mensen zijn door hun posities en opgedane kennis te beschouwen als sociaal
ingebed in netwerken en tussen individuele leden en kenmerken van het ’groepsfunctioneren’ wordt dan een bepaalde correspondentie verondersteld.
Het andere is het onderscheid in leefwereld en systeem; dit onderscheid hangt samen
met het verschil tussen een meer actorgerichte benadering en een meer functioneel-
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Diegenen die minder geïnteresseerd zijn in theoretische exercities kunnen het hoofdstuk
overslaan en de samenvatting aan het eind van dit hoofdstuk raadplegen.
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instrumentele benadering van het maatschappelijk systeem als overkoepelende structuur.
De leefwereld is te zien als de concrete context van het alledaagse leven, waaraan
verschillende leefwerelddomeinen zijn te onderscheiden, waarin mensen functioneren
(posities innemen) en communiceren. Aan het maatschappelijk systeem zijn maatschappelijke velden te onderscheiden, instituties of maatschappelijke (sub-)systemen als het
gezin, het onderwijs, de arbeidsmarkt, het recht, de cultuur. Ontwikkelingen daarin zijn
structurele ontwikkelingen en deze beïnvloeden — soms samenwerkend, soms tegenwerkend, soms direct, soms indirect — het leven van mensen op het niveau van de leefwereld. Met dit onderscheid is het verschil gegeven tussen sociale posities die mensen
innemen in leefwerelddomeinen (als ouder — kind, werkende — werkloze) en waaraan
ze hun sociale identiteit ontlenen en maatschappelijke posities (het gezin als reproduktiestructuur voor nieuwe generaties; de economie en arbeidsmarkt als produktiestructuur voor goederen en diensten), die worden gebruikt om mensen meer sociologisch te categoriseren. Na deze inleidende opmerkingen dan nu de ’echte’ inleiding.

4.2

Inleiding

In het alledaagse taalgebruik zijn levenswijze en levensstijl ingeburgerde begrippen.97
De meeste mensen kunnen zich bij deze termen wel wat voorstellen. Het begrip levensstijl was vroeger vooral gerelateerd aan de levenswijze van klassen98, maar in een
meer moderne variant verwijst het begrip levensstijl vaak naar noties met betrekking
tot stilistische vormgeving en subculturele expressies (mode, muziek, ontspanning,
lichaam) van meer spectaculaire groepen, die afwijken van het dominante leefpatroon.
Men onderscheidt dan bijvoorbeeld hippies, krakers, yuppies. Het begrip levensstijl
wordt eveneens in de commercie, massamedia en marketing veelvuldig gebruikt. Men
maakt dan bijvoorbeeld een onderscheid in doelgroepen op basis van levensloopfase en
welstandsniveau. Naast het jongerensegment is door demografische verschuivingen
tevens aandacht ontstaan voor het ’seniorensegment’. Karakteristieke elementen van levensstijlen worden vaak verbonden met een indeling in opleidingsniveaus, beroepsgroepen (sociaal-economische klassen of prestigegroepen), gezinsfasen en verzorgingsplicht, consumptiepatronen, politieke voorkeuren of verschillende vormen van cultuurparticipatie.
De term levensstijl zoals in dit onderzoek gebruikt, overkoepelt deze thema’s. Meer
objectieve factoren in de vorm van sociologische kenmerken en attributies — het beeld
van de buitenwereld — worden in relatie gebracht met meer subjectieve factoren die
de belevingskant representeren — het beeld van de binnenwereld. Levensstijl is dus een
relationeel en dynamisch begrip; het veronderstelt contrasterende groepen en een beoordeling daarvan aan de hand van de eigen levensstijl in een steeds sneller en minder
traditioneel wordende samenleving. Naast identificatie en identiteit, zelfregulering e.d.
impliceert het ook afstand, generalisaties en culturele stereotieperingen. Op deze wijze
tracht ik voor verschillendsoortige categorieën denksystemen en ’wereldbeelden’ enerzijds en handelingsmodellen anderzijds aan elkaar te relateren en te categoriseren.
Levensstijlen worden weliswaar individueel tot uiting gebracht en krijgen daar bijvoor-
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beeld hun stilistische expressie, maar in mijn optiek worden levensstijlen — als sociologisch begrip — gedragen door mensen, die structureel vergelijkbare posities innemen
en daardoor een zekere culturele homogeniteit vertonen. Door deze gemeenschappelijkheid in levenslopen (en daarmee samenhangende ervaringswerelden-biografieën) en
daarin verankerde kenmerkende patronen als bijvoorbeeld biografie-ontwerpen empirisch te onderzoeken, kunnen we individuen (als representanten) onderbrengen in typen
levensstijlen.
In de sociale wetenschappen krijgen begrippen door afbakening en precisering een
welbepaalde inhoud en reikwijdte. Wij gaan daarbij uit van een sociologische optiek;
psychologische, biologisch-fysiologische, psycho-analytische benaderingswijzen worden
tussen haakjes gezet (zie voor een ontwikkelingspsychologische benadering bijvoorbeeld: Breeuwsma, 1994). Kennistheoretisch kan men overigens stellen dat de grondslagen van de verschillende disciplines incommensurabel zijn, dat wil zeggen, niet met
elkaar in overeenstemming zijn te brengen.99
In ons100 theoretisch model staat het begrip levensloop in functie van het begrip levensstijl; beide begrippen zijn niet tot elkaar te reduceren, maar er is wel sprake van
een zekere interdependentie. De bedoeling van dit hoofdstuk is meerdere theoretische
lijnen die daarmee samenhangen op elkaar te betrekken. Het theoretisch model kent
daardoor een complexe structuur.
In de eerste plaats besteed ik aandacht aan het begrip levensloop. Binnen de sociologie— en met name de fenomenologie — heeft het onderzoek naar en de theorievorming
rond levenslopen een zelfstandige plaats verworven. Het begrip levensloop sluit nauw
aan bij andere sociologische thema’s als: biografie, socialisatie, habitus danwel maatschappelijk perspectief (zelfbeeld en wereldbeeld) en handelingsstrategie.
Constituerend voor deze thema’s kan de centraliteit van het begrip positie worden
gezien. In een levensloop neemt een individu meerdere, gelijktijdige en elkaar opvolgende posities in.101 Een dergelijk geheel van posities kan men zien als een positiefiguratie of positiestructuur. Voor levenslopen gaat het met name om de dynamiek van
positiesequenties en positietransities. Deze vormen als het ware het structureel-chronologische model, waarlangs levenslopen zich ontvouwen. De structuur van een levensloop is weliswaar historisch variabel, maar de chronologisering ervan verloopt grotendeels langs cultureel bepaalde leeftijds- (en generatie-) en sekselijnen.
In de tweede plaats wil ik een relatie aanbrengen tussen de begrippen levensloop en
levensstijl. Daarbij wordt een overstap gemaakt van het individuele naar het categoriale
(collectieve) niveau. Nauw verbonden met levensstijlen zijn de termen discours (collectief systeem van pragmatische kennis en perspectieven), organiserende principes (relevante motieven voor het handelen) en sociale praktijk (vormen van collectief handelen).
Levenslopen en levensstijlen zijn geen statische begrippen, maar vestigen de aandacht
op de relationele ontwikkelingsdynamiek van zowel individuen/collectieven als van de
samenleving.102 In moderne samenlevingen spelen zich ingrijpende herstructurerings-
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processen af, die ingrijpen in het alledaagse leven. Veranderingen in de samenleving
structureren het verloop van levenslopen en levensstijlen.103 Men kan daarbij letten
op constanten (harmonieuze ontwikkelingslijnen), maar ook op discontinuïteiten (breukvlakken in ontwikkelingslijnen). Het ontwikkelingssociologisch model leidt voor criminologen tot een andere probleemstelling dan voor onderwijssociologen of vrije-tijdssociologen. Dit werkt gedeeltelijk ook door in de keuze voor de onderzoeksmethode en setting, selectie van respondenten en analysestrategieën.
Gelet op de vraagstelling en onderzoeksgroep beperk ik me tot de levensloop van
jongvolwassen mannen.104

4.3

Levenslopen en levensstijlen

Het levenspad van een individu kan onderverdeeld worden in verschillende levensfasen.
Gezamenlijk en op elkaar betrokken vormen deze de structuurkenmerken van de objectieve levensloop. Deze levensloop kent als individuele pendant de biografie in de vorm
van de ’doorleefde’ levensloopervaringen. Natuurlijk beginpunt daarvan is de geboorte
en eindpunt is de dood. Een gebruikelijke indeling, althans in onze huidige westerse
cultuur, in elkaar opvolgende levensfasen is, zoals al aangegeven: de kindertijd, de
adolescentie/jeugdtijd, de jong-volwassenheid, de volwassenheid en de ’senioren’fase.
In iedere fase is weer ruimte voor subindelingen en overgangen.105
Ik beperk me in dit onderzoek vooral tot de eerste drie levensfasen: kindertijd, adolescentie en jongvolwassenheid. Deze fasen lopen min of meer parallel met maatschappelijk voorgegeven positieovergangen op basis van vooral leeftijdscriteria, die bijvoorbeeld juridisch zijn vastgelegd. Deze vormen de maatschappelijk bepaalde regulatieve
ideeën voor de indeling in verschillende levensfasen met bijbehorende rechten en
plichten, controle, afhankelijkheid en vrijheidsgraden. In het strafrecht zien we dit
bijvoorbeeld weerspiegeld in de leeftijdsgrenzen, die gradaties van handelingsbekwaamheid (ontwikkeling van moreel normbesef) representeren.
Letten we nu vooral op de categoriale overeenkomsten binnen levenslopen dan spreken
we over levenslooptrajecten. Ook in een categoriale levensloop zijn weer vergelijkbare
sequenties te onderscheiden: de levenslooptrajecten van kindertijd, enz. Iedere sociale
categorie doorloopt zijn eigen specifieke levenslooptrajecten.106
Ieder levenslooptraject stelt op zijn beurt zijn eigen karakteristieke levensopgaven en
ontwikkelingstaken, die elkaar in de tijd opvolgen. Levensopgaven zijn enerzijds het
’produkt’ van eerdere levenslooptrajecten (verleden) en anderzijds vormen ze uitgangscondities voor vervolgtrajecten (toekomstverwachtingen). Ieder levenslooptraject wordt
gekenmerkt door zijn eigen (generatiebepaalde) socialisatie-opgaven en daarmee samenhangende problemen en moeilijkheden, die existentieel en sociaal opgelost moeten
worden en tot uitdrukking worden gebracht in categoriale biografie-ontwerpen. Daaraan
zijn twee onderling samenhangende aspecten te onderscheiden: discoursen107 (collectief gedeelde normen- en waardenoriëntaties, ervaringskennis, ideeënwerelden) en
sociale praktijken (competent handelen binnen de vooronderstellingen van een categori-
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aal discours). Levenslooptrajecten en levensopgaven van een sociale categorie en individuele levenspaden en biografieën van de leden daarvan zijn op deze wijze met elkaar
verstrengeld. Er is weliswaar sprake van individuele speelruimte en afwijkingsmarges,
maar de grote categoriale lijnen liggen, als een soort blauwdruk, al vast. Er bestaat, met
andere woorden, een functionele wisselwerking tussen extern bepaalde verwachtingen,
tradities en gewoonten en individuele strevingen, wensen en verlangens met betrekking
tot levensopgaven.108 Eventuele spanningen en contradicties109 moeten in eerste
instantie individueel ’opgelost’ worden, maar het categoriaal discours van de levensstijl
geeft daarvoor bepaalde handreikingen en richtingen aan, biedt een voorbeeldwerking
en morele ondersteuning voor acceptabele oplossingen. Dergelijke oplossingen kunnen
reëel zijn, maar ook symbolisch.
Iedere leeftijdsfase is als levenslooptraject tegelijkertijd positietraject en socialisatieproces, waarin leeftijd, overige posities, levensopgaven e.d. geïncorporeerd zijn. Analoog
aan de levenslooptrajecten noemen wij de voor ons relevante socialisatiefasen socialisatietrajecten. Deze kunnen weer onderverdeeld worden in: het primaire socialisatietraject
(de kindertijd of de lagere schoolleeftijd); het secundaire socialisatietraject (de adolescentiefase, globaal de leerplichtige leeftijd); en het tertiaire socialisatietraject (de jongvolwassenheid tot zo’n 25 jaar). Hoewel de begrenzingen enigszins arbitrair zijn, corresponderen deze trajecten redelijk met maatschappelijk bepaalde positieovergangen en
’common-sense’ theorieën (cf. Bol, 1991).
Eenzelfde redenering geldt voor de verschillende leefwerelddomeinen, die de totaliteit
van de leefwereld vormen. Uitgaande van een opdeling van de leefwereld in op elkaar
betrokken leefwerelddomeinen — gezin/buurt, school, werk, vrije-tijd en relaties —
vormen leefwerelddomeinen tegelijkertijd positie-, socialisatie-/interactie- en handelingsdomeinen. Ieder leefwerelddomein heeft zijn eigen (geografische en sociale) werkingsgebied, zijn eigen relevantie- en regelstructuur. Leefwerelddomeinen vormen dus
de (lokale) contexten waarmee actoren als vanzelfsprekend in hun levenslooptrajecten
te maken krijgen en de verschillende regels die daar gelden, moeten ’logisch’ coherent
en passend worden gemaakt. ’Significante’ anderen en sociale netwerken waaraan men
participeert (ouders, leeftijdgenoten, relatiepartner, collega’s e.d.), hun opvattingen,
waarden en normen, hun handelen spelen in de overdracht van regelsystemen een
cruciale rol; ze vormen in socialisatieprocessen positieve dan wel negatieve rolmodellen, bieden ondersteuning of afkeuring aan, stellen al dan niet hulpbronnen ter beschikking.
Aanname is nu dat verschillen in levenslooptrajecten van uiteenlopende categorieën zich
uitdrukken in onderscheiden levensstijlen. Levensstijl is een theoretisch/empirische
constructie en is als zodanig niet onmiddellijk gegeven.110 Wil men het fenomeen
levensstijl onderzoeken, dan moet men eerst het hoofd buigen over levenslopen van
individuen. Daarvoor is een theoretische inkadering een noodzakelijke stap. Iedere
theorie baseert zich op al dan niet expliciet geformuleerde uitgangspunten. Met name
van belang is welk ’mens- en maatschappijbeeld’ de onderzoeker hanteert om op
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zijn/haar vragen antwoorden te krijgen. In die zin sluit ons onderzoek aan bij meer
interpretatieve stromingen binnen de sociologie.111
In zijn/haar denken, doen en laten zie ik de mens niet als een geatomiseerd (solitair)
individu, in afzondering te analyseren, noch als een bundel van variabelen, waarin
opvattingen en handelingswijzen extern door de onderzoeker worden gemodelleerd: de
onderzochte als ’black-box’. Hoewel individuen worden beschouwd als autonome
entiteiten benadruk ik vooral hun interdependentie met een in hoge mate voorgestructureerde maatschappelijke werkelijkheid. Het primaat ligt dan bij de actor als ’social
agency’.112 ’Agency’ verwijst naar het vermogen van mensen om actief in te grijpen
in hun bestaan, het creëren van en nadenken over betekenisvolle (rationele) handelingspatronen, zelf-identiteit, symbolische codes en zingevingsstructuren. In die zin kan men
spreken van een reflexief paradigma.113 Mensen staan altijd in relatie met hun fysieke
en sociale omgeving; naast hulpbronnen die mensen kunnen aanwenden, spelen vooral
interactieve en communicatieve (talige) processen met significante (en nabije) anderen
een bepalende rol. Dergelijke sociale structuren kunnen worden bezien als discursieve
structuren van positiesystemen.114 Positiesystemen kunnen op verschillende dimensies
onderscheiden worden: mate van institutionalisering, mate van geslotenheid, mate van
machtsongelijkheid, mate van homogeniteit, mate van formaliteit, recruterings- en
mobiliteitskenmerken, niveau (het onderscheid in leefwereld en maatschappelijk systeem) enz. Hoe het ook zij, positiesystemen vormen contextuele sociale kaders waarbinnen mensen zich verschillend kunnen ontwikkelen en ontplooien.
Een levensloop is nu sociologisch op te vatten als het doorlopen van verschillende
posities met verschillende rollen en statussen in relevante positiesystemen. Het innemen
van posities is niet willekeurig, maar kent een zekere functionele samenhang en maatschappelijke inbedding.115 Voor sociologen is de vraag onder welke maatschappelijke
voorwaarden de verdeling van posities (processen van allocatie, selectie, recrutering,
beloning, status en prestige e.d.) tot stand komt. Deze vraag is nauw verbonden met het
probleem van maatschappelijke orde en integratie; juist als er sprake is van ongelijkheid, verschillen in onderwijsdeelname, verdeling van werk en werkloosheid, enz. Het
accent verschuift dan van individu naar sociale categorie — een groep van individuen
met, vanuit een bepaald theoretisch gezichtspunt, relevante homogene kenmerken —,
hun maatschappelijke inbedding en hun relaties (interdependenties) met andere sociale
categorieën. Kort samengevat, in een maatschappij met een ongelijke verdeling van
levenskansen heeft niet iedere categorie dezelfde maatschappelijke start- en realisatiemogelijkheden om maatschappelijk succesvol te integreren. Voor de sociologische
criminologie-beoefening een uitermate belangrijk gegeven.
De posities die een actor gedurende een levensloop inneemt of gaat innemen en waarin
hij wordt gesocialiseerd, bepalen hoe hij de werkelijkheid percipieert en construeert.116 In die zin is er sprake van uiteenlopende vormen van positionele, lokale en
specifieke kennis als toerusting van individuen.
Men kan stellen dat een actor in zijn levensloop een alledaagse theorie over de onmiddellijke (leefwereld)omgeving — een perspectief met betrekking tot zichzelf, anderen,
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sociale structuren, waaraan hij participeert enz. — ontwikkelt en bijstelt; men construeert als het ware een kaart van de wereld. Een dergelijke alledaagse theorie is een
selectieve (cognitieve) constructie van de werkelijkheid — niet alles staat op de kaart;
niet iedereen ontwerpt eenzelfde kaart. Een dergelijke kaart (’mapping the world’)
maken mensen zich (inter)subjectief eigen door socialisatie in en voor posities.117
Socialisatie is daarbij te zien als een actief en continu proces gedurende de gehele
levensloop van een actor. Levenslopen kunnen worden onderscheiden naar levensfasen
en dus naar socialisatiefasen. Een alledaagse theorie verandert dus mee met het doorlopen van levensfasen en daarmee verbonden socialisatieprocessen.118 Iedere levensfase
is tot op zekere hoogte leeftijd — ’age-graded’— en sekse (’gendered’) gerelateerd; de
levensloop is in moderne samenlevingen ’chronologisch’ voorgestructureerd.119 Dergelijke maatschappelijk vastgelegde markeringspunten — bijvoorbeeld de juridisch gecodeerde leeftijdsrechten en -eisen van schoolintrede, militaire dienst, arbeidsmarktbetreding, minimumlonen, uitkeringen, huwelijk, pensionering — geven vorm aan een bepaalde standaardisering (cf. Filipp en Ohlbrich, 1986). Institutionalisering van de levensloop betekent niet alleen een chronologische regeling van de sequenties van posities en van sociale en maatschappelijke eisen en verwachtingen (rollen), maar ook een
chronologische structurering van oriëntaties en plannen van individuen.120 Er ontwikkelt zich een verwachtingspatroon met een zekere gefaseerde voorspelbaarheid. Daarin
spelen levensopgaven en zelf-identiteit een sturende rol.
De nadruk wordt door mij gelegd op ontwikkelingssociologische aspecten van levenslopen tegen de achtergrond bezien van sociale en maatschappelijke uitgangsposities en
daarop geënte trajecten, veranderingspotentieel e.d. In zekere zin geloven mensen in de
sturing van hun eigen levensloop (individualisering, autonomie), ook als ze oog hebben
voor de institutionele inbedding en daarmee verbonden inperkingen.121 Een dergelijke
optiek sluit, zoals al aangegeven, nauw aan bij de tradities van de fenomenologie en
cultuuronderzoek.122
Wanneer men nu gebruik wil maken van een theoretisch verklarend concept — klasse,
gender of bijvoorbeeld levensstijl — dan hangt dat samen met de vraag welke problemen men wil aansnijden. In die zin treedt er een reductie op van een potentieel ’oneindige’ hoeveelheid probleembenaderingen. In een tweede stap moet duidelijk worden
gemaakt hoe men als onderzoeker, uitgaande van het ontwikkelde theoretisch kader —
dit vormt als het ware het instrumentarium —, levensstijlen kan onderzoeken, construeren en analyseren.

4.4

Hulptheorieën

Voordat we het begrip levensstijl theoretisch gaan definiëren, wil ik eerst een aantal
hulp-/deeltheorieën die daaraan zijn te relateren, behandelen. Deze deeltheorieën zijn
op empirisch niveau onderling vervlochten. Dit empirische complex kan evenwel
analytisch onderscheiden worden in: een levensloop- en socialisatietheorie, een handelingstheorie, en een leefwereldtheorie.123 In dit onderzoek bewegen levensstijlen zich
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vooral op het niveau van de leefwereld, maar met maatschappelijke implicaties door
bijvoorbeeld bepaalde categoriseringseffecten van instituties en bureaucratieën. Op
leefwereldniveau wordt onderzocht hoe mensen hun leven inrichten en welke contradicties zich voordoen. De verhouding leefwereld(en) en maatschappelijk systeem —
bijvoorbeeld de vraag welke maatschappelijk-historische voorwaarden de (re)produktie
van levensstijlen mogelijk maken — is dan een onderzoeksstap van een ander meer
structureel niveau.
Bij een levenslooptheorie onder jongeren gaat het vooral om het in kaart brengen van
onderscheiden levensopgaven (individueel-biografische en collectief-categoriale oriëntaties en plannen en corresponderende samenhangen) die (gedeeltelijk) samenhangen met
de maatschappelijk voorgestructureerde positieovergangen tussen de adolescentieperiode
en de jongvolwassenheid en de mogelijke differentiatie van posities van de volwassenheid.124 Ik ga, zoals in het vorig hoofdstuk is uiteengezet, daarbij uit van een soort
ideaal-ontwikkelingsmodel met betrekking tot het realiseren van posities van ’volwassenheid’ en een identiteit als volwassene. Onverlet blijft de mogelijkheid dat jongeren
deze voorgestructureerde overgangen afwijzen en vervangen door eigen geconstrueerde
levensopgaven of andere volgordes aanbrengen in de sequentie van relevante levensopgaven (de mogelijkheden van individualisering, ontstaan nieuwe formaties binnen
klassen en keuzemogelijkheden binnen een post-moderne opvatting).
Levensopgaven kunnen naar hun functies worden onderscheiden in: waardenoriëntatie,
handelingsdoel, socialisatie-uitkomst, identiteitsverlener of ego-project, distinctiemiddel
e.d. Nog steeds in het ideale geval sporen deze met de integratieve eisen/verwachtingen,
die vanuit de leefwereld (en systeem) aan jongeren worden gesteld. Men kan stellen dat
collectief gedeelde levensontwerpen — die dan een rol vervullen van gemeenschappelijke organiserende principes — vorm en inhoud geven aan levensstijlen. Willen we het
individuele handelen van een jongere begrijpen dan moeten we enerzijds teruggrijpen
op de ontwikkeling van zijn levensloop als individuele biografie, anderzijds op de
vervlechting van individuele biografieën in collectieve patronen van levensstijlen.125
Dit laatste aspect heeft dan ook vooral mijn aandacht. Men zou kunnen zeggen dat er
een overstap wordt gemaakt van biografie naar sociografie.126 Daarin staan een symbolisch-interactionistisch vertrekpunt127 (zie bijvoorbeeld: Blumer, 1969; Hester en
Eglin, 1992; Heimer, 1995) — met elementen als: het onderhandelen over definities en
over geldigheid van alledaagse theorieën, het construeren van een sociale identiteit,
belang referentiegroepen, significante anderen en sociale netwerken, positionele macht
en hulpbronnen — en een meer structurele analyse — realisatievoorwaarden voor
levensopgaven, vrijheidsgraden voor alternatieve biografie-ontwerpen, (re)produktievoorwaarden voor levensstijlen — centraal.
Een levensstijl is dan te beschouwen als een collectief doorlopen levenslooptraject met
specifieke categoriale kenmerken — ontstaansgeschiedenissen en -voorwaarden, ervaringswerelden, handelingspatronen —, dat zich onderscheidt van andere collectief doorlopen levenslooptrajecten — met andere categoriale kenmerken, ontstaansgeschiedenis-
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sen en -voorwaarden, ervaringswerelden, handelingspatronen. Levensstijl is daarbij
zowel structuur als structurerend.128
Individuele levenswijzen en de collectieve levensstijl, waaronder ze gesubsumeerd
kunnen worden, moeten op een aantal relevante kenmerken met elkaar corresponderen;
ze moeten met andere woorden gedeeltelijk in elkaar vertaalbaar zijn. Een (zich ontwikkelende) levensstijl dient dan als collectieve maatstaf en legitimeringsbron voor
individuele ideeën, opinies e.d., motieven om te handelen en concrete handelingen.
Deze individuele referenties krijgen binnen de context van een levensstijl (inter-subjectieve, boven-individuele) geldigheid. Wanneer men deel uitmaakt van een sociale
categorie met een bepaalde levensstijl dan zal men zich aanpassen aan de daar heersende gangbare opvattingen (inter-subjectieve logica) en gedragscodes (sociale conformeringsdruk); men definieert zichzelf en anderen in termen van de levensstijl waartoe men
zich rekent.129 Voorwaarde daarbij is dat men gesocialiseerd wordt in wat hoort en
wat niet hoort, wat relevant is en wat niet. De socialisatie in geldige opvattingen en
’gedragsvoorschriften’ wordt door mij, zoals al meermalen gesteld, vooral opgehangen
aan het innemen van specifieke en vergelijkbare posities van categorieën jongeren op
weg naar hun volwassenheid. Categorieën zijn derhalve intern homogeen, maar tussen
categorieën is sprake van heterogeniteit. Deze dimensies van homogeniteit/heterogeniteit, uniformiteit en differentiatie zijn theoretische voorwaarden die het empirisch constructieproces moeten aansturen.
Posities zijn op te vatten als verbindingsschakels die verschillende deeltheorieën aan
elkaar verknopen. Doordat mensen vergelijkbare posities innemen en/of vergelijkbare
positietrajecten afleggen, ontstaan er binnen het positionele raamwerk processen van
convergentie met betrekking tot wat competent en adequaat denken en handelen is. Het
innemen en doorlopen van posities verwijzen logischerwijs naar de sociale structuren
waarin deze ingebed zijn. Het is gebruikelijk om dergelijk alledaagse sociale structuren
aan te duiden met leefwerelden (cf. Schütz, 1932; Schütz en Luckmann, 1973; Berger
en Luckmann, 1971; Van der Linden, 1991). Deze leefwerelden bestaan uit onderling
op elkaar betrokken, semi-autonome leefwerelddomeinen als gezin, buurt, school,
werk.130
Het leven van alledag is bij uitstek te lokaliseren op leefwereldniveau.131 In principe
vormt de leefwereld de niet-problematische achtergrond, waarin dagelijkse routines, de
’common-sense’ kennis, zich afspelen.132 Alhoewel de leefwereld fysieke lokaties
kent, de verschillende contexten waarbinnen mensen leven, werken, recreëren, kan men
de leefwereld het best beschouwen als interactie- en communicatiekaders. Hier is
weliswaar sprake van een ontmoeting van verschillende vormen van rationaliteit, maar
het zwaartepunt daarbij is vooral de communicatieve (substantiële) rationaliteit; leefwerelden als discursieve alledaagse sociale ruimtes (cf. Fornäs, 1995) waar men op zoek
is naar overeenstemming en gedeelde herkenning. Pas als er crisissituaties ontstaan worden de alledaagse vanzelfsprekendheden met een andere bril bekeken.133 Dit kan
leiden tot verschillendsoortige aanpassingen en eventuele bijstellingen (cf. Piaget, 1967
in: Peeters, 1986).134 Het werkloos worden kan voor de meeste jongeren bijvoorbeeld
worden gezien als een cruciale gebeurtenis (’life-event’, ’fateful moment’) waar men
binnen verschillende levensstijlen op uiteenlopende wijzen mee om gaat (’coping’).135
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Een ’copingstrategie’ kan dan worden gezien als het beschikken over handelingsvaardigheden om gestelde doelen te bereiken (problemen op te lossen).
In leefwereld(domein)en maken actoren deel uit van sociale groepen en netwerken,
waarin face-to-face interacties onlosmakelijke elementen zijn. In interacties en talige
uitingen zoeken actoren erkenning van de geldigheid van hun opvattingen en rechtvaardigingen voor hun handelen. In die zin is het construeren van beelden over de werkelijkheid een sociaal bepaald proces van ’co-creating’.136 Daarmee kunnen ze de hen
omringende, soms problematische, werkelijkheid reduceren, waardoor er een zekere
voorspelbaarheid, homogeniteit en stabiliteit gecreëerd wordt. Deze psychologische
behoefte aan reductie van ambiguïteit, erkenning en waardering, veiligheid en beloning
heeft verder niet onze aandacht (cf. Kelly, 1955). Het vormt als het ware een antropologisch gegeven van de genus ’mens’. Deze behoeften vormen als zodanig grondstoffen
voor culturele vertalingen binnen specifieke historische contexten en geven vorm aan
(institutionaliseren zich in) socialisatieprocessen en daarmee verbonden zingevingsidealen/levensopgaven.
Socialisatie is een specifieke vorm van interactie en invoeging en iedere generatie moet
tot op zekere hoogte daar zijn eigen invulling aangeven.137
Socialisatie, het zich eigen maken van competenties, vaardigheden en identiteit door
cultuuroverdracht en cultuurproduktie, is tegelijkertijd een individueel, een sociaal/collectief en historisch proces.138 Socialisatie op individueel niveau kan worden beschouwd als een proces, verbonden met de ontwikkeling van de levensloop, het individuele levenspad, binnen verschillende leefwerelddomeinen. Ieder individu construeert
en reconstrueert tot op zekere hoogte een eigen biografie (levensverhaal) en biografische identiteit (zelfbeeld)139, waarin heden, verleden en toekomst op elkaar betrokken
zijn (persoonlijke tijd), maar waarin ook de historische tijd een rol speelt.140 Wil men
dus als onderzoeker/buitenstaander het handelen van een actor leren begrijpen dan moet
men inzicht hebben in socialisatieprocessen en de uitkomsten daarvan binnen de diverse
leefwerelddomeinen gedurende de levensloop. Eerst dan kunnen elementen van het
handelen op elkaar betrokken worden tot een complexer, maar tegelijk coherent geheel,
een handelingsstructuur. Wanneer we individueel handelen proberen te verdichten tot
sociale praktijken (collectieve handelingspatronen) dan kan een onderscheid aangebracht
worden tussen idiosyncratische en normatieve ’life-events’.141 Idiosyncratische of nietnormatieve gebeurtenissen zijn binnen onze optiek minder relevant. Normatieve gebeurtenissen zijn gerelateerd aan positie-transities met veelal een institutionele inbedding.
Voor jongvolwassenen kunnen bijvoorbeeld de levensopgaven verbonden met het
realiseren van maatschappelijke volwassenheid als normatief gestructureerd begrepen
worden. Normatief heeft hier een dubbele betekenis; het refereert zowel aan maatschappelijke regels als aan de gemiddelde fasering van realisatie van levensloopopgaven in
individueel (ontwikkelings)psychologisch opzicht.142
Handelen als sociale praktijk baseert zich op groepsnormen en -waarden. Binnen deze
contexten beoordelen actoren anderen en worden ze zelf beoordeeld, daaraan ontlenen
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ze hun identiteit en vergelijken ze zich met het handelen van andere sociale categorieën. Handelen is, samengevat, een samenhangend, intentioneel, regelgeleid complex
dat zich baseert op wederkerige en gedeelde elementen in alledaagse theorieën van de
leden van een groep binnen een bepaalde context. Competent handelen betekent dus
betekenisvol sociaal handelen, dat onderworpen is aan (een zekere) groepscontrole en
vormen van formele en informele sancties. Ook individueel handelen vindt plaats tegen
de achtergronden van dit decor; de medespelers lijken vanuit de zaal gezien wellicht
onzichtbaar, maar ze zijn dan aanwezig in de coulissen. In dat opzicht is handelen een
discursief proces.143
Op een wat abstracter niveau kan het begrip sociale categorie — als substituut voor
groep of collectief — worden gebruikt. Het verschil is evenwel gradueel; het is niet
noodzakelijk dat leden van een sociale categorie daadwerkelijk interacteren, wel dat ze
voldoende gemeenschappelijk hebben om daaronder te kunnen worden gesubsumeerd
(vergelijk het begrip sociale klasse). Dit maakt een generalisatie naar andere lokale
settingen mogelijk. Een sociale categorie kan primair worden opgevat als een constructie door een onderzoeker en biedt als zodanig bijvoorbeeld mogelijkheden om in ideaaltypische zin bepaalde aspecten te overaccentueren.
Een sociale categorie verbindt, als constructie, een specifieke sociale structuur (een
verwevenheid van verschillende posities) met bepaalde cultuurpatronen (gedeelde
waarden- en normenoriëntaties) en sociale praktijken (gedeelde handelingspatronen) en
verleent daaraan een zekere stabiliteit en duurzaamheid (processen van institutionalisering) en identiteit.
Wil het begrip levensstijl sociologisch relevant zijn dan moet het voldoen aan een
aantal, onderling samenhangende voorwaarden. Er moet sprake zijn van: een herkenbare
en afgrensbare sociale categorie met een specifieke positionele structuur; een gedeeld
waarden- en normenstelsel — categoriaal discours; en een collectief handelingspatroon
— sociale praktijk.
Het begrip levensstijl kan na bovengenoemde kanttekeningen als volgt gedefinieerd
worden:
Een levensstijl is het geheel van centrale, collectieve denkbeelden, waarden- en normenoriëntaties, gedeelde ervaringen e.d. (categoriale discours), en daarmee corresponderende handelingen (sociale praktijk) van een specifieke sociale categorie in een bepaalde levensfase.
De voornaamste functies zijn: het coherent vormgeven van de alledaagse (fysische,
sociale en ideële) werkelijkheid van de leefwereld als zin- en betekenisvol — het geven
van vorm en inhoud aan processen van substantiële rationaliteit; het daarbinnen competent functioneren door het stellen van doelen en het reflexief nadenken daarover; het
innemen van een identificeerbare positie ten opzichte van andere sociale categorieën
(proces van identiteitsvorming en relationele structurering); het zichtbaar maken van de
verhouding ten aanzien van de eisen en verwachtingen van de dominante cultuur (het
al dan niet accepteren van de functionele rationaliteit, lopend van conformering tot verzet).
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Een levensstijl is tegelijkertijd produkt — als het ware bevroren ten tijde van de analyse — en proces, een dynamisch project waarin steeds transformaties plaats vinden.
Participanten aan een levensstijl delen in principe verifieerbare kennis door hun streven
naar inter-subjectieve overeenstemmingen in hun communicatie en interactie, waardoor
bepaalde ideeën en handelingen worden genormaliseerd en gelegitimeerd; de macht van
de alledaagse routine.
Specifiek, omdat een dergelijke categorie te beschouwen is als een collectiviteit, die
zich kenmerkt door overeenkomsten in afgelegde positietrajecten, momentane inname
van bepaalde posities en latere verwachtingen met betrekking tot nog in te nemen
posities (anticiperende socialisatie). Leden van een sociale categorie identificeren zich
met andere leden van die categorie (of het categoriale regelsysteem) en maken op deze
wijze voor en aan zichzelf en aan anderen duidelijk waar ze staan ten opzichte van
andere, (in hun ogen vaak afwijkende) sociale categorieën. Het trekt demarcatielijnen
tussen wij — ons soort mensen — en anderen.
In een categoriaal discours worden een drietal werkelijkheidsgebieden; persoon, ruimte
en tijd aan elkaar gerelateerd.144 De aldus geconstrueerde (en door voortdurende
processen van bijstelling en aanpassing gereconstrueerde) werkelijkheid is als cognitieve
constellatie sociaal-positioneel en sociaal-cultureel bepaald. Percepties (interpretaties)
van en functioneren in deze werkelijkheidsgebieden kennen daardoor een relatieve
status. Het individu als subject en als sociaal wezen is dan het resultaat van socialisatieprocessen, interactie en communicatie in netwerken en impliceert dan zelfbeelden
en anderbeelden. Ruimte kan worden gezien als de constellatie van omgevingscontexten
in fysiek-materiële en sociaal-culturele zin; hierin spelen zowel de onmiddellijke,
directe omgeving (de leefwereld) als de ’wijdere’ samenleving een rol. Tijd is de
combinatie van verleden, heden en toekomst; de perceptie van en reflectie over biografische en maatschappelijke tijd. In het individuele maatschappelijke perspectief worden
subject (en de relaties met anderen), ruimte (de fysieke en sociale omgeving) en tijd op
elkaar betrokken door elementen van zelfbeeld en sociale identiteit, maatschappijbeelden en toekomstperspectieven te integreren.
Het discours is analoog hieraan analytisch op te delen in de componenten: sociale
identiteit145, maatschappijbeeld en toekomstbeeld.146 Deze geven richting aan orieëntaties en relatieve belang van de verschillende leefwerelddomeinen. Een analyse van
deze componenten maakt vervolgens zichtbaar hoe men, als lid van een sociale categorie, de werkelijkheid ervaart en construeert, hoe men met behulp van de relevantiestructuur van een discours competent handelt, hoe men zijn/haar eigen sociale en maatschappelijke posities percipieert en welke alternatieven voorhanden zijn, en hoe men
verbindingslijnen legt tussen leefwereldervaringen en de wijdere samenleving.147
In het begrip levensstijl vooronderstellen categoriaal discours en sociale praktijken
elkaar. Ze vormen als het ware twee kanten van dezelfde medaille, die elkaar wederkerig beïnvloeden. De vraag wat er het eerst is: groepsdenken of groepshandelen, heeft
dan ook veel gelijkenis met de vraag naar het probleem van de kip en het ei.
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Een categoriaal discours is, anders geformuleerd, te beschouwen als een dynamische
regelstructuur, waarin morele, affectieve, normatieve en culturele cognities zijn geïntegreerd. Deze cognities constitueren het complex van organiserende principes, die het
handelen reguleren en legitimeren. Daarbinnen kan een rangorde aan worden gebracht,
een reductie tot een beperkter aantal centrale elementen. Deze elementen vormen orientatie- en relevantiekader (een coherent stelsel van ’gegronde redenen’) voor het
handelen. Bepaalde handelingspraktijken zijn, binnen de gedeelde geldigheid van deze
gegronde redenen, specifiek voor een levensstijl. Ze geven binnen het alledaagse repertoire van handelen aan welke handelingen ’normaal’ en acceptabel zijn, terwijl andere
handelingen uitgesloten zijn als afwijkend en niet adequaat. Wat binnen de ene levensstijl verwerpelijk gedrag is, foutieve ideeën zijn, kan binnen de andere doodgewoon
zijn. Handelen, zij het te kenschetsen als conventioneel maatschappelijk gedrag dan wel
als deviantie/delinquentie, beroept zich niet alleen op individuele motieven, maar vooral
op collectief gedeelde (gegronde) redenen, die binnen een categoriaal discours legitimiteit en rationaliteit hebben. Legitimiteit en rationaliteit zijn op dit niveau altijd ’situated’
of ’embedded’. Respectabiliteit en delinquentie hebben handelingstheoretisch een zelfde
status; binnen de vooronderstellingen van een discours zijn beide vormen even geldig.
Levensstijlen, waarbinnen bepaalde sociale praktijken in maatschappelijk opzicht of
door andere levensstijlen als deviant/delinquent worden beschouwd, kunnen voor de
individuele participanten daaraan conventionele/conformistische handelingen zijn, die
aansluiten bij het gangbare (groeps)patroon. Ook deviantie/delinquentie zijn regelgeleide
en betekenisvolle handelingen binnen de context van de ’afwijkende’ levensstijl.148
Discoursen zijn geen statische gegevenheden, maar moeten begrepen worden als dynamische constructies, waarin (geïnternaliseerde) socialisatie-invloeden en externe omgevingsinvloeden een rol spelen. Moderne samenlevingen worden immers gekenschetst
als pluriform, dat wil zeggen dat er veelheid aan discoursen is te onderscheiden, met
ieder voor zich andere posities en perspectieven, verschillende statussen en machtsbronnen. Daarmee komt de dominante cultuur onder druk te staan; de huidige discussies
over normvervaging zijn daar een voorbeeld van (cf. Terpstra en Moor, 1994). Wil de
dominante cultuur haar hegemoniale positie behouden dan moet ze steeds opnieuw
groepen kunnen binden aan centrale waarden.149 Als dit niet lukt door overdracht van
normen en waarden, morele overtuiging en argumentatie en rationaliteit, met name
langs lijnen van institutionele socialisatiekaders als bijvoorbeeld het onderwijs, dan kan
het alleen nog maar repressief. In moderne (postmoderne) samenlevingen is dan ook in
toenemende mate sprake van een spanningsveld tussen leefwereldrationaliteit (substantiële rationaliteit) en systeemrationaliteit (functionele of technisch-instrumentele rationaliteit). In termen van Habermas (1981) kan de leefwereld worden gezien als een verdedigingslijn om de (relatieve) autonomie te handhaven tegen pogingen van de systeemrationaliteit om haar te kolonialiseren en te mediatiseren.
Sociale categorieën kunnen worden onderscheiden door te onderzoeken hoe binnen
(globaal) overeenkomstige leefwereldstructuren — het gezinsdomein, het domein van
school en werk en het domein van relaties en de vrije-tijd — kenmerkende verschillen
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ontstaan die tot uiting worden gebracht door chronologisering en accentueringen van
bepaalde levensopgaven, ’focal concerns’ (Miller, 1958). Deze domeinen vormen zoals
al opgemerkt, elk voor zich, tegelijkertijd positie-, socialisatie- en handelingsdomein.
Sociale processen zijn dus resultantes van het communicatief en organisatorisch vermogen van mensen, zowel op leefwereld- als op maatschappelijk niveau, en gestructureerd
langs levenslooplijnen. Actoren kunnen daarin ingrijpen door actief handelen, conflicten
aangaan en veranderingen nastreven of zich bij de status-quo neerleggen. Er is dus
sprake van een zekere, zij het discursief-contextueel ingeperkte, ’keuzevrijheid’ (en het
dragen van verantwoordelijkheid — de vraag naar ’accountability’ — daarvoor).150
Dergelijke keuzen moeten worden geïnterpreteerd tegen de achtergrond van mogelijkheden en onmogelijkheden/beperkingen, het al dan niet kunnen beschikken over en aanwenden van materiële en culturele hulpbronnen, morele steun, conformeringsdwang van
netwerken, situationele contexten, gelegenheidsstructuren e.d.
Men spreekt op leefwereldniveau vooral van sociale posities. Op institutioneel systeemniveau zouden we dan kunnen spreken van maatschappelijke posities. Deze laatste zijn
vooral verbonden met de eisen van (re)productiestructuren van de samenleving (biologisch, sociaal-cultureel, sociaal-economisch, juridisch-politiek) en de daarin verankerde
vormen van functionele rationaliteit. Tussen sociale en maatschappelijke posities in
moderne samenlevingen lopen empirisch gezien geen waterdichte schotten; het onderscheid is veeleer analytisch bedoeld.151 Kenmerkend voor moderne staten is immers
het gegeven dat structurele ontwikkelingen (ook cultureel) penetreren in de leefwereld.
Aan sociale posities zijn ook structurele kenmerken verbonden, en structurele posities
worden veelal sociaal beleefd in domeinen van de leefwereld.
In de moderne samenleving is de leefwereld door allerlei processen van rationalisering
steeds meer gedifferentieerd in relatief zelfstandige leefwerelddomeinen, gekenmerkt
door ongelijksoortige ontwikkelingen. Dit komt ondermeer tot uitdrukking in de scheiding van wonen, werken en recreëren, de opdeling in privé en publieke domeinen,
functieoverdracht van socialisatie van gezin naar professionele instituties als school,
contradicties tussen afhankelijkheid en autonomie. Ook de afstand en coördinatie tussen
leefwereld en systeem, die ieder hun eigen vorm van rationaliteit hanteren, zijn problematischer geworden, maar dit probleemveld laten we rusten.152 Dergelijke ontwikkelingen kunnen actoren (en op maatschappelijk niveau — instituties) voor coördinatieen integratieproblemen stellen. Als het handelen te situatief ingeperkt wordt, de handelingscontext niet meer wordt gezien als onderdeel van een groter geheel, dan kan het
handelen gefragmenteerd worden en raken de handelingsmotieven los van een groter
normatief kader. Voorbeelden zijn: strategisch handelen, opportunistisch handelen,
manipulerend handelen, calculerend handelen. Het sociale aspect, solidariteit, een zeker
altruïsme, verdwijnt en het eigenbelang komt voorop te staan; meer psychologisch, men
verliest de eenheid van het zelf en het sociale weefsel gaat schuren en uiteindelijk
scheuren.
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Ook voor het coördinatieprobleem van handelen op meer sociologisch niveau kan weer
een onderscheid op twee niveaus aangebracht worden: het niveau van de leefwereld en
de verhouding tussen leefwereld en systeemniveau.
Leefwerelddomeinen hoeven niet per definitie onderling uitwisselbare of vergelijkbare
relevantie- en regelstructuren te bezitten. Hier spelen formele en informele aspecten,
machtsaspecten en omgangsvormen, mate van vrijheidsgraden en tolerantiegrenzen enz.
weer een rol. De structuren van de verschillende leefwerelddomeinen kunnen op verschillende wijzen met elkaar vervlochten zijn; geïntegreerd, gesegmenteerd of relatief
autonoom. Van belang daarbij is welke posities men inneemt of gaat (wil) innemen in
de verschillende leefwerelddomeinen en maatschappelijke subsystemen. Het realiseren
van posities hangt immers samen met het articuleren van doelen en belangen en het
kunnen inzetten van hulpbronnen (materieel, sociaal, cultureel-symbolisch). Binnen de
totaliteit van een positiestructuur op leefwereldniveau kan gekeken worden naar de
hiërarchische samenhang van posities. De vraag is dus welke posities belangrijk zijn
(of als belangrijk worden gepercipieerd); zijn de op elkaar betrokken posities onder-,
boven- of nevengeschikt; hoe verhouden deze posities zich onderling in termen van
afhankelijkheid en onafhankelijkheid; over welke materiële en morele hulpbronnen
(realisatievoorwaarden) kan men beschikken om ze af te grenzen of te integreren, enz.
De interdependentie van posities kan dus verschillende vormen aannemen. Dat de
relevante posities voor een sociale categorie individueel op verschillende wijzen kan
worden ingevuld (rollen) en verschillendsoortig aanzien (prestige) hebben is een gegeven waarbij ik niet verder stil sta. Het gaat mij in dit onderzoek immers om vergelijkingen tussen sociale categorieën, niet om vergelijkingen binnen een specifieke
sociale categorie.
Een ander probleemveld is de verhouding tussen posities op leefwereldniveau en maatschappelijke realisatievoorwaarden. Zo kunnen posities open dan wel gesloten zijn
(recrutering, mobiliteit, beloning, cf. Sørensen, 1986).153 Het positiebegrip is binnen
dit macro-perspectief minder concreet ingevuld, maar verwijst naar posities — het
interdependente veld van posities -in de maatschappelijke reproductiestructuren (systeemniveau). Het gaat daarbij bijvoorbeeld niet meer om het gegeven of actor X werkt
of werkloos is, of dat in een bepaald type levensstijl werkloosheid een constituerende
factor is, maar om een analyse van het complexe geheel van het positiesysteem arbeidsmarkt en de daarin optredende ontwikkelingen en verschuivingen, de invloeden
van andere ontwikkelingen (bijvoorbeeld internationalisering, technologie, demografische verschuivingen), verschuivingen in arbeidsethos, de inbedding van soorten arbeidsethos in de ideologie van de samenleving. Het perspectief is dan meer macrosociologisch van aard en wordt gekenmerkt door zijn eigen problemen (cf. Alexander
et al., 1987), met andere woorden, vooronderstelt een andere benaderingswijze en
onderzoek.
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Contradicties

Wanneer de coördinatieproblemen ernstig en tekenend voor een bepaalde sociale categorie zijn dan kunnen we spreken van contradicties, of zoals Peper het uitdrukte ’schurende verwachtingspatronen’(1987). Het gaat dan niet langer om individuele (existentieel bepaalde) crisissituaties154, maar om categoriale problemen, spanningen, ambivalenties, tegenstrijdigheden, crises met een externe veroorzaking. Een voorbeeld daarvan
is dat binnen verschillende sociale categorieën de beleving van langdurige werkloosheid
verschillende betekenisvormen kan aannemen.
Contradicties kunnen, analoog aan het onderscheid tussen maatschappelijk systeem en
leefwereld, op een tweetal niveaus onderscheiden worden: structurele en structurerende.
Structurele contradicties kunnen zich baseren op onduidelijkheden in maatschappelijk
bepaalde verwachtingen, ambigue of concurrerende eisen (waardenpluriformiteit),
blokkades van realisatiemogelijkheden door structurele ongelijkheden, maar ook in de
(subjectieve) perceptie van de legitimiteit van dergelijke maatschappelijke eisen en
realisatievoorwaarden op individueel/categoriaal niveau. Op dit niveau zijn de cultureel
dominante waarden getransformeerd tot de zogenaamde (objectieve) normatief-ideologisch verankerde verwachtingen, die aan de leden van een samenleving worden gesteld.
Bijvoorbeeld, dat jongeren werken of studeren, dat ze wetsgetrouw (respectabel) zijn.
In die zin spreekt men wel over de paradox van de autonomie van jongvolwassenen.155
Maar ook op leefwereldniveau doen zich, soms tegenstrijdige, verwachtingen en regels
voor die zich baseren op verschillende regelstructuren van positiesystemen (leefwerelddomeinen). Deze alledaagse tegenstrijdigheden — structurerende contradicties die zich
intern voordoen binnen een bepaalde leefwereld — moeten eveneens worden opgelost.
Daartoe staan verschillende mogelijkheden — coördinatiemiddelen en oplossingsstrategieën — open die representatief kunnen worden geacht voor een fase van een levenslooptraject binnen een bepaalde levensstijl. Deze ’oplossingen’ kunnen bijvoorbeeld
lopen van negatie van contradicties, onderhandelingen over contradicties en over de
geldigheid van oplossingen, segmentatie van elkaar beconcurrerende of rivaliserende
regelstructuren, uitsluiting van een bepaalde regelstructuur (onverbindend verklaren),
tot verabsolutering van een bepaald domeingebonden regelsysteem, waaraan andere
regelstructuren ondergeschikt of niet langer existerend zijn gemaakt. De perceptie en
ernst van contradicties kunnen leiden tot verschillendsoortige strategieën van probleemoplossen, verschillende vormen van ’coping behaviour’. ’Klassieke botsingsgebieden’
in de adolescentiefase zijn de regels van school versus de eisen van de vrije-tijd, de
eisen van een partner versus de eisen van kameraden. Men kan ook denken aan de
mythe van de generatieconflicten, botsingen tussen peer-groep eisen en eisen van de
ouders.
Wanneer er zich geen onoverkomelijke contradicties voordoen dan kunnen we spreken
van een redelijk succesvol (harmonieus) socialisatieproces. In dit ideale geval is de
uitkomst een tweezijdige integratie; maatschappelijk en sociaal is men dan ingebed en
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de integratie in het ene systeem versterkt de integratie in het andere systeem en vice
versa.
Maatschappelijke integratie houdt in dat men de functionele eisen van de reproductiestructuren en de waarden van de dominante cultuur als legitiem accepteert, en omgekeerd dat men verwacht dat het maatschappelijk systeem de investeringen in (realistische) posities kan honoreren.
Sociale integratie houdt in dat men in staat is de verschillende leefwerelddomeinen en
levenslooptrajecten op elkaar te betrekken en te integreren tot een relatief coherent en
harmonieus geheel, dat spoort met de aangehangen levensstijl en de verwachtingen van
significante anderen binnen leefwereldcontexten.
Zijn de contradicties niet oplosbaar dan kan dit bijvoorbeeld leiden tot een proces van
maatschappelijke marginalisering dan wel radicalisering (zelfmarginalisering) en/of
sociaal isolement op leefwereldniveau (vergelijk de processen van assimilatie en accommodatie).156

4.6

Het systeemperspectief

Naast de meer empirische constructie en beschrijving van de levensstijlen moet ook
geprobeerd worden het theoretisch waarom van dergelijke levensstijlen te verklaren.
Men kan daarbij denken aan structuurelementen en processen van stabiliteit, continuiteit, maar ook aan structuurelementen en processen van discontinuïteit en transformaties in levensstijlen, de relaties tussen levensstijlen en andere culturen (oudercultuur,
jeugdculturen) en de invloed van nieuwe generaties en maatschappelijke groeperingen
(als immigranten). Het gaat dan veeleer om de ontstaans- en bestaansvoorwaarden —
(re)produktiemechanismen — voor levensstijlen in maatschappelijk opzicht. Men
spreekt dan wel van recursieve processen. Daarmee wordt bedoeld, dat leefwereld en
maatschappelijk systeem elkaar wederkerig beïnvloeden. Een voorbeeld is de invloed
van onbedoelde gevolgen van handelingen van individuele actors of sociale categorieën
op het maatschappelijk systeem of niet voorziene gevolgen van ontwikkelingen op
maatschappelijk niveau voor het leven op leefwereldniveau (Giddens, 1990).
Pas als men wil analyseren hoe levensstijlen hebben kunnen ontstaan, hoe ze zijn
veranderd, hoe ze zich reproduceren is het noodzakelijk de invloed(en) van maatschappelijke condities en ontwikkelingen erbij te betrekken. Dergelijke structurele voorwaarden (sociaal-economisch, sociaal-cultureel, politiek-juridisch) geven mede vorm en
inhoud — bieden mogelijkheidsvoorwaarden — aan leefwerelden. Ze bieden actors
(materiële, culturele, sociale en juridisch-politieke) mogelijkheden en beperkingen om
bijvoorbeeld opties voor levenslopen te ’kiezen, bepaalde levensopgaven te formuleren,
over te stappen naar andere levenslooptrajecten, en deze, afhankelijk van hulpbronnen,
netwerken e.d., te realiseren. Hoe deze structurele mogelijkheidsvoorwaarden doorwerken of geactualiseerd worden vereist, zoals al vermeld, dus een andersoortige analyse.
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Samenvatting

In het hier gepresenteerde ontwikkelingssociologisch model van levenslopen worden
een socialisatietheorie, handelingstheorie en leefwereldtheorie op elkaar betrokken. Een
levensloop kan worden gezien als het doorlopen van posities met bijbehorende socialisatieprocessen. Dergelijke processen zijn sociaal van aard en vinden vooral plaats
binnen leefwerelddomeinen als gezin, school, werk, de vrije-tijd enz. Socialisatie geeft
vorm en inhoud aan denksystemen en deze zijn constituerend voor competent handelen.
Levensstijlen formeren zich vooral langs lijnen van collectieve levenslopen. Jongvolwassenen moeten de, in velerlei opzicht maatschappelijk voorgeformuleerde, positieovergangen tussen adolescentie en volwassenheid, de (soms tegenstrijdige) eisen van
samenleving en leefwereld, en hun eigen strevingen integreren in voor hen relevante
levensopgaven. Hoe verschillende categorieën jongvolwassenen daaraan vorm geven is
een empirische vraag die in deel II zal worden aangesneden. Ik kan alvast stellen dat
de ’keuze’ uit een potentieel reservoir aan levensopgaven (oriëntaties) en realisatievoorwaarden, medebepalend zijn voor de vraag hoe levensstijlen van elkaar onderscheiden
kunnen worden. Levensstijlen als sociologische constructie combineren gemeenschappelijke voorstellingen over de wereld (discoursen) met specifiek daaraan gerelateerde
handelingsmodellen (sociale praktijken). Van belang daarbij is welke levensopgaven in
een bepaalde levensstijl prevaleren, of er sprake is van contradicties en hoe deze eventueel opgelost kunnen worden.
Uitkomst van levenslopen is identiteitsontwikkeling en (sociale en maatschappelijke)
integratie. Van belang voor maatschappelijke integratie zijn bijvoorbeeld maatschappelijke allocatie- en selectieprocessen, acceptatie van de functionele eisen van de reproductiestructuren, acceptatie van de legitimiteit van de dominante cultuur e.d. Levensopgaven structureren voor sociale categorieën denkbeelden over de hen omringende
sociale en maatschappelijke werkelijkheid, hun eigen plaats daarbinnen en verwachtingen met betrekking tot de inrichting van hun latere leven. Vragen over hoe actoren
hun leven zien c.q. voorstellen zijn dan ook te herleiden tot deze componenten en zijn
rechtstreeks verbonden met de levensopgaven, die zij zich stellen.
Globaal geformuleerd is de onderzoeksvraag of er relaties bestaan tussen typen levensstijlen en de aan- of afwezigheid van bepaalde vormen van deviantie/delinquentie bij
jongeren/jongvolwassenen die werkloos zijn geworden. Delinquentie wordt binnen het
levensstijlenperspectief niet gezien als een geïsoleerde gedragsuiting of variabele, maar
als een betekenisvolle, sociale handeling binnen het categoriaal discours van een levensstijl. Door het doen van onderzoek onder jongvolwassen werklozen wil ik inzicht
krijgen in de verschillende typen levensstijlen, discoursen en sociale praktijken. Discoursregels — de organiserende principes van een discours — hebben voor de participanten aan een levensstijl boven-individuele geldigheid; ze baseren zich op alledaagse
theorieën, waarin gedeelde levensopgaven, vooronderstellingen, waardenoriëntaties,
opvattingen, ideeën parameters vormen.
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Een specifieke levensstijl baseert zich op de totaliteit van ervaringen — vooral te situeren op het niveau van de alledaagse leefwereld — voor een bepaalde categorie; het baseert zich op overeenkomsten in leef- en belevingswerelden. Daarin vormen gedeelde
percepties, interpretaties en constructies (van werkelijkheidsbeelden) gemeenschappelijke referenties. Van belang daarbij zijn het realiseren van relevante levensopgaven
(sociale identiteit), de verhouding tot het maatschappelijk systeem (maatschappijbeeld)
en tijdperspectieven (toekomstverwachtingen). Gemeenschappelijke ervaringen en
gedeelde kennis stoelen in deze optiek op het innemen van vergelijkbare positie(sequentie)s in verschillende leefwerelddomeinen en overeenkomstige socialisatie-uitkomsten. Voor jongvolwassenen kan men bijvoorbeeld wijzen op mogelijkheden om te
komen tot uiteenlopende keuzen uit levensopgaven en bijbehorende biografieontwerpen.
Naast afkomst (milieu/klasse) spelen eveneens andere positionele kenmerken als leeftijd,
sekse en etniciteit een belangrijke rol. Uitgangsposities (in het gezin van herkomst,
klassepositie), het doorlopen van formele positietrajecten (school, werk) en informele
trajecten binnen leefwereldnetwerken (vrije-tijd, relaties), anticipatie op nog af te leggen
positietrajecten worden op deze wijze dynamisch op elkaar betrokken. Daardoor wordt
het mogelijk, uitgaande van uiteenlopende startposities, differentiaties in doorlopen
trajecten en verschillen in ervaringswerelden te analyseren. De zich daar voordoende
contradicties lopen voor onderscheiden levensstijlen uiteen. Verschillen in discoursen
leiden, kortom, tot verschillen in oplossingsstrategieën binnen sociale praktijken. Respectabiliteit danwel deviantie/delinquentie kan tegen deze achtergronden beter begrepen
worden.
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Noten bij hoofdstuk 4

97.

Binnen de sociologie is het begrip levensstijl (dan wel varianten als: stijl van leven, levenswijze, levensvoering, habitus) een klassiek wetenschappelijk-theoretisch thema, waaraan
bijvoorbeeld namen kunnen worden verbonden als: Durkheim, Simmel, Weber, Veblen.
Sinds de jaren ’60 wint dit begrip aan populariteit en krijgt het een meer alledaags karakter.

98.

In de stratificatie-sociologie en klasse-analyses is de materiële klassepositie, de onderbouw
in meer marxistische zin, in laatste instantie bepalend voor de culturele vormgeving van
klasseformaties. Deze, meer structuralistische opvatting, kan worden aangevuld met een
meer culturalistische dan wel cultuur-sociologische benadering.

99.

"In what terms or scales could one compare the magnitude of variations that stem from
different levels of theoretical integration, i.e., on the one hand, from sociological sources
and, on the other hand, from psychological ones? To avoid dead ends, we have to raise
either psychological questions about the life cycle of achievement psychologically, or
sociological questions sociologically" (Heckhausen, 1986: 453). Men zou kunnen zeggen
dat het inpassen van twee verschillende legpuzzels, elk met hun eigen stukken en afbeelding
van een deel van de werkelijkheid, een onmogelijke opgave is. Pas nadat de legpuzzels
afzonderlijk in elkaar zijn gezet, kan men proberen de geconstrueerde werkelijkheden via
een proces van meta-analyse op elkaar te betrekken.

100.

Ik gebruik hier bewust ’onze’ omdat de grondslagen voor de ontwikkeling van het theoretisch model niet exclusief door mij ontwikkeld zijn, maar het resultaat is van wetenschappelijke communicatie in collegiale netwerken, literatuurstudie e.d. Expliciet vermeld ik hier
dan ook de inbreng van Otto Janssen. Enerzijds is Janssen als UHD’er bij de vakgroep
criminologie betrokken geweest bij het opstellen en ontwikkelen van het onderzoeksprogramma ’levensstijlen en harddruggebruik’, anderzijds bij het onderzoeksprogramma naar ’levensstijlen van jongeren’. Ik borduur in zekere zin voort op zijn pionierswerk,
maar het project ’werkloosheid en levensstijlen’ is daar een autonome ontwikkeling van. In
dit verband moet ik wijzen op de inbreng van Edgar de Bie als collega-onderzoeker en de
verschillende kritische geluiden van interne en externe meelezers als prof dr R.W. Jongman,
prof dr J. L. Peschar. dr L. Veendrick, dr H. Timmerman en dr J.A. Nijboer (in: De Bie en
Miedema, 1990; Miedema, 1993; Miedema, 1994).

101.

Het onderscheid van gelijktijdige en elkaar in de tijd opeenvolgende posities valt samen met
het onderscheid in synchrone en diachrone modellen. Synchrone modellen stellen zich ten
doel overeenkomsten en verschillen tussen posities van individuen op eenzelfde tijdstip of
binnen eenzelfde levensloopfase te beschrijven en te verklaren. Diachrone modellen richten
zich op het beschrijven en verklaren van overeenkomsten en verschillen tussen verschillende
tijdstippen of levensfasen in posities bij eenzelfde groep individuen.

102.

"Die gesammtem sozialen Selbstregulierungsmuster, die der einzelne Mensch bei seiner
Heranbildung zu einem einzigartigen Individuum durch lernen in sich entwickeln muß, sind
generationsspezifisch und so in weiteren Sinne gesellschaftsspezifisch" (Elias, 1987: 10).
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103.

"Besides its institutional reflexivity, modern social life is characterised by profound processes of the reorganisation of time and space, coupled to the expansion of disembedding
mechanisms - mechanism which prise social relations free from the hold of specific locales,
recombining them across wide time-space distances. The reorganisation of time and space,
plus the disembedding mechanisms, radicalise and globalise pre-established institutional
traits of modernity: and they act to transform the content and nature of day-to-day social
life" (Giddens, 1991: 2).

104.

De ontwikkeling van levenslopen na deze fase (fasen van volwassenheid, seniorenfase) laten
we buiten beschouwing (zie daarvoor bijvoorbeeld Sørensen et al., 1986). Hetzelfde geldt
voor een differentiatie in maatschappelijk-historische perioden of het vergelijken van verschillende samenlevingen in comparatief opzicht (cf. Peeters en Mönks, 1986; Imhof, 1986;
Elder et al., 1986). Centraal in ons onderzoek staat een groep respondenten die deel uitmaken van de cohorte geboren in de beginjaren ’60 in Nederland. Voor een cohorte geldt
dat ze gemeenschappelijke ervaringen hebben: "As the members of the same cohort respond
to shared experiences, they gradually and subtly develop common patterns of response,
common definitions, common beliefs, that crystallize into common norms" (Riley, 1986:
170). Dergelijke verschillen zullen vooral ten opzichte van andere cohorten gelden (intercohorte vergelijkingen). Binnen de (relatief homogene) ervaringen van een specifieke cohorte
blijft evenwel ruimte voor variatie door de inname van verschillende posities en daarop
geënte positietrajecten, die kunnen leiden tot contrasterende belevingswerelden. Onze
aandacht gaat vooral daar naar uit. Als zodanig is dit onderzoek een kwalitatief en kleinschalig intracohorte-onderzoek naar verschillen in levensloopontwikkelingen en ervaringswerelden binnen een groep langdurig werkloze jongvolwassen mannen, woonachtig in een
middelgrote gemeente.

105.

Zo is in de gezinssociologie ondermeer de aandacht gericht op processen van gezinsvorming
en gezinsontbinding. Jongvolwassenen krijgen een relatie en wanneer deze een zekere
stabiliteit kent, besluit men bijvoorbeeld om te gaan samenwonen danwel te trouwen.
Uiteraard zijn er ook andere relatie- en leefvormen, maar de ’gezinsstructuur’ is nog steeds
de meest dominante leefvorm. Wanneer er kinderen komen dan spreekt men van de ’jonge
gezinsfase’. Als de kinderen ouder zijn en onderwijs volgen kan men spreken van de ’midden gezinsfase’. De ’late gezinsfase’ is de fase waar de kinderen zelfstandig gaan wonen
en de ouders weer met zijn tweeën verder moeten. In de senioren-fase kan door het wegvallen van een partner weer een andere sub-fase ontstaan. Ook hier dus een chronologisering
van de ontwikkeling van het gezin in deelfasen en bijbehorende structuurkenmerken.

106.

Differentiaties in levenslooptrajecten tussen en in verschillende geboortecohorten hangen
samen met historische verschuivingen in afhankelijkheidsrelaties en verantwoordelijkheidseisen (gerelateerd aan verzorgingsposities of verzorgingsarrangementen) (cf. Mommaas,
1988: 57).

107.

Binnen de sociale en taalwetenschappen krijgt het begrip discours veelal een disciplinespecifieke betekenis. Mijn gebruik van het begrip discours kan worden gezien als ’discours
met een kleine letter’. Net zo als in de kunst en de cultuur kan een onderscheid worden
aangebracht in kunst danwel cultuur met een hoofdletter, elite-kunst, literaire kunst, hogere
cultuurvormen, en kunst danwel cultuur met een kleine letter, massa-kunst, populaire kunst,
alledaagse cultuur. De discoursen zoals ik deze gebruik, zijn de discoursen op leefwereldniveau van ’gewone’ mensen in ’gewone’ situaties. Het andere gebruik van het begrip discours,
symbolisch met een hoofdletter aangeduid, verwijst vooral naar meer abstracte, dominante
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taal- en discipline-thema’s over specifieke maatschappelijke objecten, subjecten en processen
(’master-discours’). Daarin wordt het begrip ’Discours’ vaak gezien als disciplinair vertoog
en wordt een relatie aangebracht met kennis- en machtssystemen in ideologische en/of
hegemoniale zin. Het criminologische of juridische Discours is dan het discours van (professionele) beroepsgroepen die zich bezig houden met criminaliteit en het recht in wetenschappelijke zin. Uiteraard zijn ook daar onderscheidingen in aan te brengen in scholen en richtingen. Zo onderscheidt Young binnen de criminologie vier discoursen (of paradigma’s): ’Left
Idealism’; ’The New Administrative Criminology’; ’Right Realism’; en ’Left Realist Critique’
(Young, 1994: 69-124; zie verder: Dant: 1991).
108.

"Zwecke nämlich setzen sich die Menschen von Fall zu Fall, und es gibt sich keine anderen
Zwecke, als die sich setzen" (Elias, 1987: 26).

109.

"Zwischen den persönlichen Bedürfnissen oder Neigungen und den Anforderungen der
sozialen Existenz scheint bei den Gesellschaftsbauten, mit denen unsere Erfahrung uns
vertraut macht, für die Mehrheit der Beteiligten immer ein erheblicher Widerstreit, eine
kaum überbrückbare Kluft zu bestehen. Offenbar hängt die Kluft ... mit den Widerspruchen
zwischen gesellschaftlichen Aufforderungen und individuellen Bedürfnissen zusammen..."
(Elias, 1987: 24).

110.

Zie voor een discussie over het begrip levensstijl in relatie met jeugd: Reimer, 1995. Na het
gebruik van het begrip levensstijl in de periode van de klassieke sociologen als Weber,
Veblen en Simmel is het eerst weer sinds de jaren tachtig in gebruik, maar zonder vooralsnog een centrale betekenis te krijgen. Zablocki en Kanter (1976) hebben bijvoorbeeld in hun
onderzoek naar 150 levensstijlstudies slechts drie onderzoeken gevonden die het begrip
levensstijl in de titel voerden (cf. Reimer, ibid.: 122). Na de jaren tachtig krijgt het begrip
levensstijl evenwel meer aandacht; het is zoals Featherstone het aangeeft weer ’en vogue’
(1987: 55). Binnen de etnologie, sociologie, sociaal werk, psychologie, politieke wetenschappen en massa-communicatie herneemt het weer een centrale, zij het soms modieuze,
positie. Reimer noemt hiervoor een viertal factoren. De eerste is de zogenaamde hypothese
van het individualiseringsproces. "According to this hypothesis, social life is currently
undergoing a rapid and radical change. Traditional ties with class and family are becoming
less important and individuals must take responsibility for their lives (Beck, 1986/1992). In
principle, the process of individualization affects all parts of social life, but it is particularly
relevant in discussions around choices of lifestyle. The hypothesis suggests that young
people no longer follow in their parents’ footsteps, but instead are able to choose more
independently how they want to live. Neither are they forced into a single, sometimes
momentous choice of lifestyle; on the contrary, it is entirely possible to try out and change
lifestyles (cf. Ziehe and Stubenrauch, 1982) (Reimer, ibid.: 122). De hernieuwde belangstelling van het begrip heeft volgens Reimer ook te maken met ideeën omtrent de nieuwe
middenklasse. In de analyse van klassen wordt gewezen op het ontstaan van nieuwe groeperingen in de sociale formatie, gekenmerkt door hoge opleidingen, tewerkstelling in de
nieuwe dienstensector. Leden daarvan zijn grootstedelijk georiënteerd (’urbane’), consumptie- en vermaaksgericht. Door deze beide veranderingen in de sociale structuur is het alledaagse leven en de stijl van leven mee veranderd. Dit wordt ondermeer zichtbaar in: een
grotere keuzevrijheid, het vervagen van strikte klassegrenzen, combinaties van oude en
nieuwe levensstijlkenmerken. Binnen de academische wereld zijn eveneens nieuwe vraagstellingen ontwikkeld; soms als reactie op ontwikkelingen in de sociale buitenwereld, soms
als logisch gevolg van intern bepaalde wetenschappelijke ontwikkelingen. Reimer noemt de
discussie over het post-modernisme en de posities van levensstijlen daarin. Deze discussie
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gaat nog steeds door en de exacte invloed daarvan is moeilijk vast te stellen, maar ook hier
een vervaging van grenzen, nieuwe combinatiemogelijkheden en contradicties. Tenslotte
noemt Reimer het werk van de Franse cultuur-socioloog Bourdieu, met name diens werk
’La distinction. Critique sociale du jugement’ (1979) en de receptie daarvan in Frankrijk en
Engeland (1984). "It is without doubt the most influential reference and source for researchers on lifestyle: it is well-nigh impossible today to write about lifestyles without referring
to Distinction" (Reimer, ibid.: 123). Ik heb Bourdieu in de Duitse vertaling gelezen (1982)
en zijn werk heeft ook in mijn denken zijn sporen achtergelaten (zie verder: Reimer’s
samenvatting van Bourdieu: 125 e.v.).
111.

"Although it (the biographical research approach - cf. Bertaux & Kohli, 1984; Kohli, 1982,
S.M.) definitely has a tradition, it is exploratory, or even experimental in a double sense:
It departs from the standards of the mainstream of empirical work in sociology (and even
more in psychology) by relying on interpretive, nonquantitative procedures; and it has only
recently been applied systematically to questions concerning the organization of the life
course. Among the conceptions usually grouped together under the label "interpretive
sociology", biographical research draws heavily on phenomenological approaches, i.e. those
based on analysis of the structure of the lifeworld (as originally conceived by Alfred Schütz,
1932). They are widely seen to be the most developed version of the action paradigm in
sociology, and thus the best foundation for an analysis of subjective construction. In phenomenological sociology, action is seen as an open process, but a process which starts from,
and evolves within, a heavily prestructured reality" (Kohli, 1986: 273-274).

112.

‘Het begrip ’agency’ kent naast het sociale aspect uiteraard een subjectief-individueel aspect.
De (late of post-) moderne cultuur heeft een eigen ’logica van het individuele’ geproduceerd.
"... a view of culture as production ... a particular (modern) logic of individuality which has
equated the variuos processes of individuation and thus collapsed the various planes of
effectivity through which individuality is constituted into a single and simple structure. In
political terms, this is the modern invention of what O’Hanlon (1988) calls ’the virile figure
of the subject-agent’, that is, the modern ’humanistic individual’ which is predicated on the
identification of three different planes (and hence, three different issues): (1) the subject as
a position defining the possibility and the source of experience and, by extension, of knowledge; (2) the agent as a position of activity: and (3) the self as the mark of a social identity.
This equation of different ’maps of identification and belonging’ - maps which define and
produce where and how individuals fit into the world - (...) may be in fact a disguise for the
operation of modern power, if we see these three aspects of individuality as three distinct
individuating productions. (...) Everyone exists at the centre of a phenomenological field and
thus has some access to experience, to some knowledge about themselves and their world.
Of course, it may be that subjectivity as a value necessary for life is .. unequal distributed,
that some individuals may have the possibility of occupying more than one such position,
that some positions may offer specific perspectives on reality that are different from others,
that some positions come to be more valued than others. (...) Of course, subjectivity in this
sense is abstract. And within human societies at least, it is always inscribed or distributed
within cultural codes of differences that organize subjects by defining social identities. Such
codes differentially value particular positions within the field of subjectivity. In other words,
although everyone exists within the strata of subjectivity, they are also located at particular
positions, each of which enables and constrains the possibilities of experience, of representing
those experiences and of legitimizing those representations. Thus, the question of identity is
one of social power and its articulation to, its anchorage in, the body of the population itself"
(Grossberg, 1996: 97-98).
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113.

"This new orientation comprises various aspects: the epistemic subject who generates theories about the world and him or herself and who is continuously struggling for optimizing
these theories; the reflexive subject who thinks of the goals and purposes of personal actions
... as well as his or her body of knowledge and the use of it ...; and the acting individual
who produces self-generated change in personal behavior and orientations" (Filipp en
Olbrich, 1986: 361-362). "When we conceive of the individual as the consciously acting
subject, we also imply that he or she is able to choose the course of personal actions, to
choose between various action goals, and to relate these to adequate strategies of action to
achieve these goals" (Filipp en Ohlbrich, ibid.: 363; Giddens, 1984, 1991).

114.

"... people’s social experiences and position in the social structure strongly influence their
behavior, attitudes, physical and psychological functioning, and every aspect of their lives
(see WP-2)" (Riley, 1986: 163).

115.

In die zin kunnen posities worden onderscheiden naar ’ascribed’ positions als leeftijd, sekse
en etniciteit; ’achieved’ positions als opleidings- en beroepsniveau, verzorgingspositie (leefen woonvormen en ouderschap); en ’assumed’ positions in expressieve domeinen van de
leefwereld als de vrije-tijd. Parallel daaraan kan men onderscheidingen aanbrengen in processen van identiteitsverwerving: ’ascribed identity’, ’achieved’ en ’assumed’. Identiteit is
dus multi-dimensioneel en combineert kenmerken van toeschrijving, verwerving en persoonlijke toe-eigening.

116.

"Scientific research of the positions, problems and perspectives of youth as a distinct social
category within society, is, at the same time, research of the processes of socialization"
(Van der Linden, 1991: 3).

117.

Het gesocialiseerd worden houdt in dat men communicatieve en handelingsvaardigheden
ontwikkelt om competent aan het sociale verkeer binnen relevante contexten en netwerken
deel te nemen. Men leert aan welke spelregels en sociale codes men zich behoort te houden.
Socialisatie is niet leeftijdsfasegebonden, maar speelt een rol gedurende de hele levensloop.
Voorts is socialisatie niet een passief inprentingsproces, de mens als tabula rasa, maar een
actief en dynamisch proces, waarin elementen van stabiliteit en verandering samen komen.
In het socialisatieproces is met name de eerste levensjaren van belang; daar krijgt de ontwikkeling van vormen van ’basic trust’ zijn beslag (Giddens, 1991).

118.

"Our idea of what belongs to the realm of reality is given for us in the language that we use.
The concepts we have settle for us the the form of the experience we have of the world...
The world is for us what is presented through those concepts. That is not to say that our
concepts may not change; but when they do, that means that our concept of the world has
changed too" (Winch, 1958: 15).

119.

"In speaking of the structure of the life course, we are referring to the fact that life is not
a continuous flux of undifferentiated time and experience, but that it consists of a sequence
of phases which are being constructed and perceived as different from each other in some
important respects by society as well as individual actors. By structure of the life course,
we also mean that the different phases are in most instances separated from each other by
socially significant events or normatively defined transitions. Furthermore, there are elements of order in the succession of such phases and links connecting different phases.
Finally, there is an underlying assumption that something can be gained by looking at life
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as such a structure of differentiated and integrated parts (Smelser & Halpern, 1978)" (Mayer
en Müller, 1986: 224).
120.

"Life events become standardized by an institutional superstructure defining the proper
course of affairs" (Mayer en Müller, 1986: 233).

121.

"De werkelijkheid representeert voor adolescenten niet een statische en onveranderlijke
instantie, maar een dynamische, dat wil zeggen, veranderlijke en construeerbare wereld,
waarbij ze zich realiseren dat hun eigen kennis (logische afleidingen, hypotheses, enzovoort)
een actieve rol speelt in de constructie van mogelijke werelden (Moshman, 1990). De
problematisering van de werkelijkheid heeft in laatste instantie ook betrekking op de eigen
opinies en standpunten. Op grond daarvan vinden jongeren dat de oplossing van veel problemen relatief is: afhankelijk van persoonsgebonden en contextuele factoren" (Breeuwsma,
1994: 238).

122.

"It is the individual alone whose phenemonological view of the world allows us to draw
inferences about this world. It is the subjective structure of experience that makes up a
biography and allows for it understanding" (Filipp en Olbrich, 1986: 350).

123.

Ook Baacke (1983) en in zijn spoor Van der Linden (1991) gaan van vergelijkbare theoretische vooronderstellingen uit: " The revised lifeworld concept contains three dimensions:
a social environment theory, an action theory (man behaves himself in a meaningful environment), and a developmental theory about the human life span (through the years an
individual gains access to different environments in which new things can be experienced"
(Van der Linden, 1991: 20).

124.

"Op de vraag ’wat is volwassenheid?’ lijkt maar één correct antwoord mogelijk. De volwassenheid bestaat niet als een eenduidig definieerbare fase, maar is een sociale mythe: een
verzameling noties - een paradigma - over de manier waarop een ’volwaardig’ individu
dient te functioneren in een specifieke sociale en maatschappelijke context. Het is echter een
mythe die zich voortdurend weer bevestigt in de interactie tussen individuen van verschillende leeftijden, met verschillende fysieke, cognitieve, emotionele en sociale capaciteiten.
Als zodanig speelt het dan ook een grote rol in de constructie van de levensloop" (Breeuwsma, 1994: 284).

125.

"Lifestyle is for me the specific pattern of everyday activities that characterize an individual. Each individual’s lifestyle is unique: it is not identical to anyone else’s. But at the same
time, lifestyles orient themselves towards the common and the social. We choose lifestyles
in relation to other people. In this way, in any given society, a number of individuals will
choose lifestyles that demonstrate great similarities and that distinguish them from other
individuals, who in their turn may have similar lifestyles. Analyses of lifestyles should
therefore often address similarities and differences between groups of individuals rather than
towards similarities and differences between individuals" (Reimer, ibid.: 124-1250.

126.

In plaats van de term biografie, op individueel niveau, kan de term sociografie gebruikt
worden op categoriaal niveau (Kardiner, 1945 in: Filipp en Olbrich, 1986: 349). Een dergelijk onderscheid probeert individuele ontwikkelingen te scheiden van sociaal-culturele
ontwikkelingstrajecten van specifieke categorieën.
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127.

Het symbolisch interactionisme is vooral verbonden met de namen van Herbert Blumer en
George Herbert Mead, die in de jaren ’30 deze (sociaal-psychologische) theorie formuleerden.
Centrale begrippen daarin zijn ondermeer: "the self, self-indication, role-taking, interpretation,
defining the situation, judgment, self as object, self-image, the actor’s point of view, labelling" (cf. Hester en Eglin, 1992: 91).
Volgens Blumer berust het symbolisch interactionisme op drie, relatief eenvoudige, premissen:
"1 The first premise is that human beings act toward things on the basis of meanings that the
things have for them.
2 The second premise is that the meaning of such things is derived from, or arises out of,
the social interaction that one has with one’s fellows.
3 The third premise is that these meanings are handled in, and modified through, an interpretative process used by the person in dealing with the things he encounters" (Blumer, 1969:
21).

128.

Zie voor de behandeling van de begrippen habitus en levensstijl bij Bourdieu: hoofdstuk 3.
Der Habitus und der Raum der Lebensstille in: Die feinen Unterschiede, 1982: 277-354. "...
der Habitus ist Erzeugungsprinzip objektiv klassifizierbarer Formen von Praxis und Klassifikationssystem (principium divisionis) dieser Formen. In der Beziehung dieser beiden den
Habitus definierenden Leistungen: der Hervorbringung klassizifierbarer Praxisformen und
Werke zum einen, der Unterscheidung und Bewertung der Formen und Produkte (Geschmack) zum anderen, konstituiert sich die repräsentierte soziale Welt, mit anderen Worten
der Raum der Lebenstille. [..] Der Habitus ist nicht nur strukturierende, die Praxis wie deren
Wahrnehmung organisierende Struktur, sondern auch strukturierte Struktur: das Prinzip der
Teilung in logische Klassen, das der Wahrnehmung der sozialen Welt zugrunde liegt, ist
seinerseits Produkt der Verinnerlichung der Teilung in soziale Klassen. Jede spezifische
soziale Lage ist gleichermaßen definiert durch ihre inneren Eigenschaften oder Merkmale
wie ihre relationalen, die sich aus ihrer spezifischen Stellung im System der Existenzbedingungen herleiten, das zugleich ein System von Differenzen, von unterschiedlichen Positionen darstellt" (Bourdieu, 1979/1982: 277-278, 279).

129.

"A lifestyle involves a cluster of habits and orientations, and hence has a certain unity ....
that connects options in a more or less ordered pattern. Someone who is committed to a
given lifestyle would necessarily see various options as ’out of character’ with it, as would
others with whom she was in interaction. Moreover, the selection or creation of a lifestyle
is influenced by group pressures and the visibility of role models, as well as by socioeconomic circumstances" (Giddens, 1991: 82).

130.

Behalve de uitgangspositie van het gezin (in essentie de klassepositie) is vooral de participatie aan de maatschappelijke instituties onderwijs en arbeid bepalend voor het soort levensloop dat zich ontvouwt. Immers, (het niveau van het) onderwijs en (het soort en niveau van
de) beroepsarbeid kunnen worden gezien als structurerende elementen bij uitstek in de ontwikkeling van levenslooptrajecten van diverse maatschappelijke categorieën. "Apart from
age variation, heterogeneity in life-course patterns is produced by the educational system.
Schools not only process people for different length of time, they also screen people for
quite different occupational features" (Mayer en Müller, 1986: 229).
(Onderwijs)sociologisch gesproken hangen deze posities ten nauwste samen en bepalen ze
de (leeftijdsfasegebonden) beschikkingsmogelijkheden over hulpbronnen, vrijheidsgraden,
inkomen, status, prestige. "In general, sociologists and cultural anthropologists (Clark &
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Anderson, 1967) working on the study of the life course and aging tend to conceptualize
the sequence and dynamics of life-span development as resulting from an age-graded allocation of resources and expectations, and socialization and movement into social positions
such as roles and statuses. Roles and statuses (or similar indicators) in turn are strongly
associated with institutional structures, and this association continues as these structures
evolve through history. [...] ... the proposition states that sharing or possession of societal
resources is unequal; e.g., it varies by social class and other stratification variables such as
gender and ethnicity (Bertram, 1981)." (Baltes et al., 1986: 490).
Voor jongvolwassenen is met name werk belangrijk: "... the modern life course regime has
evolved around the social organization of work" (Kohli, 1986: 273) "Work is a key domain
in structuring the life course" (Kohli, ibid: 277).
131.

"Among the multiple realities there is one that presents itself as the reality par excellence.
This is the reality of everyday life. Its privileged position entitles it to the designation of
paramount reality" (Berger en Luckmann, 1971: 35). Fornäs (1995) geeft, zich baserend op
Habermas, een verhelderende omschrijving van het begrip leefwereld. Volgens hem is " The
modern distinction between lifeworld and systemic forces (is) crucial to the understanding
of cultural practices. [..] The concept of lifeworld derives from phenomenology (Edmund
Husserl and Alfred Schütz), and has been further developed both by sociology and hermeutics. The lifeworld is like a horizon or a hidden context for human thought and action.
While a ’world’ is that which people thematize in their communicative interpretations, the
lifeworld is that which each such communicative utterance necessarily has to take for
granted as its tacit and unconscious foundational support. It consists of the pre-understanding or the set of prejudices and background suppositions which is always culturally transmitted through tradition and from which one cannot wilfully escape. Inspired by hermeneutic and linguistic insights into the communicative and intersubjective character of understanding, Habermas defines the lifeworld as a culturally transmitted and symbolically organized
stock of interpretitve patterns, constituted by language and culture. It consists of the symbolic structures that make everyday communicative practices possible, and which rest on a
material substratum that has to be reproduced through labour in order for people to survive.
It thus combines work or production with interaction and communication.
The lifeworld is not only a delimiting horizon but also a resource which is used in each
communicative act and has to be continuously reproduced in order to avoid disturbances or
crises. It is a seat for that communicative action and understanding which its reproduction
itself presupposes, in a delicate complexity. As a resource, it has three main components.
First, it includes a stock of knowledge which has to be handed over by the cultural reproduction processes of tradition. Secondly, it is a society consisting of norms, institutions and
other legitimate orders necessary for interpersonal relations, group formations and mutual
solidarity, reproduced by processes of social integration. Thirdly, it contains individual
persons: the identities, needs and competences for interaction inherent in each human being
and reproduced through socialization. These components of the lifeworld are not fully
separated systems, but crucially interconnected through sharing the same everyday language
(and other symbolic modes) as their medium of interaction. The lifeworld is anchored and
realized in various institutional settings (family, associations, etc.) but is not itself only the
sum of these - it is a horizon and a resource for human interaction rather than a particular
area or space for it.
Processes in the lifeworld can be analysed by close ethnographic studies or text analyses.
But they are as incomplete without any concept of the overarching structures inherent in
societal institutions as are macro-studies without some understanding of the practices of
everyday life. The lifeworld is not all of human society. Human agents are not completely
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autonomous, but framed by externalized structural forces. Symbolic orders are challenged
by economic and administrative ones which often blur and distort communication and block
understanding. Society has also systemic features. A long evolutionary process has separated
tow subsystems from the lifeworld-flows: the market and the state apparatus, with money
and administrative power as their respective main regulating tools. The commercial laws of
commodity production have installed a logic of exchange-value which no late modern
cultural activity can escape. This is also true for the persasive administrative control mechanisms installed by the state apparatus and extending their influence deep into the sociality
and identity formations of everyday life. (Foucault (1969/1972, pp. 68 and 162) talks of ’a
field of non-discursive practices’ and ’non-discursive domains (institutions, poltical events,
economic practices and processes)’, which neatly covers what Habermas identifies as
systems. Kelly (1994, pp. 262 and 397) notes that Foucault’s three-dimensional model of
knowledge, normativity or power and subjectivity parallels Habermas’s tripartite model of
relations to the objective world, the social world, and ourselves as subjects).
These two systems are organizing forces more than clearly circumscribed areas. They do
not constitute any ’world’ in the phenomenological sense, but externalized systems outgrown from the social world. Their sometimes overlapping, sometimes conflicting demands
structure a series of institutions like the media apparatuses, schools, work-places and leisure
organizations which frame everyday life. It is unfortunately common among other social
theorists to speak about lifeworlds and ’system world’ as if they constituted two antithetically symmetrical spaces (cf. several contributions in Calhoun 1992, e.g. pp. 340, 370 or 404).
This creates a misleading image of systems as social spaces, while they are more likely sets
of rules for regulating interaction. While the lifeworld is like a universe in which people
live, and while the objective, social, cultural and subjectivce fields of experience may also
be desribed as a series of worlds, the market and the state do not in the same way encircle
people and should better be desribed as externalized systems than as a ’world’ (Fornäs,
1995: 66-68).
Deze verschillen komen terug in verschillende vormen van macht (en verzet) en handelingsrationaliteit. Wat dit laatste aspect betreft is er, zoals al eerder aangegeven, sprake van
enerzijds ’life-world rationalization’ met een groeiend potentieel voor ’communicative
(discursive) rationality’ en anderzijds van een ’systemic rationalization’ waaruit zich een
’goal-oriented rationality’ ontwikkelt met vormen van instrumentele en strategisch-relationele rationaliteit (zie Fornäs, 1995: p. 28 e.v.). Een dergelijk onderscheid sluit aan bij de twee
aspecten van rationaliteit zoals die door Weber en Mannheim al is aangebracht. In termen
van Mannheim handelt het dan om enerzijds functionele en anderzijds om substantiële
rationaliteit. Schwitters definieert deze vormen als volgt: "Met functionele rationaliteit wordt
verwezen naar een plaatsing van activiteiten in een zodanig verband dat een van te voren
bepaalde doelstelling op de meest efficiënte wijze wordt bereikt. Daartoe behoeft het na te
streven doel niet rationeel te zijn. Van substantiële rationaliteit is sprake wanneer mensen
in staat zijn om een ongestructureerd geheel van feiten, waarnemingen en ervaringen in een
betekenisvolle samenhang te plaatsen. Weber en Mannheim waren beide van mening dat in
de westerse samenleving de ontwikkeling van substantiële rationaliteit achterbleef bij de
ontwikkeling van functionele rationaliteit. Twee kenmerkende sociale verbanden binnen de
westerse samenleving, de kapitalistische markt en de overheidsburocratie, hebben de tendens
om menselijk handelen als middelen in te passen ter realisering van buiten discussie staande
doeleinden. De sterke ontwikkeling van de functionele rationaliteit zou maken dat middelen
een eigen leven gaan leiden en de waarden en doeleinden een steeds abstracter, complexer
en een sterker gefragmenteerd karakter zouden krijgen" (Schwitters, 1996: 16-17).
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132.

De kennis van de alledaagse werkelijkheid krijgt een zekere ordening en voorspelbaarheid
omdat deze kennis gedeelde kennis met anderen is: "Most importantly I know that there is
an ongoing correspondence between my meanings and their meanings in this world, that we
share a common sense about its reality... Common-sense knowledge is the knowledge I
share with others in the normal, self-evident routines of everyday life" (Berger en Luckmann, 1971: 37).

133.

"Fateful moments necessarily disturb routines, often in a radical way. An indivdual is
thereby forced to rethink fundamental aspects of her existence and future projects" (Giddens,
1991: 202-203).

134.

Piaget (1967) veronderstelt dat met de organisatie van een organisme ook diens adaptatie
en vice versa is gegeven. Hij onderscheidt in de aanpassing tussen organisme en milieu/omgeving een tweetal adaptatievormen: assimilatie en accommodatie. Deze hangen samen met
veranderingen in kennisstructuren, waarvan handelingschema’s conditie en produkt zijn.
Piaget plaatst dit in zijn ontwikkelingspsychologisch fasenmodel, waarin overgangen tussen
cognitieve stadia centraal staan. Assimilatie wil globaal zeggen dat nieuwe ervaringen
worden geplaatst binnen een reeds aanwezige kennisstructuur; accommodatie houdt in dat
door nieuwe ervaringen de interne kennisstructuur verandert (cf. Peeters, 1986: 12-14).

135.

Wanneer adolescenten worden geconfronteerd met diepgaande en/of plotselinge veranderingen, dan wordt van hen verwacht dat ze daarop dusdanig reageren (als uitdaging, als probleem of als stress) dat ze als het ware nieuwe oplossingen zoeken en/of nieuwe perspectieven ontwikkelen. Een dergelijke type handelen staat bekend als ’coping’ (cf. Ohlbrich, 1983,
1985, vermeld in: Van der Linden, 1991: 122). "Characteristic of coping behaviour is that
it has to be realized in new, unfamiliar circumstances which demand ’problem solving’
strategies of action. This frequently has to be done in a way that is not yet part of the
behavioral repertoire that has gradually been build up. How young people act in ’transitional
situations’, how they tackle ’developmental tasks’ and how effective their ’solution strategies’are, are important topics ... into the adolescent lifeworld" (Van der Linden, ibid.: 122).

136.

"Niet het unieke, maar het steeds weer terugkerende handelen is van belang, waarbij men de
afzonderlijke handelingen of scènes begrijpt als uitdrukking van een onderliggend patroon.
Onder patroon verstaan we dan, afhankelijk van de aard van de handeling, het geheel van
regels en categorieën die zin verlenen aan de afzonderlijke handeling of taaluiting die wij
waarnemen. Uit deze omschrijving blijkt al dat patronen niet zichtbaar zijn maar achter het
alledaags handelen liggen. Het zijn als het ware interpretatiekaders die in en door het alledaags handelen zichtbaar te maken zijn. De methode om dat te doen wordt door Garfinkel
in navolging van Mannheim genoemd de ’documentary method of interpretation’. Hij omschrijft deze methode als volgt: ’The method consists of treating an actual appearance as "the
document of", as "pointing to", as "standing on behalf of" a presupposed underlying pattern.
Not only in the underlying pattern derived from its individual documentary evidences, but
the individual documentary evidences, in their turn are interpreted on the basis of "what is
known" about the underlying pattern. Each is used to elaborate the other’ [p. 78]" (Wesselingh, 1983: 139-140). Hester en Eglin vatten de documentiare interpretatiemethode als volgt
samen: "The descriptions form part of a ’gestalt contexture’ built upon around each case and
not separable from it, in which background and foregrond, context and particulars, mutually
constitute one another" (Hester en Eglin, 1992: 221).
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137.

"Die Einzigartigkeit des individuellen Lebensschicksals erweist sich als gemeinsame Betroffenheit einer Schichsalgemeinschaft, als Kollektivschicksal..." (Renn, 1987, in: Voges, 1987:
288). Of anders gezegd: "... collectieve culturele waarden ... geven oriëntatie aan individuele
personen" (Peeters, 1986: 14).

138.

"Socialization in my view, is the process of the emergence, formation, and development of
the human personality in dependence on and in interaction with the human organism, on the
one hand, and the social and ecological living conditions that exist at a given time within
the historical development of a society on the other. Socialization designates the process in
the course of which a human being, with his or her specific biological and psychological
dispositions, becomes a socially competent person, endowed with the abilities and capacities
for effective action within the larger society and the various segments of society, and
dynamically maintains this status throughout the course of his or her life" (Hurrelmann,
1988: 2).

139.

"Self-identity is not a distinctive trait, or even a collection of traits, possessed by the individual. It is the self as reflexively understood by the person in terms of her or his biography.
Identity here still presumes continuity across time and space; but self-identity is such continuity as interpreted reflexively by the agent. This includes the cognitive component of
persoonhood. To be a ’person’ is not just be a reflexive actor, but to have a concept (as
applied both to the self and others). [...] The capacity to use ’I’ in shifting contexts, characteristic of every known culture, is the most elemental feature of reflexive conceptions of
persoonhood" (Giddens, 1991: 53).

140.

"Biography and history can be seen as mutually constituting and conditioning processes, but
are better seen as different movements of a total social process which has both collective
and individual moments" (Harris, 1987: 22). "The essence of the life course approach to the
understanding of social action is that actions are understood not merely in terms of the
synchronic conditions of action, nor in terms of the diachronic experience of the subject,
but also in terms of the effects of the past actions of the subject in constituting the context
of current action. The context is conditioned also, however, by historical changes. Hence
from the subjective standpoint of the actors, the situation is, in part, both the necessary
outcome of previous actions and the contingent result of a wider historical process. [..]
Another way of putting this point is to say that the life course of an individual is the point
of intersection between two types of time, personal time and historical time" (Harris, ibid.:
24).

141.

"In addition to normative age-graded and history-graded influences, attention in this (trifactor, Baltes et al., 1980, S.M) scheme is drawn to the role of idiosyncratic or nonnormatieve
life events (Brim & Ryff, 1980; Filipp, 1981; Hultsch & Plemons, 1979). Nonnormative life
events are defined as events and event structures that - while significant in their influence have little generality in occurence and patterning" (Baltes et al., 1986: 488).

142.

"In sociological literature normative is used to refer to social norms or rules, whereas in the
life-span psychological literature normative has come to be used to refer to the average or
typical" (Sherrod en Brim, 1986: 564). In beide gevallen moeten afwijkingen worden verklaard, maar mij gaat het vooral om de maatschappelijke voorwaarden die afwijkingen
mogelijk maken. "Increasingly, as the importance of socially structured variability in the life
course comes to be recognized, researchers are going beyond statistical averages to examine
social conditions under which departures from these averages occur" (Riley, 1986: 163).
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"For both participants and analysts, the primary issue is the social actions, or interactional
work, being done in the discourse. But rather than focusing on the usual concerns of social
interactional analyses, such as the way social and intergroup relationships are conducted
(through forms of address, speech accommodation and so on), or how ’speech acts’ might
be identified, the major concern ... is epistemological. We are concerned with the nature of
knowledge, cognition and reality: with how events are described and explained, how factual
reports are constructed, how cognitive states are attributed. These are defined as discursive
topics, things people topicalize or orientate themselves to, or imply, in their discourse" (Edwards en Potter, 1992: 2). Edwards en Potter verstaan onder discoursanalyse in de psychologie het volgende:
"1 Discourse analysis deals with naturally occuring talk and text, including interview
transcripts understood in this way (cf. Potter and Mulkay, 1985; Potter and Wetherell,
1989). This separates it from most of speech theory and analysis, and from most of experimental psychology’s dealing with textual materials, as well as providing for a somewhat
wider set of concerns and materials than those addressed by conversation analysis.
2 Discourse analysis is concerned with the content of talk, its subject matter and with its
social rather than linguistic organization. This distinguishes it from linguistic studies of text
grammar, cohesion and so on, which have the typical goal of providing content-free schemes.
3 Discourse analysis has a triple concern with action, construction and variability (Potter
and Wetherell, 1987). In saying and writing things, people perform social actions. The
specific features of these actions are a product of constructing talk and text out of a range
of styles, linguistic resources and rhetorical devices. Part of the interest of analysis is in this
constructive process. Since talk and text are action oriented, versions are likely to show
variability according to the different interactional contexts they are constructed to serve.
Variation in accounts provides another important lever for discourse analytical work, revealing the situated and functional character of versions.
4 One of the central features of discourse analysis is its concern with the rhetorical (argumentative) organization of everyday talk and thought (Billig, 1987; McCloskey, 1985;
Simons, 1998a). One of the major features of rhetorical analysis is the demonstration of
how, in order to understand the nature and function of any version of events, we need to
consider whatever real or potential alternative version it may be designed to counter (for
example, Billig, 1998a, 1989b).
5 A final feature of discourse analysis has been its concern with the ostensible ’cognitive’
issues of reality and mind. This reflects its origins in the sociology of scientific knowledge
and in the reworking of psychological categories as attitudes, learning, memory and so on.
Discourse analysis is particularly concerned with examining discourse for how cognitive
issues of knowledge and belief, fact and error, thruth and explanation, are dealt with (Edwards, 1991, 1992a,b; Edwards et al., 1992; Edwards and Mercer, 1987; Potter et al., 1991;
Potter and Halliday, 1990). It is a further development of these issues here which leads us
to move beyond talking merely of discourse analysis and start to describe the enterprise as
a ’discursive psychology’" (Edwards en Potter, ibid.: 28-29).
Een meer sociologische benadering vinden we bij Dant (1991). "Sociologists have always
studied discourse (interviews and accounts, written texts, notes of observation) but have
often sought the essence of the text and treated knowledge as something lying behind it,
imperfectly represented. The approach to discourse as not representative of anything but
itself, involves recognizing that knowledge is socially constructed as discourse. Discourse
does not mediate transcendent essence, the essence of ’Man’ or even a human being. It is
the material form of a level of social interaction, that like the labour process, has a dynamic
and social context much greater than the immediate situation. For this reason discourse is
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an appropriate object for social practice through which social cohesion and unity is maintained. It is in the flow of discourse, the continous exchange of meanings, that we as people,
not only as sociologists, find our knowledge" (Dant, ibid.: 235-236).
144.

In het ontwikkelingssociologisch model komen dus verschillende tijdslijnen samen: synchroon, diachroon, biografische tijd/leeftijd, historische tijd, institutionele tijd (cf. Sørensen
et al., 1986; Peeters en Mönks, 1986; Breeuwsma, 1994).

145.

"Die Ausbildung von Indentität setzt voraus, daß es im Lebenszusammenhang der Individuen verhaltensstabilisierende Elemente gibt: Personen und Werte, Bräuche und Sitten, Gruppen und Institutionen. Diese "Elemente" erlauben eine Orientierung im Dasein, vermitteln
Lebenssinn und Sicherheit für das Alltägliche nur solang, wie sie von einer größeren Gemeinschaft geteilt, überzeugend "gelebt" und in gewisser Weise verpflichtend gemacht
werden können" (Schäfer, 1984: 94).

146.

"Für Jugendliche ist die Orientierung an der eigenen Zukunft und an der Zukunft der sie
umgebenden Welt und Gesellschaft ein grundlegendes Fundament für die Ausbildung von
Identität überhaupt. In dem Maße aber, wie die von der bürgerlichen Gesellschaft vorgezeichneten Wege in die Zukunft sich als immer schwieriger erweisen, in diesem Maße
nimmt die Legitimationskraft eben dieser Gesellschaftsordnung ab, von den Jugendlichen
Anpassung an die gegebenen Institutionen und Werte zu verlangen" (Schäfer, 1984: 96).

147.

"A theory of discourses can help us understand at least four interrelated topics: how people’s social identities are constructed and altered over time; how categories (collective agents)
develop and unform in an unequal society; how discourses orient themselves to the wider
society and how the cultural hegemony of the dominant culture is reproduced or transformed
by negotiations or contests; it can shed light on social change and political practice and
illuminate constraints (cf. Fraser, 1992). A discourse is more than a symbolic system; it
implies practice, agency and communication, emerging into social identity and groupformation" (Miedema, 1992a: 6).

148.

"Since deviation is a common feature of society, since it is implicit in social and moral
organization, it needs no extraordinary accounting. Straying from a path need be regarded
as no less comprehensible nor more bewildering than walking it. Given the moral character
of social life, both naturally happen, and thus are pondered and studied by sociologists and
others" (Matza, 1969: 14; zie ook: Matza, 1964).

149.

"Naarmate culturen complexer zijn, zal er sprake zijn van grotere differentiatie in en tussen
individuele levenslopen. Echter gezien de interdependentie tussen individuen, de noodzaak
van coherentie of continuïteit binnen het individu en binnen de cultuur, zal er ook een
toenemende integratie moeten plaats vinden (Brent, 1984; Goudsblom, 1990; Werner, 1957).
De regulering van het leren via een goed georganiseerd onderwijssysteem is een voorbeeld
van zo’n integratie. Waar dergelijke integratiemiddelen ontbreken of in onvoldoende mate
aanwezig zijn, zal een cultuur zich niet als eenheid kunnen handhaven en reproduceren"
(Breeuwsma, 1994: 345).

150.

"All human beings continuously monitor the circumstances of their activities as a feature
of what they are doing what they do, and such monitoring always has discursive features.
In other words, agents are normally able, if asked, to provide discursive interpretations of
the nature, and the reasons for, the behaviour in which they engage" (Giddens, 1991: 35).
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151.

"A striking feature of modern development over recent centuries has been the construction
of societally organized and sequenced steps in the individual life course. The newly constructed entity is both carefully age-graded and built on rules of predictable sequencing"
(Meyer, 1986: 201).

152.

De modernisering van de samenleving kan men ook zien als een modernisering van de
rationaliteit. De systeemrationaliteit neemt vooral de kenmerken aan van functionele (technisch-zakelijke) rationaliteit en overvleugelt de substantiële (communicatieve) rationaliteit
op leefwereldniveau. Voor het onderscheid in substantiële en functionele rationaliteit verwijzen we naar: Mannheim, 1940. Mayer en Müller onderscheiden beide vormen als volgt: "...
while substantive rationality implies that the goals and ends are set by or fully embraced
by the individual, functional rationality is a calculated adaptation to externally given ends
and goals" (Mayer en Müller, 1986: 237; zie ook: Schwitters, 1996).
"Functional specialization of institutional domains and articulation of functional-rational
norms led to a relatively high degree of structural and cultural autonomy of the great public
institutions and thus to a segmentation of the social order. [...] Large segments of the
institutional order that directly determine much of social interaction in our everyday lives
became increasingly disengaged from the biographical context of meaning in which most
social interaction was traditionally located. [...] An individual’s ’social’ existence came to
consist, in considerable part, of a series of performances of specialized and anonymous
social roles. In such performances the person and the biographical contexts of meaning
tended to become irrelevant (Luckmann, 1975: 10-11)" (Mayer en Müller, 1986: 236).

153.

"Positions in social structure to which access is interdependent among a set of individuals,
so that providing access of one will prevent the access of another, will be referred to as
closed positions. They are contrasted with open positions that are freely available to anyone
who meets whatever requirements exist for access; that is, only the individual’s own ability,
background and effort are relevant for access" (Sørensen, 1986: 180; parallel hieraan kan
het onderscheid van Weber tussen open en gesloten sociale relaties worden gezien).

154.

"In Wirklichkeit ist die Annahme höchst ungenau, wonach ein Individuum mit mehr oder
minder festgelegten absoluten Fähigkeiten der Welt gegenübersteht und in seinem Streben
nach Wahrheit aus seinen Erlebensdaten ein Weltbild konstruiert. Wir vermögen auch nicht
zu glauben, daß es dann sein Weltbild mit dem anderer Individuen vergleicht, die das ihre
in einer ähnlich unabhängigen Weise gewonnen haben und daß dann in einer Art gegenseitiger Besprechung das wahre Weltbild ans Licht komme und akzeptiert werde. Es ist im
Gegenteil weit korrekter, zu sagen, daß das Wissen von Anfang an ein kooperativer Gruppenprozeß ist, in dem jeder sein Wissen im Rahmen eines gemeinsamen Schicksals, eines gemeinsamen Handelns und in der Überwindung gemeinsamer Schwierigkeiten entfaltet (woran
jedoch jeder in verschiedener Weise teilnimmt). Demgemäß sind die Produkte des Denkprozesses zumindest teilweise bereits differenziert, da nicht jeder mögliche Weltaspekt in den
Gesichtskreis der Gruppenmitglieder gelangt, sondern nur jene, aus denen für die Gruppe
Schwierigkeiten entstehen. Und selbst diese gemeinsame Welt, die von Außenseitergruppen
nicht in der gleichen Weise geteilt wird, erscheint den Untergruppen der größeren Gruppe
verschieden. Sie erscheint verschieden, weil die Untergruppen und Schichten in einer funktionell differenzierten Gesellschaft die gemeinsamen Gehalte ihrer Welt verschieden beleben"
(Mannheim, (1929), 1978: 27).
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155.

"In al hun diversiteit bevinden adolescenten zich in een situatie die meer en meer op die van
volwassenen gaat lijken, waarin ze een behoorlijke mate van autonomie en zelfstandigheid
verwerven en waarin ze ook aangezet worden om keuzen te maken met betrekking tot
scholing, werk, relaties, enzovoort, die van belang zijn voor de verdere toekomst. Toch zit
er iets dubbelzinnigs in die verworven autonomie, want ze resulteert niet automatisch in de
maatschappelijke status van volwassene. Zo verhoogt onderwijs en opleiding wel de keuzemogelijkheden van jongeren, maar zonder de garantie om die keuzen te effectueren in een
baan of carrière, terwijl de institutie van het onderwijs, het levenslooptraject minstens ten
dele vastlegt. De ’paradox van het conformisme’ ... lijkt daarmee gewijzigd in een ’paradox
van de autonomie’ (Matthijs 1993). Om de status van volwassene te bereiken moeten
adolescenten zich manifesteren als zelfbepalende, autonome individuen, om zo hun nieuwe
lichamelijke, psychoseksuele en cognitieve mogelijkheden tot uitdrukking te brengen in een
zelfgekozen individuele levensstijl. Tegelijkertijd is de geïndividualiseerde levensstijl en
levensloop steeds meer als norm gaan functioneren en geïnstitutionaliseerd" (Breeuwsma,
1994: 230).

156.

"Modernity, one should not forget, produces difference, exclusion and marginalisation. [...]
’Lifestyle’ refers also to decisions taken and courses of action followed under conditions
of severe material constraint; such lifestyle patterns may sometimes also involve the more
or less deliberate rejection of more widely diffused forms of behaviour and consumption"
(Giddens, 1991: 6).

Hoofdstuk 5

Methodologie en analyse

5.1

1

Inleiding

In dit hoofdstuk sta ik eerst stil bij het methodische kader van dit onderzoek. Dit onderzoek naar jongvolwassen werkloze mannen is te plaatsen in het brede veld van de
interpretatieve stroming binnen de sociologie. Daarvoor zijn twee redenen doorslaggevend. In de eerste plaats is het theoretisch kader gebaseerd op het binnen de interpretatieve sociologie gebruikte mensbeeld — het object van onderzoek wordt benaderd als
subject en ’agency’; handelen is regelgeleid, betekenisvol en rationeel binnen (gemeenschappelijke) vooronderstellingen van alledaagse denksystemen van actoren.157 Dit
houdt in dat handelen tevens sociaal van aard (regelgeleid) en contextueel ingebed is
en voorts dat alledaags handelen, voor de actor zelf, in principe competent en reflexief
handelen is en een zekere coherentie kent. In de tweede plaats door het gebruikte
kwalitatieve onderzoeksmodel — waaronder dimensies als onderzoeksontwerp, onderzoeksinstrument, dataverzameling, keuze voor en selectie van respondenten, analysestappen e.d. vallen — dat eveneens aansluit bij het interpretatieve paradigma.
Ik vervolg dit hoofdstuk met het analysemodel, waarbinnen de verschillende bewerkingsstappen moeten resulteren in een typologie van levensstijlen. Tot besluit sta ik stil
bij een aantal theoretisch-methodische aspecten verbonden met de werkwijze van
discoursanalyse.

5.2

De aard van kwalitatief onderzoek

Het denken in tweedelingen — digitaal denken, binaire opposities, dichotomieën — is
sociologen zeker niet vreemd. Dit geldt niet alleen voor theoretische begrippenparen —
’nurture versus nature’, ’Gemeinschaft versus Gesellschaft’ (ruraal versus urbaan) zijn
slechts enkele klassieke begrippenparen; micro versus macro, bijvoorbeeld leefwereld
versus systeem, actor versus categorie zijn andere voorbeelden — maar evengoed voor
methoden van onderzoek als objectivisme versus subjectivisme.158 Hoewel theoretische begrippen door hun specifieke niveautoepassing niet tot elkaar zijn te reduceren,
kan men stellen dat ze elkaar in veel gevallen vooronderstellen. De aandacht voor het

1.

Ook hier weer de opmerking dat lezers die minder geïnteresseerd zijn in de methodische en
analysetechnische aspecten kunnen doorgaan naar de samenvatting van dit hoofdstuk.
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ene niveau impliceert het andere niveau, maar dit andere niveau kan als het ware (tijdelijk) tussen haakjes worden geplaatst. Bovendien blijkt dat een meer analytisch of
theoretisch onderscheid op empirisch niveau vaak een verstrengeling laat zien. Er blijkt
dan sprake te zijn van, wat genoemd wordt, recursiviteit, dialectiek of ’feed-back’:
ontwikkelingen op het ene niveau beïnvloeden ook ontwikkelingen op het ander niveau
en vice versa. Zo kan tussen sociale structuren (positiesystemen) en mentale structuren
(van positiebekleders) een dialectische relatie worden aangebracht. In zekere zin geldt
het denken in tweedelingen ook voor het onderscheid in kwantitatieve en kwalitatieve
onderzoeksmethoden. Vaak wordt dit als een onverzoenlijke dichotomie afgeschilderd;
de ene benadering sluit de andere bij voorbaat uit, maar veronderstelt deze wel als
negatief contrapunt. Aanhangers van het ene standpunt ’verketteren’ aanhangers van het
andere standpunt, met als resultaat een patstelling.159 De verbetenheid waarmee deze
strijd vaak gepaard gaat, hedentendage wellicht ging, heeft (had) te maken met een
complex van wetenschapsinterne en -externe factoren — historisch, cultureel, paradigmatisch — waarin noties van wetenschappelijke superioriteit, waardevrijheid en andere
belangen (bijvoorbeeld status, prestige) in elkaar overvloei(d)en. Het onderscheid
kwantitatief -kwalitatief valt ruwweg samen met typeringen als harde (objectieve)
versus zachte (subjectieve) wetenschap dan wel vormen van extensief versus intensief
onderzoek doen.160 Het kwantitatieve kamp bestaat vooral uit (neo-)positivisten of
logisch-empiristen; zowel door voor- als door tegenstanders vaak gezien als een discipline met een veronderstelde homogeniteit. Het kwalitatieve kamp is daarmee te contrasteren en krijgt daardoor eveneens een zekere (toegeschreven) homogeniteit. Het
toeschrijven van homogeniteit en de daarop gebaseerde stereotieperingen is een kwestie
van het benadrukken van convergentie over verschillen in de desbetreffende kampen.
Tegelijk kan echter worden gesteld dat, hier toegespitst op het kwalitatieve veld, er
vele, ook vaak weer, en zelfs onderling, rivaliserende stromingen zijn; een synthetisering daarvan laat ik achterwege, maar men kan ondermeer denken aan: de fenomenologie, de hermeneutiek, de ethnomethodologie, het symbolisch-interactionisme, de discours- en conversatieanalyse, het constructivisme, het feminisme (zie voor een overzicht: Denzin en Lincoln, 1994).
Tenslotte zijn er nog aanhangers van de kritische wetenschap (’critical theory’). Zij
proberen aan beide aspecten recht te doen: zij besteden aandacht aan zowel betekenis
als structuur die samen komen in sociale relaties (Morrow, 1994).161
Voor neo-positivisten geldt dat ze zich vooral baseren op een meer natuurwetenschappelijke aanpak — onderzoek over mensen als objecten (’naturalistic or positivistic
approach’, Morrow, 1994: 7) -, terwijl interpretatieve onderzoekers uitgaan van een
meer historiserende en culturele benadering — onderzoek met mensen als ’co-producing’ subjecten (’humanistic approach’, Morrow, ibid. 6). Andere verschillen die daarmee samenhangen zijn: de positivistisch ingestelde onderzoeker als neutrale buitenstaander (’buitenstaandersperspectief’), de interpretatieve onderzoeker als deelnemer (’binnenperspectief’, met name bij participerende observatie); de positivist als zoeker naar
wetmatigheden met de nadruk op (natuur-)wetenschappelijke procedures voor het doen
van onderzoek (nomothetisch model); de interpretatieve onderzoeker als aanhanger van
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meer subjectieve (idiografische) vormen van cultuuronderzoek. In de positivistische
cyclus -’the scientific method’ van het deductief-nomologisch model — moet aandacht
worden besteed aan: theoretische kennis als een logisch coherente set van begrippen en
empirische proposities, toetsen van a priori hypothesen, gestandaardiseerde observatieinstrumenten, verificatie (na Popper’s kritisch rationalisme falsificatie), aggregatie,
gebruik van geavanceerde statistische technieken, zwaartepunt op causale en objectieve
relaties, eis van herhaalbaarheid, universele generalisaties, formele modellenbouw en
eventuele revisie.162 Centraal staat dan empirisch onderzoek op basis van bovengenoemde empirische cyclus163 en bijbehorende statistische modellen en variabelenanalyse. Dit wetenschapsbeeld/-model is voor vele wetenschappers het standaardmodel.164
De kwalitatieve onderzoeker is minder strikt gebonden aan een dergelijk gefixeerd
formaat en is op zoek naar variatie en heterogeniteit, met name door empirische analyse
van betekeniscomplexen, taaluitingen (kortweg, ’natural language accounts’), interactiepatronen, sociale relaties en vormen van sociale organisatie van en door subjecten;
hij/zij gaat niet uit van een universeel funderingspunt, maar van velerlei vormen van
lokale ’common-sense’ kennis en cultuurproduktie (’knowledgeability of actors’, ’monitoring of activity’, Giddens, 1976). In die zin is er veelal sprake van een zeker cultureel
relativisme binnen het theoretiseren over sociale verschijnselen. Dit sluit niet uit dat
ook hier interpretaties en theorievorming een structurele inbedding kennen. Aanhangers
van de meer intensieve benadering benadrukken verder vaak noties van een kwalitatief
’mens- en wereldbeeld’, waarin elementen van een holistische benadering, een pluralistische benadering en een meer egalitaire perspectief te zamen komen. Op deze verschillen ga ik verder niet in, mede omdat beide onderzoeksmodellen tegenwoordig in moderne hand- en leerboeken gelijktijdig (en meestal gelijkwaardig) worden behandeld (cf.
Gilbert, 1992: Hammersley, 1992a). Men kan stellen dat de laatste jaren meer en meer
het inzicht is gegroeid dat kwalitatief onderzoek en kwantitatief onderzoek hun eigen
merites hebben en elkaar kunnen aanvullen (’methodological triangulation’,’methodenpluralisme’; zie bijvoorbeeld Bertaux, 1980, 1981; Morrow, 1994165). De tegenstelling
wordt nu als overtrokken gezien,166 maar er blijft sprake van (fundamentele) oppositie.167 De discussie gaat evenwel meer over het gebruik van technieken dan hoe de
sociale werkelijkheid te representeren. Beide vormen van onderzoek richten zich op de
analyse van empirisch materiaal en beide dienen te voldoen aan wetenschappelijke eisen
van precisie, reikwijdte, systematiek en consistentie. Iedere methode heeft zijn eigen
voor- en nadelen, kent zijn eigen voorwaarden, toepassingsmogelijkheden en kenmerken. De keuze van een methode behoort echter ondergeschikt te blijven aan de onderzoeksvraag. Deze dient in laatste instantie te bepalen welke onderzoeksstrategie de
meest ideale is (zie bijvoorbeeld de thema-nummers: Interpretatie en Variantie, 1987;
Interpreteren en Handelen, 1987).
Voor mij is in de keuze tussen een meer kwantitatieve dan wel kwalitatieve methode
de uitkomst bepaald door de relatief open vraagstelling van het onderzoek. De kwalitatieve methode definieert evenwel geen kookboek-methode, maar verwijst naar een
methodologische strategie.168 Deze strategie moet het mogelijk maken inzicht te krij-

78

Het peilen van de diepte

gen in empirische regelmatigheden in de maatschappelijke werkelijkheid van de onderzochten.169 Centraal daarin staan immers levenservaringen en handelingsstrategieën
van werklozen in relatie met hun levensstijl.170 Bij deze open vraagstelling, in combinatie met het ontwikkelingssociologisch karakter, sluit volgens mij een meer interpreterende benadering beter aan. Daarin staan vooral de ervaringswerelden (subjectief,
intersubjectief, sociaal) centraal en deze laten zich moeilijk bij voorbaat kwantificeren.171 Subjectiviteit (’agency’) is echter niet vrijzwevend, maar moet (vervolgens)
geplaatst worden in een structureel kader (’structure’), waaruit valt te begrijpen waarom
vormen van subjectiviteit (alledaagse theorieën) ontstaan (mogelijkheidsvoorwaarden)
en voortbestaan (reproductievoorwaarden).172 Dit laatste aspect laat ik, zoals al aangegeven, voorlopig rusten. In deel III kom ik hierop terug.
Wil ik de onderzoeksvraag — "Welke relaties bestaan er tussen uitkeringspositie en
delinquentie bij werkloze jongvolwassen mannen" — beantwoorden dan is in eerste
instantie het construeren van een typologie van levensstijlen binnen de groep onderzochte mannen noodzakelijk. De onderscheiden typen levensstijlen hebben zowel een
beschrijvende als een verklarende functie.
De beschrijvende functie geeft inzicht in het ’werkelijke’ leven van groepen jongvolwassen mannen die langdurig werkloos zijn en van een minimumuitkering moeten zien
rond te komen (zie met name Miedema, 1994).
De verklarende functie maakt het mogelijk de gestelde onderzoeksvraag te beantwoorden door deze te specificeren voor verschillende typen levensstijlen. Door categoriale
discoursen en sociale praktijken op elkaar te betrekken wordt inzicht verkregen in de
vormen van rationaliteit, de eigen ’logica’ van levensstijlen. Langs deze weg kunnen
de verschillende handelingsalternatieven voor onderscheiden categorieën jongvolwassen
mannen in vergelijkbare posities (werkloosheid, uitkeringsafhankelijkheid) worden
geïnterpreteerd (Miedema, 1993).
Binnen de sociale wetenschappen zijn twee onderzoeksstrategieën voor het verzamelen
van data dominant: enerzijds het survey en anderzijds het open of diepte-interview.
Laboratorium onderzoek en participerende observatie laat ik voor het gemak maar even
buiten beschouwing. De methodische keuze voor een bepaald observatie- of data-instrument is meestal ingebed in het voorgestane wetenschapsmodel: kwantificerend of
interpreterend. Daarmee hangt ook de reikwijdte van de data (generalisatie) samen. Een
van de kritiekpunten op kwalitatief onderzoek betreft het gebrekkige (empirische)
generalisatievermogen; er wordt immers nauwelijks gebruik gemaakt van a-selecte
steekproeven of gestandaardiseerde vragenlijsten. Bij het gebruik van a-selecte steekproeven (sample surveys, survey research) is evenwel noodzakelijk dat de (theoretische)
populatie bekend is en tevens dat het te onderzoeken verschijnsel/kenmerk een redelijke
spreiding kent. Een dergelijk ideaal-model is bij onderzoek naar delinquentie vaak een
probleem. Ook dit onderzoek voldoet niet aan de criteria van een a-selecte steekproef.
We hebben immers een kleine groep respondenten in slechts één gemeente onderzocht.
Tegenover het nadeel van niet kunnen generaliseren, staat het voordeel dat men door
selectieve steekproeven juist gerichter naar contrasten kan zoeken door relatief kleine
aantallen respondenten uitvoerig en diepgaand te vergelijken (de methode van de ’pur-
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posive sampling’ en ’comparative analysis’). Het verlies aan breedte, zo kan men
zeggen, wordt gecompenseerd door de winst aan diepte. De titel van het boek is hierop
terug te voeren. Met name het gebruik van een contextueel kader, het kunnen inspelen
op individuele variaties, maakt een gestandaardiseerde vragenlijst minder geschikt.173
Bovendien wordt in veel survey-onderzoek het ontwikkelingsaspect genegeerd.174 Wat
deze aspecten betreft, kan kwalitatief onderzoek vooral een functie voor theoretische
generalisatie, wetenschap als voortschrijdend proces van interpellatie en interpretatie,
hebben.
Een ander bezwaar, dat vaak geuit wordt, is dat, gelet op de vaak open probleemstelling, interpretatief onderzoek vooral vóóronderzoek is ten behoeve van kwantificerend
onderzoek, waarbij sprake is van een meer complete en a priori geformuleerde probleemstelling, het opstellen van hypothesen, en toetsend vermogen. Dit hoeft echter niet
altijd het geval te zijn omdat in kwantificerend onderzoek de relevantie van bepaalde
variabelen of het proceskarakter, zoals al aangegeven, niet altijd even duidelijk is
(Swanborn, 1990). Vooral nu er sprake lijkt te zijn van een toenemende differentiatie
in levenslopen en levensstijlen (cf. Giddens, 1984, 1991), kan kwalitatief onderzoek
inzicht bieden in de voorwaarden waaronder maatschappelijke veranderingen doorwerken.175
Als onderzoeksinstrument is dan ook bewust voor het biografisch-interview gekozen176; in dit levensloopmodel is weliswaar een zekere structurering aanwezig door
het opdelen van het interview in socialisatiefasen en socialisatiethema’s, maar het laat
de onderzoeker genoeg vrijheidsgraden om creatief om te gaan met de sturing van het
gespreksverloop. Basis voor het interview vormde een van te voren opgestelde, langs
ontwikkelingssociologsche lijnen gemodelleerde, thema- of ’topic’-lijst (zie De Bie en
Miedema, 1990). Door de ’narratieve’ structuur — het ’logische’ verhaal over het eigen
leven als ’kleine geschiedenis’ — heeft het verloop eveneens een temporele inbedding.
Het instrument laat evenwel (door)vragen naar bevind van zaken toe; associaties, springen in de tijd en van en naar thema’s, verduidelijkingen, contrasteringen eerdere uitspraken, tegenwerpingen. Behalve vragen over leefwereldervaringen zijn er ook vragen
gesteld over oordelen over meer maatschappelijke thema’s, opinies, politieke meningen,
oordelen andere biografie-ontwerpen en levensstijlen, categoriseringen en typificaties.
Deze vragen omvatten met name de componenten van zelfbeeld, maatschappij-opvattingen en toekomstverwachtingen. Door deze relatief open structuur — ook wel aangeduid
met semi-gestructureerd — houdt de onderzoeker greep op het gespreksverloop. Hoewel
een informatierijk interview voorop staat, is geprobeerd het interview — het gesprek
— het aanzien te geven van een normale conversatie, waarin plaats bestaat voor een
zekere vorm van ’tegen-interviewen’ door de gesprekspartner. Dit soort gesprekken
vraagt een zekere empathie van de onderzoeker, maar hij moet tegelijkertijd balanceren
tussen distantie en betrokkenheid, tussen aansturen en ruimte geven voor uitweidingen,
ruis en anekdotes en waar nodig ’afkappen’.177
Interviewen is weliswaar vragen en ondervragen op basis van een bepaalde (meestal
stilzwijgende) machtsverhouding tussen onderzoeker en onderzochte, maar geen ’paper
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and pencil’ techniek of een verhoor.178 Aan het biografisch interview zijn derhalve
meerdere niveaus te onderscheiden.179

5.3

Interpretatie- en reconstructieprocessen

Bij kwalitatief onderzoek verloopt het interpretatieproces, althans in formeel-logisch
opzicht, minder voorgestructureerd dan bij het standaardmodel van kwantitatief onderzoek. Er wordt bijvoorbeeld niet uitgegaan van van te voren strikt geformuleerde vermoedens (hypothesen) zoals veelal in het hypothetisch-deductief model van kwantitatief
onderzoek.180
Interpretatie- en reconstructieprocessen vertonen in dit onderzoek een gelede structuur.
Deze processen gelden zowel voor de onderzochte in zijn weergave van levensloopervaringen, voor de interactie tussen onderzochte en onderzoeker gedurende het interview
als voor de bewerking van het materiaal door de onderzoeker. De eerste twee fasen zijn
vooral aangestuurd door het theoretisch model en de opbouw van de thema-lijst. Het
gehouden interview moet recht doen aan beide procesvormen.181 De transformatie
naar de laatste fase impliceert zowel een niveau-overstap — van biografie naar sociografie, van levenspad naar levensloop(traject), van alledaagse theorie naar categoriaal
discours en van coherent handelingspatroon naar sociale praktijk — als een conceptuele
overstap — van alledaagse verklaringskaders naar een meer wetenschappelijk kader. De
onderzoeker participeert derhalve aan twee soorten ’fora’. Het eerste forum is de groep
onderzochten; deze beoordelen de adequaatheid van het interview en de competentie
van de interviewer. Het tweede forum is het professionele forum van vakgenoten,
collega-wetenschappers. Hun beoordeling geldt vooral de verantwoording van het
onderzoeksmodel, de relevantie van vraagstelling en gevonden samenhangen en discussies daarover.
Doordat het ontwikkelingssociologisch model tegelijkertijd elementen van retrospectieve
en prospectieve elementen omvat, een terug- en vooruitkijken in de tijd, is betekenisverlening een tijd-ruimtelijk (temporeel-spatiaal) gebonden proces. Wanneer ik het over
de jeugdjaren van de respondent heb — stel de opvoeding thuis — dan probeer ik te
achterhalen of de respondent tracht zijn situatie toen, als kind, te herbeleven of dat hij
een meer momentane reconstructie van zijn jeugdjaren maakt als jongvolwassene,
bijvoorbeeld in samenhang met de opvoeding van zijn (eventuele) kinderen. Dit maakt
het, ook in de rapportage, moeilijk om precies aan te geven welke ’objectieve’ status
uitspraken hebben. In de beantwoording hangt veel af van het ingenomen perspectief
ten tijde van het interviewen; als onderzoeker moet men steeds proberen de context van
de vraagstelling in de levenslooptijd te expliciteren. Men kan later immers milder terugkijken naar, maar ook harder oordelen over de genoten opvoeding. Dergelijke evaluatieve vragen — hoe kijk je nu terug op ... — vormen voor de respondent als het ware
een onderdeel van een doorlopend (re)constructieproces, een reflectie op vroegere
ervaringen binnen momentane contexten. In zekere zin wordt de dynamiek van het
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levensloopverhaal door de onderzochte zelf bewerkstelligd, maar men mag daarbij
aannemen dat de respondent een zekere reflexieve en naar de interviewer toe oprechte
houding hanteert.
Daarmee verbonden zijn vragen over betrouwbaarheid en geldigheid van het onderzoeksinstrument. Wanneer de ondervraagden terugkijken op hun leven, ook al zijn het
jongvolwassenen, dan blijft de vraag hoe het staat met hun herinneringsvermogen, hun
verbaliseringsvermogen, hun bereidheid om inzicht te geven in allerlei gebeurtenissen,
hun behoefte om vervelende zaken te rationaliseren, attributies van succes en falen.
Voor jongeren geldt, in tegenstelling tot ’oudere’ volwassenen, dat hun levensloop een
levensloop in wording is. Hun identiteit, hun ’trajectory of self’ (Giddens, 1991: 75)
heeft nog niet de ’foundational status’ (Scott, 1992: 36; Aalten, 1995: 319) zoals in
meer uitgekristalliseerde levenslopen van ’oudere’ volwassenen. Hun terugblik (’récits
de vie’: Bertaux, 1980) is, in samenwerking met de onderzoeker, het zoeken naar de
rode draad en het leggen van relevante verbindingsschakels tussen verschillende episoden. Uitgaande van een coöperatieve houding en het gespreksverloop waarin de onderzochte serieus en vrijuit kan praten, wordt getracht te komen tot een reflexieve constructie van de levensloop.182 De ene respondent slaagt daar beter in dan de andere;
dit is niet alleen een kwestie van een goed geheugen en verbaal vermogen, maar ook
afhankelijk van het patroon van de levensloop van de onderzochte en diens terugblik
en reconstructie. Parafraserend gesteld: sommige levensverhalen zijn saai en voorspelbaar, andere woest en meeslepend. Beide soorten moeten evenwel gereconstrueerd en
geanalyseerd worden.
De opbouw van het gesprek, beginnend met vragen over de vroege jeugdjaren en
eindigend met vragen over de componenten van het discours, kent door zijn tijdstructurering een zekere chronologie, waardoor het dient als een geheugensteun met betrekking tot het wat en wanneer van gebeurtenissen (tijd-ruimtelijke begrenzingen van
relevante gebeurtenissen). Door de techniek van doorvragen komen dan de hoe en
waarom vragen aan bod (de redengeving binnen bepaalde contexten). Dit veronderstelt
een zekere vaardigheid in het interviewen, kennis van het onderzoeksdoel en bekendheid met de structurering van de thema-lijst. Daarom zijn de interviews ook afgenomen
door mijn toenmalige collega Edgar de Bie en mijzelf. Vertekeningen en misleidingen
zijn natuurlijk nooit uit te sluiten, maar we hebben de stellige indruk dat de respondenten oprecht en serieus hebben deelgenomen aan de interviews. Door de opbouw van het
interview, en het gedetailleerd ingaan op allerlei aspecten, ontstond een vertrouwelijke
sfeer en konden ook meer privacy-gevoelige vragen als vanzelfsprekend aangesneden
worden (zie voor een uitgebreide verantwoording: De Bie en Miedema, 1990; Miedema,
1993 en 1994).
Het interview als individueel levensloopverhaal kan worden gezien als een (gezamenlijk) reconstructieproces van de geïnterviewde (en interviewer), verteld in eigen bewoordingen en met eigen accenten. Dit proces is te zien als een eerste-orde-reconstructie;
een min of meer gestructureerde terugblik op de levensloop zoals deze zich ontvouwd
heeft. Ervaringen, levensopgaven, opvattingen en handelingsmotieven geven dan,
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binnen het raamwerk van specifieke leefwereldcontexten, inzicht in het doen en denken
van een actor. Wanneer dit proces wordt gezien als een gestold produkt — de weergave
ten tijde van het interviewen — dan kan men het denken verbinden met (verdichten tot)
de alledaagse theorie van een actor en het doen en laten met het handelingspatroon. De
interviews vormen het ruwe materiaal voor verdere methodische bewerkingsstappen,
waardoor een transformatie van het eerste-orde-niveau naar een tweede-orde-niveau en
een overstap van individueel naar categoriaal niveau mogelijk wordt. Daarop kom ik
in 5.6 terug.

5.4

Het onderzoeksverloop

5.4.1

De voorbereidingsfase

In juni ’86 hebben wij een globaal onderzoeksvoorstel aan de afdeling Sociale Zaken
van de gemeente Smallingerland voorgelegd. Na een eerste oriënterend gesprek begin
juli, werd afgesproken het onderzoek enigszins uit te breiden. Voor zover mogelijk zou
meer aandacht worden besteed aan de ervaringen van de respondenten met betrekking
tot de Sociale Dienst. Er volgde een korte oriënterende periode op de Sociale Dienst,
waarbij met verschillende medewerkers (een ’intaker’, een aantal bijstandsmaatschappelijk werkers (bmw’ers), een groepschef, een beleidsmedewerker en
de directeur) werd gepraat over hun dagelijkse werkzaamheden. In september 1986
werd, na goedkeuring door het college van B & W, het groene licht gegeven.
Door het werken met steekproeven is er altijd een zekere kans dat bepaalde, meer
marginale, categorieën ondervertegenwoordigd blijven. Dit geldt met name als de
steekproef relatief klein is, de participatie aan het onderzoek op basis van vrijwilligheid
geschiedt en het onderzoeksthema, dan wel de ’herkomst’ van de onderzoeker (Criminologisch Instituut) leidt tot een zekere afwerende houding. In eerste instantie lag het
dan ook in de bedoeling om aan de hand van de aanwezige kennis en de actuele informatie van de bmw’ers de steekproef selectief te richten op meer ’problematische’
gevallen. Ook zouden de bmw’ers bemiddelend optreden omdat we op die wijze een
grotere respons verwachtten. Na een gesprek met medewerkers van de Sociale Dienst
bleek dat een aantal van hen moeite had met de hun toegedachte bemiddelings- en
selectietaak. De door hen geuite principiële bezwaren (druk uitoefenen, het oneigenlijk
gebruik van privacy gevoelige kennis, de vertrouwensrelatie met cliënten eenzijdig
doorbreken, het stigmatiseren van cliënten e.d.) werden uiteraard gerespecteerd. Implicatie daarvan was de selectie van potentiële problematische cliënten niet kon gebeuren
aan de hand van de ervaringsinformatie van de bmw’ers. Wel kregen we van de Sociale
Dienst de beschikking over het adressenbestand van de cliënten, zowel mannen als
vrouwen in de leeftijdscategorie van 20 tot 30 jaar.
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Na bestudering van het cliëntenbestand van de Sociale Dienst bleken in totaal 144
respondenten te voldoen aan de door ons gestelde criteria; in de leeftijd van 24 tot en
met 26 jaar en langer dan 1 jaar in een uitkeringssituatie. Besloten werd nu dat we niet
zouden uitgaan van een (selectieve) steekproef maar dat we alle respondenten die aan
de eerder genoemde criteria voldeden, zouden benaderen.
De respondenten werden in eerste instantie aangeschreven door de Sociale Dienst (zie
bijlage II in: Miedema, 1993). De benaderde (potentiële) respondenten kregen hun
’uitnodiging’ dus via de Sociale Dienst. Deze introductie ging vergezeld van een brief,
waarin wij de aangeschrevenen nadere uitleg gaven van doel en werkwijze van het
onderzoek (zie bijlage III in: Miedema, 1993). Een belangrijk punt daarbij was de
anonimiteitsgarantie. Door het invullen en opsturen van een kaartje konden ze aangeven
of ze al dan niet, eventueel met opgave van reden, wilden meewerken aan het onderzoek. Wanneer ze bereid waren mee te doen, werd er door ons vervolgens een afspraak
gemaakt. De Sociale Dienst fungeerde binnen deze opzet als intermediair, een soort
brievenbus tussen onderzoekers en cliënten.

5.4.2

De benaderingsronden

Medio januari ’87 werd een begin gemaakt met het veldwerk: het interviewen van
respondenten. Daartoe werden in verschillende rondes steeds zo’n 20 cliënten aangeschreven. Het tijdsverloop tussen aanschrijven, het geven van toestemming, het maken
van een afspraak en het uiteindelijke interview bleef daardoor overzichtelijk. De verschillende tranches werden na elkaar afgewerkt. Eind november ’87 bleek dat de beoogde aantallen van ongeveer 25 mannen en 25 vrouwen nog niet gehaald waren, ondanks
het feit dat alle 144 respondenten schriftelijk waren benaderd. Van slechts een beperkt
aantal hebben we een motivering gekregen aangaande de redenen om niet deel te
nemen aan het onderzoek.183
In een herhalingsronde hebben we, na overleg met de Sociale Dienst, een actievere
’wervingsstrategie’ toegepast (het persoonlijk benaderen van de mensen thuis) om
alsnog de door ons gestelde aantallen te kunnen realiseren. De interviewperiode duurde,
inclusief herhalingsronde, tot voorjaar ’88. In totaal voerden we 50 gesprekken, waarvan 28 met jongvolwassen mannen.

5.4.3

Het respondentenbelang

Het zal duidelijk zijn dat deze steekproef niet beschouwd mag worden als representatief
voor het cliëntenbestand van de 24 tot en met 26 jarigen die een jaar of langer een
uitkering ontvangen. Doordat de interviews op basis van vrijwilligheid werden gehouden, kan er enige vertekening optreden. Degenen, die niet wilden meedoen c.q. niet zijn
bereikt, kunnen zich bijvoorbeeld hebben willen afschermen tegen het binnendringen
in hun privacy (zie ook de vorige noot). De combinatie Sociale Dienst en Criminolo-
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gisch Instituut kan bij deze groep een zekere terughoudendheid hebben veroorzaakt.
Met name diegenen die een meer ongestructureerd bestaan leiden dan wel een meer
’criminele levensstijl’ aanhangen, hebben kunnen besluiten af te zien van deelname.
Zelfs al zou de steekproef een ’perfecte’ afspiegeling vormen — perfect vooral in de
vorm van representatief — dan nog blijft de mogelijkheid van onder- of overrepresentatie bestaan omdat we geen steekproef hebben kunnen trekken op basis van (de immers
nog te construeren) levensstijlen. Vertekening is daarom nooit geheel en al uit te sluiten. Een verdedigingslijn is dan dit soort onderzoek als exploratief te bestempelen.
De redenen om aan dit onderzoek mee te doen, liepen uiteen. Sommigen vonden het
van belang om mee te doen omdat ze hun eigen verhaal kwijt konden, anderen omdat
ze ons meer inzicht wilden geven in de problemen en vooroordelen, waarmee ze te
maken hadden en nog weer anderen hadden een combinatie van redenen.184
De cadeaubon van ƒ 25,-, zo bleek, gaf slechts bij een enkeling de doorslag. Hoewel
iedereen de geste op prijs stelde, stond toch vooral de mogelijkheid van het kunnen
vertellen van het eigen verhaal voorop.185
Onze respondentengroep laat dus geen statistische generalisatie toe, maar moet beschouwd worden als een ’purposive sample’ waarin gestreefd is naar een redelijke
probleemrepresentativiteit. Gelet op de heterogene achtergronden van de respondentengroep en de uiteindelijke typologieconstructie kan mijns inziens dit streven geslaagd
genoemd worden.

5.4.4

Het interviewverloop

De interviews zijn gehouden in het gemeentehuis van Drachten. Storende invloeden van
eventuele thuissituaties werden daarmee voorkomen. Omdat de respondenten zelf het
tijdstip konden bepalen zijn zowel overdag als ’s avonds gesprekken gevoerd.
De structurering van het gesprek over hun levenslopen verliep, zoals gezegd, aan de
hand van de leefwerelddomeinen (gezin, school/werk, vrije-tijd en relaties) en de drie
socialisatiefasen. Meestal werd begonnen met het vragen naar vroege gezinservaringen
en de lagere school. De eventuele spanningen van het eerste moment ebden snel weg,
een soort normalisering van het interviewverloop. Vervolgens werden de adolescentiejaren aangesneden en kwamen we na verloop van tijd uit bij hun huidige posities en
ervaringen. Daarna kwamen dan de vragen met betrekking tot zelfbeeld, maatschappijbeeld en toekomstverwachtingen aan bod.
Door het flexibele gebruik van de thema’s in de gehanteerde check-list kwamen bepaalde onderwerpen eerder aan bod of werden meer uitgediept. Ook de ’persoonlijkheid’
van de geïnterviewde, zijn/haar levenservaringen, verbalisatiemogelijkheden, openheid,
herinneringsvermogen e.d., speelden een rol in de relatie interviewer-geïnterviewde en
bepaalden dientengevolge mede het gespreksverloop. Sommige respondenten moesten
afgeremd worden, terwijl bij anderen steeds weer nieuwe stimuli moesten worden
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toegediend. Het interview benaderde, zij het meer systematisch, het karakter van (uitvoerige) alledaagse gesprekken (zie bijvoorbeeld Briggs, 1986; Fontana en Frey,
1994).186
De indruk bestaat dat bij diegenen die mee deden er weinig sprake was van terughoudendheid, ook bij die onderwerpen, die meer in de privé-sfeer en/of gevoelig lagen.187
De lengte van de interviews speelde daarbij wellicht ook een rol. Gemiddeld duurden
de gesprekken meer dan drie uur. Al met al waren de sessies voor zowel geïnterviewde
als interviewer behoorlijk uitputtend.188
Tegen het op band opnemen van het interview had niemand bezwaar. Zeker niet na
onze uitleg en het (nogmaals) geven van garanties met betrekking tot uitwerking en
gebruik.189

5.5

De verwerking van de interviews

De op band opgenomen interviews zijn integraal uitgewerkt, op schijf gezet en geprint.190 De interviews kunnen nu worden beschouwd als ’teksten’. Vervolgens werd,
om het geheel enigszins overzichtelijk te houden, van iedere respondent een beknopte
samenvatting gemaakt, een geordende weergave van de levensloop en opvallende
punten daarbinnen: de zogenaamde profielschets. Een profielschets is als het ware een
gesystematiseerde samenvatting van het interview aan de hand van een chronologische
lijn, ervaringen gekoppeld aan socialisatiefasen, en een samenvatting van het geheel aan
opvattingen en ideeën in de vorm van zelfbeeld, maatschappijbeeld en toekomstbeeld.
Deze profielschetsen staan beschreven in bijlage IV in: Miedema, 1993.
Gezien de specifieke eisen van het (kwalitatieve) onderzoek is daarna door Edgar de
Bie enige tijd besteed aan het ontwikkelen van een bruikbaar ’computerprogramma’ om
de omvangrijke protocollen (gemiddeld zo’n 60 pagina’s) gemakkelijk toegankelijk te
maken. Dit programma maakte een ’codering’ van de interviews noodzakelijk. De
interviews werden onderverdeeld in blokken op basis van onderwerp en socialisatiefase
en voorzien van een trefwoord (code). Met behulp van de computer werd het mogelijk
om de levenslopen te ordenen aan de hand van het ontwikkelingssociologisch model.
Door deze ordening, op basis van de drie socialisatiefasen en de positie-figuraties met
betrekking tot ervaringen in de verschillende domeinen van gezin, school/werk en vrije
tijd, kregen we, zoals al gezegd, de beschikking over gesystematiseerde levenslopen,
de biografieën. Deze vormden de basisverzameling voor verdere interpretatiestappen.

5.6

De analyse

Het analyseren van de interviews kon nu een aanvang nemen. Doordat Edgar de Bie
en ikzelf de interviews afgenomen en uitgewerkt hebben, waren we al in grote lijnen
vertrouwd met het materiaal en ontwikkelde zich, nog gedeeltelijk intuïtief, een aantal
analyselijnen. Na gedetailleerde kennisname van de interviews, lezen en herlezen op
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individuele basis, werden, zoal al vermeld, korte samenvattingen — de profielschetsen
— opgesteld. Door het onderling vergelijken daarvan, overeenstemmingen en verschillen doordenken en het materiaal opnieuw bekijken, werden de eerste contouren van de
te construeren typologie zichtbaar.191 Voordat het echter zover was, verstreek er nog
al wat tijd met het uitproberen van verschillende gezichtspunten en het integreren van
relevante visies. De moeilijkheid daarbij was individugebonden ervaringen (’non-normatieve life events’) te ontkoppelen van categoriale elementen. Immers, niet langer stonden individuele biografieën en maatschappelijke perspectieven centraal, maar ging het
om boven-individuele (categoriale) kenmerken. Bij deze stap speelt de ’subjectiviteit’
van de onderzoeker(s), zijn (hun) interpretatie(s), een belangrijke rol. Ook dat is een
reden om vrij uitvoerig stil te staan bij de verschillende analysestappen.
De volgende stap was deelverzamelingen (gehomogeniseerde categorieën) te onderscheiden. Deze deelverzamelingen stoelden op overeenkomsten (familiegelijkenissen)
en vormden de eerste aanzet voor een empirische typologieconstructie en de theoretische onderbouwing daarvan. Daarbij werden in twijfelgevallen steeds weer de
oorspronkelijke interviews geanalyseerd waardoor de criteria aangescherpt werden.
In deze bewerkingsstap, het analyseren op categoriaal niveau, werd gebruik gemaakt
van, wat we genoemd hebben, voorbeeldrespondenten. Deze vormden als het ware de
meest uitgesproken exponenten voor de te construeren typen. Men zou het gebruik
daarvan kunnen zien als een heuristisch hulpmiddel om in- en uitsluitingscriteria te
ontwikkelen voor de te onderscheiden typen. Uiteindelijk ontstond een indeling van
duidelijk van elkaar te onderscheiden subgroepen respondenten, waarin bovendien alle
respondenten inpasbaar bleken te zijn. Het analyseproces van de minimale/maximale
vergelijkingsmethode loopt dan ten einde. Om een dergelijke, hoofdzakelijk empirische,
indeling te kunnen funderen, moet gezocht worden naar een sociologisch relevant
theoretisch verklaringsmodel. Of andersom geformuleerd, het theoretisch ontwikkelingssociologisch model uit voorgaande hoofdstukken moet nu empirisch gesubstantieerd
worden.

5.7

Het analysemodel

De door ons onderzochte respondenten met een uitkering maken weliswaar deel uit van
een statistische categorie — met als achtergrondkenmerken: blank, jongvolwassen,
langdurig werkloos, mannen, wonend in een middelgrote stad — maar ze vormen geen
inhoudelijk-sociologische categorie. Daarvoor is de categorie te heterogeen samengesteld; ze verschillen op wezenlijke punten door uiteenlopende gezinsachtergronden,
milieu-kenmerken, opleiding en werkervaringen, werkloosheidsbelevingen, fase van
gezinsvorming en handelingsstrategieën (zie bijvoorbeeld ook Spruit, 1984: 90; De Bie
en Miedema, 1990).
Naast kenmerkende verschillen bestaan er ook kenmerkende overeenkomsten tussen
bepaalde respondenten. Vraag is nu op welke overeenkomsten gelet moet worden om
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te kunnen komen tot een uiteindelijke constructie van typen levensstijlen. Daarvoor
moet ik teruggrijpen op de vraagstelling: de relatie werkloosheid en al dan niet delinquent handelen. Het belang en de beleving van werk en werkloosheid is daarmee al
gegeven, eveneens als het belang van een bepaalde overlevingsstrategie. Behalve het
soort arbeidsethos en bepaalde vormen van handelingsstrategieën, lopend van respectabel tot delinquent, is daarnaast nog op andere onderscheidende criteria gelet. Tezamen
moeten deze criteria coherente clusters van kenmerkende levensstijlaspecten uitdrukken.
In de definitieve analyse moeten deze clusters de oorspronkelijk geschetste contouren
van de typologie inhoudelijk van elkaar afgrenzen.192 Deze clusters vormen met andere woorden de organiserende discoursprincipes, die vorm en inhoud geven aan specifieke levensopgaven en dus aan levensstijlen. Er is ondermeer aandacht besteed aan:
onderwijsoriëntatie, arbeidsethos, familiegecentreerdheid vs jeugdgecentreerdheid dan
wel subjectgecentreerdheid, belangrijke anderen, inbedding vrije-tijd, uitkeringsafhankelijkheid en financiële situatie, relatie met uitkeringsinstanties en oplossingsstrategieën.
Naast deze onmiddellijke ervaringen is tevens aandacht besteed aan de onderscheiden
discourscomponenten: sociale identiteit, maatschappijbeeld en toekomstbeeld.
Deze drie, analytisch van elkaar te onderscheiden, componenten zijn op hun beurt weer
’assemblages’ van onderling samenhangende elementen. Zo wordt bij de sociale identiteit gelet op: klasse-, leeftijd, en seksepositie, referenties naar ’wij-en-zij’ onderscheidingen, contrasten andere levensstijlen, perspectieven op werk, werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid enz. Bij het maatschappijbeeld passeren eveneens meerdere elementen de revue, bijvoorbeeld: opvattingen over de rechtvaardigheid van de samenleving (ongelijkheidsverschillen, inkomens- en machtsongelijkheid, maatschappelijke
tweedeling, positie van werklozen en uitkeringsgerechtigden, bezuinigingsmaatregelen),
politieke issues en het politieke bedrijf, stemgedrag, opvattingen over en tolerantie naar
andere maatschappelijke categorieën, criminaliteit, politie en justitie, maatschappelijke
veranderingen en bedreigingen. In het toekomstbeeld komen zowel de persoonlijke
toekomstverwachtingen en nog te realiseren levensopgaven aan bod als verwachtingen
betreffende de ontwikkelingen van de samenleving.

5.8

Aanzetten voor een typologie

Een eerste, tentatieve afbakening op basis van literatuur, eerder onderzoek en empirisch
materiaal zal nu gegeven worden. In deze afbakening wordt enerzijds aandacht besteed
aan de verschillende betekenissen, die werk en werkloosheid kunnen inhouden en
anderzijds aan oplossingsstrategieën, die kunnen lopen van legaal tot illegaal. De constructie van de definitieve typologie komt in de volgende paragraaf aan bod.
De betekenissen van werk en werkloosheid worden in eerste instantie gekoppeld aan
een differentiatie in arbeidsethos. Verschuivingen in het arbeidsethos leiden tot herdefiniëringen van werk en dus van het logisch complement werkloosheid.
Op basis van het materiaal kon ik, vooralsnog exploratief, meerdere vormen van arbeidsethos onderscheiden. Aspecten daarbinnen zijn ondermeer: arbeidsoriëntatie,
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kwalificaties/diploma’s, arbeidsmarktsegment, in- en extrinsieke werkaspecten, zoekgedrag en sollicitatie-inspanningen. Wanneer ik de respondenten probeer te plaatsen aan
de hand van een indeling in soorten arbeidsethos dan ziet de verdeling er als volgt uit:
I: -Een traditioneel marginaal bezigheidsethos (kenmerken: geen duidelijk omlijnde
beroepsoriëntatie, geringe opleiding op hooguit LBO-niveau, werkervaringen met
secundaire arbeidsmarkt/ongeschoold werk, overleven door ’hosselen’ en uitkering
als basisinkomen);
II: -Een traditioneel marginaal arbeidsethos (kenmerken: arbeidsoriëntatie van met
de handen werken, lage opleiding, instrumentele werkhouding (geld verdienen),
ongeschoold werk met veel baanwisselingen, secundaire arbeidsmarkt, werkvloercultuur);
III: -Een traditioneel handarbeidersethos (kenmerken: arbeidsoriëntatie van praktisch bezig zijn, lagere beroepsopleidingen, semi-geschoold werk op primair/secundair segment arbeidsmarkt, werkvloercultuur, geen carrièreperspectief, werken is
geld verdienen);
IV: -Een ambachtelijk handarbeidersethos (kenmerken: arbeidsoriëntatie op primaire
arbeidsmarkt, investering in opleiding en vaardigheden als geschoold vakman,
relatief gering carrièreperspectief, evt. bijscholing, werken zowel in- als extrinsieke
aspecten);
V: -Een defensief midden-klasse arbeidsethos (kenmerken: opleiding voor witteboorden beroep, primaire arbeidsmarkt, administratieve sector en dienstverlening,
inkomen als status, handhaving kenmerken van milieu van herkomst in materieel
en cultureel opzicht);
VI: -Een alternatief modern bezigheidsethos (kenmerken: relatief hoog opgeleiden,
middenklasse-achtergronden, vraagtekens bij nut opleiding, afwijzing economische
(kapitalistische) marktverhoudingen en regulier arbeidsbestel, bezigheden in eigen
regie, kleinschalig, eventueel eigen bedrijf, idealistisch, uitkering als basisinkomen).
Deze eerste, nog voorlopige, indeling van soorten ’arbeidsethos’ hangt in sterke mate
samen met het milieu van herkomst (de gezinssituatie thuis, de klassepositie) en het
niveau van de gevolgde opleiding (het kunnen beschikken over sociaal, cultureel en
onderwijskapitaal). In eerste instantie kwam ik zelfs tot een indeling in negen typen.
Een aspirerend arbeidsethos, een professioneel arbeidsethos en een modern (calculerend)
bezigheidsethos bleken evenwel slechts een ’vullingsgraad’ van één respondent te
hebben en dezen zijn, na heranalyse, alsnog in een van de andere typen ondergebracht.
De aldus overgehouden, relatief fijnmazige differentiatie, vormt een eerste basis voor
de constructie van de typologie.
Een tweede analyselijn is die van de oplossingsstrategieën geweest. Deze strategieën
(coherente handelingspatronen om ervaren problemen en contradicties het hoofd te
bieden) worden onderscheiden in respectabele/legale (conform aan dominante normen)
dan wel delinquente/deviante.
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Als ik het bij het rechte eind heb, en dat moet straks uit een aangescherpte analyse
blijken, dan is er een samenhang tussen arbeidsethos en oplossingsstrategie. En wel in
die zin, dat bepaalde oplossingsstrategieën typerend zijn voor, passend zijn bij een
bepaald type arbeidsethos en andere daardoor of uitgesloten worden of gelegenheidsoplossingen zijn door specifieke omstandigheden (vergelijk bijvoorbeeld Raaijmakers,
1986).193
In respectabele oplossingen wordt zwart werken afgewezen evenals uitkeringsfraude en
(vermogens)delinquentie (’jatten, stelen’). Een onderscheid zou kunnen worden aangebracht in geïnternaliseerde respectabiliteit/morele overtuigingen (’fout is fout’), instrumentele respectabiliteit (sociale controle, angst voor reputatieverlies, pakkans) en opportunistische respectabiliteit (kosten/baten analyse, termijnperspectief, gelegenheidsstructuur en risicoperceptie).
Deviante oplossingsstrategieën, waarin deviantie als cultureel verzet, provocatie kan
worden gezien, zijn geworteld in marginale en afwijkende (jeugd)subculturen, bijvoorbeeld die van punkers, krakers, aanhangers van nieuwe sociale bewegingen.
Delinquentie als oplossing tenslotte kan leeftijdsgebonden zijn (uit de hand gelopen
vormen van deviantie, marginale subculturen), maar ook instrumentele of compenserende delinquentie (verwervingscriminaliteit als aanvulling op de uitkering), militante
delinquentie (criminaliteit als afwijzing maatschappelijke orde) of carrièredelinquentie
(delinquentie als alternatieve maatschappelijke carrière). Naast (il)legale oplossingsstrategieën zijn ook nog andere uitkomsten mogelijk als vormen van aanpassing, bijvoorbeeld cultureel verzet, sociaal isolement, marginalisering, radicalisering dan wel apathisering e.d.
Factoren, die daarin mee spelen, zijn ondermeer: socialisatiefase, vervlechtingen in
netwerken en groepsstructuren, eigen (morele) overtuigingen, sociale controlemechanismen, gelegenheidsstructuren en rationele afwegingen (kosten- en batenanalyse).
Uiteraard zijn dergelijke typeringen als een eerste aanzet nog vrij globaal. De redenen
en de rationaliteit van vormen van handelen komen nauwelijks aan bod. In de definitieve constructie en de beschrijving van de typen zal op een en ander dieper ingegaan
worden. Op elkaar betrokken geven deze beide hoofdassen (vormen van arbeidsethos,
vormen van oplossingen) de eerste contouren van een typologie van levensstijlen van
werkloze jongvolwassen mannen.

5.9

De definitieve typologie van levensstijlen

De dimensies, die in eerste aanleg gebruikt zijn bij de constructie van de typologie zijn
die van het arbeidsethos en van oplossingsstrategie (het continuüm van respectabiliteit
(conventionaliteit, conformisme) en deviantie/delinquentie). Op grond van deze, in
kwalitatief opzicht verschillende, dimensies werden de contouren van de typologie
zichtbaar. Om de verschillen tussen de onderscheiden typen verder inhoudelijk te
duiden, worden nu de discoursen in de analyse betrokken. Onderscheidende criteria zijn
daarbij het relatieve belang van de verschillende levensopgaven — als positiemarkering
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(’rites de passage’) met betrekking tot het belang van het realiseren van een volwassen
status in maatschappelijk opzicht — en de maatschappelijke positiebepaling (stellingname) ten opzichte van de (waarden en normen van de) dominante cultuur. De daarmee
verbonden oriëntaties zijn reeds aan bod gekomen. Deze organiserende discoursprincipes worden geplaatst in een ontwikkelingssociologisch kader en geven als zodanig het
collectieve biografische ontwerp. Op deze wijze ben ik gekomen tot de uiteindelijke zes
typen levensstijlen van werkloze jongvolwassen mannen. Deze werkwijze beoogt meer
dan het alleen presenteren van een simpele classificatie; door de ’multidimensionaliteit’
worden nu alle relevante organiserende principes onderling en systematisch met elkaar
in verband gebracht en ontstaan er eenduidige typen levensstijlen, met ieder voor zich
specifieke constellaties van socialisatietrajecten, discourscomponenten en handelingspraktijken.
Opmerkelijk is dat nu ook veel sterker het belang (of de afwezigheid) van de verzorgingspositie (relatie, kinderen, kostwinnersrol) blijkt. Deze dimensie vormt zogezegd
een derde differentiërende factor in de constructie van de typologie. De consequentie
van een en ander is dat ik de oorspronkelijke typelabels daarop heb aangepast. De oude
omschrijving staat tussen haakjes achter de nieuwe type aanduidingen.
De 28 respondenten zijn uiteindelijk verdeeld over volgende zes typen:
Type I: De levensstijl van alleenstaande jongvolwassen mannen met een uitkering, een
traditioneel marginaal bezigheidsethos en genormaliseerde vormen van delinquentie
(oud: een traditioneel marginaal bezigheidsethos);
Type II: De levensstijl van jongvolwassen mannen met een uitkering, een traditioneel
marginaal arbeidsethos, gezinsverantwoordelijkheid en een laveren tussen conformisme
en delinquentie (oud: een traditioneel marginaal arbeidsethos);
Type III: De levensstijl van jongvolwassen mannen met een uitkering, een traditioneel
handarbeidersethos met vrije-tijdsdelinquentie:traditioneel respectabele arbeiders (oud:
een traditioneel handarbeidersethos);
Type IV: Jongvolwassen mannen met een uitkering met een handarbeidersethos in een
respectabele en gezinsgecentreerde levensstijl (oud: een ambachtelijk handarbeidersethos);
Type V: De levensstijl van jongvolwassen mannen met een uitkering met een defensief
midden-klasse arbeidsethos en overwegend respectabel (oud: een defensief middenklasse arbeidsethos);
Type VI: Jongvolwassen mannen met een uitkering met een non-conformistische levensstijl (oud: een alternatief modern bezigheidsethos)
De verdeling van de respondenten over de typen is als volgt:
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2 respondenten — R08 en R41
3 respondenten — R17, R33 en R42
10 respondenten — R03, R28, R29, R31, R35, R36, R37, R40, R44
en R46
4 respondenten — R10, R15, R20 en R24
5 respondenten — R02, R06, R13, R19 en R32
4 respondenten — R07, R14, R16 en R18

In principe zou ik de typologie ook hebben kunnen baseren op 4 ’basis’-typen:
Type A (type I en type II): de marginalen van de onderklasse
Type B (type III en type IV): de overwegend respectabele arbeidersklasse
Type C (type V): de respectabele midden-klasse
Type D (type VI): de culturele rebellen
De typen A, B en C blijken duidelijk geworteld te zijn in klasse-subculturen, terwijl
type D elementen combineert van meer radicale (jeugd)subculturen en nieuwe sociale
bewegingen.
Ik heb evenwel besloten om de typologie te baseren op de oorspronkelijke 6 typen.
Hoewel een typologie in eerste instantie is bedoeld om de verschillen te benadrukken
maakt bovenstaande reduktiemogelijkheid reeds duidelijk dat sommige typen een redelijke mate van overlapping kunnen vertonen in socialisatietrajecten, discourscomponenten en handelingspraktijken. De eis van uitsluiting dwingt evenwel tot het trekken van
wel omlijnde demarcatielijnen. Op basis van deze aangescherpte analyse worden relevante verschillen sterker geaccentueerd dan eventuele overeenkomsten, ook al is de
consequentie af en toe een lage vullingsgraad (cf. Bourdieu, 1984).194
Het gegeven, dat de meeste typen hooguit op vijf respondenten zijn gebaseerd, doet de
vraag oprijzen in welke mate deze typen empirische geldigheid hebben: zijn ze wetenschappelijk objectief en generaliseerbaar of zijn ze artefacten van de gehanteerde benadering dan wel methode? Bij een grootschaliger onderzoek c.q. een meer selectief
gerichte doelgroepenkeuze (vergelijk onze oorspronkelijke benaderingsopzet), had ik
ongetwijfeld ook bij de minder veel voorkomende typen een hogere vullingsgraad
kunnen realiseren. Dergelijke bezwaren zijn inherent aan levensstijlanalyse als vorm van
(relatief kleinschalig) kwalitatief onderzoek, maar laat onverlet dat de geconstrueerde
typen inzicht geven in de wijzen waarop categorieën hun, al dan niet problematische,
werkelijkheid beleven.
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5.9.1 Van een descriptieve naar een meer analytische benadering: het gebruik
van ideaal-typen
Per type levensstijl zal straks in deel II een uitgebreide samenvatting worden gegeven.
Daarna zal ik, eveneens in deel II, een meer abstracte ideaal-typering van de onderscheiden typen presenteren. Tot slot worden dan in deel III de levensstijlen onderling
vergeleken op de betekenissen, die respectabiliteit dan wel deviantie/delinquentie daarbinnen hebben. Langs deze (om)weg wordt alsnog de onderzoeksvraag beantwoord.
Hoewel de typen dus worden gedragen door empirische referenties, de beschrijving en
analyse van levensverhalen van de onderzochten binnen een collectief raamwerk,
kunnen ze als ideaal-typische constructies samengevat worden. Het begrip ideaal-type
is ontleend aan Weber (’Idealtypus’).195
Door het gebruik van ideaaltypen in Weberiaanse zin is de analyse op een hoger,
categoriaal, abstractieniveau gekomen. Het gegeven dat sommige typen zich slechts
baseren op enkele respondenten, wordt in de ideaal-typische constructie genegeerd. Ook
al baseert het ideaal-type zich bijvoorbeeld op de levensstijl van slechts twee respondenten, dan is het nog mogelijk over: meer of minder, de meesten of enkelen, vaak of
weinig, te praten, al blijft daarover natuurlijk discussie mogelijk. Het gaat immers om
de relevantie van specifieke kenmerken; de frequentie daarvan vormt weliswaar een
indicatie, maar de vermeende gegeneraliseerde theoretische betekenis is eerder doorslaggevend dan exacte empirische verdelingen.196 Dergelijke conclusies worden ondersteund door zowel eerder onderzoek als literatuurbevindingen.
Mogelijke handelingsalternatieven — aanpassing-resignatie-verzet; conformisme-deviantie-delinquentie; integratie-isolement-marginaliteit e.d. — kunnen tegen deze achtergronden begrepen en op elkaar betrokken worden.

5.10 Discoursanalyse: theoretische noties
Dit onderzoek kan, zoals al meermalen aangegeven, geplaatst worden in de traditie van
naturalistisch onderzoek, waarin de biografische verhalen (vorm, inhoud, expressie) van
respondenten een centrale plaats innemen. De talige analyse/interpretatie van dergelijke
levensverhalen wordt gewoonlijk aangeduid met termen als conversatie- of discoursanalyse.197 In tegenstelling tot taalanalyse sec gaat het hier vooral om de contextuele
inbedding; deze geldt niet alleen de gesprekscontext (bijvoorbeeld de relatie interviewer
en onderzochte, gespreksverloop door de thematische aansturing van onderzoeksvragen)198, maar nog meer de leefwereldcontext, waarbinnen dergelijke verhalen gesitueerd en gestructureerd moeten worden. Biografische ervaringen, verklaringen voor
wijzen van handelen, opvattingen en rechtvaardigingen krijgen binnen dergelijke verhalen hun temporele en contextuele samenhang en compleetheid, hun eigen logica.199
De leefwereld (eigenlijk: de verschillende leefwerelddomeinen) is dus het vlak waarop
de onderzochte zijn levensloop en bijbehorende alledaagse theorie ontwikkelt en gestalte geeft. Het dynamisch karakter van ontwikkeling en vormgeving verwijst rechtstreeks
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naar het belang van socialisatieprocessen, waarin betekenisgeving centraal staat; in de
tijd gezien een proces van voortdurend leren, anticiperen, interpreteren, reconstrueren.
De uitkomsten van dergelijke processen zijn — hoewel tot op zekere hoogte individueel of subjectief — inherent sociaal van aard. Hun inhoud is immers verbonden met
interactie en communicatie over en socialisatie in betekenissen (typificaties van talige
betekenissen), hun relevantie, bruikbaarheid, authenticiteit, geldigheid en adequaatheid.
Daarin staan (inter-subjectief) gedeelde verwachtingen c.q. normaliteitsaannames op de
voorgrond; de zogenaamde niet-problematische ervaringshorizonten van discoursdeelnemers en hun ’real life encounters’ met anderen. Wanneer dagelijkse routines versplinterd worden door niet verwachte gebeurtenissen — ’life events’ als bijvoorbeeld werkloosheid — dan bieden deze voor de onderzoeker een mogelijkheid om vanzelfsprekendheden die niet langer vanzelfsprekend zijn scherper te belichten, om contradicties
zichtbaar te maken en nieuwe aanpassingen in kaart te brengen.200
In het analyseproces worden relevante leefwereldervaringen — in dit onderzoek aan de
hand van interviewfragmenten (citaten)201 — vanuit het perspectief van de onderzochten geïnterpreteerd door te kijken naar de (sociale) betekenissen daarvan. Een leefwereldervaring wordt niet als losstaand element of feit sec gezien, hoewel het als anekdote
zo wel kan worden verteld, maar als relationeel onderdeel van een gestructureerde
ervaringswereld, verwerkt tot een coherente alledaagse theorie langs lijnen van de
levensloop. Data spreken niet voor zichzelf, maar zijn altijd geïnterpreteerde feiten.
Interpretatie baseert zich daarbij op bepaalde vooronderstellingen en is dus een vorm
van reductie omdat andere interpretaties uitgesloten worden. Je kunt natuurlijk een
gegeven vanuit meerdere standpunten analyseren, maar dan is er sprake van perspectiefwisseling, het gebruik maken van een andere set vooronderstellingen. Een interpretatie
moet dus binnen een bepaald interpretatiekader passen. Binnen een dergelijk, veelal
gelaagd, interpretatiekader worden de verschillende interpretatiebrokstukken op elkaar
betrokken — gesynthetiseerd en verdicht ("thick description", Geertz, 1973: 27-28) —
en coherent gemaakt. Een discours vormt een dergelijk interpretatiekader; de redenen
die een discoursparticipant geeft op individueel niveau — en waarop hij aangesproken
kan worden -krijgen pas geldigheid, wanneer ze door de andere deelnemers aan het discours, op sociaal of relationeel niveau, als geldig worden beschouwd. Dit laat natuurlijk
een zekere speelruimte voor afwijkingen, bijvoorbeeld omdat ze beargumenteerd kunnen
worden, die incidenteel voorkomen of behoren tot de vrijheidsgraden van de persoonlijke levenssfeer.
Risico daarbij is dat het interpretatieproces in zekere zin tautologisch wordt. Het citaat
vormt als afzonderlijk element tegelijkertijd onderdeel van een groter geheel en deze
zijn wederzijds op elkaar betrokken. Het gekozen voorbeeld als onderdeel van een
groter patroon veronderstelt tegelijkertijd dat patroon als verklaringsachtergrond. Alternatieve verklaringen blijven dus altijd mogelijk. Onderzoekers hebben immers niet
rechtstreeks toegang tot de cognitieve structuren (denksystemen) van de geïnterviewden
en de vraag blijft of het gekozen interviewcitaat/taalfragment indicatief is voor het
(individueel) cognitief functioneren zoals verondersteld. De ’black-box’ van denkstruc-
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turen wordt bij benadering gelijkgesteld aan de door de onderzochte vertelde ’commonsense’ theorieën en verklaringen voor het handelingspatroon. Daarin is taal het analysemedium.202 Door het verklaringsniveau op discoursniveau203 te plaatsen, staat vooral het gemeenschappelijke (of vergelijkbare termen als: boven-individuele, gedeelde,
inter-subjectieve, collectieve, sociale) binnen alledaagse (standaard) typificaties centraal.
De keuze van een interviewfragment als discoursspecifiek veronderstelt dat het als nietambigu (maar representatief) voorbeeld gebruikt kan worden.204
Probleem daarbij is hoe de tweede-orde logica (de reconstructie door de onderzoeker)
correspondeert met de eerste-orde logica van de onderzochte zelf. In tegenstelling tot
de etnomethodologie gaan we er vanuit dat het mogelijk is om te komen tot meer
generaliserende uitspraken.205 Selectie van fragmenten is een gesystematiseerd proces;
steeds probeert de onderzoeker een onderscheid aan te brengen in ’idiosyncratische’
(individu-gebonden, non-normatieve) ervaringen/taaluitingen en sociale aspecten, die
gedeeld worden met, en begrepen worden door, andere discoursparticipanten als normatief gestructureerd.206 En analoog, dat ook de onderzoeker voor zichzelf vindt dat het
gekozen taalfragment voldoende duidbaar is (in laatste instantie door de lezer dan wel
door het forum controleerbaar). Duidbaar in die zin dat het gebruikte interviewfragment
een verwijzing inhoudt naar, een illustratie is voor, een, binnen de context van een
levensstijl, representatieve collectieve ervaring en zicht biedt op een specifieke discoursregel. In die zin wordt er dus een relatie voorondersteld tussen specifieke contexten en specifieke discoursen (inbedding, referentie, correspondentie, interpretatie) en
vice versa. De impliciete (’logische’ of rationele) structuur van een discours wordt
zichtbaar gemaakt door het analyseren van (competent gebruik van) alledaagse ervaringsregels, die gedeelde (sociale) geldigheid hebben (deze verwijzen immers naar situaties, onderwerpen, relaties die herkenbaar en vanzelfsprekend zijn, niet ter discussie
staan). Deze regels vormen als het ware de (contextuele) normen van een discours, die
concreet en relevant worden (empirische geldigheid hebben) in interpretatieve processen
van interactie en communicatie (zie ook 4.3). Nu is natuurlijk niet iedere regel even
relevant; de regelstructuur van een discours — willen deelnemers daaraan competent
kunnen participeren -heeft een zekere coherente gelaagdheid, een dieptestructuur,
waarbij sommige regels meer basaal of fundamenteel zijn dan andere. Regels waarvoor
geldt dat er weinig individuele vrijheidsgraden zijn — in die gevallen is er meestal
sprake van een grotere sociale druk tot discoursconformiteit — en/of die algemene
instemming genieten, kunnen worden opgevat als ’organiserende principes’. Deze
fungeren, impliciet of expliciet, als constituerende regels voor sociale praktijken —
handelen als regelgeleid en voorspelbaar fenomeen — en geven, indien gevraagd, vorm
en inhoud aan talige uitspraken daarover (redenen, motieven, excuses voor afwijkingen
van standaardpraktijken etc.). Net zo als het handelen is ook het formuleren van verklaringen voor het handelen meestal een routinematig gebeuren. In die zin is de interviewcontext afwijkend van alledaagse interacties tussen leden van een discours, omdat men
in een interview er naar streeft stilzwijgende noties geëxpliciteerd te krijgen (de terugkerende ’waarom-vragen’), deze te evalueren en eventueel te bekritiseren e.d. In dergelijke gesprekken is het vanzelfsprekende (’the common sense’) dus minder vanzelf-
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sprekend door een meer doorvragende, soms confronterende houding, maar ook hier is
het doel om te komen tot een ’common understanding’ en ’shared agreement’ (cf.
Garfinkel, 1967). De interviewcontext als conversatie(-uitwisseling) tussen onderzoeker
en onderzochte veronderstelt dat beide deelnemers verwachtingen hebben over elkaar
(in de rol van onderzoeker en onderzochte), elkaar respecteren, het doel van het gesprek
delen (primair inzicht krijgen in de werkloosheidsbeleving van de onderzochte) etc. (cf.
Wootton, 1975: 64). Het ligt niet in de bedoeling om onderliggende (deel)conversatiestructuren als ’turn-taking’, ’mishearings’ en ’misunderstandings’ etnomethodologisch
te analyseren en te formaliseren.207 Hier staat vooral de analyse van betekenissen
voorop, waarin recht wordt gedaan aan de totale structuur van het gesprek. Door verschillende episodes, thema’s en onderwerpen op elkaar te betrekken dan wel tegen over
elkaar te zetten, probeer ik op het spoor te komen van relevante gemeenschappelijke
noemers — organiserende principes van een specifiek discours. Een vraag blijft daarbij
of de genoemde motieven echte motieven zijn of omhelsde (’espoused’) motieven
(sociaal wenselijke antwoorden, impressie management), bijvoorbeeld om een goeie
indruk te maken op de interviewer.208 Een andere mogelijkheid is het delinquente
handelen te legitimeren door een beroep te doen op motieven verbonden met neutralisatie- en rationalisatie-technieken (cf. Sykes en Matza, 1957; Meier, 1989: 272-273).209
Het gaat dus om de vraag wanneer geuite motieven geldige of niet-geldige verklaringen
zijn voor de onderzoeker (in eerste instantie als gespreksdeelnemer aan de conversatie,
dan wel in tweede instantie als analysant). Kan ik, om het anders te formuleren, de
’bewijsvoering’ om ze als adequaat of niet-adequaat, waar of niet-waar te zien voldoende overtuigend maken naar de lezer/het forum toe. In laatste instantie kan ik daar geen
uitspraak over doen, maar als verklaringen elkaar niet tegenspreken, overtuigend en authentiek zijn, dan is het vertrekpunt in de analyse de gefundeerde aanname dat uitspraken als waarachtig geaccepteerd mogen worden en dat ze antwoord en inzicht geven
op gestelde vragen.
Wil ik uitspraken beschrijven en analyseren/classificeren als passend binnen een specifiek discours dan moet ik langs inductieve weg de gemeenschappelijke elementen —
de organiserende principes — aan laten sluiten bij de relevantiestructuren van de onderzochten (Cicourel, 1973; Glaser en Strauss, 1967).210 Daarbij moet ook aandacht worden besteed aan negatieve gevallen. De werkelijkheid is niet altijd even fraai geordend
als de onderzoeker graag wil aannemen, maar soms weerbarstig en tegenstrijdig. Het
blijft een schipperen tussen casuïstiek en het streven naar meer abstracte generalisaties.

5.11 Discoursanalyse: de analysemethode
Het interpretatieproces van de interviewprotocollen — in eerste instantie dat van het
volledig uitgeschreven en gesystematiseerde interview van een individuele respondent
(de eerste stap voor ’within-case analysis’ of ’explicative interpretation’), vervolgens
dat van vergelijkingen in de verzameling van alle interviews (de overstap naar ’crosscase analysis’ of ’comparative generalization’) -kent meerdere stappen en niveauovergangen.211 Deze zijn reeds aan bod gekomen: het opstellen van respondentenprofielen,

96

Het peilen van de diepte

het gebruik van voorbeeldrespondenten, de comparatieve methode, dimensies voor de
constructie van een typologie, enz. Om recht te doen aan de eis van theoretisch-methodische verantwoording en de aspectrijkdom van het materiaal — de gedetailleerde
beschrijvingen van levenslopen -, is eerder gekozen voor twee presentatiewijzen: een
meer ideaal-typische (Miedema, 1993) en een meer descriptieve (Miedema, 1994).
In deze publikatie staat vooral de methode van ’close-reading’ of ’in-depth analysis’
voorop, maar nu met name geconcentreerd op het niveau van discoursen als sociale
regel- en kennissystemen. Vragen daarbij zijn: wat is discoursspecifiek en waarom is
het discoursspecifiek?
Dit laatste element vooronderstelt een theoretische duiding, waarbij kenmerken en
posities van de discoursleden als achtergrond fungeren. In deze duiding kunnen meer
functionele, causale en ’historische’ verklaringen in elkaar overvloeien. Een dergelijke
analyse moet uiteindelijk leiden tot een meer macro-sociale inbedding; de maatschappelijke voorwaarden voor de (re)produktie van discoursen. Dit aspect wordt in deel III
verder uitgewerkt.
Discoursspecifiek kan verwijzen naar discourselementen vanuit verschillende bronnen/oorsprongen: het ouderlijk milieu (specifieke klassediscoursen/klassesubculturen),
relationele netwerken van leeftijdgenoten (’peers’) en specifieke activiteiten (vrijetijdsdiscoursen, jeugdsubculturen), formele discoursen en hun informele tegenhangers
(bijvoorbeeld de institutionele werksetting en de ’werkvloercultuur’, school en leerlingenculturen), de verhouding tot het culturele dominante systeem en institutionele subsystemen als GAB en GSD, en meer algemene maatschappelijke ontwikkelingen in
sociaal-cultureel en sociaal-economisch opzicht. Hoe deze uiteenlopende elementen
worden geïntegreerd (of relatief autonoom blijven) verwijst naar het coördinatievermogen van een discours met betrekking tot in- of uitsluiting van diverse regelsystemen,
het vermogen van het toepassen van contextuele differentiatie (verschillende ’rollen’/posities in verschillende settingen) en het vermogen om te gaan met factoren als heterogeniteit/complexiteit/ambiguïteit dan wel homogeniteit/reductie/eenduidigheid. In die
zin zijn discoursen te onderscheiden op, soms elkaar overlappende, dimensies als:
traditioneel — modern, individualistisch — collectivistisch, gesloten — open of responsief, lokaal — kosmopolitisch, respectabel — deviant/delinquent. Onderverdelingen die
daar weer binnen passen zijn bijvoorbeeld: seksespecifiek — sekseneutraal, materieel
— niet-materieel, politiek betrokken — niet-politiek betrokken, tolerant — intolerant,
enz. Hoewel deze dimensies worden gepresenteerd als polariteiten, vormen ze geen
dichotomie maar een continuüm van meer naar minder; er is immers geen sprake van
van te voren geformuleerde, elkaar uitsluitende antwoordcategorieën. Een dergelijke
opsomming suggereert enerzijds dat deze dimensies van te voren al waren gegeven en
anderzijds dat alle discoursen zich moeiteloos laten rangschikken binnen een dergelijk
raster. Dat is niet het geval; sommige discoursen blijken min of meer neutraal te staan
tegenover een aantal dimensies (ze hebben voor de deelnemers weinig relevantie en dus
voor de onderzoeker weinig scheidend vermogen). Bovendien missen deze dimensies
vooralsnog een integrerend gezichtspunt; ze missen, met andere woorden, een coherente
overkoepelende interne structuur of meta-structuur. De analyse gaat in die zin teveel
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uit van de eindfase (of in positivistisch onderzoek het onderzoekersperspectief) en laat
te weinig zien van het proceskarakter van de discoursanalyse in concreet opzicht. Iedere
onderzoeker heeft immers de neiging het onderzoeksproces als een soepel verlopende
procedure te presenteren en de rafelkanten weg te werken. Kwalitatief onderzoek lijkt
echter in veel opzichten op ’trial-and-error’, een ontdekkingsreis langs ongebaande
wegen.
In de analyses die in Deel II aan bod komen, wil ik de ontwikkeling en vervlechting
laten zien van bovengenoemde dimensies door het ’opsporen’ van organiserende principes. Daarbij kan ook aandacht worden besteed aan contradicties die we tegenkomen.
Sommige bevindingen zullen het karakter hebben van gemeenplaatsen, maar deze
hoeven daardoor niet minder werkzaam te zijn. Juist deze behoeven door hun vanzelfsprekendheid een nadere toelichting.
Gebaseerd op de uitgebreide beschrijvingen in Miedema, 1994 is het mogelijk om te
komen tot een inventarisatie van allerlei discoursregels, waarin triviale en meer centrale
regels aanwezig zijn. In tweede instantie richten we het analyseproces op het opsporen
van een interne samenhang, een min of meer coherente structuur van organiserende
principes.
Bij een meer systematische inventarisatie kunnen we aansluiting zoeken bij de verschillende leefwerelddomeinen. Aannemelijk is dat de coherentie en relevantie van organiserende principes een zekere contextuele differentiatie weerspiegelen. Deze contextuele
differentiaties geven relevantiestructuren met betrekking tot een aantal oriëntaties en
levensopgaven, die de totaliteit van de leefwereld zo goed mogelijk insluiten. In Miedema (1992) heb ik een aantal oriëntaties gebruikt, die, aangepast, ook hier bruikbaar
lijken: oriëntatie ouderlijk gezin; onderwijsoriëntatie; arbeidsmarkt- en werkloosheidsoriëntatie; vrije-tijdsoriëntatie, waarbij ook gedacht moet worden aan aspecten als: drugs
en verslaving, deviantie en delinquentie; oriëntatie leeftijdgenoten; huwelijksoriëntatie;
klasse-oriëntatie; conformisme-oriëntatie; maatschappelijke en culturele oriëntatie;
democratische (politieke) oriëntatie; toekomstoriëntatie; materiële zekerheidsoriëntatie
en uitkeringsafhankelijkheid.
Vragen die daarna aan bod komen, moeten antwoord geven of, en zo ja in welke mate,
uiteenlopende discoursprincipes zijn te ’clusteren’ (vergelijk het proces van het opsporen van latente dimensies bij factor analyse) en of ik vervolgens in staat ben een zekere
gelaagdheid te onderscheiden — het opstellen van een hiërarchie van discoursregels
(vergelijk de ’factorlading’). Dit is te zien als een eerste stap om tot een zekere homogenisering te komen. De tweede vraag is of we deze noemers — de verschillende
dimensies — in een structurele samenhang kunnen plaatsen. Deze reducties moeten
uiteindelijk resulteren in een relatief ingeperkt systeem van organiserende discoursprincipes, dat bepalend is voor de structurering van handelingspatronen. Daarna kunnen we
analyseren hoe het staat met hun ’verklaringskracht’. De oorspronkelijke onderzoeksvraag — de relatie werkloosheid en oplossingsstrategieën — wordt nu geanalyseerd in
een discourscontext van specifieke organiserende principes. Discoursen werden immers
in eerste instantie geconstrueerd op basis van soort arbeidsethos en betekenis werkloosheid, het belang van gezinsleven en kostwinnersrol, het ’kiezen’ voor een respectabele
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dan wel meer deviante oplossing. Het analyseproces houdt tot op zekere hoogte het
karakter van een circulaire redenering in. Het is daarom van belang om enerzijds de
ontwikkelingsdimensie in de gaten te houden, het ’tijdpad’ van het fasenmodel, en
anderzijds om de interdependentie van organiserende principes in wisselende configuraties inzichtelijk te maken (zie ook de noot in 5.7).
De globale onderzoeksvraag kan nu uitgesplitst worden in meer specifieke deelvragen.
Vertrekpunt daarbij is de volgorde in de tijd: is de werkloosheid ’veroorzaker’ van
delinquentie; is delinquentie de ’veroorzaker’ van werkloosheid; is er geen relatie of is
de relatie indirect en afhankelijk van andere factoren? De deelvragen zijn dan:
— Voor welke levensstijlen gaat de relatie tussen werkloosheid en delinquentie
op? Welke organiserende discoursprincipes spelen daarbij een rol?
— Voor welke levensstijlen gaat de relatie tussen delinquentie en werkloosheid
op? Heeft de delinquentie in deze relatie, als voortraject, een doorwerkende/bestendigende werking? Om welke discoursprincipes gaat het in deze
gevallen?
— Voor welke levensstijlen is er geen relatie aanwezig tussen werkloosheid en
delinquentie? Welke alternatieven/oplossingsstrategieën kunnen hier dan onderscheiden worden en hoe zijn deze te relateren aan organiserende discoursprincipes?
— Voor welke levensstijlen is er wel sprake van deviantie/delinquentie maar
vallen deze vormen van handelen niet rechtstreeks te verbinden met de
werkloosheid. Hier moet de analyse zich richten op interveniërende factoren
in de relatie tussen werkloosheid en delinquentie. Ook hier weer de vraag
welke organiserende principes onderscheiden kunnen worden.
De onderscheiden oriëntaties kunnen ’vertaald’ worden naar verschillende facetten.212
In een aantal gevallen overstijgen deze facetten een bepaalde oriëntatie en zijn bepaalde
aspecten onder meerdere oriëntaties te rangschikken. Iedere oriëntatie hangt samen met
specifieke constellaties van attenderende begrippen. Voor een meer uitgebreide uitwerking van de verschillende oriëntaties verwijs ik naar de themalijst zoals die in de interviews is gebruikt (zie Miedema, 1993: 317-328). In telegramstijl gepresenteerd gaat het
ondermeer om volgende aspecten:
Oriëntatie ouderlijk gezin
Hoe ziet de sociaal-economische positie van het ouderlijk gezin eruit: we kunnen
daarbij denken aan ondermeer opleidingsniveau ouders, beroepsstatus, inkomenspositie.
Hoe ziet de sociaal-culturele positie van het gezin eruit; onderlinge omgang gezinsleden; opvoedstijl (centrale waarden opvoeding; toezicht en controle; vrijheidsgraden,
affectie en bindingen); structurele kenmerken gezin en specifieke gezinsproblemen,
buurt- en streekgebondenheid; religie.
Door deze oriëntatie te analyseren krijgen we zicht op de maatschappelijke inbedding
van het gezin van herkomst en het gezinsfunctioneren.
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Onderwijsoriëntatie
Hoe wordt tegen het belang van het onderwijs aangekeken. Aspecten die daaronder
kunnen vallen zijn dan bijvoorbeeld: ouderlijke stimulering en betrokkenheid; stijgingsperspectief/meritocratische oriëntatie; keuze vervolgonderwijs; soort vervolgonderwijs;
loopbaan; type leerling en schoolhouding; eventuele schoolproblemen
Arbeidsmarkt- en werkloosheidsoriëntatie
De arbeidsmarktoriëntatie hangt enerzijds samen met de beroepsloopbaan van de ouders
(rolmodel, hun werkervaringen en ambities e.d.) en anderzijds met schooloriëntatie en
schoolsucces van de kinderen als anticipatie op een later beroep. Daarmee worden
kaders gegeven voor het belang van betaald werk. Daarbij kan stil worden gestaan bij:
soort arbeidsethos; latente en manifeste functies werk; preferentie voor een bepaald
arbeidsmarktsegment; arbeidscarrière.
In de werkloosheidsoriëntatie zal de beleving van de werkloosheid — mede bepaald
door oordelen significante anderen en netwerkondersteuning; morele en materiële steun;
beleving uitkeringsafhankelijkheid en institutionele competenties; zoekgedrag en inspanningsbereidheid; toekomstverwachting; relatie met gezinsideaal en eigen idealen —
samenhangen met de arbeidsmarktoriëntatie.
Vrije-tijdsoriëntatie
In deze oriëntatie gaat het om de vrije-tijdsinkadering en het soort activiteiten dat
belangrijk wordt gevonden. Gekeken wordt naar het belang van het gezin voor de vrijetijd; toezicht en controlefunctie door ouders; straat- en buurtactiviteiten; deelname
verenigingsleven.
In de adolescentiefase wordt aandacht geschonken aan: verzelfstandigingsprocessen;
experimenteerbehoefte en -ruimte; belang eigen sociale jeugdruimte en tolerantie daarvoor; belang vrienden en vriendengroepen; vrije-tijdsrisico’s, kick-gedrag, drugs en
verslaving, gokken, geweld; eventuele vormen van aan de vrije-tijd te relateren delinquentie en vervolgontwikkelingen.
Oriëntatie leeftijdgenoten
Deze oriëntatie kent raakvlakken met de vorige oriëntaties, maar hier gaat het vooral
om of leeftijdgenoten rolmodellen aanbieden; of er subculturele oriëntaties zijn te
onderscheiden; of er spanningen bestaan tussen de verschillende oriëntaties en hoe deze
worden opgelost.
Huwelijksoriëntatie
In deze oriëntatie komen ondermeer aan bod: relevantie huwelijk dan wel andere samenleefvormen als levensopgave; het belang van verzorgingspositie en het ideaal van
kostwinner; keuze relatiepartner; relatie-idealen; kinderwens; opvoed-idealen; oordelen
andere biografie-ontwerpen op deze aspecten.
Klasse-oriëntatie
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Centraal staat de vraag of men zichzelf rekent tot een bepaalde klasse. Als er sprake
is van een klasse-identiteit kan men vervolgens nagaan of daaraan ’ascribed, achieved
dan wel assumed’ identiteitselementen mee zijn verbonden. Vervolgvragen zijn dan: hoe
is de verhouding ten opzichte van andere klassen/levensstijlen; waarop beoordeelt men
elkaar; hoe kijkt men vanuit klassepositie tegen de samenleving aan (gelijkheid, kansen,
inkomen); is er sprake van klassegebonden cultureel kapitaal; is er een relatie tussen
klasseposities en stemgedrag en politieke voorkeuren.
Conformisme-oriëntatie
In de conformisme-oriëntatie gaat het om de vraag welke referentiegroepen en rolmodellen een rol spelen; welke dimensies in de afweging worden meegenomen en hoe
deze zijn te relateren aan bepaalde rolverwachtingen en levensopgaven. Kortom, welke
zijn de genoemde redenen om conventioneel te leven versus redenen om af te wijken.
Op het terrein van de delinquentie kan men verder kijken naar: wetsgetrouwheid,
gezagsgetrouwheid, risicoperceptie, neutralisatiemechanismen e.d. Ook in de oordelen
naar anderen en de (in)tolerantie naar andere biografie-ontwerpen moet het belang van
deze dimensie onderzocht worden.
Maatschappelijke en culturele oriëntatie
In dit blok komen aspecten als traditionaliteit en moderniteit aan bod. Men kan daarbij
denken aan houdingen ten opzichte van emancipatie, man-vrouw verhoudingen; mate
van tolerantie andere biografie-ontwerpen; ambiguïteitstolerantie; cultuurdeelname;
politieke participatie, maatschappijbeeld e.d.
Democratisch-politieke oriëntatie
Een belangrijk thema daarvan is de vraag hoe men de rechten en plichten van burgerschap ervaart en definieert. Hoe staat het bijvoorbeeld met maatschappelijke betrokkenheid en politieke participatie; oordelen over de (landelijke) politiek en het functioneren
van politici; stemgedrag en partijvoorkeuren; oordelen burgerlijke ongehoorzaamheid,
gezagsgetrouwheid. In het verlengde daarvan kan men voorts denken aan oordelen over
dienstplicht; het maatschappelijke probleem van (on)gelijkheid versus (on)vrijheid; het
(relatieve) belang dat aan sturingsmogelijkheden van markt/economie, overheid, politiek wordt toegekend. Daarnaast kan men denken aan burgerinitiatieven; oordelen tweedeling samenleving; perceptie en standpunten ten opzichte van maatschappelijke bedreigingen (minderheden, milieu, criminaliteit, technologie, wapenwedloop e.d.).
Toekomstoriëntatie
Sturend voor deze dimensie is het belang dat aan levensopgaven wordt toegekend, met
name dat van relatiepartner en (betaald) werk. Of men gevoel heeft daarop greep te
hebben; het manipuleren van realisatievoorwaarden; tijdstructurering; dromen, optimisme versus pessimisme. Op meer structureel niveau kan stil worden gestaan bij het
belang van maatschappelijke ontwikkelingen, zowel op nationaal als op transnationaal
niveau.
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Materiële zekerheidsoriëntatie en uitkeringsafhankelijkheid
In deze dimensie komen het belang van het inkomen en het soort inkomen naar voren.
Gelet op hun uitkeringspositie letten we daarbij ook op het spanningsveld tussen autonomie en afhankelijkheid; uitkeringsbeleving, oordelen stelselwijzigingen; de bejegening
door verschillende (uitkerings)instanties (GAB, Sociale Dienst); oordelen uitkering
(hoogte, verstrekking, voorwaarden). Daarmee verbonden zijn materiële aspiraties dan
wel immateriële en het soort belangenbehartiging dat men voorstaat: individualistische
versus collectivistische.
Wanneer we de beschrijvingen van de levensstijlen van de onderscheiden typen (in
Miedema, 1994) nauwgezet gaan lezen, dan kunnen we passagegewijs trefwoorden
toekennen, die indicatief zijn voor een discoursregel. Deze trefwoorden proberen de
essentie van de verschillende passages zo goed mogelijk te vangen en leveren een
eerste aanzet voor het proces van reductie van allerlei regels tot organiserende principes. De moeilijkheid is nu door de bomen het bos te blijven zien. Er moet dus een
bepaalde (rang)ordening aangebracht worden. Deze ordening is niet een puur empirisch
gebeuren (frequentie van een thema, de lengte van het thema in het interview, de
eventuele emoties van de onderzochten bij een bepaald thema), maar moet theoretisch
gefundeerd kunnen worden binnen het constituerende regelsysteem van het discours.
Dit houdt in dat er procedures moeten worden opgesteld om te komen tot een selectie
van relevante discoursregels, in combinatie met een interviewcitaat. Bepalend in de
selectie is of een citaat van een bepaalde respondent representatief is voor het groepsdenken en inzicht kan geven in een discoursregel. In laatste instantie is het aan de lezer
dan wel het forum van collega’s om te bepalen in hoeverre ik daarin geslaagd ben.
Een discoursregel kan empirisch gesproken verwijzen naar: een (feitelijke) handelingsregel; een normatieve regel (opvattingen over hoe men behoort te handelen); een rechtvaardigingsregel (achteraf-neutralisatie voor bepaalde handelingspatronen); een categoriseringsregel naar anderen en refereren aan bijvoorbeeld typificaties als: juist — nietjuist, goed — fout, passend — niet-passend; een evaluatieve regel met betrekking tot
de rechtvaardigheid van bepaalde maatschappelijke verhoudingen; een waarderende
regel met betrekking tot gewenste situaties/strevingen. In dergelijke kwalificaties (opinies, morele oordelen, rechtvaardigingen e.d.) is de eigen positionering ten opzichte van
anderen en de wijdere samenleving gegeven en kan men distincties aanbrengen tussen
bijvoorbeeld wij — zij. Uit deze eerste verkenningen blijkt dat de aangeduide aspecten
een nogal heterogene verzameling vormen. Een ordening is niet gegeven, maar moet
aangebracht worden. In dit geval door te kijken naar de relatieve belangen van organiserende principes, hun onderlinge samenhang en coherentie. Een dergelijke ordening
heeft een synthetiserend gezichtspunt nodig (niet een universeel gezichtspunt, maar
differentiërend voor verschillende discoursen en hun tijd-ruimtelijke inbedding), niet a
priori aanwezig of extern gegeven, maar empirisch-theoretisch ’oprijzend’ uit het materiaal. Verwacht kan worden dat deze aansluit bij gezinsachtergronden/milieufactoren,
doorlopen socialisatietrajecten en de keus voor levensopgaven.
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5.12 Samenvatting
In dit hoofdstuk is eerst ingegaan op de aard van kwalitatief onderzoek. Ik heb laten
zien dat kwalitatief onderzoek zijn eigen voorwaarden en systematiek kent en min of
meer samenvalt met subjectief cultuuronderzoek naar uiteenlopende perspectieven van
onderzochten. Als onderzoeksinstrument is gekozen voor een semi-gestructureerde
aanpak: het biografisch interview, het levensloopverhaal van de onderzochte in eigen
bewoordingen. Daardoor wordt recht gedaan aan de proceskant, de ontwikkeling van
alledaagse theorieën en vormen van handelen. De gesystematiseerde interviews vormen
de basis voor verdere interpretatieprocessen.
In de periode 1986-1988 zijn gesprekken gevoerd met een 28-tal mannelijke werklozen
die stonden ingeschreven bij de Sociale Dienst in de gemeente Smallingerland (Drachten). Criteria daarbij waren voorts: minimaal een jaar werkloos zijn (een uitkering
ontvangen), blank, jongvolwassen zijn (24-26 jaar).
Door middel van een aantal methodische transformatiestappen verschuift het zwaartepunt van de analyse op individueel niveau naar de analyse op categoriaal niveau.
Relatief homogene biografieën worden gesubsumeerd onder een specifieke levensstijl,
waarin het ’collectieve denksysteem’ (het categoriaal discours) en het ’collectieve
handelingspatroon’ (de sociale praktijk) constituerende elementen vormen.
Door te letten op de meest belangrijke kenmerken binnen een discours — de zogenaamde organiserende principes — kon een voorlopige typologie worden opgesteld. Het
arbeidsethos en de betekenis van werkloos zijn vormden daarvoor de eerste aanzet. Op
deze wijze ontstonden de contouren van een zestal levensstijlen. Deze werden aangescherpt door vervolgens te kijken naar de oplossingsstrategieën langs de dimensie
respectabiliteit en deviantie/delinquentie. Zoals we nog in de verdere analyse zullen
zien,bleek tussen soort arbeidsethos en oplossingsstrategie een behoorlijke congruentie
te bestaan. Als laatste dimensie is nog gekeken naar het belang van de verzorgingspositie, het gezinsideaal en de relationele identiteit. Ook deze dimensie laat een behoorlijke
correspondentie zien met beide vorige dimensies arbeidsethos en oplossingsstrategie.
In de laatste paragrafen is ingegaan op de werkwijze van discoursanalyse. Na een aantal
theoretische noties te hebben behandeld — het discours als talig systeem van symbolen
en gedeelde ervaringen — is verder ingegaan op het belang van een aantal leefwereldoriëntaties en de daarin aanwezige regelsystemen.
De globale onderzoeksvraag is vervolgens uitgesplitst naar de onderlinge samenhang
en volgorde tussen werkloosheid en delinquentie in specifieke levensstijlen. Deze
differentiatie moet laten zien dat verschillende combinatiemogelijkheden van de relevante organiserende principes doorwerken naar de keus voor een oplossingsstrategie als
passend voor een discours.
Voor de beleving van uitkeringsafhankelijkheid en werkloosheid is het van belang na
te gaan hoe belangrijk betaald werk is. De werkloosheidsbeleving kan voor jongvolwassen mannen, afhankelijk van de betekenis van regulier werk en arbeidsethos én van hun
privé-situatie, bijvoorbeeld het al dan niet willen dragen van gezinsverantwoordelijkheid, het hebben van afhankelijke kinderen, of het hebben van een verdienende partner,
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uiteenlopende vormen aannemen. Belangrijk daarbij is de wijze waarop jongvolwassen
mannen zich zelf definiëren, of anders gezegd welke levensopgaven ze willen realiseren. Daarmee hangt ook de beleving van bestaansonzekerheid samen. Eventuele
financiële problemen en hun doorwerking in de relatie, zelfrespect e.d. kunnen leiden
tot een zoeken naar uitwegen; en door de restrictieve positie van uitkeringsontvanger
zijn deze al snel illegaal zoals zwart werken, uitkeringsfraude of vermogensdelinquentie. Hoe het komt dat sommigen wel in de financiële problemen komen en anderen in
vergelijkbare situaties niet, dat sommigen respectabele en anderen minder respectabele
oplossingen kiezen is niet alleen maar een gevolg van de materiële en relationele
positie, maar stoelt ook op de perceptie van sociale en maatschappelijke posities, identiteit, toekomstige mogelijkheden en culturele opvattingen (wereldbeelden).
In de discoursanalyse gaat het met name om de analyse van vragen als: welke regels
zijn sociaal — dat wil zeggen, binnen de vooronderstellingen van een specifiek discours
— belangrijk, hoe hangen deze onderling samen en welke handelingen zijn daarvan het
gevolg of uitgesloten. Discoursen onderscheiden zich ondermeer van elkaar omdat ze:
onderscheiden relevantiestructuren hebben met betrekking tot wat betekenisvol, rationeel en zinvol handelen is; mede daarop gebaseerd onderscheid (distincties) aanbrengen
tussen het eigen discours en die van anderen; ten opzichte van elkaar verschillende
afstanden hebben naar het dominante systeem (proces van maatschappelijke positionering). Discoursanalyse laat zien hoe sociale identiteit, (mens- en wereldbeeld), en
toekomstbeelden verweven zijn als neerslagen van socialisatieprocessen en hoe de
vormgeving daarvan constituerend is voor het discoursbepaalde repertoire van handelingsalternatieven.

5 Methodologie en analyse

47

Noten bij hoofdstuk 5

157.

In dit verband kan worden gesproken van de dubbele hermeneutiek van theorieën in sociale
wetenschappen. "Sociology, unlike natural science, stands in a subject-subject relation to its
’field of study’, not a subject-object relation; it deals with a pre-interpreted world, in which
the meanings developed by active subjects actually enter into the actual constitution or
production of that world; the construction of a social theory thus involves a double hermeneutic that has no parallel elsewhere; and finally the logical status of generalizations is in a
very significant way distinct from that of natural scientific laws" (Giddens, 1976: 146).
In vergelijkbare zin stelt Coenen: "... de onderzoeker interpreteert, in zijn poging het gestelde
probleem op te lossen door het te begrijpen en te verklaren, een reeds door de competente
actoren geïnterpreteerde werkelijkheid. De sociale wetenschapper heeft niets te doen met van
de mens onafhankelijke, vaststaande feiten. Het zijn de werkelijkheidsinterpretaties van
actoren die sociale feiten tot feiten maken. Wetenschappelijke interpretaties riskeren dus de
essentie te missen als men niet onderkent dat het om interpretaties van interpretaties gaat:
dubbele hermeneutiek" (Coenen, 1987: 10).

158.

Een dergelijke tegenstelling - objectivisme en subjectivisme - is terug te vinden in alle
sociale wetenschappen (Burrell en Morgan, 1979, in: Morrow, 1994: 53). "At one pole are
metatheories that strongly identify with positivism, hence natural scientific models of research
as the ideal way to conduct empirical research. Here the unity or identity of natural and
social science in logical and methodology is stressed. At the other extreme are those antipositivist positions that stress the complete difference between natural and social science,
holding that the latter is defined by the unique logical and methodological problems of
interpreting meanings, subjectivity, and consciousness. ...; in sociology it is associated with
the division between positivists and humanists or empiricist and interpretive sociologies"
(Morrow, 1994: 53). Met deze polarisatie verband houdend zijn, op verschillende niveaus
werkzame zijnde, vooronderstellingen als: ontologie, epistemologie, handelingstheorie, soort
verklaring verbonden (Morrow, ibid: 53-56).

159.

"Those who identify themselves with one category appear to assess the other negatively on
the grounds of some inadequacy. Notwithstanding many efforts at synthesis, quantitative
sociologists often tend to view qualitative research as imprecise, biased by researcher subjectivity, and effective for neither prediction nor generalization. At the same time, qualitative
sociologists tend to view quantitative research as grounded in a naive objectivity, ineffective
for the interpretation of insider actions, and generally unable to describe the social construction of reality. In the language of Weber, one is charged with inadequacy in terms of causal
explanation (Erklären), while the other is charged with inadequacy in terms of interpretive
understanding (Verstehen). (...) Although qualitative researchers are no doubt critical of
quantitative methods, the prevaling language of the discipline reminds us that quantitative
sociology is our dominant culture" (Morrow, 1994: 202). Dat verklaart ook vaak de defensieve houding van kwalitatieve onderzoekers naar onderzoekers werkzaam binnen de ’mainstream’ sociologie.

160.

Komter beschrijft dit onderscheid als volgt: "De extensieve benadering wordt gekenmerkt
door een bestudering van een gericht aantal kenmerken bij een voor een bepaalde populatie
representatieve steekproef; bij een intensieve benadering wordt de aspectrijkdom van verschijnselen zoveel mogelijk intact gelaten en worden veel kenmerken bij een kleine, niet voor
een bepaalde populatie representatieve steekproef of bij "cases" onderzocht" (Komter, 1983:
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202; zie verder: Schuyt, 1982: 40; Morrow, 1994: 250 e.v.; Sayer, 1992). Voorbeelden van
kwantitatief/extensief onderzoek zijn survey- en laboratoriumonderzoek met grote aantallen
proefpersonen; voorbeelden van kwalitatief/intensief onderzoek zijn participerende observatie
en diepte-interviews. Het doel van intensief onderzoek doen is het construeren van een
theorie over sociale en culturele reproduktie.
161.

"As a general reference to critical methodology, however, it (a ’critical-dialectical perspective’, S.M.) is useful as a way of rejecting the standoff between purely interpretive and positivist approaches. So in the present context is has the advantage of pointing to the possibility
of analyzing agency and structure as intertwined and mutually implicating each other. Further, this dialectical relationship between subjective and objective realities implies something
quite distinct from dividing up the world dualistically into macro and micro relations" (Morrow, 1994: 59-60).

162.

Klassiekers waarin dit standaardbeeld is beschreven zijn ondermeer: Nagel, 1961 en De
Groot, 1961.

163.

"Empirische cyclus: De meest gangbare reconstructie van de wijze waarop onderzoek en
theorievorming in de wetenschap verlopen. Beginnend bij de door waarneming en experiment
vastgestelde feiten komt men door inductie tot universele uitspraken, die na voldoende
bevestiging in empirische wetten overgaan. In de volgende fase vindt de theorievorming
plaats zó, dat de reeds beschikbare wetten kunnen worden verklaard en nieuwe hypothesen
kunnen worden afgeleid. Deze laatste worden dan weer door waarneming en experiment
bevestigd" (Koningsveld: 1977: 201).

164.

"Dat het .. hedendaagse wetenschapsbeeld ook met de termen ’standaard’, ’orthodox’ of
’received’ wordt getooid is te verklaren uit het feit, dat het de langste staat van dienst heeft,
het meest en detail is uitgewerkt en zo binnen de wetenschapsfilosofie het meest verdedigd
wordt. Het sluit mijns inziens ook zeer sterk aan bij de meer of minder intuïtieve noties, die
vakwetenschappers van hun wetenschap hebben" (Koningsveld, 1977: 59-60).

165.

"Methodological pluralism views the sciences more as a fabric of related enterprises than as
a single unity activity defined by the ’scientific method’ (Little 1991, p. 237)" (Morrow,
1994: 165).

166.

"The opposition between the universal and the unique, between nomothetic analysis and
idiographic description, is a false antinomy (Bourdieu in: Bourdieu en Wacquant, 1992: 75,
geciteerd in: Morrow, 1994: 113).

167.

"Although there have been many challenges to the positivist paradigm, the fundamental
opposition between so-called "quantitative" and "qualitative" methods remains (Morrow,
1994; 201).

168.

"Even if there is no single correct method, there are distinguishable methodological strategies
appropriate to particular questions and subject matters, depending on the nature of the object
of inquiry" (Morrow, 1994: 79).
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169.

"Niet het unieke, maar het steeds weer terugkerende handelen is van belang, waarbij men de
afzonderlijke handelingen of scènes begrijpt als uitdrukking van een onderliggend patroon.
Onder patroon verstaan we dan, afhankelijk van de aard van de handeling, het geheel van
regels en categorieën die zin verlenen aan de afzonderlijke handeling of taaluiting die wij
waarnemen. Uit deze omschrijving blijkt al dat patronen niet zichtbaar zijn maar achter het
alledaags handelen liggen. Het zijn als het ware interpretatiekaders die in en door het alledaags handelen zichtbaar te maken zijn. De methode om dat te doen wordt door Garfinkel
in navolging van Mannheim genoemd de ’documentary method of interpretation’. Hij omschrijft deze methode als volgt: ’The method consists of treating an actual appearance as "the
document of", as "pointing to", as "standing on behalf of" a presupposed underlying pattern.
Not only in the underlying pattern derived from its individual documentary evidences, but
the individual documentary evidences, in their turn are interpreted on the basis of "what is
known" about the underlying pattern. Each is used to elaborate the other’ [p. 78]" (Wesselingh, 1983: 139-140). Hester en Eglin vatten de documentiare interpretatiemethode als volgt
samen: "The descriptions form part of a ’gestalt contexture’ built upon around each case and
not separable from it, in which background and foregrond, context and particulars, mutually
constitute one another" (Hester en Eglin, 1992: 221)

170.

"The basis of qualitative analysis as interpretation theory, according to the conventional
discourse, is the determination and representation of meanings (Little 1991, pp. 66-86)"
(Morrow, 1994: 206).

171.

".... life experiences do not readily lend themselves to quantification. Thus, they are bound
to be neglected in a criminology obsessed with the mania of numbers. In an attempt to
explain why criminologists fail to study criminal’s social experiences, Lonnie Athens (1989)
cites their need to make their studies appear impressive: ’Most criminologists believe that to
be the most impressive, they must use mathematics and perform statistical analyses, the more
complex the better. But before complex statistical analyses can be performed, social experiences must be be chopped up and shrunken down into ’variables’, or discrete entities which
easily translate into numbers. (..) However, when social experiences are reduced to numbers,
the appearance of precision is almost always gained, but at the unacceptable expense of sacrificing the very heart of the meaning of the social experiences studied (1989: 19)’" (Fattah,
1993: 5).

172.

"In the case of society, for example, we necessarily assume that basic structures operate
behind the backs of agents and mediate their constructions of reality" (Morrow, 1994: 137).

173.

"By its very nature the questionnaire forces theoretical discussion into what Lazarsfeld calls
the language of variables - a language that is statistical rather than sociological" (Bertaux,
1991: 80).

174.

"The transverse (or synchronic) character of questionnaires is manifestly ill-suited to revealing the character of inherently diachronic processes (Bertaux, 1974)" (Bertaux, 1991: 81).

175.

Volgens Giddens geldt dat "... activity in microcontexts has strongly defined structural
properties" (Giddens, 1984: 141).
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176.

Het biografisch interview of vergelijkbare termen als: levenslooponderzoek, ’life history’
onderzoek, ’oral history’, ’narrative interview’ heeft meerdere doelen. "Ziel der Analyse
narrativer Interviews ist a) die Generierung sozialwissenschaftlichter Typen, b) die Herausarbeitung von allgemeinen Mustern, c) die Explikation von Strukturelementen; Narrative Interviews bieten eine Möglichkeit, den kritischen Charakter der empirischen Sozialforschung zu
erweitern, da eine wesentliche Bedingung, nämlich die "Sicht der Sache aus dem Blick der
Sache selbst", von diesem Verfahren eingelöst wird" (Haupert, 1991: 215). "Das narrative
Interview ist der "Königsweg" zur Erfassung subjektiver Perspektiven" (Haupert, ibid.: 220).

177.

"Een interview, hoe ontspannen de sfeer en de interactie ook, houdt altijd iets kunstmatigs
en wijkt af van gesprekken die in het dagelijks leven meer op voet van gelijkheid worden
gehouden. Dit heeft onder meer te maken met het belang van de onderzoeker en zijn/haar
overwicht door de in eerste aanleg formele setting. Doel is immers een informatierijk interview over het leven van de geïnterviewde, waarbij de onderzoeker het initiatief neemt en het
gespreksverloop structureert. Daar tegenover staat het inlevingsvermogen van de interviewer
en het serieus nemen van de geïnterviewde en wat hij/zij te vertellen heeft. Dergelijke interviews zijn in beginsel meer valide dan gestructureerde (Maso, 1987). Men zou kunnen stelen
dat de objectiviteit van het onderzoek de objectiviteit (mentaliteit) van de onderzoeker is.
Methodische regels zijn daarbij sturend. Er is sprake van betrokkenheid, maar met een zekere
kritische distantie, bijvoorbeeld de ophelderingsfunctie van het doorvragen of het signaleren
van tegenstrijdigheden. De onderzoeker is ervoor verantwoordelijk dat de onderzochte zonder
vertekening zich zelf laat spreken over zijn/haar belevingswerelden. In het gesprek staat het
leven van de geïnterviewde, zijn/haar ervaringen, belevenissen, opvattingen en meningen,
betrokkenheid, affectie en distantie, zijn/haar bewoordingen en accentueringen, dan ook centraal" (Miedema, 1994: 56).

178.

Ons interviewmodel gaat uit van een mondige gesprekspartner en een informeel gespreksverloop. In meer klinische situaties (patiënt - dokter; hulpverlener - hulpzoekende; verdachte politie/justitie) is de machtsverhouding wel gedefinieerd (zie voor een aantal voorbeelden
daarvan - "... the exploitation of discursive power during interrogations sequences (Molotch
en Boden, 1985)" : Lynch en Bogen, 1994: 79).

179.

Schütze onderscheidt in het biografisch (narratieve) interview bijvoorbeeld een zestal presentatieniveaus: "1. die sprachliche Präsentation; 2. die Präsentation des Selbstbildes; 3. die
Präsentation von Erfahrungs- und Ereignisketten; 4. die Präsentation von Handlungsabläufen;
5. die Präsentation von spezifischen Lebensumständen und 6. die Präsentation von Situationen hoher biographischer Relevanz" (Schütze, 1979: 44; geciteerd in Haupert, 1991: 221.
Deze auteur verwijst verder naar: Hermanns, 1981: 65 en Kieper, 1980: 44).

180.

"In het kwalitatief-interpreterende onderzoek is de analytische uitwerking van het perspectief
van de onderzoeker sterk met het analysewerk verbonden. Dit hangt daarmee samen dat in
kwalitatief onderzoek dit onderzoeksperspectief vaak vooraf slechts in beperkte mate is
uitgewerkt en tijdens het onderzoek juist moet worden toegespitst op het betreffende onderzoeksveld. De analyse is dan ook niet een scherp te onderscheiden fase in het verloop van
het onderzoek als geheel. Zij is een steeds terugkerende deelfase van de cyclus van reflectie waarneming - analyse - reflectie die de onderzoeker voortdurend doorloopt. Vanuit dit
gezichtspunt is duidelijk aan te geven welke rol het analyseren speelt: het vormt de verbinding van waarnemingsfase en reflectiefase in deze cyclus. Dit betekent dat het hierbij gaat
om de verbinding van empirisch materiaal (waarnemingen) met vragen vanuit de probleem-
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stelling en de theorie (in de zin van voorlopige antwoorden op die probleemstelling)" (Peters
en Wester, 1988: 333).
181.

"De verhouding onderzoeker-onderzochte blijkt een andere te zijn dan een volstrekt ongelijke:
ze staan op voet van noodzakelijke samenwerking" (Coenen, 1987: 133).

182.

Anna Aalten vermeldt in haar onderzoek naar levensverhalen van jonge danseressen vergelijkbare problemen. Zij stelt dan ook: "Hun gesprekken met mij zijn niet zozeer een monoloog waarin zij zichzelf presenteren, maar veeleer een zoektocht aan de hand van mijn vragen
en hun antwoorden. Een zoektocht naar een onvoltooid zelfbeeld dat in een zichtbaar proces
wordt neergezet. [..] Zij presenteren geen verhaal dat af is, maar reageren op mijn vragen en
ontwikkelen al pratend een beeld van zichzelf. Daarmee dwingen zij mij als onderzoekster
datgene onder ogen te zien dat ik eigenlijk wel weet, maar voor de duur van het onderzoek
soms graag wou vergeten: dat zelfbeeld en identiteit nooit vaststaan, maar altijd het resultaat
zijn van een dialoog die op dat specifieke moment plaatsvindt tussen onderzoekster en
onderzochte" (Aalten, 1995: 331).

183.

De redenen die werden genoemd zijn: "Geen belangstelling" (2x); "Ik vind het een inbreuk
op mijn privacy"; "Omdat ik binnenkort ga trouwen en door de drukte er liever vanaf kijk";
"Per 1-5-87 heb ik een full-time baan gekregen, dus heb ik niets meer nodig met de Sociale
Dienst"; "Geloofsprincipes. Bijvoorbeeld toekomstverwachtingen, daar kunnen we niets van
verwachten"; "Ik had geen behoefte om over zeer persoonlijke zaken met derden te spreken,
maar wens de heren succes met hun verder onderzoek"; "Privé-leven"; "Geen tijd voor. Heb
andere dingen te doen!!"; "Mijn meningen zullen de situatie ook niet kunnen veranderen";
"Ik voel er niet voor om aan dit onderzoek me te doen"; "Wegens opvoeding van 2 kleine
kinderen, 2 jaar - 3 jaar. Deze nemen veel tijd in beslag".

184.

Enkele uitspraken van respondenten illustreren dit.
"Ja, ik vond het leuk, gezellig. Is weer wat anders dan thuis zitten voor het kassie".
"Als ik de wetenschap een handje mee kan helpen dan eh.. vind ik goed, om te weten hoe
het met de hele wereld ervoor staat. Dan krijgen de mensen eh.., ja die in het normale sociale
leven aan het werk enzo zijn, krijgen toch eens een keer een andere indruk van diegenen, die
werkloos is, vind ik ja. Ik vond het wel prettig, ja. Ik denk eerst: Ik krijg een eh.. een groot
vel papier met allemaal dingetjes, dat je in moet vullen dus eh.., dat had ik verwacht ja. Net
zoals die NIPPO-onderzoeken dan eh.., krijg je ook wel eens thuis, dan moet je hele papieren
invullen".
"Het leek me wel leuk om ’s een keer zo’n gesprek te hebben. Dat eh.. trok me toch wel aan.
Je zit toch de hele dag thuis en ’t is toch een beetje wat afleiding".
"Waarom deed ik mee aan het gesprek? Ten eerste omdat ik wel vaker zo’n formuliertje
gehad heb, en ten tweede, dat mag ook wel gezegd worden denk ik, dat heb ik je zonet al
verteld, dat dit gesprek ook wel gedeeltelijk over de politiek gaat. Nou dat mag wel van mij.
Ik heb niks gunstigs over ze gezegd, Ik heb alleen de waarheid verteld. Dat mogen ze best
weten. En eh.. dat ze mogen best wel eens weten, dat het echt niet rozegeur en maneschijn
is".

185.

"Ik vond dit, ik weet niet, een soort uitdaging. Ik wist niet wat mij te wachten stond. Ik
bedoel wat voor vragen, ja, een presentje was erbij, dat trekt ook. Nou ja, je doet het voor
iemand die er een beetje gespecialiseerd in wil worden, in hoe de mensen dus leven. Daarom
heb ik dus eigenlijk meegedaan. En omdat ik, nou ja, niet wist wat er zou worden gezegd,
maar toch de meeste dingen vrij heb gezegd, niet gedwongen. [..] Ja, je steekt weer wat op.
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Je haalt weer wat naar boven, je denkt weer ’s na. Je kan over dingen praten waar je misschien nog nooit met anderen hebt gezegd. Je hebt, ik weet niet, een persoon waar je iets,
dat je vertrouwelijk kan zeggen. Tegenwoordig doe je dat niet zoveel meer".
"Uit een stukje nieuwsgierigheid, om toch eens te weten van: Nou, ja goed, wat willen ze
nou allemaal en eh.. nou, ik vind een onderzoek eh.. dit onderzoek leek me ook wel interessant om aan mee te werken. Of belangrijk, eh.. nuttig. Voor mezelf niet zozeer, maar voor
de mensen die het onderzoek houden, dus eh.., ja laat ik hier maar eens aan mee werken. En
goed, ik sta helemaal onwillig tegenover enquêtes en dat soort dingen. Maar dit gesprek was
wel lekker ontspannen, ja hoor. [..] Ja, wel zoiets, wel in de trant, ik had niet zo lang verwacht. Ik had wel gelezen, dat het vorige twee uur had geduurd, dus toen had ik, ja wel op
die tijd gerekend, maar toch eh.., ik dacht: Het zal wel een beetje meevallen. En het is ook
vrij snel omgegaan hoor, niet dat ik zeg van: Het heeft veel te lang geduurd, dat niet. Je staat
verbaasd, dat je zolang aan het woord kunt blijven hoor".
"Nou, het is toch een onderzoek wat eh.. naar mijn idee toch wel belangrijk is en ik denk dat
daar ook wel dingen uit gehaald kunnen worden, die van belang zijn, of voor eh.. of voor
de Sociale Dienst van belang kan zijn. En sowieso voor eh.. maatschappelijk leven, dat daar
wat uit kan komen. D’r zou een boek van geschreven worden, meen ik".
186.

Hieronder volgen enkele reacties van respondenten over hun beleving van het interview.
"Ik vond het een leuk gesprek. Zoiets had ik gehoopt. Meestal is het zo met dit soort gesprekken, dat je meer hoopt dan dat het werkelijk zo wordt, want meestal zijn dit soort
dingen tegenvallers. [..] Ik vind het wel een goeie manier. Alleen het blijft natuurlijk altijd
een beetje een éénrichting verkeer. Jij stelt de vragen en ik geef de antwoorden".
"Ik had het me heel anders voorgesteld, maar eh.. het is me eh.. honderd procent meegevallen. [..] Nou, zoals het van eh.. criminaliteit omdat het zo uit die eh.. brief bleek, dat het eh..
ik denk, dat ik dacht dat het meer over eh.. criminaliteit had gegaan en niet zozeer over
dingen die je doet en denkt enzo van eh.. als werklozen. [..] Toch beter dan eh.. als je
iemand een eh.. formulier laat invullen. Dan eh.. komt er denk ik toch niet zoveel naar boven
als dat eh.. persoonlijk gesprek plaats vindt. Dan eh.. komen er toch meer dingen boven
water, die eh.. misschien eh.. anders niet eh.. had opgeschreven. ’t Is in grote trekken is er
toch wel genoeg gevraagd eigenlijk".

187.

"Nou, kijk, daar ben ik ook weer heel eerlijk in natuurlijk. Normaal als je hè, dan hè, als je
met iemand praat hè, dan moet je toch goed nadenken wat je zegt en normaal, heb iemand
anders weer niks mee te maken, dat bijvoorbeeld eh.., dat ik schulden heb bij de bank of zo,
maar automatisch praat je er nou toch over".
"Wat je me gevraagd hebt, dat heb ik allemaal eerlijk verteld. En daar draai ik ook niet
omheen. Ik ben geen mens om ergens om heen te draaien. Als ik fouten maak ook, dan kom
ik er eerlijk voor uit. Daar heb ik geen moeite mee. Dat ligt, denk ik ook wel aan de persoon
die de vragen stelt. Met de een kun je beter praten dan met de ander. En met jou kon ik goed
praten".
"Ik heb daar niet veel problemen mee. Ik bedoel eh..: Iemand, die mij wat vraagt, die krijgt
van mij ook weer antwoord terug dus en als ze wat willen weten, dan mogen ze dat weten
[..] Want ik heb helemaal geen geheimen niet. Nee, daar heb ik helemaal geen problemen
mee, nee".
"Nou, waarom dat ik meedee? Ja, op de eerste plaats. Ik stond te twijfelen van: Hoe? Moet
je dus eh.., het is een stukje van je privacy wat je geeft. Moet je het weggeven of niet? Nou,
ik heb toen die brief gelezen, toen heb ik gezegd van: Ja, men wil een boek in mekaar zetten
over het reilen en zeilen van leeftijdscategorieën, en ja, ik hoor toch ook in de maatschappij
thuis, dus waarom zou ik niet meedoen?".
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188.

"Ik vond het hartstikke leuk. Verschrikkelijk veel onderwerpen. Ja, dat had ik trouwens niet
gedacht, zoveel onderwerpen niet".
"Het leek me gewoon leuk. Dan ken je eh.. praat je weer eens met iemand anders nou, kijken
hoe dat gaat. Nou, ik had verwacht om het zo te zeggen, dat het misschien een uurtje zou
duren. Ja, je weet het niet hè. Nou, ik ben toch tevreden".
"Ik vond het wel aardig, veel gepraat, wel lang, ja".

189.

"Er zijn wel mensen geweest, die zeiden: Jongen, dat moet je niet doen. Die laten dat bandje
horen aan een contactpersoon. Dat is achterafpraat enzo, maar zoiets... die angst zat er bij
mij in het begin eerst in, want toen jij zei van: Vertrouwelijk, het is voor mijzelf, voor ons
onderzoek, toen dacht ik: Ik kan snel iemand vertrouwen. Ik weet ook tegen wie ik het zeg".

190.

Ook hier geldt dat: "Het beluisteren en woordelijk uitschrijven van de gesprekken bleek,
meer dan nog verwacht, een zeer arbeidsintensieve zaak" (Kroft et al., 1989: 36). Of zoals
Südmersen (1983) het pregnant formuleerde: "Hilfe, ich ersticke in Texten" (geciteerd in:
Haupert, 1991: 213; zie ook bijvoorbeeld: Lenz, 1986: 144).

191.

Deze kwalitatieve comparatieve methode wordt bijvoorbeeld door Ragin geformaliseerd: "The
principle guiding the formulation of this appraoch was that the essential features of caseoriented methods should be preserved as much as possible. ... This is important because
mainstream statistical methods disaggregate cases into variables and distributions before
analyzing them. This practice makes historical interpretative work very difficult, if not impossible" (Ragin, 1987: x). De comparative methode heeft zijn wortels in het werk van John
Stuart Mill; de methoden van overeenkomsten en verschillen. "In the first case, two otherwise
different cases have a common outcome. Here explanation involves a search for the shared
characteristic that is the effective cause of similarity. In the case of difference, two otherwise
similar cases have a different outcome. Again the problem is finding the factor of difference
that produces the difference. Either of these strategies can be effective for generating theories
(Ragin 1987: 44-5)".

192.

Een van de problemen in de constructie van een typologie van levensstijlen is dat de te
’verklaren variabele’ oplossingsstrategie ook delinquentie en deviantie omvat. Een levensstijl
moet enerzijds de daarin geïmpliceerde delinquentie verklaren, maar anderzijds vormt in het
constructieproces delinquentie (dan wel de tegenhanger respectabiliteit) juist een onderscheidende hoofddimensie. Dit dilemma is niet ’zuiver’ op te lossen. De betekenis van delinquentie is immers ingebed in het hele handelingspatroon. Ik kan hooguit zeggen dat ik me van
deze vorm van circulariteit bewust ben. Door in de latere analyse te letten op de ordening
en betekenis van delinquentie in de verschillende levensfasen kan alsnog de relatie tussen
werkloosheid en delinquentie voor een bepaalde levensstijl onderzocht worden.

193.

Raaijmakers, in zijn onderzoek naar arbeidsethos bij schoolverlaters, stelt: "... de arbeidsoriëntatie van deze jongeren (is) op te vatten als een onderdeel van een samenhangend geheel
van waardenoriëntaties, en niet als een relatief autonome oriëntatie die een specifieke reactie
vertegenwoordigt op de opleidings- en marktsituatie van jongeren. Met andere woorden:
voorzover het arbeidsethos van deze jongeren een reactie te zien geeft op hun opleidings- en
marktsituatie is dat, omdat het geheel (of een complex) van waardenoriëntaties daarop reageert". Hij ziet deze oriëntaties: "... als representanten van een meer algemene, conceptueelmotivationele structuur van het bewustzijn van de onderzochte jongeren" (Raaijmakers, 1986:
146-147). Volgens mij kan deze ’algemene conceptueel-motivationele structuur van het
bewustzijn’ (of vergelijkbare begrippen als: ’conceptueel systeem, moreel ontwikkelingsni-
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veau’, afkomstig uit de cognitief-structurele traditie in de psychologie) gelezen worden als
equivalent aan het hier gebruikte begrip ’discours’.
194.

"Damit die Beschreibung der verschiedenen Lebensstile ihre notwendige empirische Verifizierung findet, müssen wir auf die Erhebung selber zurückgreifen. Die Korrespondenzanalyse
scheint als Methode am besten geeignet, total simul die Gesamtheit der Beobachtungen in
den Griff zu bekommen und ihre Strukturen offenzulegen, ohne dem Material irgendwelche
Voraussetzungen aufzuzwingen; die anhand dieser Methode aufgefundenen Einheiten haben
wir zu konfrontieren mit jenen, die sich ausgehend von den Einteilungsprinzipien konstruieren lassen, nach denen die Hauptklassen homogener Lebensbedingungen und entsprechender
Anpassungsprozesse, also auch Habitus- und damit Praxisformen, objektiv definiert sind.
Damit vollziehen wir, bloss umgekehrt vorgehend, denselben Prozess wie das alltägliche
Bewusstsein, wenn es gesellschaftlich konstituierte Schemata der Wahrnehmung und Wertung
auf Handlungsweisen und Merkmale anwendet und diese dann zu unterschiedlichen Lebensstilen erklärt, hinter denen es bestimmte soziale Voraussetzungen errät. [..] Tatsächlich lassen
sich in diesem Bereich fliessender Übergänge jedoch durch theoretische Konstruktion und
empirische Beobachtung verhältnismässig homogene Einheiten von Individuen isolieren, die
durch Gruppen von statistisch und soziologisch auf verschiedenen Ebenen untereinander
verbundenen Merkmalen gekennzeichnet sind, oder, wenn man lieber will; Gruppen, die
durch Systeme von Unterschieden voneinander getrennt sind" (Bourdieu, 1984: 403-404).

195.

Weber ziet ideaal-typen als een: " ... theoretische Konstruktion unter illustrativer Benutzung
des Empirischen" (Weber, 1968: 251). "Er (Idealtypus, S.M.) ist nicht eine Darstellung des
Wirklichen, aber er will der Darstellung eindeutige Ausdrucksmittel verleihen. [..] Er wird
gewonnen durch einseitige Steigerung eines oder einiger Gesichtspunkte und durch Zusammenschluss einer Fülle von diffus und diskret, hier mehr, dort weniger, stellenweise gar nicht
vorhandenen Einzelerscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen Gesichtspunkten
fügen, zu einem in sich einheitlichten Gedankenbilde" (Weber, ibid.: 235). "... ob es sich um
reines Gedankenspiel oder um eine wissenschaftlich fruchtbare Begriffsbildung handelt, kann
a priori niemals entschieden werden; es gibt auch hier nur einen Massstab: den des Erfolges
für die Erkenntnis konkreter Kulturerscheinungen in ihrem Zusammenhang, ihrer ursächlichen
Bedingtheit und ihre Bedeutung. Nicht als Ziel, sondern als Mittel kommt mithin die Bildung
abstrakter Idealtypen in Betracht" (Weber, ibid.: 237).
Ook Bohnsack gaat nader in op deze werkwijze. "Am Anfang einer idealtypischen Begriffsbildung, einer Typengenerierung steht also nicht die begriffliche Definition, vielmehr
muss der Begriff "aus seinen einzelnen, der geschichtlichen Wirklichkeit, zu entnehmenden
Bestandteilen allmählich komponiert werden. Die endgültige begriffliche Fassung kann daher
nicht am Anfang, sondern muss am Schluss der Untersuchung stehen" (Weber 1920, S. 30)"
(Bohnsack, 1991: 199; zie verder ook Wacker, 1983: 179 e.v.).

196.

"Het ’ideale’ van een ’ideaal-type’ bestaat dan hierin dat wij in de nominale beschrijving van
het begrip niet een statistische gemiddelde moeten zien van de concreet voorkomende verschijningsvormen; ’het ideaal-type’ wordt zuiver begripsmatig gesteld en kan eigenlijk niet
empirisch exact worden geformuleerd. Terecht stelt ten onzent Bakker voor de fysiologie: de
ideaal-typische voorstelling van een hart is niet verkregen door tientallen röntgen-foto’s op
elkaar te leggen; zoals getekend in een fysiologische atlas behoeft het in de werkelijkheid in
geen geval voor te komen. Het is een denkbeeld, denkconstructie; zijn functionele rechtvaardiging ligt in de bruikbaarheid. [..] De ’toetsing’ van de bruikbaarheid geschiedt bijna uitsluitend door de vraag te stellen of de maatschappelijke werkelijkheid door de aanwending van
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het ideaal-type zinvoller is geworden, of het systeem dat het type tracht te beschrijven rationeel sluitend is" (Gadourek, 1969: 55).
197.

Vergelijk het transformatieproces van het fenomeen ’story’ naar het onderzoek (inquiry)
’narrative’ bij: Clandinin en Conelly, 1994: 416.

198.

"The interview is a conversation, the art of asking questions and listening. It is not a neutral
tool, for the interviewer creates the reality of the interview situation. In this situation answers
are given. Thus the interview produces situated understandings grounded in specific interactional episodes" (Denzin en Lincoln, 1994: 353; zie verder Briggs, 1986).

199.

Handelingsrationaliteit is dus altijd contextuele rationaliteit (’bounded rationality’, sociaal
gesitueerde rationaliteit) en kan niet worden beoordeeld aan de hand van formele of universele criteria van rationaliteit, zoals in het economische model van instrumentele rationaliteit,
in rationele beslistheorieën. Het begrip ’bounded rationality’ vinden we ondermeer terug bij
Simon (1955). Herbert Simon was een van de eersten die zich realiseerde dat "... non-trivial
decision making often does not follow the rules of economic rationality" (Michon en Pakes.
1994: 19). Ook in economische besluitvormingsprocessen is volledige informatie over goederen, transacties en actoren vaak niet het geval. "In the real world the information necessary
for safe and sensible decisions is always imperfect and incomplete" (Plattner, 1985, geciteerd
in: Zutt, 1996: 14). Ondanks beperkt inzicht en selectieve aandacht volgen mensen in hun
redeneringen meestal succesvolle strategieën om hun handelen tot een gewenst eind te brengen. "De afwezigheid van een algemeen geldig rationaliteitscriterium is irrelevant. Immers,
wat in werkelijkheid rationeel is om te doen, doet niet ter zake. Van belang is hoogstens wat
(een actor) zelf als rationeel gedrag beschouwt, gegeven wat hij wil en wat hij gelooft" (Swart, 1982: 57). Handelingsrationaliteit is vooral praktische rationaliteit. ".. the choices that
social agents make in their daily life are ’not the intellectual doings of a consciousness,
explicitly positing its own goals through a deliberate selection between alternatives consituted
as such by a project, but the result of the practical operation of habitus’ (Bourdieu, 1989: 9).
So much to say that, if the social world is socially constructed, this work of construction
unfolds essentially beneath the controls of deliberation and discourse, and obeys a practical
rationality founded in the pre-reflective ’social sensitivity’ (Ostrow, 1989) that people acquire
to the social universes about them by virtue of their durable immersion in them. Competent
practice arises not out of rational choice, normative compliance or situational ’ad-hoc-ing’,
but out of what Bourdieu, borrowing the terminology of Maurice Merleau-Ponty, calls the
’ontological complicity’ between the objective structures of the external world and the
internal complex of mental and corporeal dispositions that make up the individual’s habitus"
(Wacquant, 1993: 5). De vraag is dus in hoeverre bij het individuele, praktische handelen de
regels van een discours (mede-)sturend of (mede-)constituerend zijn. Naar mijn mening
houden actoren, impliciet of expliciet, in hun handelen rekening met oordelen van belangrijke
anderen, die participeren aan hetzelfde discours waarvan ook zij deel uitmaken. Discoursregels kunnen zodanig geïnternaliseerd (’geroutiniseerd’) zijn dat het lijkt alsof het individu
eigenhandig handelt en zich niet steeds hoeft te vergewissen van de discoursregels waarin hij
ondergedompeld is. Dit laat onverlet dat het discours op de achtergrond als normstellend
kader in de dagelijkse praktijken aanwezig blijft en dat het handelen danwel de handelingsconsequenties onderworpen is/zijn aan evaluaties van mede-discoursgenoten. Binnen deze
context is ’logisch’ (voorspelbaar individueel) handelen dan ook rationeel (sociaal) handelen.
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200.

"... the researcher ... "come down" to the level of the respondent and engage in a "real"
conversation with "give and take" and empathic understanding (see Daniels, 1983). This
makes the interview more honest, morally sound, and reliable, because it treats the respondent as an equal, allows him or her to express personal feelings, and therefore presents a
more "realistic" picture than can be uncovered using traditonal interview methods. (...) The
researcher must adapt to the world of the individuals studied and try to share their concerns
and outlooks. Only by doing so can he or she learn anything at all" (Fontana en Frey, 1994:
371).

201.

"Discourse analysis takes as its unit longer segments of texts or rhetoric, oscillating between
the structure of the argument to the impact or meaning of it" (Manning en Cullum-Swan,
1994: 475).

202.

"It is very difficult to study direct, lived experience, because language, speech, and thought
mediate and define the very experience one attempts to describe" (Denzin en Lincoln, 1994:
356).

203.

"... individual speakers disappear into discourse patterns (Moerman, 1988)" ((Manning en
Cullum-Swan, 1994: 468).

204.

Voor eventuele controle daarop verwijs ik naar de uitgebreide beschrijvingen van de levensstijlen in: Miedema, 1994.

205.

"For the ethnomethodologists, words are essentially indexical expressions; expressions whose
meaning relies on the context in which they are used in such a way that attempts to delineate
the meaning of words in some more general way are both misleading and incomplete"
(Wootton, 1975: 19).

206.

Over normatieve gebeurtenissen kunnen mensen in interactie tot overeenstemming komen.
Vooronderstelling is dat de gespreksdeelnemers (in voor hun normale situaties) in staat zijn
tot competent taalgebruik. "... the way in which language is used in normal situations can be
explained on the much weaker assumption that the speakers of the language are in sufficient
agreement about the ’use’ of words (what they refer to, what they imply, etc.) to prevent
misunderstandings (Lyons, 1968: 412, in: Wootton, 1975: 35; zie ook Habermas en diens
theorie van het comunicatieve handelen (1981)).

207.

Zie voor voorbeelden van de werkwijze van etnomethodologen: Wootton, 1994 (chapter 4);
Lynch en Bogen, 1994; Sacks, 1992; Maso, 1984).

208.

"Hartung (1965), for example, claims that delinquents use aspects of conventional ideology
(such as theories of cultural deprivation) as excuses for their misdemeanours when dealing
with agents of social control and, by implication, that such accounts would not necessarily
be given to, say, their peers" (Wootton, 1975: 86).

209.

Rationalisaties en neutralisaties worden gebruikt om delinquente handelingen te verontschuldigen of goed te praten, waardoor het geloof in morele juistheid van de geschonden regel in
meer algemene zin gehandhaafd kan worden. ’Natuurlijk is stelen slecht, maar...’ en dan
volgt de verdedigingslijn. Soms kan dit gebeuren voordat de handeling gepleegd wordt - men
creëert dan als het ware een vrijbrief voor zichzelf door het verwijderen van morele obstakels
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-, soms nadat men het delict heeft gepleegd - een vorm van achteraf rechtvaardiging. Zo
stellen Sykes en Matza, dat: "... many delinquents do experience a sense of guilt or shame,
and (that) its outward expression is not to be dimissed a purely manipulative gesture to
appease those in authority" (Sykes en Matza, 1957: 664-665). Sykes en Matza besteden onder
meer aandacht aan: ’denial of responsibility’; ’denial of injury’; ’denial of the victim’;
’condemnation of the condemners’; ’the appeal to higher loyalities’. Zie voor een andere
visie: Hirschi’s sociale controle theorie, 1969: 24-26.
210.

"... the rationale for considering members’ interpretations of events and inductive classification procedures is that they generate a more valid and powerful conceptual apparatus such that
subsequent theoretical work is likely to be more succesful" (Wootton, 1975: 101-102).

211.

"From the perspective of intensive research designs, each case resembles others of that type,
which allows construction of limited generalizations, as well as explications of the individual
case" (Morow, 1994: 251). "One cannot even begin to describe a "case" without a sense of
"types" of cases and their shared properties..." (Morrow, ibid.: 252).

212.

Deze oriëntaties en de daaronder te rubriceren aspecten komen natuurlijk niet uit de lucht
vallen, maar maken onderdeel uit van onze ontwikkelingssociologische en thematisch-gestructureerde interview-lijst. In beide gevallen kunnen ze worden gezien als attenderende begrippen.

DEEL 2: LEVENSSTIJLEN NADER BEKEKEN

In dit deel sta ik stil bij de zes typen levensstijlen van werkloze jongvolwassen mannen,
die ik op basis van het onderzoeksmateriaal heb onderscheiden. In de hoofdstukken 6
t/m 11 worden deze beschrijvingen gepresenteerd. De individuele citaten zijn bedoeld
om het discourseigene van een levensstijl te benadrukken. De citaten worden weergegeven tussen dubbele aanhalingstekens. In de opbouw van de diverse hoofdstukken
wordt in principe een vergelijkbare volgorde aangehouden.
In het slothoofdstuk van dit deel geef ik een korte samenvatting van de geconstrueerde
levensstijlen.

Hoofdstuk 6

Type I: de levensstijl van ongebonden marginale werklozen1

6.1

Inleiding

Deze jongens groeien op in gezinnen aan de onderkant van de samenleving. Kenmerkend voor dit stratum is hun marginale maatschappelijke positie. Deze marginaliteit
kent door zijn klassespecifieke inbedding een structureel karakter. Deze positie vertaalt
zich ook in cultureel opzicht. Het discours van deze ’onderklasse’ is relatief gesloten
en vindt zijn uitdrukking in een specifieke levensstijl waarin handelingsalternatieven
traditioneel ingeperkt zijn.213 Individuele mobiliteitsroutes daargelaten — bijvoorbeeld
de mogelijkheid van ontsnappingsroutes via deelname aan hogere vormen van onderwijs
— is het nog steeds zo dat gegeven achterstanden en achterstellingen generationeel
worden gereproduceerd. Deze (intergenerationele) reproduktie is niet statisch; ook bij
deze levensstijlen is er sprake van transformatie en ’modernisatie’. Ondanks deze
processen kan gesteld worden dat het discours van deze levensstijl pragmatisch-realistisch is en voortborduurt op dat van het ouderlijk milieu. Wanneer ik in het volgende
hoofdstuk de levensstijl van type II bespreek — ook deze vormt onderdeel van de
marginale arbeidersklasse — dan zal duidelijk worden dat met name de afwezigheid
van de oriëntatie op huwelijk en gezin als centrale levensopgave — kortweg, de irrelevantie van een relationele identiteit — kenmerkend is voor de levensstijl van type I.

6.2

Oriëntatie ouderlijk gezin

De opvoeding in deze gezinnen is te karakteriseren als een bevelshuishouding, het
afdwingen van gehoorzaamheid op basis van macht/fysieke kracht door de ouders. Met
name in de primaire socialisatiefase moeten de kinderen zich houden aan de door de
ouders gestelde regels. De meer pedagogische (middenklasse) ’principes’ die zich
baseren op communicatie en argumentatie — een meer psychologische aanpak — zijn
afwezig. "Nou, ik kon bijna niks met hun bespreken, als je het daar op gooit, dan bijna
niks nee".
De opvoeding is erop gericht kinderen vroeg zelfstandigheid bij te brengen. Deze
zelfstandigheid is niet zozeer gericht op de ontwikkeling en articulatie van een eigen

1.

Dit type is gebaseerd op een tweetal respondenten, te weten: R08 en R41.
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mening (mondigheid), maar vooral op zelfredzaamheid in meer fysieke zin. Ze worden
in hun doen en laten nauwelijks gecontroleerd. Dit houdt in dat met name in de secundaire socialisatiefase deze jongens ruimte krijgen — en deze ook nemen — om hun
eigen gang te gaan; de bevelshuishouding functioneert dan niet meer. Binnen dit milieu
is het afdwingen van gehoorzaamheid dus vooral gebaseerd op de toepassing van
masculiniteit en fysieke superioriteit. Gezagsverhoudingen zijn positioneel bepaald:
vrouwen zijn ondergeschikt aan mannen en kinderen aan hun ouders. Wanneer de bevelsstructuur (controlemacht) van de ouders deze basis verliest — bijvoorbeeld door
verlies fysiek overwicht, moeders die er alleen voor staan door scheiding, vaders die
werkloos zijn (wegvallen kostwinnersrol) — versterkt dit het verzelfstandigingsproces.
"Nou toen ik een jaar of veertien, vijftien was toen heeft m’n pa een keer proberen mij
een klap te verkopen. Dat is hem heel raar bekomen toen. Heeft ie nooit meer geprobeerd". In zekere zin leiden deze jongens een niet langer door volwassenen gecontroleerd bestaan. Straffen, het corrigeren van ongewenst gedrag, haalt dan ook weinig uit.
"Nou ik heb al heel vroeg aangeleerd, hier is het gat van in en daar is het gat van uit
(wijst op zijn beide oren). Ik trek me d’r heel weinig van aan hoor".
Door de losse gezinsstructuur en de relatief onderontwikkelde affectieve relaties zijn
deze gezinnen te kenschetsen als ’kostgangersgezinnen’. In de onderlinge omgang
overheerst een instrumentele visie: een ieder bemoeit zich met zijn eigen zaken, men
is vooral gericht op de eigen problematiek, het nastreven van eigen voordeel enz.,
kortom: leven en laten leven. Het gevoelsleven van de overige gezinsleden, hun emoties, problemen, is geen gespreksonderwerp. "Daar (relatieproblemen ouders) heb ik ook
nooit naar gevraagd, bemoei ik me ook niet mee".
Het organiserend principe dat daaraan kan worden verbonden is de zoëven besproken
eis van zelfredzaamheid. "En zo ik zei: Ik heb jong geleerd om mijn eigen problemen
proberen op te lossen dus eh...". Deze zelfredzaamheid is voor deze jongens synoniem
met enerzijds een houding van onverschilligheid, anderzijds met die van stoerheid
(’macho’-kwaliteiten). Ook naar vrienden pantsert men zich tegen een teveel aan emotionele betrokkenheid. Andere daarmee verbonden aspecten zijn bijvoorbeeld: een zekere
militantie naar autoriteiten; een wantrouwende houding ten opzichte van onbekenden;
een zekere afstandelijkheid in het inlevingsvermogen naar problemen van anderen. Het
bewaken van de eigen autonomie — of anders gezegd, het leven in eigen regie — is
de overlevingsstrategie bij uitstek. Deze notie komt dan ook in allerlei toonaarden in
de interviews naar voren. De eis van zelfredzaamheid omvat dus niet alleen financiële
onafhankelijkheid, maar ook sociale en emotionele autonomie. Ze hebben het gevoel
er alleen voor te staan. Dat houdt ook in dat je je naar anderen toe minder hoeft te
verantwoorden. Dergelijke ervaringen leiden ertoe dat ze gevoelens van onzekerheid
maskeren; zo kunnen (durven) ze zich emotioneel niet zwak op te stellen. "En alleen
in uiterste noodgevallen dan, hele goeie kameraad, die je wat zei, maar die vertelde je
dan ook maar de helft. Niet echt veel, alleen als het je effe heel hoog zat, een paar
woorden d’r over praten en dan had je ook al weer wat anders".
Een ’keerzijde’ is dat ze moeizaam (hechte en duurzame) bindingen aangaan. De consequentie daarvan is dat er weinig significante anderen (betrekkingspersonen) zijn. Daar-
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mee vervalt ook de normatief-morele voorbeeldfunctie (rolmodel) van respectabele
significante anderen. In hun milieu is eerder sprake van contra-voorbeelden. "Ik ben eh..
het buitenbeentje, van de hele familie zo’n beetje dan hoor. M’n pa z’n kant niet, m’n
moeke z’n kant zeg maar, meer criminelen in het vak".
Het zelfhandhavingsprincipe kent door zijn absoluut karakter tevens een zekere starheid;
men heeft weinig oog voor compromissen of alternatieven. Op keuzes terugkomen
gebeurt niet gemakkelijk. "Kijk, d’r zijn wel jongens die hebben mij verlinkt, maar eh..
die komen mij echt niet weer voor de voeten, hoor. Die blijven wel uit de buurt. D’r
zijn jongens die durven niet meer in Drachten te komen. Dat is iets, dat moeten ze bij
mij niet flikken, dan word ik gevaarlijk". Door de relationele gezinsproblematiek — een
onontwarbare kluwen van ruzies, scheiding, geweld — in combinatie met existentiële
onzekerheden als werkloosheid, bestaansonzekerheid en persoonsgebonden disfunctioneren door bijvoorbeeld alcoholproblemen, enz. is er vaak sprake van éénouder-gezinnen,
waar meestal de vrouw de verantwoordelijkheid voor draagt. In conflicten of na scheiding kiezen ze vaker partij voor moeder. Van hun vaders hebben ze geen hoge pet op.
"Ik zie m’n vader gelukkig niet meer. Ik denk dat als ik hem tegen kom, dat ik eh.. d’r
wel eens in kan meppen. Nou mijn broertjes die zijn van mij welkom, maar die komen
niet. Nou dat moeten ze ook zelf weten. Heb ik totaal geen moeite mee, maakt me
helemaal niet uit. [..] Zij(n moeder) begrijpt ook niet dat ik daar niet heen ga. Ze zegt:
Ik heb nooit geweten dat jij zo hard was. Nou, daar kom je nou mooi achter dan. Maar
ja, dat leer je door de jaren wel".
Door dergelijke ervaringen ontwikkelen ze een pragmatische en rigide houding waarin
een combinatie van strijdbaarheid en fatalisme doorklinkt: dingen lopen nu eenmaal
zoals ze lopen. "Alles wat ik tot nu toe behaald heb, heb ik zelf behaald en eh.. daar
heb ik zelf achter gestaan. En als ik eh.. daar nou al eh.. spijt van zou hebben en dat
ik daar al mee ga zitten, ik bedoel: Waar blijf ik dan. Ik bedoel: Dan kan ik van alles
wel spijt hebben". Terugkijken heeft geen zin. "Geweest is geweest, dat ken je niet
veranderen. Ik leef in de realiteit. De realiteit is het heden, dat is de realiteit. En niet
waanbeelden in de toekomst en niet dingen die gebeurd zijn in het verleden. Die kun
je toch niet meer veranderen. Je kan ze hooguit gebruiken voor aanwijzingen om het
beter te doen in de toekomst. Maar verder ken je ze niet meer gebruiken en veranderen
ken je het ook niet".
De anticipatie op eventuele handelingsconsequenties is gering. Impulsiviteit, hedonisme
en een kort-termijn perspectief zijn daarvoor illustratief. Anderen de schuld geven past
daar niet in: ook als het tegenzit blijf je zelf verantwoordelijk. "Och nee, wat moet je
die mensen (ouders respondent) kwalijk nemen als ze niet beter weten. Ze hebben
proberen d’r te van te maken wat er van te maken valt. Ja, ze hebben geprobeerd wat
ze konden en d’r is weinig goeds uit voort gekomen". Dit sluit overigens niet uit dat
ze bijvoorbeeld in hun latere justitiële contacten een strategisch gebruik kunnen maken
van het excuus van gezinsomstandigheden e.d. In die zin ontwikkelen ze, naast hun
straatwijsheid, ook een vorm van ’welzijnswijsheid’.
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Onderwijsoriëntatie

Het volgen van onderwijs wordt vooral gezien als het moeten uitzitten van de leerplicht.
"Als ik nou dertien was geweest en ze hadden me werk aangeboden had ik het ook
aangenomen. Was ik niet naar school gegaan, echt niet". Na de basisschool is, gelet op
hun milieu van herkomst, het LBO (nu VBO) de meest voor de hand liggende keus. In
hun perspectief is werken vooral met de handen werken; vandaar ook hun voorkeur
voor praktische kennis en praktijk-vakken. "Ik wou d’r zelf ook heen, maar och, ik wou
het voor mezelf niet te moeilijk maken. Ik ben geen theorie-mens, ik moet het van de
praktijk hebben. Ik moet het met m’n handen doen".
Het hebben van diploma’s wordt niet zo belangrijk gevonden. "Maar van de andere
kant, als ik het afgemaakt had, denk ik, had ik toch ook geen werk gehad". Daarmee
vervalt het (extrinsieke) nut van de vervolgopleiding. In hun ogen is de intrinsieke
waarde van het doorleren eveneens gering. Je zou kunnen zeggen dat hun leerschool
vooral de straat is (’street-wisdom’). Het gebrek aan onderwijsstimulering, ouderlijke
controle, hulp bij het huiswerk e.d. sluit daarbij aan. "Ik vond werken veel belangrijker.
Nu nog trouwens. Ik zie nog niks in diploma’s, want je moet tegenwoordig om cassière
te zijn, moet je al HAVO hebben, dus ik vind het gewoon maf".
Als ze, hoewel nog leerplichtig, werk kunnen krijgen dan nemen ze dat. "Ik heb dus
ook geen diploma. Zo’n drie maanden voor de examens kreeg ik een, stond een advertentie in de krant, heb ik gesolliciteerd. Ik kwam binnen en werd gelijk aangenomen".
Dergelijke beslissingen nemen ze zelf. "Hebben we d’r (zonder diploma van school
gaan) nooit over gepraat. Moei je zelf weten eh.. werd niet over geluld bij ons. Dat
maak ik zelf wel uit. Gelukkig wel. Ik hou er niet van dat mensen me willen dwingen
om iets te doen wat ik zelf eigenlijk niet doe".

6.4

Oriëntatie leeftijdgenoten

Mede door huiselijke en woon-omstandigheden als onderlinge ruzies van de ouders
trekken ze vroeg op met allerlei leeftijdsgenootjes. In hun adolescentiefase raken ze
steeds meer ’peer’-gecentreerd. Vrienden kennen ze vooral door gezamenlijke activiteiten op straat en hun kameradennetwerken zijn dan ook buurtgeoriënteerd. Vrienden van
school vertonen daarmee een zekere overlap. "We kwamen mekaar meestal in het dorp
tegen en dan gingen we ergens heen enzo. Ja, we had.., dat was dan toevallig. We zijn
wel eens met een club van twintig man weggeweest. Die kenden mekaar dan allemaal.
Waar gaan jullie heen? Nou gaan daar en daar heen. Ja, wij ook. Nou gaan we met z’n
allen heen. Nou klaar toch. Meer toeval ja. Dat heb ik ook liever".
In de onderlinge omgang wordt de ’pikorde’ (status) bepaald door een zeker bravouregedrag en fysieke zelfhandhaving. Vrienden zijn er, zoals al aangegeven, niet om over
persoonlijke zaken te praten, maar vooral om dingen mee te doen. In die zin sluiten ze
makkelijk contacten, maar deze zijn wel uitwisselbaar. "Kijk, want ik ben zelf, nou eh..
ja, getapt niet want dat is wat anders, maar vlot. Ik ken snel met iemand opschieten".
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Ze spreken zelf dan ook eerder van kameraden dan vrienden. "Je kunt het leven zo
moeilijk maken als je zelf wilt. Ik ben maar zo: Ik laveer overal een beetje tussendoor
en dan kom ik er langzamerhand wel eens. Ik heb nooit zo lang problemen. Als ik
problemen met personen heb, praat ik het even uit als het lukt en zo niet, dan moeten
ze maar bij me wegblijven".
Als ze ouder worden en gaan deelnemen aan het uitgaansleven doen ze allerlei nieuwe
contacten op, maar ook dan selecteren ze elkaar op elementen uit hun levensstijl. Er is
weinig oriëntatie op specifieke jeugdsubculturen en daarmee verbonden stijluitingen.
De participatie aan het verenigingsleven is laag; ze hebben moeite met verplichtingen
en aan autoriteit van ’leiders’. "Nou ik heb een tijdje gevoetbald en eh.. altijd ruzie met
de scheidsrechter".
Door de relatieve ongestructureerdheid van kameradengroepen kunnen ze verschillende
activiteiten ontwikkelen en naar eigen believen in- en uitstappen. Veel activiteiten
komen toevalligerwijs tot stand; men treft elkaar op straat en besluit dan iets te gaan
doen. Imponeer- en kickgedrag, ’impression management’ vormen daar onlosmakelijk
deel van uit. Een voorbeeld daarvan is het opvoeren van een brommer. "Ik had hem
nog geen week thuis, toen reed ie honderdtien. Ze hebben me nooit kunnen pakken
trouwens met opgevoerde brommer. Ik ben één keer opgepakt. D’r zat een haarscheur
in de achteras. Ja, het is onverantwoordelijk rijgedrag, andere mensen in gevaar brengen. Daar kreeg ik een boete voor, maar omdat ze niks kunnen vinden hebben... Ik
bedoel: Gewoon even pesten". In die zin wordt er veel ’geouwehoerd’ en kunnen
activiteiten soms (ongewild) uit de hand lopen. Knokken beperkt zich vooralsnog min
of meer tot geritualiseerd imponeer-gedrag, maar soms wordt het menens. "Nou enkele
keer wel, dan kwamen die jongens uit andere dorpen weer, die zouden ons daar even
wegschoppen, hè. Nou ja, en dan was het weer feest. Hebben trouwens in die zaak, is
nog maar een keer wat vernield toen, maar eh.. deden altijd buiten, d’r uit!".
Hun ’culturele’ belangstelling is vrij gering en uitgaan is vooral stappen, achter de
meiden aangaan en lol maken. Alcoholgebruik, gebruik van drugs, knokken, straatbaldadigheden zijn daarmee verbonden en bepalen mede de reputatie en groepsloyaliteit; naar
buitenstaanders sluiten ze de rijen. Op hun deviantie en delinquentie kom ik nog terug.
"Maar eh.. alleen al door de criminaliteit en eh.., omdat ik een paar keer hier iemand
eh.. best heb nagekeken. Heb ik een naam gekregen. Maar ja, ze hebben meestal niet
door dat die mensen, die een pak slaag krijgen dat ook wel verdiend hebben, want ik
ram er niet zo maar op, echt niet. Totaal geen behoefte aan, maar ik ben wel korter. Ik
ken niet eh.., ja als ik de goeie mag, kan ik veel meer verdragen, maar vreemdelingen
die hoeven bij mij echt niet te veel grappen uit te halen. Dan waarschuw ik ook maar
een keer, in principe. Ik heb vroeger ooit es drie keer gewaarschuwd, toen had ik een
mes in m’n donder. Ik zeg: Ik waarschuw in het vervolg maar één keer. Eh.., daar
wordt over gepraat, iedereen praat er op het laatst dan over hè".
Wanneer ze relatief jong uit huis gaan en op zichzelf gaan wonen dan wordt het patroon iets huiselijker (eigen huishouding, tv-kijken, bij elkaar op bezoek), maar, zeker
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als ze werkloos zijn, blijven uitgaan en open staan voor allerlei experimenten, handeltjes drijven e.d. belangrijke waarden. "Nou ja, ik heb wel vrije tijd. Ik bedoel: Ik doe
het huishouden en dan eh.. wat er overblijft, dan ja. Ik heb genoeg kennissen en vrienden waar ik naar toe kan gaan, waar ik mijn tijd kan verdrijven". "Vrije-tijdsbesteding,
wat is vrije-tijdsbesteding? Ik heb hele dag vrij. Je hebt elke dag toch vrij. Hobby’s,
echte hobby’s heb ik niet, liever met handel bezig".

6.4.1

Vormen van deviantie en delinquentie

Wanneer ze zich in de secundaire socialisatiefase bevinden, kent hun vrije-tijd nauwelijks meer een inkadering in het gezin. Het gebrek aan huiselijke gezelligheid, de
huisvestingssituatie (bijvoorbeeld geen eigen kamer), interne gezinsproblemen, een
houding van afscherming (gesloten gezinsklimaat, geen vreemden over de vloer) spelen
daarbij een belangrijke rol. Ze creëren dan hun eigen, informele sociale jeugdruimte,
gedeeld met vriendengroepen, waarin plaats is voor experimenteergedrag (de vrije-tijd
in eigen regie), status- en identiteitsverwerving. Dergelijke vriendengroepen zijn, zoals
we al hebben gezien, relatief los gestructureerd en ’boezemvriendschappen’ komen
weinig voor. "Eh.. vrienden? Heel veel kennissen, dat wel maar echt vrienden, niet echt.
Nee, daar heb ik ook geen behoefte aan. Ik heb liever de meeste contacten toch wat
oppervlakkig".
Het gezamenlijk rondhangen op straat, dollen en ouwehoeren, is een soort toeëigening
van de publieke ruimte. De activiteiten daar kunnen overlast veroorzaken en door hun
zichtbaarheid reacties oproepen als meer politiecontrole, negatieve beeldvorming.
Scharnierpunt is het handhaven van een ’macho-reputatie’. Wanneer deze jongens zo’n
vijftien, zestien jaar zijn, gaan ze compleet hun eigen gang. Focal-concerns in deze
periode zijn brommers (sleutelen, opvoeren, handelen) en stappen. Stappen is vooral lol
beleven (kick-gedrag, drinken, achter de meiden aan). "Ja, wat is veel. Kijk, de ene ken
wel twintig potjes bier en die ander ken na vijf wel bezopen wezen. Nou de ene keer
had ik drie op en dan dacht ik van: Ik hoef niet meer. Maar het is ook wel gebeurd dan
had ik veertig op".
Hun reputatie in kameradengroepen (status) is, zoals al meerdere keren benadrukt,
vooral gebaseerd op bepaalde macho-kwaliteiten als: voor jezelf opkomen, ook in fysiek
opzicht, durven meedoen (groepsloyaliteit), en je niet laten verneuken. "Eh.. echt beruchte naam niet, maar ook van: Vreet maar niet teveel bij hem uit, want hij ken je zo
neer meppen. Hij houdt er niet van. Ik had dan de naam van: Als ze me kwaad maken
dat ik wel eens vreemd kon slaan. Dat wisten ze allemaal wel. Je moest me niet kwaad
maken".
Wanneer ze werkloos worden, ze zijn dan zo’n twintig, eenentwintig jaar, krijgt de
’vrije’ tijd een meer absolute waarde. De invulling daarvan spoort steeds minder met
een conventioneel bestaan en de daarbij horende tijdsstructurering. Een ander met de
vrije-tijd verweven aspect is hun delinquentie. Ze zien dan (vermogens)delinquentie
steeds meer als een aanvullende of alternatieve bron voor inkomensverwerving.
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In de secundaire socialisatiefase plegen ze allerlei vormen van deviant en delinquent
gedrag. Onderdeel daarvan is ook het experimenteren met verschillende soorten drugs.
Vaak beginnend als begeleidingsverschijnsel van het stappen, gebeurt de introductie
meestal door oudere kameradengroepen. Willen ze erbij horen dan is meedoen bijna
niet te vermijden. Maar hun nieuwsgierigheid hangt ook samen met impulsief hedonisme en behoefte aan exploratie. Het soort drug waar ze kennis mee leren maken, is tot
op zekere hoogte toevallig. Gebruikelijk is evenwel het beginnen met speed of hasjiesj.
"Een jaar of veertien, vijftien. Eh.. speed. Ik had eh.., die jongens, ik ging toen wel met
de jongens om. Die waren een aantal ouwer dan mij, die gebruikten het wel. De eerste
keer toen zaten ze dat op te snuiven. Kijk d’r naar, ik zeg: Word je daar lekker van. Ik
heb toen vroeger al gezegd: Ik wil alles een keer proberen wat er te koop is. Nou ze
zeiden: Ja, je kickt er van op. Nou geef mij ook maar een snuif". "Ja, eerst hasjiesj.
Daar ben ik mee in aanraking gekomen, voor het eerst. Het effect merkte ik wel meteen. Dat vond ik wel fijn".
Het proberen van harddrugs en het optrekken met gebruikers uit de ’sien’ is vaak een
volgende fase. Dit is een nieuwe spannende ervaring en het profileren van een zekere
’coolness’. "Toen eh.. kwam ik met eh.. andere jongen (..) en die zat in de heroïne
bezig en eh.. ja, ik wou ook proberen, waarom niet en eh.. nou toen zat ik aan de
heroïne".
Ze definiëren zichzelf niet als verslaafd; dit zou immers een andere vorm van afhankelijkheid betekenen. "Eh.. ik heb een, nou behoorlijke tijd heb ik heroïne gebruikt. Daar
ben ik in één keer acuut weer mee gestopt. Toen kreeg ik zelf door dat het bijna te laat
was en de jongens die ik daar van ken, die zijn bijna allemaal nog steeds aan de heroine. Die kom ik een enkele keer, kom ik ze tegen. Dan vragen ze: Gebruik jij nog?
Nee. Nog steeds niet, niet meer. Dat kunnen ze zich niet voorstellen. Maar ik ben in
één keer mee gekapt, dat gaat me te ver. Ja, ik ben in een keer gestopt, zelf. Ik had een
maand of vijf, zes, zeven gebruikt. Ik heb in één keer gekapt". Om niet te afhankelijk
te worden van één bepaalde drug, gebruiken ze meerdere drugs naast elkaar. "Ik ben
polydruggebruiker is mij verteld. Polydruggebruiker is iemand, die allerlei soorten drugs
gebruikt, niet specifiek één soort. Nou, ik gebruik meerdere soorten, ik gebruik alles".
Natuurlijk dreigt ook hier het gevaar van doorschieten in ’scoorgedrag’ en verloedering.
Zo geven ze, als ze heroïne gebruiken, de voorkeur aan chinezen (het roken van heroine) boven spuiten. "Dat heb ik altijd hooggehouden, ik wil geen naald in mijn donder.
Ik ben er niet benauwd voor. Maar eh.. ik wil gewoon geen naald in mijn donder. Ik
weet, ik heb alles nagelezen en ik weet wat voor gevolgen zo’n spuitje heeft. De eerste
keer is het van: Ach ja, ach gaat wel. De tweede keer dan weet je wat voor werking
het heb. Dan weet je waar je op letten moet en wat de kick is, en de derde keer denk
je van: Jonge, jonge, maar dit is het hoor, hé. Nou, dat is zo lekker en dat kan nog wel
een keertje en nog een keertje". Het ’reguleren’ van het druggebruik hangt ook af van
aanbod, financiële mogelijkheden en het ontdekken van verslavingsgevaar. "Verleden
jaar of eerverleden jaar zat ik daar nog tegenaan, maar dat heb je toch zelf in de hand.
Junks zijn gewoon aanstellers. Ja dat zijn grote aanstellers. Als je nou niet ken scoren
en je kan verdomme, je hebt het geld er niet voor en de middelen zijn er niet voor en
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eh... Nou, als het er niet is dan is het er toch niet, klaar. Ik bedoel: Je hebt toch eh..
veertien, vijftien jaar of zestien jaar, nee achttien jaar had ik toen geleefd zonder heroïne. Ik bedoel: Dan kan ik toch wel zonder heroïne doorgaan".
Hun druggebruik willen ze dus, tot op zekere hoogte, onder controle kunnen houden.
In hun onmiddellijke omgeving zijn genoeg negatieve voorbeelden van ’junks’. Zover
willen zij het niet laten komen. "Ik ga d’r ook bij voorbaat niet zoveel mee om, echt
stevige gebruikers niet. Dan word je weer te veel in de verleiding gebracht om zelf ook
steeds weer meer te nemen. Ik zie ze nog wel eens maar eh.. ze bieden mij ook wel
eens aan. Ik weiger, absoluut. Ik ben gestopt omdat het te ver ging. Ik heb nou het
gevoel als ik eh.., ik kan wel zeggen ik wil weer eens één proberen, maar ik heb net
het gevoel of zou die ene me dus echt over die drempel helemaal heen kunnen halen.
Ik begin er gewoon niet aan, is makkelijk zat. Ik heb dus wel gehad dat eh.. zaten ze
te chinezen naast me, dan gebruikten ze dus naast me. En dan zit je (kijkt verlekkerd),
nee, dan kijk je de andere kant maar effe op".
De consequentie van het minderen van drugs is meestal het meer gebruiken van alcohol. Ook hier moet weer een balans worden gevonden. "Zuipen, blowen, alles en de
laatste tijd, nou ik weer gestopt ben met blowen drink ik weer redelijk, ja. Nou ja, elke
dag toch wel wat jenever en wat bier, ja. Ik word er ook niet anders van. Hoe meer ik
zuip hoe rustiger ik word".
In meer algemene zin is hun delinquentie in eerste instantie leeftijdsgebonden. Door
hun omgang met groepen lotgenoten en oudere kameraden worden ze op jonge leeftijd
geïnitieerd in allerlei vormen daarvan; er is dan vooral sprake van primaire (leeftijdsgebonden) delinquentie. In de secundaire socialisatiefase zijn de politiecontacten meestal
nog incidenteel en hangen deze vaak samen met het opvoeren van brommers en andere
zichtbare ’bagateldelicten’ als vernielingen. Na verloop van tijd tekent een beginnende
’criminele carrière’ zich steeds meer af. Verwervingsaspecten, imponeergedrag en
reputatiehandhaving — joy-riding, geweldscriminaliteit-, vallen in deze beginfase nog
vaak samen. "Die jongens die met mij omgaan en die mij kennen, die weten wel dat
ik met zwaardere jongens in aanraking kom enzo. Omdat ik eh.., die houden automatisch al een beetje zo van: Oh, die (naam respondent). Oe eh.. anders haalt hij zijn
maatjes op of zo. Ze laten mij m’n gang maar gaan, hè". Ze zien zichzelf niet als
agressieve uitlokkers. "Ik geef liever een glaasje bier weg dan dat er gemept moet
worden. Maar als ze me moeten hebben dan ken het, echt. Dan loop ik er niet voor
weg. Ik geef ze altijd de gelegenheid om d’r onder weg te, onderuit te komen op een
elegante manier, dat ze niet voor paal staan of wat dan ook, hè. Ik wil desnoods wel
een glaasje bier aan bieden of wat dan ook, maar als ze echt willen, dan: Kom maar
mee naar buiten. En dan niet dreigen van: Ik pak je morgen of zo, dan direct afmaken".
Het lijkt wel alsof ze bijna als vanzelf bij allerlei knokpartijen betrokken raken, maar
hun uitgaansgedrag, alcoholgebruik en provacatief optreden zijn duwende elementen.
"Een vechtpartij op straat. Een maat van mij kreeg plotseling klappen. Waarom eh..,
helemaal geen waarschuwingen niks, staat daar een gast met een stok te rammen. Nou
ja kijk, ken ik moeilijk zien, dus ik begin ook te rammen. Komen er nog twee van die
gastjes aan, begon ik nog harder te rammen. Nou toen heb ik die ene heb ik best
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toegetakeld (ziekenhuisopname, S.M.), ik heb het zelf niet gemerkt hoor. Op straat nog
werd ik gearresteerd".
Justitieel gesproken lopen de geweldsdelicten meestal met een sisser af. De interactie
tussen ’dader’ en ’slachtoffer’ en escalerende omstandigheden zijn juridisch niet altijd
te ontrafelen. "Nee (voor geweldpleging) ben ik nooit voor geweest. Hebben ze me wel
proberen aan te smeren, maar dat lukte niet. Was een vechtpartij op straat. Openbare
geweldpleging noemen ze dat dan. Ze zouden mij er in lullen maar dat lukte niet. Ik
had twee getuigen, die eh.. mochten niet op komen dagen, die waren ook niet opgeroepen voor de rechtbank. Met de advocaat van het gerecht hebben we zitting verdaagd.
Toen heb ik er nog een advocaat bij gehaald, dus toen had ik twee advocaten, plus die
twee getuigen. Toen zaten ze vast, ja".
Een belangrijk bestanddeel in hun delinquentie vormen de verschillende vermogensdelicten. Na verloop van tijd bezondigen ze zich in toenemende mate daaraan, met name
diefstal en inbraak. De introductie naar de meer serieuze vormen van (vermogens)delicten is opnieuw een soort ’leerproces’ via reeds ’geschoolde’ delinquente vrienden. "Ja,
was ook een vaste groep, maar die kwamen dan wel eens effe bij mekaar en dan vertellen: Nou, ik ben daar ook heen geweest en daar is zoveel te halen. En die ander die
was daar geweest en die had weer zoveel gepikt enzo. Nou op een gegeven moment
denk je van: Nou als het zo makkelijk gaat, dan moet ik ook maar es. Nou de eerste
keer dat ik een kraak zette had ik vijft.., vijfenveertigduizend gulden te pakken. Ik zei:
Nou dat ken vaker (lacht), ja. Was m’n allereerste kraak. Hebben ze me ook nooit voor
gepakt. Ze weten wel dat ik gedaan heb, maar ze kunnen niets bewijzen".
Hun delinquentie is nu niet meer puur leeftijd-en groepsgebonden, maar krijgt een meer
individuele verankering in hun levensstijl. Het gaat nu vooral om het geldelijk gewin.
Ook dealen past daarin. "Ik leerde jongens kennen en die hadden speed en eh.. dat wou
ik ook wel proberen. Ik dat proberen en zo ben ik er ingerold en ja, het moest bekostigd worden, dus begon ik erin te dealen, en nou ik verdiende er wel aan". Alhoewel
ze, en zeker in de beginfase, optrekken met meer delinquente leeftijdgenoten proberen
ze deze toch op afstand te houden. Er is dan ook meestal weinig solidariteit. De participatie aan meer delinquente netwerken gaat gepaard met meerdere risico’s. Eén daarvan
is het risico om verlinkt te worden. "Iedereen die kwam bij me en toen nou, ja, die
junks die aan de heroïne zaten die waren op laatst, die werden opgepakt en hebben mij
verluld. D’r waren een stuk of vijftien verklaringen voor mij, tegen mij op het bureau.
Toen ben ik opgepakt, nou binnen tien dagen was ik weer vrij gelaten". Een andere is
het risico om zelf slachtoffer te worden. Als je weet wie de dader is, moet je iemand
wel terugpakken. "Als strafmaatregel dan doe ik het wel. Als één je bij de poot heeft
gehad of zo, of je verlinkt heeft, dan haal ik het huis leeg. Blijft er ook niks staan. [..]
Dat is twee keer gebeurd dat ik iemand het hele huis leeg heb gehaald. Die had mij bij
de poot gehad. Eh.. die had een videorecorder bij mij uit huis gestolen. En ik wist het
zeker, hij was gezien en hij wou niet toegeven. [..] Ze hebben me ook nooit gepakt,
maar zijn huis was leeg en ze hebben mij nooit gepakt. Nee, dat is simpel zat".
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Als er al justitiële reacties zijn dan zijn deze in het begin nog mild. Als ze blijven
recidiveren, dan is het evenwel gedaan met de lankmoedigheid. "Tja, eh.. dat moest
allemaal voorkomen voor de kinderrechter en eh.. daar werden toen alle zaken besproken altijd. Nou, dan krijg je meestal een waarschuwing enzo, maar toen moest ik echt
voor het eerst, moest ik van mijn leven zitten in de bajes. Ik moest anderhalf maand
zitten".
Dergelijke ervaringen worden gezien als leergeld. In hun ’kosten- en batenanalyse’, een
rationele afweging van verlies- en winstposten, zien ze dat ze relatief vaak de dans
ontspringen — het fenomeen van de niet-ontdekte delinquentie -danwel, zeker in de
beginfase, relatief licht gestraft worden. "Ik was wel vaker opgepakt enzo, maar waren
allemaal eh.. winkeldiefstalletje, inbraakje daar en het stapelde maar op en het stapelde
maar op en toen zei de rechter echt van: Nou is het afgelopen. Gewoon van eh..: Nou
moet je het maar voelen. Nou moet je gaan zitten en toen ben ik inderdaad, want altijd
was alles geseponeerd, toen ging ik zitten en dat was de eerste keer dat ik ging zitten,
maar daarna heb ik nog van alles uitgevreten. En eh.. toen omdat ik andere jongens ook
allemaal zag in de groep enzo, toen zag ik wel hoe het rechtssysteem hier in Nederland
werkte. Ik bedoel: Als je nou een inbraak pleegt dan krijg je er dertig dagen voor, maar
als je nou tien inbraken pleegt en dat valt onder dezelfde rechtszitting, dus eh.. ik doe
nu een inbraak en ik word er voor opgepakt dan krijg ik daar, zeg maar, een maand
straf voor. Als ik eh.. binnen een tijdsbestek van een half jaar, voor dat het nog voor
de rechter komt, nog eens een dertigtal inbraken pleeg en dat komt onder dezelfde
rechtszitting te vallen. Dat werd bij de kinderrechter, was het altijd zo van eh..: Nou,
en alles wat je tot nu toe gedaan hebt valt onder deze rechtszitting en boem. Dat is toch
een dom systeem. Dat werkte gewoon eh.. van eh..: Breek maar los, breek maar in en
weet ik veel van allemaal wat".
Na verloop van tijd treedt er een zekere (proto)professionalisering op; ze weten wat ze
wel en wat ze niet moeten doen. Ze geven de voorkeur aan baar geld als buit, ze
kunnen werken op bestelling (helerscontacten), worden selectiever in hun keuze voor
een doelwit, werken liever alleen, vermijden geweld, hebben geen gestolen spullen
thuis, enz. Verder hebben ze een open oog voor eventuele gelegenheden en objecten.
Daarbij zeggen ze de voorkeur te geven aan bedrijven boven particulieren; ze breken
bij individuele burgers liever niet in. Ter illustratie een kleine staalkaart van uitspraken
hierover. "De beste kraken zet je altijd alleen, liefst ga ik alleen. Eh.. minder kans dat
je eh.., je wordt niet verlinkt". "Ik heb m’n ogen en m’n oren altijd open. Komt ook
door handel, met handeltjes denk je automatisch, nou dan hoor je hier eens wat, hoor
je daar eens wat, dus eh.. altijd bijblijven hè". "Ik heb vaak ingebroken om geld. Hier
in Drachten, eh.. dertig, veertig (keer). [..] Ik heb nooit in huizen ingebroken. Het was
altijd in bedrijven. Ik bedoel: Bedrijven die krijgen het terug van de verzekering en eh..
bedrijven dat is eh.., daar weet je zeker dat er ’s avonds niemand is. Ik bedoel: Dat is
allemaal veel safer". "Bij mij in huis, ik kan zoveel gestolen spullen krijgen als ik wil,
bij mij in huis staan geen gestolen spullen. Ik wil geen gestolen spullen hebben, daar
heb je niks aan. Daar kunnen ze je op pakken, maar ik wil in huis wel dingen stelen
als iemand dat tegen mij zegt van: Eh.. jat dat even voor me, dan krijg je zoveel geld.
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Nou, dan jatte ik dat wel, wat kon mij dat schelen. Haal jij even een kleuren-tv voor
me op. Nou, dan haalde ik een kleuren-tv op, scheerapparaten, pickups en eh.. weet ik
veel wat ik allemaal weggehaald heb". "Meestal wel iets waar je denkt van: Daar ligt
geld of eh.. dingen die ik eh.. dus dezelfde nacht nog verkopen kan. En ik heb ook wel
op bestelling gewerkt. [..] Eh.. nooit bij particulieren, altijd bij zaken, kantoorgebouwen.
Veel bij bedrijven meestal, of bijna altijd bedrijven, kantoorpanden. Als je wist wat een
computertje oplevert en beeldschermen worden veel gevraagd, printers worden veel
gevraagd. Ik heb wel complete kopieermachines weg gebracht. Gewoon een busje huren
en dan er in stouwen ’s nachts en weg brengen". Onderdeel van het professionaliseringsproces is het bekend raken met het helerscircuit en het werken op bestelling. "Nou
ik eh.., je hebt wel vaste adressen maar ik had ook verschillende die eh.. ik belde ze
op: Heb je nog wat nodig? Of ze belden mij op: Kun je dat leveren? Dat had ik liever,
dat ze mij opbelden. Het liefst op bestelling. Ik wil er niet een dag mee in huis zitten
of zo. Nee, dan ben je wel een beetje dom bezig. D’r zijn genoeg gasten die doen het
wel. Die jatten een computer, die hebben hem twee, drie weken in huis staan. Nou die
gasten zijn ook niet normaal. [..] Nou tips, nee niet echt. Als er wat was dan deden ze
het liever zelf natuurlijk. Want anders krijg je alleen maar tipgeld natuurlijk". "Nou, het
liefst geld en anders iets wat grote waarde heeft, waarvan ik weet dat het grote waarde
heeft zeg maar. Ik zal nooit geen onbenullige spullen mee nemen, echt niet, zoals radio
enzo, dat neem ik niet mee, ben je gek. Wat moet je er mee. Die dingen kun je op de
rommelmarkt voor een tientje, vijftien piek kopen".
Doordat ze regelmatig aangehouden worden — het zijn zo langzamerhand oude bekenden van politie en justitie — raken ze bekend met de procesgang en worden ze ’justitiewijs’; ze leren het klappen van de zweep. Ze weten wanneer ze wel en wanneer ze niet
moeten meewerken, ze kennen hun rechten, ze zoeken rechtsbijstand via een vaste
advocaat, ze weten hoe ze hun verhaal (’zieligheid’, ’ongelukkige jeugd’, tehuisverleden) moeten verkopen en hoe ze zich moeten opstellen, ze weten de hulpverlening in
te schakelen, ze tonen hun ’goede wil’, enz. Ook hier weer een serie uitspraken. "Verschillende keren, paar dagen achter mekaar, vier dagen. Je went er aan. Ja eerlijk, je
went er aan. Ik was pff, zeventien. Toen heb ik maar een paar uur vastgezeten, maar
later, na m’n twintigste, eenentwintigste, zat ik regelmatig, vier, drie, vier dagen vast.
Ik heb ook wel eens tien dagen vast gezeten. Wel eens veertien dagen. Ja, dan vragen
ze gewoon verlenging aan hè. Dat is heel makkelijk. Ze mogen je honderdenzes dagen
vasthouden zonder dat je voor de rechter komt. Honderdzevende dag moet je voor de
rechter, anders moet je vrijgelaten worden. Ja, die wet ken ik uit m’n hoofd". Dat lange
voorarrest van deze respondent had te maken met een drugzaak. "Voor eh.. zeg maar,
ze probeerden te pakken met dealen, wat ze nooit hebben kunnen bewijzen, dus ik heb
het ook niet gedaan (lacht). Ja dus, zo denken zij dan. Terwijl ze zelf wel beter weten
in feite dus. Zo lang het niet bewezen is mogen ze niet zeggen. [..] Nee, speed alleen
maar. Heroïne wil ik niet dealen. Ik gebruik het zelf niet, ik wil het een ander ook niet
aansmeren". "Nou kijk, als het toch al op papier staan dan eh.. zelfde verhaal vertellen
voor de rechter, maar het is wel eens, als ze de zaak niet kunnen bewijzen, dat ik eh..
keihard d’r wat anders van maak. Dat is eh.. dan een bepaalde gang van zaken, zal ik

118

Het peilen van de diepte

maar zeggen". "Van zielig, hoe ben ik er ingerold en weet ik veel allemaal. Wat waren
de mogelijkheden voor mij enzo. Ik bedoel: Dat gooi ik dan open op tafel en dan eh..,
ja ik heb er spijt van. Ja natuurlijk heb je er spijt van, natuurlijk. Nou dat liet ik ze ook
merken. Dat ik er wel spijt van had en dat het niet meer voor zou komen enzo. Dat
vertel ik ze ook wel. Maar ik bedoel: Ik ging gewoon weer verder met mijn leven zoals
mijn leven was. Ik bedoel: Ik ga gewoon weer lachend verder. Ik bedoel: Dat is weer
een periode, dat is weer achter de rug. Ik ben er voor gepakt en ja stom dat ik er voor
gepakt ben. Nou ja jammer, klaar. Er wordt niet meer gedeald, nou over".
Wanneer de mogelijkheid zich voordoet, geven ze de voorkeur aan een alternatieve
(taak)straf. "Ja dienstverlening is een heel goed iets. Je hebt wel een straf en toch kun
je op een of andere manier jezelf een beetje meer waar maken met die alternatieve
straf".
Het begin van de werkloosheid kent weliswaar de nodige negatieve bijeffecten als
verveling, geldgebrek, veel op stap gaan, een grotere onverschilligheid, maar pas in
tweede instantie treedt er een versnellerseffect, een kwalitatief omslagmoment, op. De
delinquentie verhardt zich en raakt verstrengeld met druggebruik en criminele ’vriendengroepen’. "Dan was ik honderdzeventig gulden, was ik eh.. tot laatst was ik gewoon
kwijt in de week, aan stuff. Ja, dat, ik wist het op te brengen en ik kon veel poffen".
Dit poffen kan natuurlijk niet oneindig. "Er kwam een maat van mij vrij en die dealde
wat in heroïne en zo. En die gebruikte het zelf ook en die kwam bij mij op bezoek. En
daar kreeg ik gratis wat heroïne van. Maar een hele week lang gebruiken, maar op het
laatst was het zo van eh... Dan zei ik van: Nou kom, zal ik vanavond even wat ophalen,
ja, ja, ja, kan wel. Ik hup er naar toe. Kan ik ook poffen? Nee, ik kon niet poffen. Dan
dacht ik al van: Godverdorie, ik moet maar inbreken, weet je wel. Ik moet maar geld
scoren. Waar moet ik toch geld vandaan halen? Hunnie hadden ook wel geld nodig dat
zag ik ook wel. Ja, hun moeten ook weer nieuwe kopen. Ik bedoel: Je kan niet altijd
blijven poffen". "Ik ben een tijdje portier geweest, ook zwart. Dat is het (naam café)
hier en eh.. dat was een sinister sfeertje wat daar in die kroeg hing. Veel drugsfiguren
die komen, niet dat het daar gebruikt werd of verkocht werd, maar die veel kwamen.
Dus die hadden veel meer contacten mee, was makkelijker aan te komen en toen, ja
dan begin je meer te gebruiken. Kom je krap in het geld en toen kwam ik helemaal op
het criminele vlak". Ze lopen daardoor het risico opgezogen te worden in de meer
criminele, lokale subculturen."Ik heb eh.. heel, heel ander soort kennissenkring dan eh..
toen ik aan het werk was. Meer drugsgebruikers eh.., ook werkelozen, criminelen. [..]
Dan (toen hij nog werk had, S.M.) ging je daar niet mee om hè. Je hoorde d’r gewoon
niet bij. Als je dan zei van: Ik heb werk, dan zeiden ze: Hè? Als je in die klassen werk
hebt, nou dan kijken ze vreemd aan. ’t Zijn bijna allemaal werkelozen. Als ze dan wat
verdienen is het meestal op eh.. verkeerde manier". "Omdat, hoe meer je d’r mee
omgaat, hoe linker dat je zelf wordt om gepakt te worden. Waar je mee omgaat word
je mee besmet, zeggen ze dan. Hoe vaker dat zij het doen, hoe vaker wil je het zelf ook
doen. Dan wordt het een prestigekwestie en dat wil ik niet. Zij doen het nog regelmatig
ja. Ik, noh een enkele keer. Is wel minder geworden".
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Ten tijde van het interviewen geven ze aan wat gas terug te hebben genomen. "Ze
denken dat ik heel rustig ben geworden, ben ik in feite ook wel. Veel rustiger dan ik
eerst was. Ik vreet nog wel eens wat uit of zo dus hè, maar niet zo opvallend meer,
veel rustiger, veel relaxter. Ik neem de tijd er voor. Is nou lang zo vaak niet meer. Ken
beter zeggen: Is nou een enkele keer". Ze relativeren nu ook meer hun delinquente
identiteit, maar zichzelf helemaal vrij pleiten doen ze niet. "Ja je bent het eh.. nou
eigenlijk niet meer. Ik weet niet, ergens wel, ergens niet. Paar jaar terug wel, ja. Toen
was ik een echte crimineel ja. Ja, toen zag ik zelf ook van: Nog even en eh.., ik weet
niet, ken ik wel een bende oprichten hier, want ze komen allemaal naar me toe met
handel. Ja dat is op een gegeven moment wel zo".
De dreiging van zwaardere sancties (strengere straffen) speelt in dit proces van herbezinning een duidelijke rol. "Ik heb nog niet gezeten. Vrijspraak en voorwaardelijke
straffen en eh.. proeftijd. Dienstverlening heb ik gedaan. Zolang ik maar niet hoefde te
zitten want dat was m’n enigste zorg". Toch houdt deze dreiging niet in dat ze absoluut
geen delinquentie meer plegen. "Ik deal niet meer. Alleen als ik echt, dringend geld
nodig heb wel, dan wel. Of als ik geld omhanden heb en ik heb niet genoeg geld om
handen dan koop ik weer tien of twintig gram en dat verkoop ik weer, maar eh.. ik ga
niet echt meer dealen, echt niet, is gebeurd". Hun delinquentie krijgt daardoor een
instrumenteler en calculerender, men zou ook kunnen zeggen: reflexiever, karakter. "De
rechter die zei laatst eens een keertje tegen mij, van eh..: (naam respondent), wanneer
houdt dit nou eens een keertje op? Ik bedoel eh..: Dan weet ik wel voor m’n eigen van
eh..: nou hoef ik nog maar eens een keertje voor te komen en dan kan je wel zielig
gaan zitten doen over je verleden enzo, dan denken ze ook van: Bekijk het maar. Nou
moet je, nou moet je het voelen ook, ja". Er ontstaat een zekere noodzaak om meer
omzichtig te werk te gaan. "Ik kreeg op een gegeven moment, kreeg ik te horen op het
politiebureau: Nou we hebben het vermoeden dat jij de leider bent van een georganiseerde bende hier in Drachten. Ik dacht: Nou moet ik uitkijken, want nou gaat het mis.
Daar had ik het helemaal niet op staan, vond ik helemaal niet leuk. Ja, je lacht wel
even stom als je dat hoort van.., Huhuhu, ben je gek of zo, maar was helemaal niet zo
leuk meer. Maar dat laat je natuurlijk niet blijken, nooit".
Ze houden, ook als ze wat gas terug nemen, een zekere mate van onverschilligheid. De
consequenties van bepaalde gedragingen worden op de koop toe genomen. Als ze een
bekeuring krijgen dan betalen ze deze bijvoorbeeld niet. "Ik bespaar nog wat, nou de
soos gaat gewoon door, waar maak ik mij eigenlijk nog druk om. Twaalf dagen ben je
er effe tussenuit, je bent effe, je hebt je eten en drinken heb je op tijd eh... De bajes
hier in Nederland is zo makkelijk, ik lig de hele dag op mijn nest. Ik heb nog maar net
verleden jaar, heb ik nog maar net, heb ik het weer gedaan. Moest ik weer een week
zitten of zo voor een bekeuring. Ja rijden in een auto, nou dat is een weekje zitten".
Ook deze houding impliceert een vorm van calculerend bezig zijn. "Het is goedkoper
rijden. Door mijn hele leven heb ik gekeken: Het is goedkoper rijden zonder rijbewijs
als met, dat ligt aan het systeem. Met rijbewijs is het duurder, is het duurder. [..] Nou
stap ik smoordronken achter het stuur van een auto ja. Ik koop een auto van twee

120

Het peilen van de diepte

bankjes, daar ga ik in rijden. Is niet gekeurd, zit niet in de verzekering, niet in wegenbelasting, hup daar rij ik mee. Ik gooi er benzine in. Het enige wat ik kwijt ben is die
twee bankjes van die auto en benzinekosten. Nou benzinekosten ben je toch kwijt als
je een rijbewijs hebt. Ten eerste moet je rijbewijs halen, dat kost geld. Je verzekering
kost geld, wegenbelasting kost geld. En de auto moet APK-gekeurd zijn, dus een dure
auto. Nou koop ik een auto van twee bankjes. Die is niet gekeurd, daar heb ik geen
verzekering, daar heb ik geen eh.. wegenbelasting. Daar spring ik zo achter het stuur.
Nou word ik gepakt. Ik doe afstand van de auto, dat is allemaal dan eh.. verloopt het
proces verloopt soepeler. Je bent meewerkend op het bureau eh... Ik ben zes keer
gepakt, ik ben drie keer veroordeeld. Die andere drie keer die zijn gewoon zo van de
baan. Nou eh.. je wordt gepakt met een sloot drank op, nou dat eh.. mijn rijbewijs
kunnen ze niet innemen, ik kom meteen weer vrij. Ik ken de volgende dag ken ik, zeg
maar meteen weer achter het stuur springen, want het is precies hetzelfde, ik rij toch
zonder rijbewijs. Ik bedoel: Ik krijg er geen extra douw voor. Ik krijg gewoon een paar
honderd gulden boete, nou een paar honderd gulden boete, zeg maar dat je zeshonderd
gulden boete krijgt. Dan denk je van: Goh zeshonderd, maar zo denk ik helemaal niet.
Zeshonderd gulden is bij mij twaalf dagen zitten. Nou dan ga ik twaalf dagen zitten.
Ik bedoel: Kost en inwoning heb ik gratis".

6.5

Arbeidsmarktoriëntatie

Als ze werk krijgen, is dat vaak aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Daarover zijn
ze realistisch. Hun werkeisen zijn dan ook niet hoog, maar het werk moet wel een
zekere vrijheid geven en het liefst hebben ze buitenwerk. "Buiten hè, dat bevalt me
vooral en gewoon vrij". Dat dit soort werk (ongeschoold, laag betaald) nogal wat
inconveniënten kent en veelal fysiek belastend is, deert hen niet. Tot op zekere hoogte
zoeken ze daarvoor compensatie in de vrije-tijd. "Je hebt werk. Je hebt weiniger kans
om uit te gaan. Als je dan uit gaat, spring je ook echt uit de band dan. Even eh.. ontladen van de spanningen van de hele week, hè". Het doen van fysiek zwaar werk spoort
tevens met hun houding van mannelijkheid. "Nou, zwaar was het wel. Het is lange
uren, lange dagen en lopen, lopen, lopen. Ja, zwaar". Hun ’bedrijfsloyaliteit’ is gering.
Omgekeerd geldt hetzelfde: als er geen werk meer is dan worden ze ook zonder pardon
afgedankt. "Je bent op een gegeven moment dan ben je gewoon aan de slag, eh.. beëindiging werktijd. Nou, en toen was er geen werk meer voorhanden, eh.. heel simpel in
feite, maar ja, zo komt het er wel op neer".
Als ze binnen de lokale arbeidsmarkt elders meer kunnen verdienen, doen ze dat.
Voorts liggen aan de vele baanwisselingen vaak conflicten ten grondslag. In die zin is
hun allergie voor gezagsverhoudingen onderdeel van hun militante opstelling. Dat deze
houding contra-produktieve effecten heeft, maakt hen niets uit. "Na een half jaar kreeg
ik ontslag. Dat was ook niet zo heel lang. Ja, ik ben er maar weg gegaan want anders
had ik de baas in mekaar getrimd. Die dacht, dat ie een geintje met me uithaalde op
een avond. Toen moest ik m’n excuses aanbieden. Ik zeg: Doe ik niet, echt niet, nooit
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niet. Maar toen ben ik in overleg met z’n vrouw, ben ik op gehouden. Heb ik wat geld
gekregen, extra".
Een andere factor voor het krijgen van ontslag kan druggebruik zijn of ze nemen zelf
ontslag omdat ze een gevangenisstraf moeten uitzitten. "Daar heb ik ontslag genomen
omdat ik toen moest zitten. Ik heb eh.. toen ik die afspraak (vonnis rechter, S.M.) te
horen kreeg, heb ik ruim van te voren ontslag genomen. Ik dacht van: Dan leef ik er
nog even een tijdje op los en dan eh.. dan kan ik zitten en dan hup dan kom ik weer
vrij. Dus ik heb gewoon ontslag genomen, zo tegen de wil van de baas in en dat vonden ze helemaal niet leuk dus. Ik heb gewoon de schepen achter mij verbrand. Ik heb
gewoon gezegd: Nou moet je luisteren. Ik moet over een paar maandjes zitten. Ik wil
nou ontslag nemen, ik wil nou er op los leven. Ik moet zes weken zitten en dan zien
we wel weer hoor".
Zolang er ruim werk voorhanden is, stuiten dergelijke beslissingen niet op grote problemen. "Het was in die tijd kon je, het werk lag voor het oprapen". Ze zijn immers
bereid, onder voorwaarden van redelijke betaling, buitenwerk en vrijheid, om bijna alle
soorten ongeschoold en semi-geschoold werk aan te pakken. "Toen heb ik zelfs eh.. als
grondwerker gewerkt, antennekabel leggen. Nou, je hebt werk dus eh..".
Negatief gesteld zou men kunnen zeggen: twaalf ambachten, dertien ongelukken. Positief is echter dat ze zichzelf niet als werkschuw of als beroepswerkloze definiëren. "Als
ze nou zeggen: Je moet weer als grondwerker. Ook best, ga ik ook direct aan de slag.
Wat dat betreft heb ik helemaal geen voorkeur. Het gaat erom, zit ik op het werk". "Ik
wil best mijn handen laten wapperen, maar dan moet het wel leuk werk zijn, waar ik
zelf zin in heb. En meestal eh.. als ik trouwens, het maakt niet zoveel uit hoor, als ik
werk heb, pff.. het gaat zijn gang wel. Ik werk wel goed, daar heb ik geen probleem
mee. Ik weet precies wat mijn rechten zijn, ik weet precies wat een baas tegen mij kan
zeggen en wat ik moet doen. Wat ik eh.. kan laten en eh.. wat, ik bedoel: Daar hou ik
me ook precies aan".
Als een reguliere baan (tijdelijk) niet aanwezig is, kan zwart werken soelaas bieden.
Soms als overbrugging naar een meer reguliere baan, soms als bijverdienste naast de
uitkering. "Ondertussen heb eh.. vuilnisman heb ik zwart gewerkt. Zwart geld verdiend.
[..] En eh.. effe kijken wat heb ik nog meer gedaan. Ja van allerlei soorten werk, zwart
werk. Hier werken, daar werken, zus werken, zo werken".
Hun werkloosheid stoelt in het begin niet zozeer op een gebrek aan inzet, maar eerder
op een gebrek aan competenties en sociale vaardigheden om een baan vast te houden.
Een ander nadeel is dat er weinig ’arbeidsmarktkennis’ voorhanden is. Wanneer ze
ontdekken dat het economisch tij hen niet meezit dan ontwikkelen ze een meer geresigneerde houding. "Ja, je berust d’r in hè. Nou honderd procent berust je er toch niet in
in feite, maar je accepteert het wel meer". "Serieuze sollicitaties, ik heb eh.. één keer
serieus gesolliciteerd in zes jaar".
Niet alleen hun arbeidsmarktpositie is zwak (opleiding, arbeidsverleden, leeftijd), maar
ze beschikken ook over weinig hulpbronnen en netwerken (bemiddeling, voorspraak,
tips). Ze trekken veelal met andere werklozen op. "Meestal moet je het hebben van
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vrienden en kennissen maar eh.. ook niet zo’n vetpot. [..]. De laatste jaren ontzettend
vaak (afgewezen, S.M.). Ik heb ook wel eens ruzie om gehad. Ja toen was ik een jaar
of drieëntwintig, bijna vierentwintig en daar kwam ik bij iemand solliciteren. Hij zegt:
Hoe oud ben je precies? Ik zeg: Drieëntwintig, word binnenkort vierentwintig. Hij zegt:
Ben je mij te oud. Nou ik zeg: Moet ik met pensioen of zo? Ja, zo kwam dat er uit. Ja
toen werd die gast wat opgefokt, geloof ik. Toen ben ik er maar uitgelopen. Ja, moet
je te veel kosten, hè. Kijk, drieëntwintig jaar moet je het volle loon hebben". Als ze al
solliciteren, is het vooral zelf erop afstappen; schriftelijk solliciteren komt weinig voor.
"Toen was er een baantje vrij en daar zou ik samen met mijn maat naar toe, eh.. bouwbedrijf. Daar ben ik maar toegeweest maar die waren al voorzien of zo, weet ik veel.
Die had geen werk voor ons. [..] Ik hou niet van dat schrijven, het moet persoonlijk.
Moeten ze me wel of moeten ze me niet. Klaar, dat wil ik meteen horen".
Na verloop van tijd slagen ze er niet in opnieuw een baan te vinden en ontdekken ze
tot de groep (langdurig) werklozen te behoren. "Ik heb ook nog werk gehad bij het
dakbedekkersbedrijf. Ja zekers, dat was mijn laatste baantje, mijn laatste werk geweest.
Een paar maand, zoiets, weet ik veel. Vaak zat gesolliciteerd, maar ik ben nu zes, zeven
jaar werkloos". Gelet op hun geringe arbeidsmarktkwalificaties zijn ze te kenschetsen
als niet-bemiddelbaar. De animo om te solliciteren neemt af en solliciteren krijgt een
ritueel karakter (een nominaal voldoen aan de sollicitatieplicht).
Ze zoeken nu naar andere bezigheden en inkomstenbronnen. Alternatieven als werken
voor een uitzendbureau of het doen van vrijwilligerswerk worden afgewezen. "Dat (het
doen van vrijwilligerswerk) zie ik niet zitten. Ik weet het niet. Eh.. bij mij is zo:
Werken daar moet je geld beuren, dat is altijd zo geweest. Niet voor niets doen". Met
het werken voor een uitzendbureau hebben ze slechte ervaringen; ze vinden vooral dat
ze uitgebuit worden. "Dat ging via Start-uitzendburo. Werk ik nooit meer voor trouwens, nee, troep. Ze zeggen dat ze d’r zelf niks aan verdienen maar ho, ho, ho, dat heb
ik even nagecheckt zelf. Nou je kunt het nooit bewijzen, maar ik weet van mezelf wel
dat ik veel te weinig kreeg. Nou, dat hebben zij er tussen uit gehaald, dat ken niet
anders".
Vervolgonderwijs, met als doel een betere kwalificatie voor de arbeidsmarkt, is in hun
ogen geen reële optie. Het waren toch al niet zulke ’leerders’. "Nou ik weet het niet
hoor, want ik eh... Als ik omscholing ga, dan ga ik wel in uitkering omhoog maar eh..
wat krijg ik ervoor terug. Ik ben veel blijer zo met mijn vrije-tijd. Ik kan zelf alles
indelen zoals ik wil. Kan zelf bepalen wat ik wil, ik geniet gewoon van het leven. Ik
heb alles wat ik wil". Het feit dat ze geen duidelijk omlijnde beroepsperspectieven
hebben, speelt daarbij eveneens een rol. "Ja wat voor opleiding moet ik dan volgen. Ik
zou niet weten wat voor opleiding ik zou moeten volgen, echt niet. Ik zie mezelf nog
niet een opleiding eh.. diploma halen".
Hun traditioneel arbeidsethos transformeert zich dan na verloop van tijd richting bezigheidsethos, een vorm van ’hosselgedrag’. Zwart werken is nu niet langer een overbrugging gedurende perioden van kortdurende werkloosheid, maar een alternatief voor
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regulier werk. "Ik heb eh.., ik scharrel van alles bij elkaar". Het hosselen betekent ook
dat legale en illegale inkomensstrategieën in elkaar overvloeien (zwart werken, onjuiste
opgaven woonsituatie bij de Sociale Dienst, handeltjes drijven, dealen in drugs, vermogensdelinqentie). "Ik dacht: Ik kom voorlopig niet meer aan de bak. Toen ging ik ook
het criminele vlak op enzo. Niet zo weinig trouwens. Ja, ik was al werkloos, niks te
doen enne eh.., ja, je krijgt toch een klap enne eh.. ja, toen ging het best eh.. mis".
Er af en toe iets zwart bij ’scharrelen’ wordt genormaliseerd. "Vind ik eh.. onbenullige
bedragjes, dat moet toch eh... Kijk, dat loopt niet in de honderdjes, echt niet". Behalve
het kunnen aanbieden van kwalificaties waar vraag naar is, is een ander probleem dat
ook hier relevante netwerkcontacten gering zijn. Ze hebben weliswaar een uitgebreide
kennissenkring, maar de daar aanwezige ’hulpbronnen’ zijn gering. Op reguliere basis
zwart werken, vinden ze te riskant; nadelen zijn ondermeer kans op betrapping, teveel
de aandacht op je vestigen, strafkorting krijgen, uitbuiting door malafide werkgever. "Ik
wil dat safe spelen. Als ik het wil doen, dan moet ik ook op safe spelen en anders dan
hoeft het voor mij niet. Ik bedoel: Ik kan, ik kan morgen wel zwart werken, dat weet
ik ook wel, kan wel een bank of twee, drie in de week verdienen. Maar dan loop ik het
risico, dat ik gesnaaid wordt. Wat heb ik daar aan. Daar koop ik toch niks voor. Ja, de
risicofactor speelt bij mij een hele grote rol. Want ik weet wat mijn rechten zijn, ik
weet wat de soos z’n rechten zijn. Ik weet het precies hoe hun dat uitzoeken en eh..
toestanden. Met een controle snappen. Ik bedoel, dat eh..: Ik werk het liefst in NoordHolland, werk ik zwart en eh.. ik bedoel: In de hele wijde omgeving is niemand die me
kent daar. Ik bedoel: Zien ze me daar rondstappen, dan ken je een valse naam opgeven.
Mogelijkheden, die zijn er genoeg. De risicofactor is te groot".
Een ander nadeel van zwart werken, ook gegeven het risico, is dat ze vinden dat ze te
weinig verdienen. "Ik zeg zelf wat ik moet verdienen. Voor minder doe ik het niet. Ik
noem een prijs en als ze daar niet mee akkoord zijn, dan niet. Laat dan maar, dat is
heel makkelijk". Ze willen zich niet laten uitbuiten. "Voor een lange tijd achter mekaar?
Nee. Als ze bij me komen bij wijze van spreken, voor drie maanden zwart werk hebben. Ik zeg: Nou ja, zet me maar op papier. Ik wil geen drie maanden zwart achter
mekaar werken, echt niet. Nee, dan krijg je wel te weinig. Als je het dan uitrekent ook.
Daar begin ik echt niet aan".

6.6

Huwelijksoriëntatie

In hun omgang met de andere sekse — ook hier weer ontmoetingen op straat en in
uitgaansgelegenheden, via vrienden — domineert een macho-houding. Als ze een relatie
krijgen/hebben, dan grotendeels op hun voorwaarden. In die zin bewaken ze vrij rigide
hun eigen onafhankelijkheid en vrijheid. Wordt de relatie vaster dan kunnen ze eventueel gaan samenwonen. "Ik heb er aardig wat versleten ja. Ik heb eh.. zelfs drie jaar
samengewoond, verloofd geweest. Een keer een jaartje samengewoond, en nog eens een
keer een jaar samengewoond, ik weet niet meer".
Breekpunten blijven echter conflicten over hun ongeregeld leven, stapgedrag, omgang
met vrienden, druggebruik, delinquentie danwel een te grote afhankelijkheid van de
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vriendin. "Ze heeft een hele andere kijk op het leven als ik heb. Eh.. ik leef van dag
op dag. En zij wil het echt allemaal uitgestippeld hebben. Nee, dat kan ik niet".
Na verloop van tijd onttrekken ze zich aan de inperkende eisen van een relatie, zelfs
als er kinderen zijn, en gaan ze weer hun eigen gang. "Ze was in verwachting. Nou ik
zei: Dan trouwen we maar voor het kind er is. Nou nee, dat ken wel als het kind d’r
is. Nou daar kwam dus een probleem over, het kind was twee maand of zo, toen zei
ze: Nou wil ik trouwen. Ik zeg: Maar ikke niet! Nee, dat hoefde voor mij niet meer. Pff
nou dat botste, weg. Vrijdags ruzie, ’s maandags vertrokken. Dan ben ik ook heel kort".
Daarmee houdt ook vaak hun verantwoordelijkheid voor de kinderen op, zowel wat de
opvoeding als wat de financiële ondersteuning betreft. "Nou ik heb wel kinderen maar
ik voed ze niet op. Misschien komt dat ooit nog wel eens, als ik nog eens rustig word
maar eh... Ik weet niet, ik zie het dan wel als ik er voor sta, denk ik. Dat ken je van
te voren toch niet bepalen. Je ken van te voren zo veel bepalen, maar daar ken zoveel
tussen komen. Dat weet je toch niet". "Maar ik betaal dus geen alimentatie dus. Dan
zou ik weinig overhouden. Ik heb er één op naam opgeschreven, dus. Kijk eh.., ik ben
eh.. de vader dan wel, maar ik leef d’r niet bij in huis. Ik weet niet hoe het dagelijks
toe gaat en dan wil ik me daar (met de opvoeding) niet mee bemoeien".
Het huwelijk dan wel (geromantiseerd) gezinsideaal vormt voor hen, in ieder geval nu,
geen structurerende levensopgave. Daaruit vloeit voort dat ze, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld type II, ook geen relationele identiteit ontwikkelen. "Eh.. gelukkig niet
getrouwd, gelukkig niet. Nee, dat zie ik voorlopig niet zitten en een vriendin ja pff, nee
niet echt vaste vriendin. Noh ik weet niet, ik heb er geen behoefte aan, echt niet. Niet
echt tenminste".
Door hun positie van ongebondenheid hoeven ze ook geen verantwoording af te leggen
naar een partner. Daarmee hangt samen dat ze niet hoeven te voldoen aan de eisen van
het kostwinnerschap; ook dat vormt een belangrijke voorwaarde voor het continueren
van deze ’ongebonden’ levensstijl.

6.7

Klasse-oriëntatie

Hoewel deze mannen weten dat ze tot de onderste strata van de samenleving behoren,
is dat geen punt van reflectie voor hun zelfbeeld. "Ik kom uit arbeidersklasse en ik ben
eh.. ja". Er is dan ook nauwelijks sprake van een klasse-affiliatie. Solidariteit en streven
naar collectieve lotsverbetering spelen geen rol. Het is meer van: ieder voor zich en
God voor ons allen. Hun overleven is vooral een individueel overleven. Ze maken
uiteraard wel een onderscheid tussen ’wij’ en ’zij’, de anderen — en in die zin is er
sprake van een grote sociale afstand naar de meer gevestigde burgers -, maar in hun
dagelijks bestaan heeft een dergelijk onderscheid weinig relevantie. Er is sprake van een
vorm van segregatie; men trekt vooral op met leeftijdgenoten in vergelijkbare situaties
(lotgenoten). Als ze mensen uit andere strata beoordelen dan eerder op persoonlijk
functioneren en hoe echt ze overkomen (authenticiteit) dan op status of welstand. Men
heeft wel oog voor kansenongelijkheid en inkomensverschillen, maar daar doet men
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flegmatiek over. Als mensen meer verdienen dan hebben ze daar immers in geïnvesteerd door het volgen van een opleiding en hard werken. "Dat zou ik belachelijk vinden. Als je iemand die heel lang leert en iemand die niks leert dat die even veel zou
verdienen. Dat zou belachelijk zijn".
Politieke thema’s vormen geen gespreksonderwerp. Ze stemmen met de voeten, dat wil
zeggen dat ze bewust niet stemmen: in die zin zijn ze tot op zekere hoogte te beschouwen als ’staatsverlaters’. "Ik stem ook niet. Nee absoluut niet. Ik zie het niet, ik zie het
nut er niet van, echt niet".
Wat hun uitkering betreft zien we een zekere ambiguïteit; ze ervaren het krijgen van
een uitkering als een recht — en ze zijn daarvoor ook wel dankbaar -, maar ze zien ook
dat de verzorgingsarrangementen onderworpen zijn aan een proces van afkalving. Dat
sommige groepen, die toch al in de knel zitten, daar manifest slachtoffer van worden,
ontgaat hen niet, maar hoe dat te keren, weten ze ook niet. "Nou, ik denk dat die
(verslechteringen) er genoeg zijn. Ik denk dat ze bezig zijn derderangsburgers te kweken, heel langzaam. Nou kijk eh.., Jan met de pet, dat is dan de kleine verdienende,
werker en de derderangs is dan de werkelozen en ouden van dagen. [..] Nou kijk, ze
kunnen bezuinigen, zus bezuinigen, zo bezuinigen. Ze storten zoveel miljoen daarin van
een of ander project. Daar gaat zoveel heen, naar één of ander iets. Ik snap dat niet,
niet echt. Ze zijn gewoon bezig om zichzelf een beetje de stront in te douwen, vind ik".
Door hun levenservaringen zien ze zichzelf nu wel als volwassenen, zij het dat ze
daarbij uitgaan van hun eigen definitie. "Ik ben vijfentwintig maar ik heb soms het
gevoel, dan ben ik veertig, zo veel heb ik meegemaakt in de loop der tijd. [..] Volwassene, ja dan zit ik al gauw te denken aan boven de dertig enzo, die zijn toch bezadigder, meer burgerlijk". Bemoeiingen van anderen wijzen ze af. "Ach eh.. zijn heel veel
die zeggen wel van: Nou eh.. die verslaving daar moet je mee ophouden. Nou ik zeg:
Dat is mijn wereld, mijn leven, dus. Nee, ik zie het niet echt noodzakelijk". Dat ze
daarbij in een bepaalde hokje worden gedouwd zij zo. "Iedereen wordt in hokjes gestopt. Ik bedoel: Het zijn toch weer allemaal hokkies waar je in komt. Laatje die, laatje
die, laatje die. Ik word ook in hokjes gestopt". In hun zelfbeeld hanteren ze hun eigen
regels, meningen van anderen zijn dus niet relevant. "Daar kijk ik doorheen, daar kijk
ik gewoon doorheen. Ik kijk gewoon hoe ik zelf ben. Ik weet gewoon hoe ik zelf ben
en eh.. ik bedonder geen mensen, ik bedonder niemand. Ik zeg rechtuit waar het op
staat en ja, willen ze me geloven dan geloven ze me. En willen ze me niet geloven dan
niet. Ik maak me nergens druk om, dat moeten ze zelf weten".

6.8

Conformisme-oriëntatie

Deze oriëntatie kent een zekere tweeslachtigheid. Enerzijds is er een conformeringsdruk
vanuit het dominante systeem, anderzijds is er druk vanuit het discours. Bij deze levensstijl zien we dat beide mechanismen niet sporen, maar haaks op elkaar staan. Het
zich aanpassen aan de eisen van de dominante cultuur en bijbehorende invoegtrajecten

126

Het peilen van de diepte

naar de volwassenheid heeft geen functie meer. Waarom zou je je aanpassen aan of
investeren in eisen die ver van je bed staan en geen zichtbaar voordeel opleveren? "Ik
denk maar zo: Ik draai een beetje mee, ik loop een beetje mee met iedereen. Ik heb
toch m’n eigen gedachten zo overal over. Ik red mezelf wel een beetje. Zolang ze mij
met rust laten laat ik hun met rust".
Hun gebrek aan conformering houdt niet in dat ze a-moreel zijn of dat ze het plegen
van criminaliteit normaal vinden, maar dat in hun rationaliteitsafwegingen de baten van
maatschappelijke aanpassing niet opwegen tegen de voordelen van het streven naar
gewin op korte termijn langs illegale wegen. "Die vonnissen werden steeds korter joh.
Ja, die zes weken is het langste wat ik ooit gezeten heb. Het werd altijd onder een zaak
gevoegd en ik kreeg altijd heel weinig en eh.. ik kon het altijd op mijn verleden afschuiven en ik ben eh.. een paar jaar terug ook gepakt met dealen in speed en toen heb
ik een eis van zes maand gekregen en toen was de uitspraak drie maand of zo, vier
maand. Toen eh.. ja ik bedoel: Ik zat al een beetje in het rechtssysteem en wist wel hoe
het rechtssysteem zo’n beetje werkte hier in Nederland. Hoger beroep gegaan, hoger
beroep gewonnen, honderdvijftig uur werk gekregen, honderdvijftig uur werk heb ik
gedraaid". Als ze gepakt worden is dat het risico van het ’vak’. "Ja, wie z’n billen
brandt, moet op de blaren zitten, hè. Maar je wordt zo gauw, je krijgt gelijk een nummer opgedrukt en stempel. Nou dan zal het altijd wel zo zijn, dat is wel zo maar verder
eh.., je hebt wat gedaan en je moet er straf voor hebben. Dat vond ik wel rechtvaardig".
Het krijgen danwel hebben van een justitieel verleden (strafblad) wordt niet echt als een
nadeel gezien. "Dat houd ik mooi achterwege. Ik bedoel: Daar komen ze toch niet
achter ja. Als ze er naar vragen dan eh.., ja dan vul ik het helemaal in. [..] Nee, mijn
kansen zijn niks verminderd. Ik bedoel: Dat is geaccepteerd tegenwoordig in de maatschappij. Het maakt helemaal niks uit, het is volledig geaccepteerd door de maatschappij. Ik bedoel, als ze vragen: Ben je met justitie in aanraking geweest? dan vul je ja of
nee in. Er wordt nooit gevraagd: Wat heb je gedaan of hoe zit dat of... Dat vragen ze
toch niet of ze vragen het van man op man. En dan zeg je toch van: Nou moet je
luisteren. Ik heb vroeger eens een akkefietje gehad. En eh.. ik bedoel: Inzage in stukken
krijgen ze toch niet op het politiebureau".
Door hun niet-betrokkenheid, hun positie van onverschillige buitenstaander, nemen ze
al van jongs af een marginale maatschappelijke positie in. Het verlies van respectabiliteit, verlies van reputatie, ook in relationele zin, of het in de waagschaal stellen van
kansen op een baan worden niet als verliesposten ervaren. Hun leerproces is het leven
zelf. "Daar heb ik ook veel van geleerd toch. Nou bijvoorbeeld hoe justitie nou eigenlijk werkt, dat wist ik nooit. Nou, dat weet je nou wel. Eh.. hoe je met bepaalde mensen om moet gaan. hoe je met die om kunt gaan enzo, dat is heel anders". Ze stellen
hun regels tegen die van anderen. "Kijk, zij (de politie, S.M.) hebben regels waar ze
zich aan houden en ik had m’n eigen regels, tot op bepaalde hoogte waar zij zich een
beetje aan moesten houden en dat hadden ze op het laatst door, dus dan werd er wat
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gepraat en soms, soms ook niet. Dan zat ik twee, drie dagen in de cel, dan zeiden ze
geen woord. Nou, dan zei ik ook niks".
Ook als ze zich wel respectabel zouden hebben opgesteld, zouden ze niet veel beter af
zijn. Ze zijn immers bij voorbaat al kansarm door hun milieuachtergrond, gebrekkige
opleiding, geringe ’systeemkennis’. Ze hoeven door het afwijzen van het relatie-ideaal
zich ook niet bedreigd te voelen door relationele verliesposten. Bovendien kennen ze
in hun onmiddellijke omgeving getrouwde vrienden van vroeger (mannen van type II)
en de daar aanwezige problematische gezinssituatie is nauwelijks een wenkend perspectief. "Die (oude vrienden), meestal getrouwd enzo en kindertjes, eh.. dat hoeft voor mij
niet". Gesteld kan worden dat ze van jongs af gesocialiseerd zijn in een ’armoedeoverlevingscultuur’, een soort ’verzetscultuur’ gebaseerd op wantrouwen. "Ik ben een
wantrouwend mens geworden". Daarin geldt dat bijna alles mag zolang het maar niet
uitkomt. In die zin is het plegen van ’anonieme’ vermogenscriminaliteit — en dat geldt
ook voor zwart werken of het benadelen van de Sociale Dienst — een genormaliseerde
praktijk. Wetsgetrouwheid dan wel gezagsgetrouwheid loont minder dan allerlei illegale
praktijken, waarin het behalen van het eigen voordeel voorop staat. In die zin zijn ze
calculerend bezig. Ik heb reeds gewezen op de ’proto-professionalisering’ van hun
criminele carrière, hun risicoperceptie en selectieve keuze in doelwitten. Daarin past
bijvoorbeeld geen vermogenscriminaliteit met geweld. "Als er een geweldsaspect aan
zit, dan wordt me het risico te groot. Degene, die dan eh.. moet slaan of in elkaar
rammen, dan moet je jezelf al zo vermomd zijn dat die je echt helemaal niet kan herkennen. En dan mag er al helemaal niks gezegd worden en dan spelen er zoveel facetten mee, dan is het al helemaal niet meer rendabel. Maar als het echt de vraag is van
eh.. ja nou, het zal lukken onder bedreiging, nou dan wil ik er al niet eens aan beginnen. Dat zijn vast grote risicofactoren, dan wil ik er al helemaal niet aan beginnen".
Bij deze levensstijl gaan, kortom, delinquentie en deviantie hand in hand en beide
factoren versterken elkaar. Toch zien we ook bij hen na verloop van tijd dat ze in
rustiger vaarwater terecht komen. Ze zijn uiteraard niet vierentwintig per dag bezig met
het plegen van delinquentie. Het leven wordt iets minder hectisch, maar blijft ongebonden en relatief ongeregeld; interventies en bemoeiingen van anderen worden afgewezen,
men houdt het leven in eigen regie. De dreiging van zwaardere straffen heeft daarbij
eveneens een doorwerking. Het plegen van bagateldelicten (de vroegere leeftijdsgebonden delicten) levert, gezien de risico’s, te weinig op en de criminaliteit neemt steeds
meer de vorm aan van verwervingscriminaliteit.

6.9

Maatschappelijke en culturele oriëntatie

Meermalen is reeds gewezen op de grote afstand tussen dit discours en de dominante
cultuur, waarin vooral middenklassewaarden de toon aangeven. De (institutionele)
maatschappij is een abstract begrip. "De maatschappij, de maatschappij. Wat is de
maatschappij? Dat zijn toch mensen, dezelfde mensen die opbellen of ik een putje wil
doen". De waarden van de dominante cultuur: investering in eigen toekomst door het
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volgen van een zo hoog mogelijke opleiding, het kiezen voor baanzekerheid en het
streven naar vooruitkomen (carrière), het stichten van een gezin en het dragen van
verantwoordelijkheid, het bewaken van een respectabele reputatie, betrokkenheid naar
anderen, enz. zijn van een andere orde. Hun dubbele marginaliteit is moeilijk te doorbreken. De rol van het onderwijs in het proces van cultuuroverdracht met betrekking
tot middenklasse waarden is gering. De beloften van goed je best doen, vooruit komen,
uitstellen van behoeften, investeren in je toekomst hebben in dit milieu geen wervingskracht. Ook de politiek met haar verheffings- en emancipatie-idealen heeft afgedaan;
de legitimiteit van de bestaande verhoudingen is in deze milieus altijd al kwestieus
gebleven. Voor hen geldt nog steeds: wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit
een kwartje; je moet vooral voor jezelf zorgen. Deze ervaringskennis kan worden
gezien als hun Leitmotiv, als hun organiserend principe bij uitstek.
Hoewel hun discours traditioneel en klassebepaald is, evolueert hun denken mee met
globale maatschappelijke ontwikkelingen, maar selectief en in een eigen tempo. Ondanks hun macho-houding naar vrouwen toe zijn ze niet tegen buitenshuis werken van
vrouwen of het maken van carrière. Ook deze houding verwijst weer naar een zekere
distanciëring; men moet het zelf maar weten. "Ik laat iedereen vrij in zijn eigen keuze,
dat moeten ze zelf weten. Dat moeten ze allemaal zelf weten". In hun houding naar
andere levensstijlen is een zekere ambiguïteit zichtbaar. Als mensen zelf een keuze
maken voor een bepaalde levensstijl of biografie-ontwerp dan is dat hun zaak, maar ze
moeten er wel achter staan (eis van authenticiteit). "Nou, als iemand punker is, dan is
dat in mijn ogen een punker en dan moet hij zich daar naar gedragen. En als hij een
homo is dan moet hij daar voor uitkomen en dan moet hij dat eerlijk vertellen. En daar
moet hij geen andere mensen mee lastig vallen, dan moet hij dat gewoon zijn. Daar
maak ik me niet druk om". Punkers, mensen met een andere geaardheid e.d. worden
onder deze voorwaarde getolereerd. Opvallend is hun afwijzing van levensstijlen die
op het eerste gezicht niet zoveel afwijken van hun eigen levensstijl. Scharnierpunten
daarin zijn arbeidsethos en de rationaliteit van oplossingen. Van ’beroepswerklozen’
moeten ze weinig hebben. "Beroepswerkeloze, beroepswerkeloze, dat is een opvatting
en eh.. staat in mijn woordenboek niet, echt niet". Ditzelfde geldt voor bijvoorbeeld
junks en voetbalvandalen. Hoewel ze zelf ook met ’kruimeldelicten’ zijn begonnen,
vinden ze delinquentie van jongeren als winkeldiefstal e.d. maar niks. "Meestal omdat
ik poen nodig heb ja. Daar kick ik niet echt op. Kicks, ik krijg m’n kicks wel van de
speed op een of andere manier. Freaken noemen ze dat, hè".
Naar minderheden is weer dezelfde ambivalentie zichtbaar; ze hebben er geen moeite
mee zolang minderheden zich aanpassen en werken dan wel werk zoeken. Is dat niet
het geval dan oordelen ze veel negatiever. Hoewel er sprake is van generalisatie zijn
vooral eigen concrete ervaringen maatgevend.
Wanneer we kijken naar hun maatschappelijke en culturele participatie dan is deze
grotendeels afwezig, maar dit wordt niet als problematisch ervaren. Ook hier weer
oordelen langs ’wij-zij’ scheidslijnen.

6 Type I: de levensstijl van ongebonden marginale werklozen

129

6.10 Democratische-politieke oriëntatie
Politiek heeft, zoals al gezegd, weinig relevantie. Ze zien wel dat bepaalde beslissingen
hen ook raken, bijvoorbeeld bezuinigingen, maar ze zijn er niet wezenlijk in geïnteresseerd. Politici zijn mooipraters en zakkenvullers, waarvoor geldt dat het eigenbelang en
vriendjespolitiek doorslaggevend is. Hun politieke machteloosheid en de ingewikkeldheid van politieke processen, taalgebruik dragen ertoe bij dat ze weinig vertrouwen in
de politiek hebben.
Ze stemmen niet, zijn nooit lid van een vakbond geweest en zien demonstreren als
nutteloos. De invloed van politieke socialisatie via het onderwijs is gering. Politiek
blijft een duister bedrijf en waarom zou je je erover druk maken? Daarmee verdwijnen
tevens de grote thema’s naar de rand. De derde wereld, de milieuproblematiek, problemen rondom oorlog en vrede, technologische ontwikkelingen vormen geen gespreksstof.
De rol van de media in informatieverschaffing en meningsvorming is nihil. Zo zijn ze,
ook vanwege de kosten, niet geabonneerd op een dagblad.
Alleen wanneer politieke issues concreet hun belang raken, schenken ze er enigszins
aandacht aan, maar ook dan meer als kennisgeving dan zaken waarop je invloed kunt
uitoefenen. De problemen van hun marginaliteit en het daarbinnen overleven staat ver
af van het politieke bedrijf. "Ja, je staat er altijd wel eens een keer bij stil, bij zulke
dingen, maar je moet er niet te diep over nadenken, want net wat ik zeg, als je er te
diep over nadenkt dan eh.. maak je er veel te druk om". In die zin leven ze echt in de
marge van de samenleving, waarin onverschilligheid wordt gecombineerd met leedvermaak wanneer dingen fout gaan. Ze reageren cynisch op beloften en toezeggingen,
gericht op het verbeteren van hun positie. Ze ervaren immers zelf dagelijks aan den
lijve de tweedeling van de samenleving in kansarmen en kansrijken, in mensen zonder
baan en geen vooruitzichten, en werkenden. Wat hun eigen positie betreft hebben ze
daar niet al teveel problemen mee. Anderen moeten, net als zijzelf, ook maar hun eigen
problemen oplossen.

6.11 Toekomstoriëntatie
Er is bij hen nauwelijks sprake van een duidelijk omlijnd toekomstperspectief. "Ik leef
ook nooit eh.. een half jaar vooruit, dat ik zeg met een half jaar doe ik dit. Ik zie de
tijd wel komen. Ik probeer d’r van te maken wat er van te maken valt".
De structurering van hun levenspad is immers niet gecentreerd rondom de realisatie van
traditionele levensopgaven als een beroeps- of relationele identiteit. Wat dit laatste
aspect betreft leggen ze soms een verbinding met maatschappelijke omstandigheden.
"Ik wil geen kinderen. Wil niet trouwen. Niet in deze maatschappij, kom op. D’r mankeert toch van alles aan. D’r klopt niks van, van die hele maatschappij niet".
Ze proberen zich, zo goed en kwaad als het gaat, staande te houden. Plannen maken
heeft geen zin, het leven loopt toch anders dan gedacht. Ze zijn niet ambitieus of
aspirerend om maatschappelijke posities te bereiken. Zo realistisch zijn ze ook wel.
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Hoe het met het reilen en zeilen in maatschappelijk opzicht gaat, is daarbij onbelangrijk. Voor zichzelf zijn ze optimistisch, maar ze beseffen dat steeds meer mensen
maatschappelijk in de knoei komen, maar daar kunnen zij ook niets aan doen. Helemaal
gerust op maatschappelijke ontwikkelingen zijn ze niet. Dit kan zich vertalen in een
aantal doemscenario’s, maar ook daar moet je je niet teveel van aantrekken. "Ik hou er
wel rekening mee dat ik nog de derde wereldoorlog meemaak, ja echt. Daarom zeg ik
ook crisisjaren. Neuh, helemaal niet (bang voor, S.M.). Als het zo ver is, ga ik buiten
zitten met een kratje bier. Ik lig er niet wakker van".

6.12 Materiële zekerheidsoriëntatie en uitkeringsafhankelijkheid
Over het krijgen van een baan zijn ze niet optimistisch. Het arbeidsbureau vervult voor
hen geen functie. Dit houdt in dat ze vooralsnog moeten zien rond te komen van hun
uitkering. Deze krijgen ze vaak op weekbasis en met budgetteringssteun van de Sociale
Dienst. "Ik heb eh.. alles goed voor elkaar bij de Sociale Dienst. Eh.. mijn huur, water,
licht, gas, de rekeningen alles wordt betaald. Alles, verzekeringen en alles. Daar heb
ik geen omkijken naar en ik krijg honderd gulden in de week uitkering. Daar kan ik me
prima mee redden". Door dit systeem kunnen ze hun uitgaven nog enigszins overzien.
Klagen heeft weinig zin; je moet de tering naar de nering zetten of: "Anders dan moet
je maar werk zoeken hoor. Als je geen gekke dingen wilt doen en eh.. wil je gekke
dingen doen, dan zoek je maar werk. En als je geen werk hebt, dan kun je geen gekke
dingen doen. Nou klaar, dan houd het toch op. En dan ken je wel mooie waanbeelden
voorhouden van eh..: Ja dit kan wel en dat kan wel. Nee dat kan niet. Je hebt zoveel
geld en daar moet je je mee redden".
Heibel schoppen op de Sociale Dienst zien ze als contra-produktief. "Moet je luisteren,
het geld wat ik krijg dat krijg ik, daar doe ik niks voor. Dat krijg ik zo van de maatschappij. Nou waarom zou, waarom zal ik problemen hebben. Ik krijg m’n geld toch
waar ik, waar ik, waar ik, wat in de grondwet staat waar ik recht op heb. Nou, al korten
ze dat, dan korten ze het. Daar kan ik ook niet mee zitten. Ja, dat vind ik jammer, maar
ik bedoel: Daar kan ik zelf toch niks aan veranderen. Ik bedoel: Dan moet je maar werk
zoeken". De ambtenaren daar kunnen ook weinig veranderen aan het uitkeringssysteem.
"Ze doen eh.., ja ze proberen jou te geven wat jou toekomt. Kijk, ze kunnen er ook
niks aan doen dat stelsels wijzigen enzo". "In het begin wel eens (kwaad gemaakt,
S.M.) ja, maar je moet jezelf ook aanpassen. Een keer goed vloeken of zo, dus eh...
Ken heel verschillend wezen. Kijk, ken wel wezen dat je ergens op rekent, dat hij zegt
van: Nee. Nou en dan ben je effe kwaad".
Ze proberen dan ook om zich nominaal aan te passen door het handhaven van een laag
profiel. Ze hebben niet zoveel moeite met controle door bijstandsambtenaren. "Nou echt
controlerend eh.., nou nee. Ik zou zeggen: Als ze nou bij me aan de deur kwamen, was
ik er wel strontmoe van, maar nou niet. Ze mogen gerust komen. Hij mag zelfs op de
koffie komen, dus eh... Je kunt zelf bepalen hoever je ze toelaat volgens mij, dus eh..".
Ze zijn regelwijs genoeg om hun eigen voordelen te laten prevaleren, ze nemen het niet
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zo nauw met allerlei voorschriften — maar ze stellen wel prijs op een zekere respectvolle behandeling. "Ik heb vanaf het begin één (bijstandsmaatschappelijke werkende,
S.M.) en die heb ik nog steeds en die voldoet prima. Hij begrijpt mij en ik begrijp hem.
Ja, die neemt mij serieus. Nou die ik dan ken eh.. ja, ze proberen je wel zo veel mogelijk te helpen en te steunen, echt wel. Ze proberen je gewoon eh.. aan jou te geven wat
jou toekomt. Dat is wel goed hier". De sollicitatie-eis wordt min of meer voor kennisgeving aangenomen. "Nou, eh.. op mijn briefje vul ik in dat ik gesolliciteerd heb. Ik
pak gewoon een willekeurige advertentie uit de krant. Ik heb gesolliciteerd op directeur
of hup dat vul ik in. Dan vullen zij de rest in en laat ze maar bellen. Ik heb er toch niet
op gesolliciteerd, maar laat ze maar bellen. Ze bellen er naar toe en ja, dat bedrijf dat
heb zoveel telefonische sollicitaties gehad, dat kunnen ze toch niet meer nagaan of de
mijne er ook tussen zit. Ik bedoel: Dan kunnen ze me ook niets maken, want je moet.
Ik bedoel anders krijg ik strafuitkering. Dat vul ik ook netjes in. Laat ze maar natrekken. Ze kunnen me niks bewijzen, ze kunnen me niks bewijzen".
Mochten de uitkeringen te laag worden dan hebben ze altijd nog als alternatief een
intensivering van hun verwervingscriminaliteit, tijdelijk zwart werken enz. "Als de
uitkeringen nog lager worden dan zou ik wel weer m’n fondsen aan moeten vullen. Wij
noemen dat fondsen aanvullen hè, wij breken niet in". "Dan werk je de criminaliteit in
de hand".
Ze hebben in ieder geval een dak boven hun hoofd — ze stellen geen overdreven
woon- en inrichtingseisen — en kunnen, binnen de gestelde inkomensbegrenzingen, hun
eigen prioriteiten vaststellen. Het leven overdoen hoeft eigenlijk niet. "Misschien dat
ik hetzelfde wel gedaan had. Ik zeg wel: Ik heb toch een mooi leven achter de rug op
de een of andere manier. Heel veel goeie herinneringen toch . Ik heb toch heel veel
mensenkennis op gedaan en levenservaring. Ik weet niet of het dan zoveel anders zou
zijn. Ja overdoen en weten wat ik nu weet, dan zou ik er wel meer geld uitslaan, ja".
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Noten bij hoofdstuk 6

213.

Vergelijk bijvoorbeeld ook het onderscheid in vormen van kennis, taalverwerving en gebruik
van taalcodes voor kinderen uit verschillende sociale klassen van Bernstein. De vraag is
daarbij in hoeverre kinderen uit de lagere klassen zich aanpassen aan het onderwijssysteem
danwel dat er sprake is van een klassecultuur conflictmodel. "The social structure of the
school, the means and ends of education, create a framework that the middle class child is
able to accept, respond to and exploit" (Bernstein, 1961: 296). De culturen van de lagere en
middenklassen worden gezien als oppositioneel; middenklasse kinderen beschikken over
’elaborated codes’, kinderen uit de lagere klassen ’restricted codes’. De consequenties voor
kinderen uit de lagere klassen is dat: "The attempt to substitute a different use of language
and to change the order of communication creates critical problems for the lower working
class child, as it is an attempt to change his basic system of perception, fundamentally the
very means by which he has been socialized" (Bernstein, ibid.,: 304). Dit houdt in dat er
twee verschillende, klassegebonden, socialisatiestijlen naast elkaar bestaan. Uit een ander
onderzoek van Bernstein en Brandis bleken sterke aanwijzingen te bestaan voor het gegeven
dat: "1 The middle class mothers are more likely than working class mothers to take up the
child’s attempts to interact verbally with the mother in a range of contexts. 2 The middle
class mothers are less likely to avoid or evade answering difficult questions put to them bij
their children. 3 The middle class mothers are less likely to use coercive methods of control.
4 The middle class mothers are more likely to explain to the child why they want a change
in behavior (Bernstein and Brandis 1968)". In de overdracht van waarden in de socialisatie
heeft een dergelijk onderscheid ook consequenties voor de internalisatie van morele opvattingen en reflexiviteit. "It would seem that the internalizing of the principles of the moral order,
the relating of this order to the specifics of the child’s behaviour, the communication of
feeling, is realized far more through language in the middle class than in the working class.
The social is made explicit in one group, whereas the social is rendered less explicit in the
other. Where the social is made explicit through language then that which is internalized can
itself become an object (Mead 1943). Perhaps here we can begin to see that the form of
control over persons in the middle class induces a reflexive relation to the social order,
whereas, in the working class, the form of control over persons induces a relatively less
reflexive relation to the social order" (Bernstein en Henderson, 1974: 285).

Hoofdstuk 7

Type II: de levensstijl van gehuwde marginale werklozen1

7.1

Inleiding

In de inleiding van het vorige hoofdstuk is gesteld dat type II kan worden beschouwd
als het complement van type I; ook zij zijn afkomstig uit de meer marginale arbeidersgezinnen. Hoewel de indruk bestaat dat de gezinssituatie waarin ze opgroeien gunstiger
is dan die van type I, geldt ook hier dat meerdere problemen samenvloeien (werkloosheid/WAO vader, materiële problemen, relationele spanningen e.d.). In hun eigen
gezinssituatie lijken deze problemen zich te herhalen. De (langdurige) werkloosheid
leidt ertoe dat ze zich tekort voelen schieten als kostwinner/gezinshoofd. De latente
bestaansonzekerheid van ’hard living’ in deze milieus wordt door werkloosheid en
uitkeringssituatie een manifest probleem. Deze structurele positie werkt bestendigend
naar hun culturele marginaliteit. Ze voelen zich uitgerangeerd en onderwerpen aan
anonieme maatschappelijke (bureaucratische) krachten en controles. Hun levensstijl staat
in het teken van een overleven, waarbij na verloop van tijd de alledaagse spanningen
en frustraties zo hoog oplopen dat ook minder legale en zelfs illegale middelen serieus
overwogen worden.
Wanneer we kijken naar de eerste twee socialisatiefasen dan stemmen deze in grote
lijnen overeen met die van type I. Divergentie treedt op doordat de mannen van type
II op relatief jonge leeftijd een stabiele relatie aangaan en vervolgens een gezin stichten.
In die zin zijn biografie-ontwerpen en de daarin verankerde levensopgaven conventioneel en traditioneel. In tegenstelling tot type I geldt voor hen dat ze ingebed zijn in
duurzame sociale relatienetwerken, vooral die van gezin van herkomst en familie, met
bijbehorende controlemechanismen.

7.2

Oriëntatie ouderlijk gezin

In de opvoeding van dit type zien we de reeds bij type I aan bod gekomen aspecten
terug. In de primaire socialisatiefase overheerst de bevelsstructuur; de ouders zijn de
baas en over regels wordt niet gediscussieerd. In de secundaire socialisatiefase worden
de teugels gevierd en worden de jongens in toenemende mate verantwoordelijk gesteld
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voor hun eigen gedrag. "We waren heel vrij thuis, wat dat betreft hoor. Ik had de
sleutel van de achterdeur. Ik kon thuiskomen wanneer ik wil. Ik kon weggaan wanneer
ik wou. We maakten er zelf geen potje van. Ik denk dat we dat door hadden, denk ik.
Kijk, hadden we er misschien wel een potje van gemaakt, dan hadden ze er wat van
gezegd".
De opvoeding is voorts te karakteriseren als seksespecifiek. Zo nemen de jongens
slechts in geringe mate deel aan het verrichten van (in hun ogen typisch vrouwelijke
vormen van) huishoudelijke taken. "Dat is vrouwenwerk. Wij deden de tuin en de
beesten voeren en dat soort dingen, om huis heen". Ze groeien op in relatief grote
gezinnen. De onderlinge verstandhouding is over het algemeen goed.
Ondanks de duidelijkheid van regels vinden ze niet dat hun opvoeding streng is geweest. "Ze waren er net tussenin. Ze konden streng zijn, maar.. er waren wel vrienden
of vriendinnen van mij, die hadden strengere ouders. En daar zaten ook wel tussen die
flink wat meer op de huid kregen dan wij, als ze wat gedaan hadden. [..] Nee, niet veel
(verbieden). Bepaalde dingen wel, maar als je later terugkijkt was het ook wel goed dat
ze je dat verboden". Vergeleken met de jongens van type I is er sprake van meer
toezicht. De ouders proberen hun kinderen op het rechte pad te houden, ondermeer door
bijvoorbeeld op de keuze van vrienden te letten. "Eh.. in het begin begint het gewoon
dat je met een stel jongens wegging, je gaat even een winkel in, en dat je wat meenam.
Zonder te betalen. En nou ja, je zat ermee, je vertelde het je broer, van: Nou, dat heb
ik meegenomen. En nou ja, mijn broer die was dan zo: Ik vertel het mijn vader wel
even. Nou ja, dan kreeg je dat dus wel te horen. En lateraf blijkt dat ik met die jongens
niet moest optrekken, dat ik me andere vrienden moest zoeken. En die jongen is later
in de bak gekomen, dus. Ik bedoel eh..: Dat zijn dingen dat je werd echt op je vingers
getikt. Niet aan andermans zijn spullen komen. Niet andermans dingen vernielen. Blijf
er met je tengels vanaf. Is niet van jou. Ik bedoel: Dat is er goed ingeprent".
De opvoeding tot redzaamheid draagt er ook toe bij dat ieder voor zich de problemen
oplost. Deze vormen in gezinsverband meestal geen gespreksonderwerp. "Nou nee, daar
praten we meestal niet verder hoor, problemen los je zelf op. Je maakt ze niet hè, want
je moet ze zelf oplossen, dus je maakt ook geen problemen. Je gaat ze meestal uit de
weg, dus je laat het maar zoals het is".
Wanneer we kijken naar de sociaal-economische positie van deze gezinnen dan is deze
niet rooskleurig. Het onderwijsniveau van de ouders is laag en dat vertaalt zich in hun
arbeidsmarktpositie. "Hij (vader respondent) heeft zelf vroeger nooit school gehad. Hij
heeft zelf nooit een school gehad, geen diploma’s en mijn moeder die ook". Werkwisselingen en periodes van werkloosheid, inclusief het terecht komen in de WAO, zijn niet
uitzonderlijk. "Metselaar, officieel. [..] Ja, hij is dus jaren geleden dus afgekeurd. Hij
had dus een ruggewervel er scheef inliggen. En dan mocht hij niet meer werken. Dat
is al heel lang geleden".
Het gedwongen thuis moeten zitten van vader kan leiden tot problemen in het gezin.
De gezinnen slagen erin dergelijke problemen min of meer beheersbaar te houden.
"Nou, vaak ruzie. Als mijn vader geen werk heeft is ie geen mens. Hij had toen werk
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in een winkeltje waar ze radio’s en tv’s verkopen. Dat ging failliet, dus hij ging eruit,
en toen kwam ie, twee jaar geleden, dat ie op straat kwam te staan. En toen had hij nog
één ding, z’n hobby. In het hok met elektrisch aan de gang, een pilsje. Maar één werd
altijd meer, dus er waren nog al, viel de boel ’s avonds over drank. Wij bennen dus ook
wel beneden geweest dat hij dus eh.. mijn moeder sloeg, dat wij er tussenin sprongen
met twee broers. [..] Hij begreep dus dat dat dus niet langer kon. M’n moeder ging dus
steeds meer naar m’n oma toe en bleef d’r veel uit, dat wij dus mee gingen en daar
bleven. En op een gegeven moment dat het niet meer zo kon en eh.. hij is er direct mee
gestopt. Hij heeft een het een dik jaar vol gehouden, geen drank in huis zodat er visite
kwam was er geen druppel drank te vinden en eh.. hij heeft totaal zich erachter gezet.
Dat is een beperkte duur geweest, ja. We houden het vooral in de situatie dat hij geen
werk meer had".
Met de relatief grote gezinnen zijn de moeders vooral bezig met de huishouding. Daarnaast hebben ze soms ook nog de zorg voor ouders en schoonouders. Als de moeders
werken is dit veelal als schoonmaakster e.d. Het extra-inkomen geeft dan iets meer
armslag. "Die heeft altijd bij scholen gewerkt. Bij gemeente schoonmaakster en andere
scholen. Gewoon bij instellingen. ’s Middags en ’s avonds was ze aan het werk. In het
begin was het allemaal aanpassen. Met eten, vlug-vlug-vlug. Want zij moest weer weg.
En op een gegeven moment, ja dan is het gewoon". Over het algemeen weten deze
gezinnen zich financieel gesproken staande te houden, soms door het bijverdienen van
moeder, soms door andere bijverdiensten/handeltjes. "Nou dat valt mee. Een eigen huis
en een goeie tuin. Een knappe bijverdienste. Konijnen, kippen, geiten. We slachten
kippen, geiten, konijnen. Alles dus. Dat maakt me niks uit. Van jongs af ook gedaan.
Ja, je vader die leert je dat. Dus dat maakt niks uit. Zie, als je een kip hebt die geen
eieren meer legt, die vreet wel voer op. Dus dan kun je hem beter op eten. Zo ging dat
altijd. Die gaan gewoon weer weg voor de, ja voor de verkoop".
Terugkijkend op hun opvoeding geven de respondenten aan tevreden te zijn. "Nou,
prima. Nooit wat te klagen gehad eigenlijk. Met m’n ouders niet. Ik vond wel dat ik
eh.. één van de beste ouders heb gehad die maar had gekunnen. Ik heb met m’n maten
wel heel wat anders meegemaakt. Als je daar es wou binnen komen, kon je maar beter
buiten blijven, van: Bekijk het maar. [..] Ja, eh.. ja, hoe moet je ze omschrijven. Ze
waren eh.. nou niet te zacht en ook niet te hard".

7.3

Onderwijsoriëntatie

Door het lage scholingsniveau van de ouders wordt het onderwijs niet gezien als een
mobiliteitsmiddel; het onderwijs voor deze jongens is primair de leerplicht uitzitten.
"Och ja, het gaat zoals elke school gaat. Je moet er heen, je baalt wel eens een keer.
Maar ja, je moet er heen, dus je kon niets anders". Als leerlingen zien ze zichzelf niet
als hoogvliegers. Door leerproblemen kunnen ze doorverwezen worden naar het bijzonder onderwijs, bijvoorbeeld een LOM-school. "Naar de LOM-school omdat ik dus niet
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mee kon komen eh.. nou met rekenen. Dat is de reden dat ik naar die school moest
daarna. Ja d’r was geen eh.. geen speciaal tijd voor om precies uit te leggen hoe je dat
moest berekenen. En bijvoorbeeld delen of aftrekken hè, van eh.. dat werd er niet
gezegd".
Het eventuele belang van het vervolgonderwijs wordt vooral gekoppeld aan de mogelijkheden om een vak te leren. Deze jongens gaan, net zo als hun broers, na de lagere
school dan ook naar de LTS/ITO. Vergeleken met het niveau van hun ouders is dit al
een stap voorwaarts. Ze werken liever met hun handen dan dat ze achter de boeken
zitten. "Nou, ik denk min of meer, mijn broer die zat op de LTS. En ik ook, dat is heel
gewoon dus, dacht ik. Maar ook wel dat leraren het aanraden hoor. Maar ik had dus
wel hoger gekund, naar de MTS of LEAO, ja. Dat had wel gekund, waarom niet?
Omdat ik de praktijkdingen veel mooier vond dan de theorielessen. Daar heb ik nooit
van gehouden". De ouders hebben over het algemeen weinig contacten met school.
Deze jongens zijn zelf verantwoordelijk voor hun prestaties. "Ja, ze zijn niet vaak heen
geweest. Ik denk eh..: Hoogstens twee keer".
Ze hebben moeite met een teveel aan autoriteit. Als er problemen ontstaan dan leggen
ze de schuld vooral bij ’gezagsdragers’. "Maar zoals de leraren van de LTS. Die dwongen mij zowat van: Je moet verder. Nou, ik moet natuurlijk niks. Dan ga ik dwarsliggen. Had hij het misschien niet gezegd, dan had ik misschien wel doorgeleerd. Dat weet
ik niet. Zulke dingen". Spijbelen, conflicten met leraren e.d. komen regelmatig voor.
"Ik heb ontzettend veel gespijbeld, ja met de theorieleraren. Met de praktijk was het
altijd goed. Ik spijbelde ook altijd op de theorielessen. Engels en Nederlands en Wiskunde. Daar begreep ik toch geen malle moer van". Wanneer ze meer geïnvolveerd
raken in vrije-tijdsactiviteiten — vooral stappen — dan kan dat botsen met de schoolse
eisen. "Het leren werd eh.. nou ja d’r niet soepeler op. Ik kan, ik denk dat het wel met
uitgaan te maken had".
Als ze hun diploma hebben gehaald of er de brui aan geven wanneer ze niet langer
leerplichtig zijn, loopt hun onderwijsloopbaan ten einde. Een voorname reden is hun
wens om te gaan werken. "M’n ouders hadden eerst niet zo’n hoge inzien dat ik het
(diploma) zou halen. Maar toen ik hem had vonden ze het fijn. Direct daarna zeiden
ze: Zoek werk. Probeer wat te vinden. Diezelfde dag kwam ik weer thuis, toen ben ik
’s middags werk gaan zoeken. Tegen de avond weer thuis, toen had ik werk gevonden.
Dat ging dus vlot". "Ik kon toen werk krijgen. Had ik geen werk gekregen, misschien
— misschien zeg ik — dan was ik wel gebleven. Dat weet ik niet. Maar ik zag het
helemaal niet, en blijven zitten, dat eh... En al mijn maten kwijt was. Die gingen een
klas hoger. En allemaal nieuwen. Nee, dat leek me niks".
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Oriëntatie leeftijdgenoten

In de secundaire socialisatiefase krijgt het domein van de vrije tijd een inkadering
buiten het gezin om. Omdat ze nauwelijks deelnemen aan het verenigingsleven en geen
gebruik maken van het aanbod van activiteiten door het buurt-en kluphuiswerk, is hun
vrije tijd vooral een optrekken met leeftijdgenoten. Dezen treffen ze vooral op buurtlokaties, het samen rondhangen op straat. Deze netwerken, bestaande uit buurt- en schoolvrienden, zijn relatief homogeen (klasse- en leeftijdsspecifiek). In die zin, alhoewel er
na verloop van tijd allerlei subgroepen ontstaan, is de differentiatie tussen de eerste drie
typen levensstijlen in deze fase nog gering. Men treft elkaar op straat en de groep
bepaalt wat men gaat doen. Het optrekken kan zowel plaats vinden in allerlei gelegenheidscoalities als in meer specifieke vriendengroepen. Eén-op-één vriendschappen
(’boezemvrienden’) komen minder vaak voor. Hoewel deze informele groepen (functioneel) kunnen wisselen in samenstelling blijven sommige groepen lange tijd redelijk
intact. "Die stel jongens die bij mij op school gezeten hebben, hebben wij eh.. nou een
dikke drie jaar uitgehouden. Die waren net zo ongeveer als ik behalve eh.. in die tijd
zaten ze ook nog op school, die jongens. Die zaten toevallig ook op de LTS hier achter.
Nou, daar ging ik dus altijd mee om".
In de onderlinge omgang wordt men als het ware afgerekend op handhavingscapaciteiten in sociale en fysieke zin. Je moet voor jezelf en je kameraden durven opkomen.
Belangrijke bestanddelen van hun vrije tijd (’focal concerns’) vormen brommers en
uitgaan. Beide activiteiten symboliseren een gevoel van autonomie. Brommers vormen
voor deze jongens niet alleen maar een vervoermiddel, maar ook gespreksonderwerp,
statussymbool en sleutelobject. "Het heeft wat met jeugd te maken. Wat stoer doen, eh..
ja, je hoort d’r bij. Je maat had een brommer. Je kon mee doen. Je was niet echt een
buitenstaander, je hoorde d’r bij. Je kon mee stappen".
Als vanzelfsprekend worden de brommers opgevoerd. Dat ze daarvoor aangehouden
worden, met alle consequenties van dien, vormt geen afschrikking. "Kijk, ik heb eh..,
toen was ik een jaar of zestien, ik had altijd een opgevoerde brommer. Toen werd ik
dus gepakt, en kreeg drie maanden rij-ontzegging. Dus toen had ik al een strafblad
eigenlijk. Het is niet een erg strafblad, maar ik werd na drie maanden weer gepakt, en
toen kreeg ik zes maanden. Toen werd ik weer gepakt, en toen maakten ze er een jaar
ontzegging van. Ik heb altijd doorgereden. [..] Maar ik heb als laatste brommer, als ze
mij wilden vangen, ze hadden mij nooit gekregen. Ja, hij liep honderddertig, dat ding.
Met twee man, dat was verschrikkelijk, och lachen".
Een vergelijkbare functie kan ook een geheime zender of 27 Mc ’bakkie’ vervullen. "Ik
was toen een jaar of zestien. Op school ja meer hè. Dan doen anderen, ja je vrienden
die deden het dus ook. En dan begin je ook. Maar omdat ik het dus zelf altijd al mooi
vond, dan begin je heel makkelijk".
De houding van de ouders benadrukt ook hier weer de eigen verantwoordelijkheid voor
het eigen gedrag. "Zie, dat maakte mijn vader niks uit. Want dat is je eigen schuld als
je gepakt wordt. Dat is je eigen schuld. Dat kost je eigen centen. Het is zijn geld niet
dus. Dus het maakte hem niets uit".
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Een tweede vrije-tijdsscharnier is het gezamenlijk uitgaan. "Enne nou ja, dan ga je
automatisch stappen". Oudere groepen kunnen daarbij een initiërende rol spelen. "Nou
moet ik erbij zeggen, ik heb altijd oudere maten gehad hoor. Ik weet niet, dat heb ik
altijd gehad. Ik heb altijd maten gehad, die twee of drie jaar ouder dan mij waren. Op
school ook al, ja. Maar buiten school ook wel, maar ik had daarbij ook wel oudere
maten, ja. Dat waren mijn broer’s kameraden, daar ging ik dus ook mee om".
Stappen impliceert ook laat thuis komen. Wat het tijdstip van thuiskomen betreft, gaan
ze na verloop van hun tijd hun eigen gang. Dat vinden ze een normale zaak. "Ik deed
mijn eigen weg. Ze zeiden wel: En je moet om twaalf uur thuis zijn, maar ik deed het
gewoon niet. Wat kon mij het schelen".
Aan de directe controle van de ouders weten zij zich te onttrekken. "Ik heb mijn eigen
leven. Ja, elke keer weer vragen hè, dus. Waar ga je heen en moet je nou al weer weg
en dat soort dingen. [..] Maar ik deed gewoon, niks zeggen en doorlopen". Ook voor
hen geldt, dat het gezin zich (tijdelijk althans) versmalt tot een kostgangersgezin.
Inherent aan het stappen is (stevig) drinken. "Vijftien jaar denk ik. Gewoon in de kroeg.
Je moest erbij horen". "Dat was eh.., even kijken, zaterdags, zaterdags en zondags met
dezelfde groep. En dat was eh.. enne dat was altijd hetzelfde. Je had meer geld, dus je
kon meer doen. Je ging dus zaterdags flink stappen en zondags gingen we meestal naar
Z., skelterracen. [..] Ja, dat was iets van 350 gulden. Ja behoorlijk bedrag, maar ja, je
had het er voor over. Als je werk hebt en je bent nog alleen, dan zie je niet om naar
geld".
De financieringsbron van het uitgaansleven is het eigen verdiende geld. In eerste instantie via een bijbaantje, daarna door betaald werk. "Een krantebaantje, Algemeen Dagblad, kranten rondbrengen. Ja, meer dan honderd gulden was het niet, nee. Dat mocht
ik zelf gebruiken, ja. Ik denk gewoon dat komt, dat we ons zelf redden. Dat we zelf
wel aan geld kwamen, door een baantje of iets dergelijks. Ja, ik denk dat dat gewoon
eh.. waren we gewoon. Eh.. zakgeld had je gewoon niet".
Als ze werk hebben, wordt het uitgaan meer gereguleerd; het uitgaan mag de baan
uiteindelijk niet in gevaar brengen. Er treedt als het ware een segmentatie op tussen de
wereld van het werken en die van het stappen. "Door de week werkte ik altijd, dus dan
wou ik ook niet stappen".
Een begeleidend verschijnsel van stappen en drinken kan af en toe knokken zijn, soms
individueel, soms met rivaliserende groepen. Niet dat ze daar constant op uit zijn, maar
het gebeurt gewoon. Je moet dan voor jezelf durven opkomen of je maten helpen.
Meestal blijft het conflict bij ritueel dreigen, maar soms loopt het uit de hand. "Hm eh..
hoogstens één keer in de maand (knokken, S.M.). Nou eh.. drank heeft een grote oorzaak d’r van en eh.. snel op je teentjes getrapt. Terwijl je met zo’n club bent, nou ja
dan denk je weer heel wat anders over jezelf. En eh.. ik weet nog wel dat wij eh.. met
z’n allen met maten waren en dat ik één tegen één eh.. begon en eh.. vechtpartij, dat
heb ik overleefd. Behalve toen we met z’n zevenen naar buiten kwamen, stonden er
minstens zo’n stuk of vijftig van die mensen daar buiten, dus we zijn weer snel naar
binnen gegaan. Toen hebben we een busje opgebeld en zo’n blauw politiebusje. Daar
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zijn we mee naar het politiebureau afgezet want ze waren doodsbenauwd dat er een eh..
steekpartij van kwam en eh.. en boel rotzooi". "Soms zochten we het wel op (knokken).
Als je echt in iemand de pest in had, dan zocht je hem op dan sprak je daar en daar een
plaats af. Altijd heibel met een bepaalde groep. Dat ging er soms ruig om weg. D’r
bleven soms wel een stuk twee of drie liggen. Ik had net, drie maten van ons, die
hadden zwarte band. En nou ja, die zaten in die tijd al op een vechtsport, ik zat er niet
op, maar eh.. je leert van alles. [..] Nee, ze zochten het ook niet op. Ze hadden wel
eigenlijks de smoor op iemand in maar ja wie niet. Als we weggingen gingen we niet
om vechtpartijen, meer voor de gezelligheid dan eh... Maar we gingen het niet uit de
weg, nee dat niet" .
Tegen dit soort geweld kunnen de ouders niet zo veel doen. Het is onderdeel, en soms
risicovol, van het uitgaan en symbool van de groepssolidariteit (ook later in de functie
van anekdotes en sterke verhalen) en ’machocultuur’. "Nou die waren niet zo best te
spreken. Vooral m’n vader niet, maar ja, je doet mee. Je bent met z’n zeven, je laat niet
je maat alleen op z’n kop zitten door bijvoorbeeld de uitsmijter".
Uitgaan is natuurlijk ook de gelegenheid om in contact te komen met de andere sekse
en ’versiergedrag’ te ontwikkelen. In de beginperiode zijn dit voornamelijk nog ’losse’
relaties. "Met vriendinnen wel eh.. veel. Maar de meesten, die gingen wel met je mee
in die tijd om geld. Om dat je dus een baan had en eh.. veel kunt verdienen in het
weekend. Dat je goed kan eh.. uitgeven. Ja, dan gingen echt de meesten met je mee.
Daar kom je dus later pas achter. Op dat moment interesseert je dat niet". In deze fase
komen ze ook nog niet bij elkaar over de vloer. "Zolang als ik met haar had, had ik
haar ouders nog nooit gezien. Ik bedoel: Dat gaat niet zo samen, dat ging niet zo snel
in die tijd. Ik was ook niet veel bij haar. We hadden een dikke twee jaar gehad. Ja, ik
bleef wel stappen. Ja, zij wou wel vrij zijn, dus zij ging met haar vriendin uit en ik met
mijn maat".
De relatie is in het begin nog te karakteriseren als een uitproberen en een zoeken, maar
na verloop van tijd krijgt deze een meer monogaam en serieus karakter. Na te moeten
hebben concurreren met de kameradengroepen, neemt na verloop van tijd de vriendin
dan ook een steeds belangrijkere plaats in. "Nou, ik ben dus zelf ontzettend veel uit
gegaan, maar toen ik verkering kreeg, werd dat een stuk minder." Relatief vroeg vaste
verkering krijgen is voor dit type vrij gebruikelijk en na enige tijd is samenwonen dan
de volgende stap. "Ja, zij was veertien, toen ik met haar verkering kreeg. Ik heb wel
vaak vriendinnetjes gehad, maar nee, dit is echt eh...". "Maar ja, je gaat bij vriendin in.
En je gaat trouwen. Eén die ging trouwen en dan zie je mekaar niet zoveel meer".
Samen met het afsluiten van het onderwijs en het betreden van de arbeidsmarkt vormt
de relatie een markatiepunt en symbool van het intreden in de wereld der volwassenen.
De secundaire socialisatiefase — met name het vrije-tijdsleven en het uitgaan, het
belang van kameraden en brommers, het zoeken naar kicks e.d. — loopt daardoor ten
einde.

140

7.4.1

Het peilen van de diepte

Vormen van deviantie en delinquentie

In de secundaire socialisatiefase kunnen verschillende leeftijds- en groepsgebonden
vormen van delinquentie onderscheiden worden. Deze groepen zijn meestal vrij homogeen van samenstelling en territoriumgebonden. Naast de meer expressieve vormen die
samenhangen met reputatieverwerving en statushandhaving, het zoeken van ’kicks and
laughs’ (zie de ’brommerdelicten’ en het knokken), komen evenwel ook meer geïndividualiseerde vormen voor, waarin het eigen voordeel het voornaamste motief is. Een
onderscheid daarbij is zelf (actief) uit stelen of inbreken gaan of in meer passieve zin
ervan profiteren. Dit laatste geldt bijvoorbeeld bij heling en dit kan verweven zijn met
allerlei ’handeltjes’. "Ja, alles eigenlijk wel. Waar ik wat mee kon verdienen, deed ik,
en ook wel meer toen. Ja, ik had weleens spullen, waarvan ik wist dat het gestolen was
maar. Handel. Ja, handel in pick-up en bandrecorders. Grotendeels wel (eerlijk). Maar
ook wel gejat spul hoor. Ja, dat wist ik wel. Daar zit ik niet mee, nee".
Voor de meesten geldt evenwel dat de meer ernstige vormen van ’delinquentie’ ingeperkt blijft. Het al vroeg verkering hebben speelt daarbij zeker een rol. Zelf uit stelen
of jatten gaan wijzen ze, mede door de relationele risico’s, af, maar dat sluit niet uit dat
andere kinderen wel delinquentie plegen. "Ik? Nee nooit. Mijn broertje wel. Die is de
grootste dief hier, zal ik maar zeggen. Die zit ook regelmatig. Maar ik heb het zelf
nooit gedaan".
Dit neemt niet weg, dat sommigen toch mee worden gezogen in de activiteiten van een
wat meer delinquente groep leeftijdgenoten. Wil je erbij horen dan moet je een zekere
bravoure vertonen. Doe je niet mee dan lig je eruit. "Ik heb wel met bepaalde jongens
wat gedaan, wat niet door de beugel kon. Ik bedoel eh..: Dat heb ik zelf vernomen
(ervaren). Ik moest met het spul terug, met mijn vader mee in de auto, en dat was niet
zo’n prettige zaak. Ik bedoel: Daar heb ik een goeie afleer van gehad. Maar er werd
niks aangegeven. Er was wel wat aangegeven, maar datzelfde dat ik weer terugbracht
dat was voor de zaak, daar zou die niet op terugkomen. Maar die dat gedaan hadden,
moest ik dus wel zeggen: Wie dat waren. Dat ging me eigenlijk wel te ver. Maar ja,
ik heb het gedaan, en die maten wouden me dus niet meer mee hebben. Een goed ding
voor mij, maar dat is wel een keer gebeurd ja". "Als we iets in het zin hadden dan
gierden me de zenuwen door de keel, en toch deed je mee. Dus eigenlijk dat dat op het
laatst een soort bijzaak werd, dat je dus gewoon meeging en meedeed. Dus kratten bier
stelen en ja, je ging er de hekken overheen, je geefde ze over en je klom weer terug,
en dat soort dingen. En in de winkel zelf ook, pakte je ze en je liep de winkel uit".
Als dergelijke zaken uitkomen dan hoeven ze niet te rekenen op begrip van hun ouders.
In hun opvoeding is immers duidelijk gemaakt wat wel en wat niet kan en ook in deze
milieus geldt dat er weinig tolerantie is voor vermogenscriminaliteit. Meestal worden
er door de ouders strafmaatregelen genomen. Als ze nog vrij jong zijn — er is bij hen
nog geen sprake van een beginnende criminele carrière — dan zijn dergelijke waarschuwingen meestal afdoende. "Weekends niet weg. Gingen de jongens weg, dan mocht je
niet mee. Je zakgeld werd ingehouden. Nou, d’r waren meerdere dingen. Ze zeiden van:
Je blijft maar thuis, ’s avonds er niet meer uit. En als je dat niet deed, dan zocht je
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maar een andere kosthuis. [..] Daar moet je wel op rekenen. Daar hield ik me zeker
aan, vooral als je op die leeftijd zit. Je leerde het wel snel af".
Het verschil met type I is dat de jongens van type II niet stelselmatig doorgaan. Na
verloop van tijd trekken ze ook niet langer op met meer delinquente jongens. "Nou, ik
kom ze wel tegen. Ik spreek d’r dan wel mee, maar de meesten, één die doet het nog
telkens. Die heeft ook een paar jaar gezeten. Maar de rest die heeft het nooit weer
gedaan. Ja, m’n ouders zorgden er wel voor dat je op een recht pad bleef, ja".
Ze maken zich verder wel eens schuldig aan de meer ’ordinaire’ vormen van baldadigheid en vandalisme, vaak weer in samenhang met groepsgedrag en alcoholgebruik.
"Toen was ik nog niet getrouwd. Over auto’s lopen. Ja, nieuwe plantjes uit de tuin
scheuren. Ramen bekladden. Ja, van alles, ja. Het hele gedragspatroon is eh.. veranderd.
Dat komt door de tijd waarin je leeft. Je bent jonger, je bent wild, je zit in de puberteit.
En ik bedoel: Dan doe je dat. Ik zou het nou niet meer durven om over auto’s te lopen.
Ik zou me doodschamen als ik dat dee. Maar toen, je staat er niet bij stil. Ja, je doet
maar wat".
Ze lopen voor sommige delicten het risico dat ze daarvoor door de politie opgepakt
kunnen worden, maar als ze ’geluk’ hebben dan wel de schade informeel (buitenjustiteel) kunnen regelen dan ontspringen ze de dans. "Nou door verniel.. vernielzucht, ja
zo’n voorbeeld, dat soort dingen. Meer vernielzucht dat het dat was. Door het drinken,
ja. Je kwam met z’n allen uit de kroeg en dan ja, even hierbij langs over auto’s en eh..
dat soort dingen wel. [..] Nou, twee keer opgepakt. Nou gewoon politiebureau, verder
niet. Dan moesten we het weer terugbetalen en de tuin weer in orde maken, dat soort
dingen. Nou ja".
Ander exploratief gedrag als experimenteren met (soft-)drugs komt bij hen niet of
nauwelijks voor. Ze willen van dergelijke middelen of gebruikers niets weten. "Nee
nooit, nou één keer. Gewoon eh.. ja, ik was eh.. zeventien, dat eh.. probeer je es, verder
niet. Daar merkte je niet veel van. Ik bedoel eh..: Je probeert het, maar omdat er wat
drank bij kwam, maar verder, nee. Nee, nee dat hoeft voor mij ook niet, nee". "Of dat
uitmaakt (soft- dan wel harddrugs)? Nee, het is allemaal verkeerd. Het tast maar één
plek aan en wat je voor de rest van je leven moet gebruiken en dat is je hersens. Nee,
dat hoeft voor mij niet".
Ook hier zien we weer vermijdingsgedrag naar regelmatige gebruikersgroepen. "Nou,
ik ken een maat van mij, of maat, een schoolvriend en eh.. die is vaker gepakt, maar
verder... Ik heb hem nooit weer gezien, hoor. Ja, spuitte. Vreselijk. Ja, vooral als ze eh..
high zijn, dan staan ze echt van eh..: Jij ook één? En eh..: Nee, het hoeft voor mij niet.
Ze mogen voor mij best wel kicken, maar hou het dan voor jezelf".
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Het peilen van de diepte

Arbeidsmarktoriëntatie

Vanuit het arbeidsethos waarmee ze zijn opgevoed, is werken een normale zaak. Wanneer deze jongens, al dan niet gediplomeerd, het LBO verlaten, dan is de verwachting
dat ze een baan gaan zoeken. Vroegtijdig schoolverlaten hangt dan ook vaak samen met
het kunnen vinden van een baan. "Het leek me gewoon mooi om de vrijheid te hebben,
om buiten te wezen, en eh.. dat leren, nee". Werk zoeken is vooral er zelf achter aan
gaan. "Mijn vader zei van: Als je werk kunt krijgen, dan mag je van mij van school af.
Nou dat wou ik toen wel graag, dus ik met een rotgang achter werk aan. En het eerste
baantje wat ik kon krijgen, dat kreeg ik dus".
Voor hen betekent een baan niet alleen een afsluiting van de schoolse periode, een
andere, meer volwassen status, maar vooral geld verdienen. Het werk wat ze doen, is
daarbij relatief onbelangrijk; dit gold immers ook voor de bijbaantjes. "Het maakt mij
niks uit. Ja, als het maar werk was".
Er is niet sprake van een duidelijk beroepsperspectief. Presteren en vooruitkomen is
minder relevant dan een inkomen realiseren. "Ik vind: Met een baan dan werk je om
wat meer te hebben, maar niet echt om te presteren". Verder onderwijs (streekschool,
leerlingenplaatsen) spreekt de meesten niet aan en als ze al een vervolgopleiding volgen, struikelen ze vaak weer over de theoretische vakken. "Zodra het weer bij pen en
cijfers kwam was, dat wou dus niet. Je wil wel, dan zit er, ja het beginstadium is goed
en misschien met rekenen ook wel, dan krijg je weer iets aparts, waar je nooit van
gehoord hebt eh.. dan eh.. nou ja dan houdt het één keer op. Je blijft altijd een paallengte achter en dat was voor mij dus niks. Nee, echt naar school, dat wil ik niet weer,
nee".
De banen die ze kunnen krijgen liggen op het niveau van semi-geschoold werk. Hetgeen ze geleerd hebben op school, het nut van een diploma, is daardoor minder belangrijk. "Je leert op school kozijnen maken en dat soort dingen. Nou dat kom je op de
nieuwbouw nooit tegen, want die komen kant en klaar. Die hoef je er alleen maar in
te zetten. Zie, het is veel makkelijker dat je het leert, maar dat je het nou specifiek
nodig hebt, nee, niet alles wat je leert". "Vier zwemdiploma’s kun je evenveel mee
straten als met een electro-diploma, dus dat maakt geen moer uit".
In het begin van hun werkperiode is werken nog een uitproberen wat leuk werk is en
wat niet. Als het werk of de baas niet bevalt of als ze ergens anders meer geld kunnen
verdienen, kiezen ze daarvoor. In die zin is er weinig ’bedrijfsloyaliteit’. "Ik denk dat
ik iets van tachtig of negentig gulden meer kreeg, dan bij die ander. Ik weet wel dat
ik er niet veel op vooruit ging, maar gewoon het werk dat lonkte mij meer, daar zat ik
ook buiten. Ja, en de vakantiebonnen, dat was toen iets van veertien gulden per dag wat
ik erbij kreeg. Ja dat verdiende best, met vakantiebonnen erbij, ja". "Ik begon gewoon
als poetser, en zo zoetjes aan steeds meer dingen doen. Accu’s inbouwen, lichten
afstellen, en steeds meer. En op een gegeven moment deed je alles. En toen kon ik
ander werk krijgen, en toen ben ik daar ook weer vertrokken, dan kon ik meer verdienen’.

7 Type II: de levensstijl van gehuwde marginale werklozen

143

Baanzekerheid (ze zijn dan nog ’vrijgezel’) speelt een geringe rol. In principe willen
ze alles wel aanpakken, maar ook hier zijn grenzen. Ze rollen dan meestal van de ene
baan in de andere, vaak via informele kanalen. Een eventuele baan is vaak de uitkomst
van een serie toevalligheden. "Ik kon bij een broer in de bouw komen, die werkte in
de bouw. Hij zei: Er is een baantje vrij, tegen mij. Ik had dus op de LTS wel, die derde
klas dus, voor timmer-metselaar geleerd. Wat ik dus nooit afgemaakt heb, maar ik kon
dus wel bij hun komen. Nou, toen ben ik dus in de bouw gekomen, en daar zat mijn
oudste broer ook".
Sectoren waarin ze werk vinden zijn de bouw, produktiewerk en kleine bedrijven. Het
liefst hebben ze buitenwerk dan wel werk met een zekere vrijheid (indelen eigen werk,
niet voortdurend toezicht, geen ’gecommandeer’). "Het was een hele vrije fabriek. Je
kon komen en gaan wanneer je wil. Je mocht naar buiten wanneer je wil, er zat helemaal geen dwang, totaal niks achter. Er werd niet gezegd: Zoveel stuks moet je per dag
doen. Ik was meer mijn eigen baas. Ik was de enige spuiter daar. [..] Ik deed gewoon
mijn werk. Ik heb nooit eh.. problemen. Nee, alle bazen die ik gehad heb, waar druk
achter zat, achter mij. Daar ben ik gauw vertrokken. Waar geen druk achter zat dan,
daar heb ik het langste volgehouden, ja".
Als ze zelf al niet ontslag nemen dan krijgen ze vaak ontslag door gebrek aan werk,
doordat ze afgekeurd worden dan wel simpelweg omdat ze te duur zijn (geworden).
"Het is gewoon, ze zeggen gewoon: Werkinkrimping hè, en dan lig je er uit. Dat zegt
die baas dus, daar doe je toch niets aan". "Ik kreeg ontslag wegens vorstverlet, en ik
ben er dus nooit weer aangenomen. Gewoon werkvermindering. De langsten bleven en
de kortsten gingen gewoon weg. Mijn broer is dus gebleven. Maar ik was jong hè, en
ik had wel een beetje ervaring maar niet zoveel als die andere mannen... En die hadden
een gezin, toen was dat een reden voor mij, nou niet meer. Toen wel, ja". "Ja een jaar,
bijna een jaar, ja (gewerkt). Tot op een gegeven moment, ik moest gekeurd worden,
voor het straterswerk dus, en toen werd ik afgekeurd. Om mijn rug, waar ik nooit last
van gehad heb, maarre.. Nou, toen moest ik eruit... Ja, ik had nooit een dag gemist niet.
Nou ja, behalve die leerdagen dan, maar de werkdagen niet, nee. Ja, ik vond het ook
wel leuk werk, ja". "En op een gegeven moment zei hij dat ik te duur was, en heeft hij
een jongere aangenomen. Ja, wat moest ik. Ik kan er wel tegenin gaan, maar volgens
mij helpt dat niks".
Ondanks hun bereidheid om bijna alles aan te pakken, komen ze, na hun laatste baan,
tot de ontdekking dat de ’bazen’ niet meer op hen zitten te wachten. Na verloop van
tijd ontdekken ze dat ze behoren tot het leger van de langdurig werklozen. "Eh... nou,
tot mijn eenentwintigste (werk gehad). Tot mijn eh.. tot nu toe, zal ik maar zeggen, heb
ik een uitkering gehad". "Daar dacht je toen niet aan hè. Nee, dat viel toen nog eh...
Ja, toen was de werkloosheid nog lang niet zo slim (erg, S.M.) als nou. Pas toen daarna
is het echt slim geworden. Zie, toen was het nog wel een beetje goed, en toen in tachtig, eenentachtig, is het ingeklapt, toen was het mis".
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Omdat ze in deze periode getrouwd zijn en kinderen hebben -daarover straks meer —
is de werkloosheid eveneens een gezinsprobleem geworden. "Ja, vier jaar geleden, toen
ik vrijgezel was. Dat interesseerde me niks, enne gooide ik er met mijn pet naar. Of je
nou werk had of niet werk, interesseerde je niet. Maar nu is dat anders, ga je meer
denken".
Behalve de financiële teruggang en het gedwongen thuis moeten zitten, werkt de werkloosheid ook negatief door naar het zelfbeeld — als kostwinner/gezinshoofd hebben ze
het idee te kort te schieten. "Je hoort je gezin te onderhouden. Ja, vind ik wel. Maar
ook voor jezelf".
Het arbeidsethos kent weliswaar een zekere erosie, maar (betaald) werk blijft een zeer
belangrijke levensopgave. Mede om die reden worden ze in hun onmiddellijke omgeving niet gestigmatiseerd — werkloosheid is immers geen onbekend verschijnsel -,
maar ze zien zich in toenemende mate buitenspel gezet. "Mijn hele familie hebben ze
allemaal vast werk. Behalve ik dan".
Ze moeten zelf ook weinig hebben van ’beroepswerklozen’. "Ik ken genoeg. Ik ken er
zat die.. die.. Maar ja, dat moeten ze zelf weten. Ik wil vooruit. Ik wil niet altijd eh..
een paar weken kieskauwen thuis en eh.. nee. Het is een stomme instelling". "Ik heb
de meeste kennissen en vrienden die werken. Die eh.., als ik werkloos ben dan eh.. nee,
ze zien niet anders tegen je op. D’r zijn twee maten van mij, die zijn werkloos dus die
weten wat het is. Die kennen d’r ook wel over praten. [..] Nou de een zegt: Ik krijg het
geld zo ook wel van de soos, en die ander zegt: Ik hoop gauw, dat ik weer werk krijg.
Die is meer zoals mij".
Het zoeken naar werk is — vooral door de sterke streek- en familiegebondenheid —
lokaal gebonden. "Omdat ik hier dus mijn familie heb, moeder woont hier, mijn vrouw
zijn moeder woont hier. Ze wonen hier allemaal rondom, dus eh.. ja. Je woont waar je
bent geboren". Behalve het geringe baan-aanbod wordt het zoeken naar werk bemoeilijkt door hun slechte concurrentiepositie: een geringe opleiding, te oud en gezinshoofd.
"Banen zijn er niet, dus kunnen ze ze ook niet maken. En als ze er zijn, dan vragen ze
met ervaring of ervaring in renovatie of iets dergelijks. Dan moet je ervaring hebben
en dat heb ik niet. Dat is ook al weer zoveel jaar geleden, dus dat kun je ook wel
wegvegen".
Ze komen tot de ontdekking dat langdurig werklozen met geringe kwalificaties niet
echt in tel zijn. Ze ontwikkelen dan ook realistisch perspectief ten aanzien van hun
marktpositie en hun mogelijkheden. "Zo’n persoon voor als ik? Nee, ik denk meer dat
je eh.. zoals bandwerken, eh.. staan bij de lopende band en, en eh.. inpakkerij gaat
lopen, dat je achter een grote machine komt. Dat gaat ook heel goed als je zoals ik,
iemand zonder diploma’s. Nu in deze tijd is het moeilijk om wat te krijgen".
Ondanks hun minder florissante marktpositie solliciteren ze, zeker in het begin, actief
op van alles en nog wat. "Ik heb alles geprobeerd. Bij de gemeente, bij de gemeentereiniging. Bij de (bedrijf), slachter bij eh.. kadaverfabriek, suikerfabriek in G., eh.. de
melkfabriek in L. Alles. Ik weet niet waar ik niet heb gesolliciteerd".
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Via informele contacten, een strategie die eerder wel succesvol is geweest, probeert
men informatie in te winnen over werkmogelijkheden. Een probleem daarbij is dat
binnen hun relatienetwerken, waar meer werkzoekenden zijn, er weinig kennis over
vacatures is. Solliciteren is er vooral zelf op af stappen. "Gewoon heen gaan hè. Als
je een brief schrijft, die gaat zo de prullenbak meestal in. Als de bazen dus geen werk
hebben ja, dan zoeken ze ook niet één. Dan gaan die sollicitaties meestal zo de bak in".
Na zekere tijd ontstaat er een gevoel van berusting; hun sollicitatie-inspanningen nemen
af en ze worden selectiever. "In het begin wel maar de laatste tijd niet meer. Je vindt
toch niets. Je vliegt alles af, maarre..". "Ik solliciteer nog wel veel. Maar dan echt eh..
mijn leeftijd ongeveer. En niet meer eh.. bijvoorbeeld dat een leeftijd van twintig jaar.
Daar solliciteer ik niet meer op, want dan krijg je toch geen reactie terug. [..] Dit jaar?
Een stuk of vijftien, denk ik. Vorig jaar een stuk of veertig wel. Over een heel jaar. [..]
Daarom ben ik ook maar gehalveerd, om het zo maar eens te zeggen. Als het dichtbij
is, stap ik er zelf op af. Ja, als het dichtbij is wel. Verder weg niet. Ik doe er niet meer
zoveel moeite voor, als een aantal jaren geleden. Natuurlijk wil ik graag aan het werk.
Maar je wordt er moedeloos van. Van de negen van de tien brieven krijg je sowieso
niets terug". "Dan krijg je telkens te horen: Je bent te oud. Ja, dat soort dingen. Ja,
behoorlijk vaak (afgewezen). Je bent te oud, het had iets met scholing te maken, te laag
niveau, en nog een paar dingen, inzicht op werk, weet ik veel. Ja, dan ga je minder
solliciteren. Ik dacht: Solliciteren wordt toch niks. Ja ik eh.. ja ik dacht, dat ik sneller
weer werk zou vinden als eh.. dat ik eh.. gedacht had".
Over het vacature-aanbod zijn ze slecht geïnformeerd. Een abonnement op een krant
kunnen ze zich niet meer veroorloven. "Daar staat nooit wat in hè. In kranten vragen
ze niks. [..] Dat kan ik niet betalen".
Tijdelijk werk zien ze niet als een oplossing. "Ze nemen meestal mensen van het
uitzendbureau aan. Nou, daar wil ik niet voor werken". Behalve de financiële perikelen
die tijdelijk werken met zich meebrengt — problemen met uitkering — zien ze ook
nadelen als bijvoorbeeld de fysieke zwaarte van sommige banen en de onzekerheid van
de werkperiode. "Ik zat in twee ploegen, dus ’s morgens opstaan en ’s middags thuis
direct weer naar de fabriek. ’s Avonds bek af en vroeg op bed en ’s morgens om vijf
uur er weer af. Dat kon ik niet lang volhouden. [...] Werden we steeds weer ontslagen.
Kregen we soms een week erbij". "Ik heb het één keer gedaan. En dan moet je eerst
een tijdlang op geld wachten, maar het werd wel van mijn uitkering afgehouden, dus
eh... Ik kan niet een paar weken zonder geld. Kijk, ze denken maar, dat je reserves van
de bank kunt halen. Dat denken de meesten, maar dat is gewoon niet zo. Dat hoor je
veel vaker, maar dat is gewoon niet zo, ik tenminste niet. [..] Als ik een baan heb wat
goed verdient. Ik wil bijvoorbeeld niet eh.. ik ga bijvoorbeeld niet voor vijftienhonderd,
zestienhonderd gulden, daar ga ik niet voor aan het werk. Dan ben ik een gedeelte van
mijn subsidie ben ik kwijt. Dan blijf ik nog op hetzelfde zitten. Terwijl ik het er nou
bij heb". Als ander nadeel noemen ze het gegeven dat ze uitgebuit worden of aan het
lijntje gehouden worden. "Ja daarom, dat heb ik al zo vaak meegemaakt, dat doe ik
sowieso niet meer".
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In dezelfde categorie valt bij hen ook vrijwilligerswerk. Ook daar word je uitgebuit.
"Dat wil ik niet doen. Ja gewoon omdat eh.., al die mensen die vrijwillig, ik vind die
moeten het ook niet doen. Want dan komen er nooit geen mensen aan de slag. Zoals
op scholen ook al, dan vragen ze nou ook al leerjuffrouws, en al die dingen meer.
Gewoon om te bezuinigen. Nou dat vind ik flauwekul, dat moeten ze niet doen. Hoe
meer vrijwilligerswerk, dan denkt de regering: Hé dat is mooi. Al dat werk gratis".
Ook verhuizen wordt niet als oplossing gezien. Als ze al zouden willen verhuizen dan
stellen ze een duidelijke positieverbetering/meer inkomen als voorwaarde. "Ik verhuis
niet, nee. Ja, dan moet het al een beste baan zijn. Dan moeten ze mij bijvoorbeeld een
baan geven dat ze mij tussen de twee en de tweeënhalfduizend willen geven, dan ga
ik wel verhuizen. Maar niet voor zo’n loon (uitkering, S.M.) waar ik nou op zit bijvoorbeeld. Dat ze mij zestien of zeventienhonderd willen geven, dat ik dan moet verhuizen.
Dat gaat niet door".
Het wisselen van het kostwinnerschap zien ze eveneens niet echt als een alternatief.
Hun vrouwen hebben ook weinig opleiding/werkervaring en bovendien zitten ze in de
kleine kinderenfase. Het is nog maar de vraag of het inkomen boven het uitkeringsniveau komt. Met een part-time baan schieten ze nog minder op, omdat de Sociale Dienst
daar een gedeelte van inhoudt en ze lopen dan tevens het risico hun subsidies kwijt te
raken. "Dat kan ze krijgen (een part-time baan), maar dat wil ik gewoon niet. Ten
eerste voor de kinderen, en ten tweede de Sociale Dienst pikt het grootste gedeelte in.
En dan zit ze voor een habbekrats te werken, terwijl de kinderen haar nodig hebben".
Over de bemiddelingsfunctie van het arbeidsbureau denken ze negatief. "Ik denk ook
niet dat ze wat kennen. Die hebben ook zoveel honderden, duizenden". "Ze doen niet
veel, maar ze schrijven je gewoon in en dan stouwen zo’n kaart in de bak. Je komt in
eh.. de bak van eh..: je hebt geen diploma. Een hoger diploma, die komt vooraan in de
bak. Dat is altijd zo. En dat systeem, ik weet niet. Ik heb al járen niets van het Arbeidsbureau gehoord, dus eh..". Ditzelfde geldt voor de herscholingsfunctie. "Ik ben naar
het arbeidsbureau geweest, dat lukt dus ook niet. Nee, dat moet ik zelf betalen. Dat kan
ik niet, nee. [..] Nou, allemaal flauwekul. Die reclame van het arbeidsbureau ook, van:
De stoep warm houden hè. Die heeft geen zin en al die dingen meer. Nou dat is in dit
geval ook zo. Ze helpen je toch niet, mij tenminste niet". Ook de herijkingsgesprekken
worden als zinloos ervaren. "Dat zijn gewoon stomme gesprekken. Ze pakken de kaart
erbij en ze zeggen: Heet je zo. Ja, anders zat ik hier niet. Ja, dan en dan geboren, daar
en daar. Je bent nog steeds dat, ja. Je kunt nog steeds hele dagen werken, ja. Nou mooi.
Dan kun je weer naar huis toe. Dan ben je de hele morgen kwijt, want je moet eerst
een uur zitten te wachten".
Wat ze het liefst willen, is gewoon vast werk tegen een redelijke beloning in hun eigen
woonplaats. "Als het maar een vaste baan is, dan kan het me niks schelen. Ze mogen
mij wel een vaste baan geven voor hetzelfde geld als wat ik nou heb. Als je dus nou
een baan krijgt voor hetzelfde geld wat je nou krijgt, je hebt altijd de kans dat je
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opbouwt. Dat je dus meer krijgt. Plus je hebt meer vakantiegeld, dan kun je echt zeggen van: Dan ga ik op vakantie, hè. Dat krijg je nou niet".
Men loopt — zeker naar buitenstaanders — niet te koop met de misère; dat staat haaks
op het principe van het oplossen van de eigen problemen en de eigen redzaamheid.
"Daar wordt niet over gepraat. Nee. Iedereen kent het, dus eh..". Men vindt ook niet
dat men zich er voor hoeft te schamen. "Ik schaam me er niet voor. Nee, ik kan er niks
aan doen. Als het mijn eigen schuld was geweest, zou ik zeggen van: Ja. Als ik voor
mezelf bewust was van: Ik wil niet werken. Ze kunnen me allemaal wat en eh.. al die
dingen meer. Kijk, dan zou ik me er misschien nog voor schamen. Maar nee, nou niet".

7.6

Huwelijksoriëntatie

Wanneer ze in de secundaire socialisatiefase een vaste vriendin krijgen — ze hebben
dan nog werk -, is de volgende stap gaan samenwonen dan wel trouwen en uiteindelijk
een gezin stichten. Wanneer we kijken naar de achtergronden van hun echtgenotes dan
zijn ze afkomstig uit hetzelfde klassestratum en hebben ze vergelijkbare opleidingsniveaus (meestal LHNO). "Ze is een uit een heel groot gezin. En daar (vervolgopleiding)
was dus geen geld voor. Dus dan gebeurde het ook niet. En in die tijd was er nog
gewoon werk. Dus je kwam in een fabriek terecht om te werken".
Het, meestal onverwachts, werkloos worden leidt tot allerlei spanningen; niet alleen
financieel, maar ook emotioneel. Ze voelen zich nu in meerdere opzichten tekort schieten als kostwinner. "Eh.. nou ja, eh.. gauwer kwaad. Eh.. ja, boel dingen niet meer
begrijpen. Je leeft heel anders. Ja, je denkt veel meer over alles na. Hoe het allemaal
moet, daar zit je over na te piekeren. [..] Ik trek me niet zoveel meer aan van anderen.
Het gaat alleen om mij en mijn gezin. Je zit altijd met geldproblemen. Eh.. je kan dit
niet. Gewoon eh.. ja, ik weet het niet hoe ik dat uitleggen moet. Het is heel ander
leven. Geld is een heel centrale rol als je een uitkering hebt. Geen uitkering, geen eten.
Ik zie uitkeringen een maand later. Zit je een maand achter met die rekeningen, dat is
een iets wat ik geeneen wens, maar dat is een boel in het leven".
Deze gezinnen houden met veel moeite net, en soms niet, het hoofd boven water. "Ik
bedoel: Als ze nu meer zouden gaan verlagen, dan ken je dus alleen nog een jaar je
huur, je gas en elektrisch gaan betalen. Je kan misschien twee weken d’r nog van leven,
dan houdt het op en je moet op maat leven, dus dan nog twee weken langer, twee
weken zonder eten en drinken zitten. Ik ken nergens meer op bezuinigen. Als ik nu nog
moet bezuinigen, dan hou je niks over, echt niks. Het leven wordt al duurder, de huurprijzen worden misschien hartstikke duur hè, de huizen en met de tijd het elektrisch en
het gas ook wel. Wat hou je dan over. Je ken nu net nog redden, je ken nu nog rondkomen en eh.. als ze dan nog meer gaan zakken dan, dan wordt het voor de meesten
stelen en roven. Voor de meeste mensen, denk ik. Hoe vaak zie je wel niet in de aanbieding in de krant voor lenen. Hoe vaak vliegen mensen er in hè. Ik bedoel: Dat
moeten ze tijdens de uitkering zeggen, want daar leren de meeste mensen van".
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Een complicerende factor is dat ook al tijdens de periode dat deze mannen nog werk
hebben hun relaties vaak gekenmerkt worden door spanningen. Werkloosheid en het
moeten leven van een uitkering maken deze alleen maar groter. Hun relationele problemen hangen vaak samen met zaken als: eerder huwelijk partner, kinderen eerder huwelijk, leeftijdsverschillen, acceptatie (schoon)ouders, geloof e.d. "Want er zit nog wat
tussen. Ze is dus eerder getrouwd geweest. Kijk, dat zit er nog tussen". "Eh.. m’n
vrouw die eh.., die is voor mij getrouwd geweest, heeft ze een kind van eh..: Dat
konden ze nog niet begrijpen, dat ik dus daar mee ging. D’r werden rare dingen over
ons gezegd. Dat zij die scheiding nog niet door was".
Als ze deze moeilijkheden trotseren dan kan dat leiden tot spanningen met (schoon)ouders en overige gezinsleden. "Zij (schoonmoeder) komt wel regelmatig bij mijn vrouw,
maar dan ga ik de deur uit. Ik kan haar niet uitstaan, ik ga er gewoon uit. Het is haar
moeder, dus ik weiger haar niet, zo doe ik dat niet. [..] Ach, ze komt niet vaak hoor,
misschien één keer in het half jaar dat ze een keer langs komt". "Ja eh.. mijn oudste
broer die zie ik niet meer, daar is ruzie mee. Mijn oudste zus die zie ik dus ook nooit
meer. Ze konden niet accepteren dat ik met een getrouwde vrouw omging en ze was
nog jong, dus net zo oud als ik ben dus... [..] Zij vonden dus niet dat ik zelf moest
uitmaken maar dat vond ik zelf wel. Eh.. nou ja, mijn moeder die zit d’r mee. Die heeft
toen ook gepraat maar dat is nooit wat geworden, dus dat laten we zo tussen haakjes
dat we d’r verder helemaal niks aan doen. We komen elkaar wel ’s tegen. Dan zeggen
we elkaar misschien wel vriendelijk goeiedag en dan is het over".
Het werkloos zijn wordt niet als beletsel ervaren om toch een eigen gezin te stichten.
"Nou nee, dat maakt niks uit. Of je nou wel getrouwd bent of niet getrouwd bent, dat
maakt niks uit. Het maakt verder niks uit. Als je nou niet getrouwd bent of wel getrouwd, je blijft op het laagste. Ben je getrouwd, heb je meer uitgaven. Ben je met zijn
tweeën of drieën, je moet meer uitgeven, dus je kon eigenlijk eh... Als je alleen bent
en je woont bij je ouders in, dan heb je meer dan dat je eruit bent".
Het dragen van gezinsverantwoordelijkheid is wel even wennen. "Toen kwam de kleine,
het bed moest er komen, alles, kleertjes tot en met commode. Oké, dat haal je niet even
zomaar ergens anders vandaan. Dus dan kan je niet zoveel meer uitgaan enzo, maar je
kind, dat is belangrijker dan dat. Ja, dan leer je d’r meer mee leven. Je kan niet meer
dan van veertienvijfennegentig rondkomen". "Ja, vier jaar geleden, toen ik vrijgezel
was. Dat interesseerde me niks, enne gooide ik er met mijn pet naar. Of je nou werk
had of niet werk, interesseerde je niet. Maar nu is dat anders, ga je meer denken. Ik
weet niet. Je ontwikkelt je veel meer. Je gaat alles veel meer bekritiseren, je denkt veel
meer over dingen na wat je doet. Vier jaar terug, dan denk ik bij mezelf: Ja, je was
veel roekelozer".
Het zich terugtrekken in de gezinssfeer hangt ook samen met de weinige overige contacten. De omgang met buren is beperkt, lid van verenigingen zijn ze niet (meer),
kameraden zijn vooral vrienden van de man en die contacten zijn, als ze al niet verwaterd zijn, in zekere zin functioneel. "M’n ouders, vrienden dat is toch wel belangrijk in
m’n leven. Ja, vrienden ook, al zie ik ze niet vaak, maar je hebt ze wel".
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Voorlopig zien ze wel af van meer kinderen vanwege hun inkomenspositie. "We laten
het bij één. Je helpt ze toch op de wereld om werkeloos te zijn. Dus waarom zou je er
meer maken. We hebben er dus één en dat zeggen we dus allebei. Eén kunnen wij..
verwennen kunnen we ze niet. Maar we kunnen ze wat geven als wij dat willen. Met
twee wordt dat moeilijker. [..] Dan heb je het gewoon niet over. Dan heb je gewoon
niet over om bijvoorbeeld met Sinterklaas wat te kopen, of dat soort dingen. Dat heb
je dan gewoon niet. Want dan moet er zoveel meer eten en dat soort dingen meer
komen. Veel meer kleren. Dat geld dat krijg je gewoon niet".
Nu ze langer getrouwd zijn en kinderen hebben, is de relatie met de (schoon)ouders
over het algemeen weer genormaliseerd. "Mijn ouders dat is prima dat is helemaal.. Ja,
want ik heb haar een keer meegenomen naar huis. Zij heeft met mijn moeder gepraat,
met mijn vader, wat toen nou met die toestanden. Maar het is helemaal uitgepraat. De
relatie is veel beter geworden, ja". "Eh.. niet veel, maar wel een goed contact (schoonouders). Het is niet dat we de deur bij elkaar plat lopen of zo..". Doordat de betrekkingen nu weer verbeterd zijn, kunnen ze, waar de financiële situatie van de (schoon)ouders dat toelaat, ook aankloppen voor ondersteuning. "Wij krijgen van mijn ouders
iedere maand wat. En dat is genoeg, daar kunnen we het mee redden, ja".
De taakverdeling en de opvoeding verlopen vrij traditioneel. Ook nu ze werkloos zijn
blijft het in principe de taak van de vrouw om voor kinderen en huishouding te zorgen.
"Ik doe ook wel eens wat. Ik zal maar zeggen: Het is wel zo als mijn vrouw het druk
heeft dan help ik wel eens, maar gewoon normaal niet".
Het gedwongen met elkaar de hele dag moeten optrekken kan eveneens leiden tot
spanningen. Het traditionele domein van de vrouw, gezin en opvoeding, komt onder
druk te staan. Tot op zekere hoogte kan men, door het wegvallen van de kostwinnersrol, spreken van een geforceerd ’emancipatieproces’ en een emotioneler worden van de
relatie. "Hoe vaker je met z’n tweeën zit, hoe meer je elkaar gaat zien. Ik bedoel: Ik
heb me nog nooit met een was of met iets bemoeit, met stofzuigen niet. Je doet het
automatisch en dat is verkeerd en daar gaan de meeste mensen met ruzies uit elkaar en
dan ontstaan de meeste problemen. Met z’n tweeën jaar op jaar daar zit het meeste in,
dan gaan de meeste mensen uit elkaar. De domste dingen dan heb je eh.. sla je aandacht op".
De spanningen in het gezin, de verveling, het gevoel nutteloos te zijn e.d. kunnen ertoe
leiden dat ze bijvoorbeeld teveel gaan drinken. Voorstelbaar is dat als de spanningen
te hoog oplopen ze zouden kunnen gaan scheiden en ’afglijden’ naar een type I levensstijl, maar door steun van hun vrouw groeien deze respondenten daar overheen. "Door
de week raak ik geen bier meer aan, maar dat komt omdat ik teveel ging drinken. Ik
heb een tijd gehad, dan ging ik erbij zitten en ik denk: Och, laat ik er maar op wachten.
Interesseerde me niet. Dan kom je niet terug als je geen steun hebt. Ik had wel steun
van mijn vrouw, maar als ik dat niet had, ik denk dat we dan allang uit elkaar gingen.
Zeker weten. Je moet een steunpunt houden".
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Klasse-oriëntatie

Deze jongens groeien op in gezinnen die gerekend worden tot de lagere strata. Dit is
ook voor henzelf ’a fact of life’. Door hun opvoeding en onderwijsloopbaan is er geen
sprake van mobiliteit. Ze blijven, als vanzelfsprekend, geworteld in het discours van
hun milieu. Dit blijkt ondermeer uit hun partnerkeus en baanaspiraties, hun streek- en
familiegebondenheid, hun maatschappelijke en culturele participatie en politieke (non)betrokkenheid. Door deze milieu-inbedding ontwikkelen ze een houding, waarin pragmatisme, defensiviteit en slachtofferschap — in de betekenis van zich ’gepakt’ voelen
— elkaar versterken en hun marginale positie bestendigen. Net zo als bij type I geldt
voor hen vooral het overleven; als het kan respectabel, maar hun traditionele respectabiliteit, vooral gebaseerd op hun kostwinnersrol, komt steeds meer onder druk te staan.
De mannen van dit type zien zichzelf als ’normaal’. Er is, mede door het gebrek aan
hulpbronnen, weinig reflectie over mogelijke alternatieven. "Gewoon een jongen uit een
normaal gezin". "Ik beschouw me gewoon als gewoon volk".
Ze zien zichzelf niet als (potentieel) crimineel, maar als iemand die slachtoffer is
geworden (dreigt te worden) van maatschappelijke ontwikkelingen. Hun ’criminaliteit’
is dan ook gedeeltelijk wanhoopscriminaliteit; deze dient een ’hoger doel’: de verzorging van hun gezin. "Het wordt slimmer (erger). Dat je zegt van: Stelen, beroven,
moorden... Meeste mensen zijn werkloos. Ja, het draait toch allemaal om één ding: Dat
is geld. Het verschil wordt te groot". "Dat zeg ik: Van mezelf ben ik dat helemaal niet
om zulke dingen te doen. Maar de maatschappij dwingt je gewoon om zulke dingen te
doen, dat denk ik gewoon, dat het is. Voor mezelf zou ik het nooit doen". "Ik vind:
Mensen die gewoon netjes leven, die normaal doen. Ik denk dat het gewoon is, dat
denk ik dan. [..] Nog wel, ja. Ja, ik werk zwart, maar ik zie me niet gelijk als een eh...
Ja, ze zien het wel als een straf, maar ja hoe moet ik het zeggen. Iets wat niet mag,
maar nee, dat zie ik niet als crimineel. Ik probeer gewoon mijn gezin zo goed mogelijk
te onderhouden. Dat lukt met een uitkering niet, dus je moet wel wat. Als ik genoeg
geld had, dan deed ik het niet".
Vermogenscriminaliteit is bij verslechterende omstandigheden niet langer meer uit te
sluiten. "Zoals met diefstal ook, ik doe het niet graag. Maar als het zo moet, en het niet
anders kan, en je wil voor je gezin opkomen. Dan moet het, daarom keur ik het niet
goed hoor. Ik ga niet voor mijn lol aan het stelen of iets dergelijks. Ik heb het gelukkig
nooit gedaan. Maar ja, als het zo uit zou komen en het moest. Dan, ja.. want elke week
en elke maand dan reken ik uit, daar deel je taken mee in. Want heb je niks, dan kun
je ook niks indelen, dus waar moet je het dan weghalen. Als ze mij dus niks meer
gaven dan was het een reden om eh..".
Ze verwachten weinig van de samenleving. Je moet jezelf maar zien te redden. "Als ze
(maatschappelijke instanties) mij niet willen helpen, dan maar niet. Ik red mijzelf wel,
door zwart te werken. Dan pak ik hun wel weer terug".
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Dit weerspiegelt zich eveneens in hun houding naar de ’politiek’. "Een zootje, ja".
Stemmen maakt weinig uit. "Ze pakken je toch allemaal, ja ze pakken je toch. Of je
nou op de ene stemt of de andere stemt, dat maakt niks uit".
De politiek verwordt tot incidenten en leedvermaak. "Zoals laatst, ik weet niet of je het
gelezen hebt van Lubbers, wat ze niet gestolen hebben. Heb je het niet gelezen of
gehoord? Dat ze voor honderdduizend gulden aan sieraden bij hem uit huis hebben
gehaald. Ik lag dubbel voor de televisie. Dat vind ik prachtig zoiets. Ik wou dat ik het
zelf gedaan had. Nou ik lag dubbel toen ik het hoorde. Ja, dat vind ik prachtig. Hij zal
wel goed verzekerd zijn, neem ik aan, maar, maar ik kan best voorstellen dat iemand
dat doet dus, ja".

7.8

Conformisme-oriëntatie

We hebben gezien dat hun leeftijdsgebonden en tot op zekere hoogte klasse-bepaalde
delinquentie ten einde loopt wanneer ze een baan krijgen en gezinsverantwoordelijkheid
dragen. Ze zijn dan ingebed in relationele netwerken van volwassenen in hun milieu
en ’jeugddelinquentie’ past daar niet langer in. Hun langdurige werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid dwingt hen tot een behoedzaam en zuinig leven. Wanneer ze
evenwel met de rug tegen de muur komen te staan en de meer respectabele oplossingen
niet langer uitkomst bieden, dan kunnen ze noodgedwongen niet-legale alternatieven
in overweging nemen. Sommige daarvan stuiten minder op weerstand — zwart werken
bijvoorbeeld, verzwijgen van inkomsten of onjuiste opgaven verstrekken naar uitkeringsinstanties — dan andere als kiezen voor (schijn)scheidingen of het plegen van
vermogensdelinquentie. "Als we nog een paar jaar dit vooruitzicht hadden, dan was het
niks. Dan denk ik ook dat we waren gaan scheiden, gewoon om financiële redenen,
anders niet hoor. Daar hebben we het vaak over gehad om dat te doen, maar ja zover
ga je dan niet, hè. Je hoort wel van kennissen en familie of vrienden die het wel doen,
ja. Ik geef ze groot gelijk hoor, maar ja. We hadden dus alles al besproken. Mijn
ouders willen dus niet, nee. Dat heb ik er niet voor over, die ellende niet, nee. Ik steel
liever alles bij elkaar, dan dat ik dat zou doen, zeg maar".
Het belang dat ze toekennen aan hun kostwinnersrol is in de afweging om al dan niet
delinquentie te plegen soms een duwende factor, soms een remmende factor, maar door
de bank genomen zien ze het plegen van vermogensdeliquentie pas als een uiterste
redmiddel. Het komt eerst in beeld als alle andere mogelijkheden uitgeput zijn. "Mijn
vrouw, die vindt het verschrikkelijk natuurlijk. Zwart werken en alles. [..] We hebben
nooit ruzie. Nooit. Niks. Het enige waar we ruzie om hebben gehad op een gegeven
moment, dat was een paar jaar geleden, dat ik zo diep in de schulden lag. Geen eten
op de plank en niks. Nou, voor de kinderen kan dat niet. Toen was ik ook van plan in
te gaan breken. Zo slim was ik dus al. Nou ja en toen hebben we dus de grootste heibel
gehad. Ik heb toen ook besloten om het niet te doen. Maar op dat moment wist ik een
paar duizend gulden te liggen, die kon ik zo weghalen. Maar een kwestie van twintig
minuten, en dan had ik hem. Ja, zo ga je op een gegeven moment gewoon denken. Ik
heb het zelf nog nooit gedaan. Gelukkig niet. Maar ja, wat niet is, kan komen. Dat weet
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je niet. Kijk, als ik alleen was geweest, dan was het geen punt geweest. Maar eh..
gewoon voor het gezin wil ik het niet. [..] Dat was de reden om hier dat gesprek te
voeren, gewoon om dat een keer aan iemand kwijt te kunnen, zeg maar. Kijk, aan je
ouders kun je dat niet doen natuurlijk. Of aan je broers of zusters niet". "Ik heb een
periode, dan kreeg ik honderdveertig gulden in de week. Dat had ik zelf, dan krijg je
een neiging van beroving. Je kan niet rond komen, je geld is op. Het weekend eh.. je
hebt geen eten meer. Je moet naar je ouders toe om oud brood te halen. Ik bedoel: Dan
krijg je die neiging om... Maar goed, ik heb me altijd nog zien te redden. En toen
verkocht ik van alles eh.. om een keer eten te kopen, de kinderen te laten eten. Je probeert.., je bent tot alles in staat. Ik bedoel: Ik hoor wel een boel mensen klagen dat ze
zeggen van: Van een uitkering, daar is niet mee, daar is niet meer te leven. Daar is wel
mee te leven, maar je moet het leren met de jaren. Lukt dat niet ga je jatten of geld
stelen. [..] Kijk, lenen helpt niet, want dan steek je je zelf meer in de problemen dan
eh.. als je gaat jatten. Zouden ze het (de uitkering, S.M.) nog lager doen hè, dan zet ik
nog liever een kraak eh.. bijvoorbeeld bij één of ander bank dan dat ik moet gaan
lenen. Want als je moet gaan lenen moet je terugbetalen en dat betekent zo een hoge
rente dat dat niet meer te opbrengen is, dat je totaal aan de grond zit. En het stelen
geldt: Als ze je pakken moet je zitten. Het kost eigenlijk de overheid meer geld dan
mij. Als je een uitkering hebt dan eh.. kan het zo ook".
Als ze dus zouden overgaan tot het plegen van inbraken is het niet om de luxe, maar
om het broodnodige. Diegenen, die inbreken e.d. omdat ze hun geld verkeerd besteden
of aan de drugs zijn, hoeven niet op hun sympathie te rekenen. Dan keuren ze het
onvoorwaardelijk af. "Nou als ze je pakken dan sluiten ze je op, dat is nog minder, ja.
Zie, ik vind dat ze jatten, dat vind ik fout. [..] Dat zou ik niet doen. Waarom moet je
het doen? Zo slecht heeft een mens het toch niet. Diegenen die het doen, die geven hun
geld ergens anders aan uit. Die drinken of ze doen wat anders, ja de hele dag door, wat
geld kost. Dus dan moeten ze op een andere manier aan het spul komen. [..] Ja drugs.
Daarom, daar gaat een boel geld in zitten. Dus dan moet je op een andere manier moet
je aan spullen komen, dus dan moet je wel stelen. Ik zou het zelf niet doen. Je kan je
beter maar gewoon rustig houden en je proberen te redden met wat je hebt en proberen
er een klein beetje meer bij te krijgen, dat het niet teveel opvalt hè. Hier eens een
tientje, daar eens een vijf gulden dat je iets maakt, dat zien ze ook nog door de handen,
dus dat valt wel mee".
Incidenteel iets bijverdienen wordt niet erg gevonden. Als je normaal een baan hebt,
dan doe je dat ook. "Eh.. ja, eh.. zie, zwart werken, nou werken ik doe wel eens wat.
Zie, ik repareer wel eens wat voor een of ander iemand, daar krijg je wel eens een paar
centen voor. Maar dat is gewoon eh.. dat geef ik niet op. Ik werk niet voor andere
mensen, dan trekken ze het er af". Ze vinden de (de toen nog geldende) bijverdienregeling een slechte zaak. "Mensen die werkloos zijn, die moeten ze gewoon de kans geven
om voor een bepaalde bedrag per maand bij te mogen verdienen. Dat zou ik heel reëel
vinden. Dat mag dus niet. Ja, het meeste wordt ingepikt door de Sociale Dienst. Dus
dat helpt je niks. Ik heb een periode gehad dan gaf ik het ook eerlijk op, maar dan hou
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je er niks van over. Nou bitter weinig, en dat vind ik de moeite niet. Ik pik nou alles
in, van alles wat ik doe, dit gun ik ze gewoon niet".
Steunfraude is evenwel van een andere orde en wordt afgewezen. Een belangrijke reden
daarbij is dat, als het uitkomt, hun gezin de dupe wordt. "Ja, je kunt de gok wel nemen,
dat is zo. Maar ik bedoel maar: Zo slim (erg) heb je het nog niet. Dat is niet dat je dat
niet kan betalen, zo slim leef je niet. Het kan veel slimmer".

7.9

Maatschappelijke en culturele oriëntatie

Tussen hun leefwereld en de geïnstitutionaliseerde maatschappij gaapt een grote kloof.
De maatschappij is van een andere orde. Daar nemen de hoge heren de beslissingen.
Ze hebben weinig of geen politieke belangstelling; ze stemmen niet of hooguit nog uit
macht der gewoonte, ze wantrouwen de intenties van politici, en ze denken dat zij als
uitkeringstrekkers constant gepakt worden. "Ik interesseer me ook helemaal niet voor
de hele politiek niet. Het doet me ook niks. Ik vind: Je hebt toch niks te zeggen". "Ik
stem niet. Ik vind het onzin. Ik kan er toch niks aan veranderen. Wij kunnen, hebben
niks in te brengen. Stakings geeft niks, daar schieten we niks mee op. Demonstreren
helemaal niks. Ze luisteren een keer naar je en ze zeggen van: We doen er wat aan,
maar over twee jaar ben je weer precies op hetzelfde waarbij je geëindigd bent eh.. nee,
wij kunnen daar heel weinig op uitoefenen. Dat is de eh.., ik vind: De eh.. hoge heren
die kunnen het meest op uitoefenen, die hebben het hoogste te zeggen".
Over politici oordelen ze negatief; dezen kunnen zich niet inleven in hun situatie.
"Waardeloos. Ze kunnen geen beloftes nakomen. Ze eh.. de dingen die zijn allemaal
te korten. D’r is nooit wat voor". "Dan moeten ze (de politici) zelf eens een jaar leven
zoals wij hebben, dat kunnen ze niet, nee".
Door de centraliteit van hun eigen problemen zijn ze weinig geïnteresseerd in de grote
maatschappelijke problemen. "Daar kun je toch niets aan veranderen".
Hun positie van werkloze en uitkeringstrekker vertaalt zich ook in oordelen over andere
maatschappelijke groeperingen. Ze moeten niets hebben van tweeverdieners of gehuwde
werkende vrouwen. In het verlengde hiervan vinden ze ook dat ouderen wel eerder met
pensioen mogen. "Hoe zou ik het (de werkloosheid) kunnen verklaren? Ja.., ja, dat weet
ik eigenlijk niet. Ik vind wel bijvoorbeeld dat ze die grens van vijfenzestig jaar best
kunnen verlagen. Wel met een goeie regeling dus. Maar dat mag gerust wel naar vijftig
jaar bijvoorbeeld. Daar heb je toch je leven lang premie voor afgestaan, vind ik. En ik
vind eh.., zoals mannen en vrouwen werken in veel gevallen. Daar konden ze ook wel
wat aan doen. Ik bedoel, ja niet allemaal. Kijk, zoals man en vrouw die kinderen
hebben bijvoorbeeld. En die toch allebei werken omdat ze de kinderen de crèche instoppen of iets dergelijks. Dat hoort niet zo. Vind ik niet". "Dubbel inkomen vind ik ook
fout. Ik vind dus: Als mensen dus getrouwd zijn met kinderen, ja. De man werkt en de
vrouw werkt, vind ik dat een van hun beiden het werk moet opgeven".
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Ook in hun oordelen over etnische minderheden/buitenlanders klinkt hun eigen werkloosheid door. In hun houding is sprake van een zekere ambivalentie. Enerzijds zien ze
minderheden als concurrenten op de arbeidsmarkt, als cliënten met een voorkeursbehandeling door de Sociale Dienst, maar anderzijds zien ze ook dat minderheden recht
hebben op een faire behandeling, zeker als er sprake is van een arbeidsverleden en/of
aanpassing aan de Nederlandse samenleving. Eigen negatieve ervaringen of vooroordelen kunnen de balans negatief doen doorslaan. "Het (de werkloosheid, S.M.) zal wel aan
de buitenlanders liggen. Maar dat is de regering hun eigen schuld. Die hebben hun
binnen gehaald. En daar zie ik die mensen dus niet zwart om aan. Dat vind ik normale
mensen. Ja, je hebt er ook wel rotzakken bij. Maar dat heb je met Nederlanders ook,
dus. Dat maakt voor mij niks uit hoor. [..] Bepaalde heb ik wel de pest. Ik ken buitenlanders die zeggen: Ik kom hier echt voor een uitkering. Zeggen ze maar zo. Die ken
ik wel schieten. Surinamers, Antillianen. Daar heb ik dus ook heel weinig contact mee.
Dat zijn echte zwarten of bruinen dan. Daarom ben ik ook een beetje een rassenhater,
om het zo maar eens te zeggen. Maar aan de andere kant, er zijn genoeg anderen. Er
zijn genoeg anderen die wel goed werken. En die hun brood normaal verdienen. Die
een normaal gezin hebben. Ik kan niet over mensen, over zwarten om zo maar te
zeggen. Dat zeg ik dan maar even. Die in dikke BMW’s omrijden en hun kinderen niet
eens te vreten geven, geen kleding geven. Die ken ik ook genoeg. Ze hebben niks. Wel
een dure auto onder de kont. En: Kijk buurman, ik heb een nieuwe auto. Ja, maar moet
je bij jou in huis kijken. Hè zo. Er zijn dus wel buitenlanders, waar ik wel de schurft
aan heb. Die verknallen het voor ons. Laat ze dan terug gaan, dan hebben wij het beter.
Dat wel... Ik heb geen woord te zeggen, maar laat ze allemaal maar hier maar komen.
Dan gaan wij daar wel snel heen. Daar is genoeg werk, ja". "Die er nou zijn is goed,
maar ze hoeven er niet meer bij te halen. Er zijn hier ook sommigen, die willen wel
terug maar die kunnen het niet betalen. Ik vind: Die moeten ze direct geld geven. Laat
ze maar terug gaan. [..] Dat (vluchtelingen met economische motieven, S.M.) vind ik
fout want ze krijgen er steeds meer en de werkloosheid stijgt. Omdat diegenen die
komen ook als werkzoekenden ingeschreven zijn, dus dan komen er weer mensen bij.
Zie, degenen die er nou zijn, die hoeven voor mij niet per se weg. Die zijn hier, die
hebben ze hierheen gehaald om het vieze werk te doen. Ik zal niet zeggen dat die weg
moeten. Maar ze hoeven van mij er niet meer bij te halen. Nederland, d’r komen nieuwe mensen genoeg, ze maken kinderen genoeg die groot worden".
Toch vinden ze niet dat ze discrimineren. "Nee, dat niet nee. Kijk, zoals hier die punkers om het zo maar te zeggen, er zijn goeie bij, maar je hebt ook echt van die herrieschoppers hier. Nou die mogen ze van mij ook wel het land uitsturen, precies hetzelfde.
[..] Als ze zich normaal gedragen, dan vind ik het niet erg. Hoe ze eruit zien, dat maakt
mij niks uit. Maar als ze ouwehoeren en knokkerij, ja dan wel. Ja, je hebt bepaalde
groepen herrieschoppers, maar... Ja gisteren was een stuk op de televisie, van die
skinheads. Van dat jongetje, wat toen doodgestoken is, ja. Nou één van die jongens die
waren naar die skinheads gestapt, en die was gisteren aan het interviewen. Ja van
achteren hoor, die kan je niet zien. Nou als je zag, wat die allemaal op de kamer had
hangen, van Hitler dingen en al die dingen meer. En gereedschappen en wapens, niet
normaal. Ja, nou zulken mogen ze van mij wel het land uitschoppen".
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Ze moeten, zoals we al hebben gezien, voorts weinig hebben van jongeren, die vermogensdelicten plegen vanwege verslavende/verdovende middelen. In hun oordelen over
delinquentie hanteren ze een duidelijk ’law-and-order’-perspectief en ze zijn een voorstander van een hardere aanpak. "Ze moeten gewoon een betere controle houden op de
invoer. Ze pakken wel een heleboel, maar de daders die het doen, die worden niet
gepakt. Och die grote jongens die krijgen ze niet, maar die kleinere jongens die moeten
ze goed pakken. Die worden een jaar of twee jaar opgesloten, ja dan zijn ze weer vrij.
Nou die verdienen er zo razend aan, dus die beginnen er keihard weer mee. Ze moeten
ze direct tien, twintig jaar opsluiten of dertig. Dat ze direct oude mannetjes zijn dat ze
het bejaarden-huis in kunnen, dan doen ze het niet meer".
Zolang afwijkende levensstijlen niet delinquent zijn, hebben ze er geen moeite mee. Zo
zeggen ze over homo’s: "Mensen zijn mensen. Ja, daar kan diegene niks aan doen. Het
maakt mij niks uit. Nee, ik zou het zelf ook kunnen zijn toch, daarom. Het maakt mij
niks uit, nee".

7.10 Democratisch-politieke oriëntatie
Uit de voorgaande paragrafen is gebleken dat ze niet alleen weinig interesse voor de
politiek hebben, maar dat ze vooral het politieke bedrijf en politici wantrouwen. In die
zin zijn te vergelijken met de mannen van het vorige type. Ook hier weer overheerst
het beeld dat de bezuinigingen de zwaksten onevenredig zwaar treffen. "De Sociale
Dienst moet bezuinigen. Dus die moeten weer meer geld hebben en dan moet er weer
ergens anders bezuinigd worden. Totdat ze over zoveel jaren, als wij er niet meer zijn,
dan komen ze er nog een keer achter dat ze zelf wat minder moeten hebben en dat
andere mensen het beter kunnen hebben. En dat ze het ergens anders weg moeten halen
dan dat ze steeds proberen". "Ze (de regering) kijken niet naar dus altijd naar de kleinere persoon. Het is altijd: Nou, die kennen wel bezuinigen. Ah.., die kennen wel wat
minder. Laatste jaar, dit jaar is de laatste keer voor de uitkering, eenmalige uitkering.
Die mensen hadden iets, ja wat ze kunnen zeggen van: Daar ken je op vooruit zien,
weet je wel. Eh.. daar kopen ze nog ’s kleren van, of weet ik, dat kunnen ze wel vergeten straks. Ze moeten van veertienhonderdvijfennegentig gulden, hun uitkering maar
zien te redden, van hun kleren, om van te leven. Oké vakantie is er niet meer bij.
Sommige mensen, dat is er nog nooit bij geweest, ja misschien een keer hier in Nederland ergens een goedkope camping te vinden, maar dat is niet meer te vinden. Dat is
ook per week vijf à zeshonderd gulden. Oké, wie kan dat betalen? Wij niet. Daar
blijven rekeningen van liggen en met zo kom je in minder problemen zoals we het nu
zo houden".
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7.11 Toekomstoriëntatie
Het toekomstbeeld beweegt heen en weer tussen een benauwende voortzetting van het
huidig leven en het principe van de hoop. Binnen dit laatste staat vooral de wens van
het krijgen van een baan en een wat ruimer inkomen centraal. Het toekomstbeeld richt
zich dan ook vooral op het eigen (over)leven en niet zo zeer op meer algemene maatschappelijke ontwikkelingen. Door deze pragmatische houding wordt getracht enigszins
greep te houden op de eigen levensloop. Ze richten zich daarbij vooral op korte-termijn
doelen. "Ik probeer er het beste van te maken. En ik hoop gewoon een keer op een
baan. Vandaag of morgen. Ik hoop op een goeie baan. Als het niet komt, ja dan zie ik
het somber in".
Om het hoofd boven water te houden vertrouwen ze in eerste instantie op hun eigen
competenties. Ze hebben zich ingesteld op het leven van een uitkering en het maximaliseren van ’voordelen’. "Ik krijg nou een paar jaar uitkering, al verscheidene jaren maar
eh.. je leert je daar helemaal gewoon in weg. En omdat je dus altijd zelf al thuis al je
problemen op moest lossen, dus dan ben je al gauw om zelf ook uit te dokteren van:
Kan ik daar ook wat op besparen. Kan ik daar ook weg krijgen of kan ik dat nog
opruimen".
Ze zijn er niet gerust op hun financiële positie te kunnen handhaven. Het spook van de
bezuinigingen is constant op de achtergrond aanwezig. "Nou, ik denk dat het over
zoveel jaren, langzamerhand nog steeds erger wordt, dan het nou is. Ja, het gebeurt
gewoon, want het wordt langzamerhand steeds minder. Ja, je gaat.., je wordt steeds
minder en alles wordt minder. Ze willen je steeds minder geven, je moet steeds meer
betalen". "Maar ja, als er straks bijvoorbeeld volgend jaar, dat ze je willen pakken, dat
je minder vakantiegeld krijgt en minder uitkering, dat kan best".
Plannen maken heeft geen zin. "Je leeft per dag. In deze wereld kun je niet tien jaar
vooruit leven, misschien zijn we er over tien jaar niet meer. Ik leef niet vooruit, je kan
geen toekomstbeeld maken. Nee dat kan niet. Je kan wel denken: Over vijf jaar, nou
dan ben ik vast aan het werk. Dan kan ik dat wel en dan kan ik dat wel, dat kan niet,
zeg ik. Het kan ook nog minder zijn als het nou is. Minder, ja, want het wordt nog
steeds niet beter".
Gevoelens van onmacht overheersen; de dingen lopen zoals ze nu eenmaal lopen, dus
waarom zou je je er druk over maken. Het eigen leven, de relatie, de kinderen staan
voorop. Verdere gezinsuitbreiding vinden ze niet verantwoord. "Daarom hebben wij ook
gezegd: Wij nemen er maar één. Wij nemen één voor ons, ja. Waarom zouden wij meer
op de wereld zetten? Ze komen toch weer bij de grote groep (van werklozen, S.M.)
terecht. Tenminste, of ze moeten het geluk hebben, dan hebben ze het ook. Maar als
je er drie maakt, dan heeft er één geluk en twee komen bij de grote groep terecht".
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Materiële zekerheidsoriëntatie en uitkeringsafhankelijkheid

Door het hele interview heen komt dit thema, het moeten zien rond te komen van de
uitkering en de problemen, die dat oplevert, terug. De beleving van de financiële positie
door deze respondenten is sterk emotioneel gekleurd. Ze hebben te maken met de
concrete feiten van een ’hard living’, het schemergebied rondom verarming en armoedegrens, het zich net of net niet moeizaam kunnen redden. Het uitproberen van allerlei
strategieën om hun gezinnen niet te kort te laten komen, vloeit daar logisch uit voort.
In hun opvattingen zijn zij immers de kostwinner en het niet kunnen geven aan je gezin
wat min of meer normaal is — en dan spreken we niet over luxe, maar over het alledaagse bestedingspatroon — knaagt aan hen. "Mijn vrouw zegt wel: Echt een bepaalde
houdgreep, gewoon financieel. Dat het gewoon niet meer kan, en niks meer wil. Ja we
praten er ontzetten veel over, ja".
Door de voortgaande bezuinigingsdruk zijn ze niet optimistisch over het uitkeringsbeleid. Ze hebben het idee dat ze nauwelijks verder kunnen bezuinigingen. "Lager als dit
kan niet. Dit is het minimum". "Kijk van een uitkering kun je wel leven maar dan kun
je niks extra’s doen. Dan moet je gewoon de hele dag op de bank blijven zitten. En de
hele dag gewoon een beetje voor je uit zitten staren. Ja. Dan kan je ervan leven. Geen
extraatjes".
Ze beseffen dat er weinig uitzicht is op lotsverbetering; er ontstaat een gevoel van
berusting. "Dat ben ik wel geweest (opstandig) maar dat ben ik niet meer. Je zit er al
zolang in. In het begin, ach dan baal je wel eens. Had ik maar wat meer of iets dergelijks. Maar je leert er mee leven. Je leert gewoon te plukken, ja. Je legt je er bij neer
en je leert gewoon om geld te plukken. Op de manier dat ze er dus niet aan kunnen
komen. Dus dat is zoveel mogelijk huursubsidie, zo snel mogelijk weer aanvragen dat
je dus nooit zonder komt. Zodra weer een nieuw jaar begint, hup direct weer vrijstelling
hier van en daar van en daar van. Alles wat je mooi kunt krijgen vlieg je op af. Overal
haal je formulieren weg om het maar aan te vragen. Dat is een keer in het jaar hè, dan
heb je het er even een paar weken druk mee omdat je alles af moet vliegen. Want je
moet een stempel van de Sociale Dienst hebben, je moet een stempeltje hiervan hebben,
je moet een stempeltje van de woningbouw hebben. Je moet daar heen, je moet daar
heen".
Over de Sociale Dienst oordelen ze gemengd. Hun oordeel over het functioneren van
de Sociale Dienst krijgt een gepersonifieerde vorm door de relatie met hun vaste bijstandsmaatschappelijk werkende (bmw’er). De kwaliteit van deze relatie, de rechtvaardigheid van de beleidsregels daargelaten, vindt mede uitdrukking in het gevoel op
sympathie te kunnen rekenen. Ze verwachten van hun bmw’er geen morele oordelen,
maar waar mogelijk hulp en steun. "Ze nemen je hier veel meer serieus dan eh.. ergens
anders. [..] Ja, veel meer (dan op het arbeidsbureau). Die (bmw’er) eh.. daar kan je
problemen, daar kan je mee over praten. Ik zei, in tijden zei ik dat: Ik weet het niet
meer. En eh.. ik eh.., ik eh.. beroof wat en ik pak wat. Eh.. ik moet ook zien wat aan
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eten te komen. Nou, dat zij (bmw’er) dus eh.. nou ja begrip voor had. Die zorgde dus
ook elke keer, dat ik elke keer wat op kon halen. Zei ze: Je moet toch ook leven".
Is deze empathie niet aanwezig dan verlopen de contacten veel moeizamer. "Nou, ze
helpen je niet. Heb ik wel vaker geprobeerd. Dat doen ze gewoon niet. Dat zei ik net
ook, ik heb nog steeds een gasrekening. Ik zei van: Kunnen jullie die even betalen, en
dan aan het eind van de maand er gewoon weer afhalen. Dat doen ze gewoon niet. [..]
Er zijn nu andere wetten gekomen. Weet ik veel waar ze het over had. Dat doen ze
gewoon niet meer".
Het liefst willen ze met rust gelaten worden. Herijkingsgesprekken worden ervaren als
inbreuken op de privacy. "Dat is gewoon stom. Ze laten je gewoon stom opdraven. Dat
is gewoon hetzelfde als bij het arbeidsbureau, wat ze hier doen. Dat is ook maar controleren. En meer doen ze niet. Het is gewoon stom. [..] Ik ben de laatste jaren niet geweest. Maar ja, dat zal wel ergens aan liggen. Ze hebben me niet opgeroepen. Zo’n
beetje al drie jaar niet. Ze kennen je niet. Je bent een nummer, bijna. Je komt niet
verder als het hokje hier. In de bus (inleveren maandbriefjes) en verder kom je niet".
Zo af en toe lopen hun contacten met medewerkers van de Sociale Dienst uit de hand,
bijvoorbeeld als ze een bevoorschotting aanvragen. "Daar had ik m’n reden toe (kwaad
worden). Altijd het geld.., als je hier komt gaat het altijd om geld. Dat ik eh.. hier
gekomen ben alleen maar om voorschotten te halen, verder niet en wat te regelen. Ja
ik zei eh..: Ik heb twee kinderen. Ik breng die kinderen hier naar toe, dus je bekijkt het
maar. Het interesseert me niet en eh.., of ik ging achter de balie staan en heb je die
ingang van die administratie ook, hè. Ik erachter en dan was het: Ho, ho, ho. Je mag
hier niet komen. Ik zeg: Dat interesseert me niet. Ik wil geld hebben en eh.., want zij
liep weg toen en toen werd er politie gebeld, ja eh.. oké. Je blijft er, dan komen er twee
van die heren. Nou, loop maar even met mij mee. Nou ja, dan ging ik meelopen.
Makkelijk zat. Wat moet je anders. Die week daarop lukt het dan wel. Als je maar
normaal doet". "Ik heb hier op de Sociale Dienst ook weleens een raam ingekeild. Toen
was er weer van alles wat. Ik kreeg een werkbriefje van de Sociale Dienst. En dat
moest ik invullen. En ik had, ik weet niet precies meer wat, maar ik had een ja of een
nee vergeten. Eén van twee. En hun namen gewoon maar aan dat je dan in een hoge
belastinggroep zit. En ik kreeg dus mijn loon en dat was honderd gulden minder. Nou,
dat is voor mij heel veel. En ik kwam hier. En ze zeiden van: Ja meneer, het spijt ons
wel. Maar je hebt dat niet ingevuld en eh.. we hadden je al gewaarschuwd ook. En toen
hebben we je gewoon een belastinggroep hoger gezet. Dat scheelde honderd gulden. [..]
Dat was gewoon een vergissing. Want voor honderd gulden ga ik niet zulke dingen
uithalen. Nou ik zei: Dat is goed en wel. Maar ik wil wel die honderd gulden graag
hebben. Nou, dat kon dan niet. Want dan moesten twee mensen, moesten wel een paar
uur aan de computer werken om het eruit te halen. Ik zei: Daar heb ik niets mee te
maken. Dan schaf je die rottige computer maar af. Maar ik kreeg het dus niet. Nou ja,
ik denk: Ik moet toch naar huis, niet. En toen zag ik die man van het geld. Ik denk: Ik
zal die man wel krijgen. Ik ben terug gekomen. En ik werd zo kwaad. Dat eh.. ik ben
aangegeven bij de politie, ook nog. Maar dat kon me niks schelen. Maar op een gegeven moment zei die man van: Kom morgen het geld maar halen. Ik begin nu alweer te

7 Type II: de levensstijl van gehuwde marginale werklozen

159

koken, als ik eraan terug denk. Maar ik vind het zoiets stoms. Eerst gaat het niet. En
als je kwaad wordt, dan kan het plotseling wel. Toen kon het plotseling wel".
Ze merken dat hun situatie als langdurige uitkeringsontvanger steeds slechter wordt en
het steeds moeilijker wordt de eindjes aan elkaar te knopen. "Kijk, je kan van een
uitkering rondkomen, maar dan moet je geen auto hebben, en je moet geen televisie
hebben. Geen kijk- en luistergeld, geen telefoon".
Het enige wat overblijft is berusting en proberen zo goed en kwaad als het gaat je eigen
leven te leiden. "Kwaad worden? Ik niet. Ik ben het wel geweest, maar daar ben je
overheen. Omdat je het al zo vaak hebt meegemaakt. Ik ga er ook niet meer heen, ik
vlieg de bazen (medewerkers Sociale Dienst) niet meer aan. Dat doe ik niet meer". "Wij
krijgen nooit een cent meer, wij krijgen eerder minder. Wij hebben dit jaar al minder
gekregen, een tientje". Tot op zekere hoogte hebben ze zich neergelegd bij hun afhankelijke positie, maar binnen dat kader proberen ze zich zo goed en kwaad als dat gaat
te handhaven. "Maar dat is met alles zo. Wij kunnen nergens wat aan veranderen. Dat
doen alleen diegenen die er over gaan, die kunnen veranderen. [..] Daarom, ik leid mijn
eigen leven ook. Ik doe mij eigen leven wat ik wil, maar als zij niet beslissen dat ik
honderd gulden meer krijg. Als ze mij minder willen geven, dan geven ze minder".

Hoofdstuk 8

Type III: de levensstijl van werklozen uit het
traditionele arbeidersmilieu1

8.1

Inleiding

Vergeleken met de levensstijlen van de twee al behandelde typen werkloze mannen,
waarin sprake is van culturele en structurele marginaliteit en meer geïndividualiseerde
dan wel gezinscentreerde overlevingsstrategieën, zijn de levensstijlen van de typen III
en IV — deze wordt in het volgend hoofdstuk behandeld — te beschouwen als maatschappelijk meer geïntegreerd. De levensstijlen van type III en IV zijn geworteld in de
meer respectabele traditionele discoursen van geschoolde arbeiders. Type III onderscheidt zich van type IV door de grotere betekenis van de vrije-tijd en vriendengroepen
in de secundaire socialisatiefase. Type III kan worden gekarakteriseerd als meer peergroup gecentreerd, type IV als meer gezinsgecentreerd. In de tertiaire socialisatiefase
zijn de verschillen gradueel geworden en zijn voor beide typen de verzorgingspositie
en kostwinnersrol structurerende elementen voor de levenslooptrajecten.

8.2

Oriëntatie ouderlijk gezin

Vergeleken met de vorige typen is de thuissituatie en het gezinsleven van type III
jongens minder problematisch. Enerzijds is de onderlinge omgang warmer en harmonieuzer, anderzijds is er meer controle en toezicht, meer sturing door de ouders. De
ouders hebben, vergeleken met de beide vorige typen, meestal iets meer opleiding.
"Nou mijn vader die heeft ULO gedaan. Ik geloof niet dat hij het afgemaakt heeft". De
vaders zijn/waren meestal werkzaam in min of meer geschoolde arbeidersberoepen. Ook
hier weer het gegeven dat een aantal vaders is afgekeurd danwel in de VUT of met
pensioen is. "Eh.. hij begon als jongetje bij de boer, heeft hij wel eens verteld. En eh..
toen de oorlog kwam, was hij putjesgraver of zo. Loopgraven graven. Ja, dat moest dus
hè. Nou en eh.. daarna heeft hij bij de Hoogovens gewerkt. En toen is hij bij Philips
gekomen hier, en daar heeft hij dertig jaar gewerkt. Hij zit nou in de WAO, afgekeurd.
Hij was controleur, scheerapparaten".

1.

Dit type omvat het grootste aantal respondenten, namelijk: R03, R28, R29, R31, R35, R36,
R37, R40, R44 en R46.
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Een aantal vaders heeft zich binnen de bedrijven waar ze werkzaam zijn, kunnen opwerken. "Nou, ik weet wel dat ie vroeger begonnen is als elektricien. En ja, zo geleidelijk aan heeft ie zich een beetje opgewerkt, ja gewoon door studeren steeds. Toen was
de mogelijkheid d’r ook voor en ja, als je wou dan kreeg je die kans wel. Daar heeft
ie ook goed gebruik van gemaakt. [..] Nou bevalt hem prima. Ja, hij is er al een jaar
of zes, zevenentwintig is ie er al, dus eh... Hij is ook altijd aan het werk, is ook altijd
aan het werk geweest, thuis gezeten of zo niet".
De financiële situatie thuis levert over het algemeen geen problemen op. "We hadden
toch wel eh.., ’t was niet zo dat je maar met de centen kon smijten, maar we konden
toch eh.. dingen konden ze kopen die ze toch echt graag hebben wouden. Nee ze
hebben nooit geen problemen gehad. Ook nooit iets op aflossing, gewoon voor sparen
en eh.. genoeg geld was er om het dan te gaan kopen". De meeste moeders hebben
tijdens hun huwelijk niet buitenshuis gewerkt. Als ze al werken dan meestal in de
schoonmaaksector e.d. De rolverdeling tussen de ouders is doorgaans nog seksespecifiek. "Mijn vader aan het werk en mijn moeder binnenshuis".
In de meeste gezinnen heerst een relatief open klimaat. "Nou de sfeer, ja, was altijd wel
leuk thuis. Niet dat het vervelend was of zo. Na school altijd meteen snel naar huis en
dan kreeg je thee en koek of zo. Nee, dat was altijd wel plezierig en vrienden en vriendinnen die mochten ook altijd mee. Het was nooit teveel. En ze werden er ook nooit
uitgestuurd of zo. Nee, dat is altijd wel plezierig geweest". "Gezelligheid ja. Met z’n
allen ’s avonds rond de tafel eten. Ja, overal wat over praten. Overal. Dan bleven we
zo een uur, anderhalf uur bij de tafel zitten".
Ze wonen in normale ’arbeidersbuurten’. "Dat was gewoon, ja, een normale buurt. Niet
een rijke buurt of dat het nou een hele arme buurt was, of dat het een achterbuurt was.
Het was een gewone, normale gezinnen woonden daar ook allemaal met kinderen".
De opvoeding is erop gericht de kinderen duidelijk te maken wat wel en wat niet kan.
"Vroeger op de lagere school een keer een pakje kauwgum (gestolen, S.M.). Nou toen
werd ik ook gepakt, ja. Ja, dan ben je jong. [..] Nou die (zijn ouders) ontdekten het,
want ik zat thuis te kouwen en ik kreeg thuis geen kauwgum, dus eh... Toen hebben
ze gebeld, dacht ik, naar de winkel. Toen moest ik naar de winkel toe en mijn excuses
aanbieden maar eh... Ja, dan kreeg je direct zo’n kater en zakcenten werden ingehouden. Ik ben goed gepakt toen". Wanneer ze bestraft worden, vinden ze dat meestal ook
terecht. "We hebben weinig straf gekregen. Je kreeg natuurlijk wel eens een keer straf,
dan werd je op de kamer gezet en dan mocht, dan moest je daar een tijd zitten blijven
of zo, dan mocht je niet meer met je vrienden buiten spelen of zo, maar verder, nee".
De regels thuis staan verder niet ter discussie en men weet waar men aan toe is. "Eh..
ze waren niet bang en niet soepel, ze waren er tussenin. Nou ik vond het wel goed. Er
moeten bepaalde grenzen zijn".
Ook voor deze gezinnen geldt dat de kinderen opgevoed worden tot een zekere zelfstandigheid, maar er is meer sprake van een, op leeftijd gebaseerde, onderhandelingshuishouding. Ze kunnen met hun problemen bij hun ouders terecht. "Nou ja ik zie ze
nog altijd gewoon als m’n beste vrienden, ja. Ik heb het altijd thuis goed naar m’n zin
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gehad, ja toch wel. Ja, ja ik heb toch wel eh.. ja ik heb wel goed contact met die
mensen gehad en nog. [..] Ik had niet echt een eh.. gevoel, niet van: Nou ja, zou ik daar
wel mee aan kunnen komen. Nee, dat was er niet bij. Als ik wat had, dan ging ik d’r
gewoon heen. Zei ik dat ook gewoon, ja".
Als ze ouder worden, krijgen ze, in het begin nog weliswaar gecontroleerd, meer vrijheid. "Ik heb een boel vrijheid gehad, ben goed gewaarschuwd voor bepaalde dingen
en eh.., ja ik heb een boel vrijheid van m’n ouders gehad. Ja daar heb ik wel respect
voor". De ouders waarschuwen hen wel tegen de gevaren en verlokkingen van verkeerde vrienden en riskante activiteiten. "Ik werd natuurlijk wel gewaarschuwd voor bepaalde dingen. Ik bedoel: Drugsgebruik, alcoholgebruik enzo, daar werd ik wel voor gewaarschuwd en eh.., nou ja dat is ook op seksueel gebied enzo is dat ook allemaal
geweest. Ik bedoel: Als er bepaalde problemen waren dan werd er gewoon vrij over
gesproken, dat was heel makkelijk bij ons".
Terugkijkend op hun opvoeding wordt er in waarderende termen over gesproken. Ze
vinden dat ze goed zijn opgevoed en dat de ouders voor hen klaarstaan. "Ik heb een
goeie opvoeding gehad dus". "Ze hebben het wel goed gedaan. Dat is een eh.. je hebt
een plezierige jeugd gehad".

8.3

Onderwijsoriëntatie

De lagere school levert over het algemeen geen problemen op. Ze zien zichzelf als
doorsnee-leerlingen. "Een echte goeie leerling ben ik nooit geweest. Ik moest er toch
wel echt voor knokken om dingen te begrijpen enzo".
Na de lagere school gaan de meeste jongens, evenals hun broers, naar de LTS, terwijl
de meisjes veelal naar het LHNO gaan. Deze keus is min of meer vanzelfsprekend.
"Eh.. ja, die (zijn ouders) hebben er denk ik ook wel met die leraren over gehad".
Het zijn door de bank genomen ’rustige’ leerlingen. Ze ouwehoeren wel mee, maar ze
weten doorgaans maat te houden. Dit zelfde geldt voor het spijbelen. "Spijbelen echt
op zich, nee dat eh.. nee. Nou ja, ik had daar ook helemaal geen behoefte aan niet,
want eh.., ja zo ik zei: Ik heb thuis een boel vrijheid gehad in laten en doen van dingen
ook dus. Kijk, als je op avontuur moet gaan en je moet dingen gaan zoeken dan eh..
ga je spijbelen volgens mij hoor, maar eh.. nee heb ik geen behoefte aan gehad".
Ze houden zich afzijdig van meer experimenterende jongeren, die dan ook vaak een
negatieve (school)reputatie hebben. "Nou, wel eh.. ik was soms wel in de buurt maar
bleef toch een beetje afzijdig ervan. Er was iemand, die gebruikte drugs. Nou, ik keek
wel maar bleef toch wel een beetje... Nou drugs was het niet, hij rolde het zo in een
sigaret of zo. Ja, hasjiesj of zo, ik heb er geen verstand van".
Steun in de vorm van helpen met huiswerk e.d. is komt wel voor, maar niet in erg
gestructureerde vorm. De onderwijsstimulering beperkt zich vooral tot het benadrukken
van het belang van het te behalen diploma. Ze beseffen ook zelf, dat het diploma een
noodzakelijke voorwaarde voor een beetje redelijke plaats op de arbeidsmarkt is. "Eh..
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nou jou, diploma was wel belangrijk natuurlijk om later een baan te kunnen vinden dus
eh.. ja, ik wist dat een diploma belangrijk was. Zonder bereikte je helemaal niks. [..]
Oh ja, zij (zijn ouders) vonden zo’n diploma natuurlijk ook belangrijk. Die wouden
natuurlijk dat je eh.. zo’n school eh.. afmaakte eh.. met zo goed mogelijke cijfers. En
eh.. nou ja, dat heb ik toen ook gedaan. Maar ja, als ze dat niet hadden gezegd, had ik
het natuurlijk evenzo goed gedaan".
Verdere vervolgopleidingen zijn sporadisch. Voor de meesten is de LTS eindonderwijs.
Het merendeel beëindigt zo rond de 16, 17 jaar het volgen van dagonderwijs. Wanneer
men incidenteel zonder diploma van school gaat dan liggen daar geen conflicten of
leerproblemen aan ten grondslag. "Ik was een goeie, goeie leerling. Ik had een goed
rapport dus. Ik kon heel goed met de leraren opschieten. [..] Ik eh.., ik was 16 jaar dan,
van 16 jaar af, toen ben ik gelijk eh.. aan het werk gegaan. Ze (zijn ouders, S.M.) zaten
tegen te spartelen, maar ja, ach trek ik me niks van aan. Ik ben gewoon aan het werk
gegaan en na die tijd heb ik er niet meer over gehad. Ik wou gewoon wat meer. Ik wou
gewoon wat werken, dus vandaar". Het voornaamste motief is daarbij geld verdienen.
"Je kan eh.. moeilijk van je ouders eh.. schooien". Het verdiende geld stelt hen in staat
consumptief mee te doen. "Toen ben ik gewoon aan het werk gegaan. Ja een brommer
hè, je wou een brommer hebben. Eh.. mijn vader die kon het niet betalen. Ja, dan ga
je gewoon aan het werk. Ja, je wou toch meedoen en na die tijd ja, dan denk je, na die
tijd krijg je spijt. Geen diploma’s en niks. En dan denk je ook niet aan de toekomst,
dat er later werkloosheid zou komen".

8.4

Oriëntatie leeftijdgenoten

In de secundaire socialisatiefase krijgt het domein van de vrije-tijd een relatief autonome positie. Ze oriënteren zich daarbij vooral op leeftijdgenoten en creëren hun eigen
sociale jeugdruimte. "In die tijd was je ook bijna nooit thuis hè. Dan had je je vrienden
wel enzo en dan ging je daar ’s avonds heen of na schooltijd dit of dit gaan doen. D’r
was altijd wel wat, nou ja, enne dan nee, dan zag je je ouders ook niet zo veel en dan
kwam je vaak wel thuis en dan waren hun misschien al op bed of zo". In grote lijnen
lijkt het vrije-tijdsgedrag op dat van type II jongens. Wanneer ze zo’n veertien, vijftien
jaar zijn, beginnen ze het uitgaansleven te ontdekken. Ze schermen tot op zekere hoogte
hun vrije-tijdsleven af van dat van hun ouderlijk gezin. Het uitgaan stuit bij de ouders
niet op veel verzet. Het motto daarbij is dat je maar eenmaal jong bent. De ouders
geven wel grenzen aan, maar de jongens gaan daar ruim mee om. De ouders benadrukken vooral het belang van overgaan/het diploma halen en niet te veel rotzooi
trappen. Ze worden geacht hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. "Ik werd er wel
op geattendeerd natuurlijk dat ik eh.. niet in laveloze toestand eh.. thuis hoefde te
komen of eh.. onder drugs of één of ander".
Behalve in het uitgaan, raken ze ook steeds meer geïnteresseerd in brommers e.d.
Brommers zijn niet slechts vervoermiddel, maar ook hier weer statusobject, gesprekson-
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derwerp en hobby-activiteit (sleutelen, opvoeren). Ze vergroten daarmee tevens hun
actieradius van uitgaan. Aanschaf en onderhoud komt meestal voor eigen rekening. Een
bijbaantje dan wel regulier gaan werken, kan hen daarvoor de middelen verschaffen.
"Ik heb eh.. ja toen ik zestien werd, heb ik een ouwe Mobyletje van m’n moeder heb
ik gekregen. Dus dat was m’n eerste bromfiets. Ja toen ik aan het werk kwam, toen
wou ik van dat ouwe ding af natuurlijk dus eh... Ja, zegt m’n vader, dat groeit me niet
op de rug, dus je moet zelf maar zorgen dat je geld krijgt. Ja, toen ik zestien was, ging
ik wel eens vaker een weekendje weg, hè. Ja, dan werd dat geld ook wel eens gauw
opgezopen om het zo maar te zeggen. Maar ja, toen mijn vader zei van: Ja, je krijgt
van mij niet een brommer, daar moet je zelf voor zorgen, toen ben ik toch een beetje
gaan sparen. Op een gegeven moment toch een bromfiets gekocht. [..] Ja ik was altijd
aan het sleutelen met dat ding, altijd. Hoe sneller hoe mooier". Ook hier weer het
gegeven dat ze voor hun ’brommerdelicten’ regelmatig met de politie in aanraking
komen. "Daar heb ik echt wel veel aan gesleuteld. Ja, ja voornamelijk opvoeren, natuurlijk hè en eh.. hij heeft ook meerdere keren op het bureau gestaan omdat ik er op
geracet heb. Hij was op ’t laatst eh.. gewoon verroest hier achter het (politie, S.M.)bureau. Dan eh.. kon ik hem weer ophalen met een eh.. vuilniszak vol onderdelen". Het
belang van brommers neemt af als ze ouder worden. "Na die tijd heb ik ook geen
brommer meer gehad, toen was het gebeurd. Ja godverdikke, het kost handen vol geld
en eh.. goedkoop blokje weer eronder en maar weer verkopen. Nou, en toen heb ik een
jaar gewoon gefietst. En toen was ik achttien jaar en toen heb ik een motor gekocht".
Gezamenlijk in de buurt rondhangen, in de weer zijn met brommers, onder elkaar en
met meiden ouwehoeren zijn kenmerkende tijdsbestedingen. Ze ontmoeten daar ook wat
oudere jongens, die als rolmodel fungeren. "Aangezien ik dus eh.. thuis een boel vrijheid heb gehad eh.. ging ik ook vrij regelmatig met oudere jongens om. Ik ben er wat
dat betreft eh.., ja gewoon ingerold, om zo maar te zeggen". Daarnaast neemt het
uitgaan en stappen en belangrijke plaats in. Ook daarin moeten ze gesocialiseerd worden; ze worden daar aangesproken op hun ’mannelijke; kwaliteiten. Ze experimenteren
met stoerheidsgedrag, ze leren drinken en contacten leggen met de andere sekse. Ze
trekken meestal in kameradengroepen op. Geintjes uithalen, gezamenlijk lol maken,
maar ook rugdekking krijgen als er problemen oprijzen kunnen als functies daarvan
worden gezien. "Ik vind dat (het hebben van vrienden) altijd belangrijk. Als je goed
sociaal contact met mensen hebt, vind ik altijd belangrijk. Als je je af gaat zonderen
dan ga je kapot volgens mij. Ik heb nooit zonder gezeten niet hoor en eh.. ja ik steek
de handen uit de mouwen als er wat is. Als ik iemand moet helpen dan help ik en eh..
ja. Ja vrienden eh.., ja je hebt vrienden en vrienden natuurlijk, het is maar hoe je het
bekijkt. Ik heb ook een hele tijd eh.., toen ik zestien, zeventien was ben ik met een hele
ploeg jongens geweest. Dat was wel lol trappen enzo. Ja de boel niet vernielen zoiets,
maar echt lol trappen enzo. Ja, was alcohol ook wel eens eh.. aan de orde van de dag.
Ging je wel eens een weekend flink stappen maar eh.. nou ja, dat was toen een ploeg
en dat was wel een leuke tijd was dat hoor".
Binnen deze grotere groepen kameraden trekken ze ook wel op met een speciale vriend.
"Mijn kameraad ging ook altijd mee. Ja, je was toen net broers van mekaar hè. Kom
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je aan mij, dan kom je aan hem". De relaties met de andere sekse zijn meestal nog
maar van korte duur. "Eh.. ja vriendinnen hadden we, ja toch wel behoorlijk vaak. Maar
dat waren nooit zulke lange eh.. dat was eh.. met een paar weken of een maand dan eh..
was het weer uit". Ze beseffen dat een meer serieuze, langdurige relatie na verloop van
tijd andere eisen gaat stellen. "Nee zover is het (serieuze plannen, S.M.) bij mij nog
nooit geweest. Voor die tijd dan was het alweer gebeurd, maar ja, dan was je ook veel
jonger natuurlijk en dan eh.. met een jaar of zestien, zeventien tot twintig of zo toen
eh.. ja dan heb je misschien toch heel andere ideeën dan eh.. dan dat als je later nog
een meisje leert kennen. Dan eh.. kijk je misschien ook naar andere dingen dan als dat
je op dat moment doet". Als ze ’verkering’ krijgen en deze raakt na verloop van tijd
uit dan nemen ze hun oude stappatroon weer op. "En toen weer afspraken maken. Ja
wat doe je. Je neemt gewoon het oude leven weer op en je gaat weer stappen met je
vrienden enzo. Nou, wat moet je anders?".
De basis voor het stappen is eerst nog zakgeld en geld verdiend met een bijbaantje,
later een baan. Het uitgaan kan flink in de papieren lopen. "Nou ja, d’r gaat toch wel
behoorlijk wat uit. ’t Was eh.. zo’n vijftig, zestig tot zeventig gulden op een avond,
maar ja dat ging dan ook eh.., dan dronk je dat niet alleen op natuurlijk, maar dan gaf
je met elkaar. Dan kwam die d’r weer es bij en dan kreeg die weer es een pilsje en dan
was je met zo’n groep dus een rondje, dat kostte ook veel geld. En eh.. vaak entree of
zo, dat was d’r ook wel bij". Ze zijn vooral week-end stappers. "Maar ja, toen ik op het
laatst geld begon te verdienen, nou dan was het anders. Dan ging ik zaterdagsavonds
de stad in, nou en zondags. Zondagsmiddags, ja". "En ik heb wel gehad, een behoorlijke tijd dat ik donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag wegging". Het hebben van werk
heeft evenwel ook een regulerende functie. "Toen ging ik veel minder want door de
week dan ging ik in iedere geval al niet, want dan was je eh.. dan kon je het werk wel
vergeten want dat was dan niet zo prettig om dan eh.. aan het werk met een kloppende
kop daar eh.. rond te lopen enzo. Dus dan ging je puur alleen in de weekends".
Bij het uitgaan of optrekken met vriendengroepen kunnen ze in aanraking komen met
(soft-)drugs. Sommigen wijzen het bij voorbaat af. "Ik heb het nog nooit gebruikt, ik
kom er ook niet aan". Anderen proberen het eens. "Alleen soft-drugs, gelukkig wel. [..]
Ja, tijdelijk. Ja, de andere jongens die deden het ook ja. En ja, ik was onverschillig. Het
maakte me niet zoveel uit. Het was bij mij elke avond feest in die tijd". Door het
gebruik van alcohol en drugs voelen ze zich wat vrijer en leggen ze makkelijker contacten. "Nou ja, daarvoor (voor het uitgaan, S.M.) even een pilsje en stickie of niet echt
dat we lam waren of zo, maar dan op stap, hè. Ja je had wat, je voelde je een stuk
zekerder op moment. Niet dat je smoordronken in een bar, gewoon licht aangeschoten.
Nou ja dan ging je op zoek, hè. Je zat wat te ouwehoeren. Eh.. je zag een meisje, je
vraagt haar te dansen. Nou ja eh.. ja dan eh.. wij tenminste, wij probeerden haar zo
gauw mogelijk naar huis zien te krijgen. Dat lukte ook niet altijd. Ja, ja ik weet niet
hoor, misschien dat het toen allemaal makkelijk ging. Ik vond: Ja, ik was toen jong. Je
stapte veel gauwer op iemand af".
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Met verslaafden hebben ze weinig op. Junks houden ze op afstand. Dat geldt ook voor
diegenen, die zelf wel eens soft-drugs hebben gebruikt. "Dan ging ik gewoon eh.. ging
ik gewoon weg. Ik zeg: Jij gebruikt dat spul maar. Ik zeg: Bekijk het maar". Ook op
groepsniveau is er sprake van informele controle. "Die groep die wij voorheen altijd
hadden, daar pasten we echt eh.. wel voor op. Als zo iemand er dan bijkwam dan
zeiden we: Of het ene of het andere. Stoppen met die handel of je hoort d’r niet bij".

8.4.1.

Vormen van deviantie en delinquentie

Deze levensstijl kan worden getypeerd als overwegend respectabel. De deviantie die
zich voordoet is een combinatie van leeftijdsgebonden experimenteergedrag met groepen leeftijdgenoten in de vrije-tijd. Deze vormen van deviantie delen kenmerken als:
impulsiviteit, expressiviteit, exploratie, solidariteit, masculiniteit en voorbijgaandheid
(’transiëntie’). Deviantie is verbonden met de specifieke jeugdfase van deze arbeidersjongens — de secundaire en begin tertiaire socialisatiefase -, maar wordt door de groep
ook gereguleerd. De vormen van delinquentie zijn ingeperkt — het zijn voornamelijk
bagateldelicten. Ze zorgen ervoor dat de relevante levensopgaven — werk, gezin, toekomst, respectabele reputatie — niet definitief in gevaar komen. Ten aanzien van
deviant gedrag is in deze milieus een redelijke tolerantie. Deze jongens weten dat en
handelen dienovereenkomstig. Hoewel een aantal incidenteel wel eens kleine vermogensdelicten kan plegen, wijzen de meesten dit af. Sommige delicten zijn wat genormaliseerder; fietsendiefstal definiëren ze vaak als ’lenen’. "Ik heb wel eens een keer een
fiets gejat, wie niet hè. Stond ik bij een of ander busstation en kon ik niet naar huis.
Ik denk van: Nou ja, ik moet maar even een fiets lenen. [..] Nee die hield ik niet. Die
zet je gewoon ergens neer. Je moet even een fiets hebben. Als ik er nu zo over praat
dan is het natuurlijk wel sneu voor degene van wie de fiets is, maar op dat moment,
ja, ik dacht van: Nou ja God. Ik weet niet, je bent zestien of zeventien jaar en ja, je
doet het gewoon".
Het risico bestaat dat een enkeling (tijdelijk) doorschiet, maar al dan niet door schade
en schande wijs geworden, kiezen de meesten na verloop van tijd eieren voor hun geld.
Zou men, na een initiële fase van kruimel-delicten, eventueel doorgaan met het plegen
van meer ernstige en instrumentele vormen van delinquentie — met bijbehorende effecten van een hogere frequentie, krijgen van een strafblad, een negatieve reputatie e.d. —
dan loopt men het risico ’af te zakken’ naar een levensstijl als dat van type I. Doorgaan
op het pad der delinquentie leidt immers tot een breuk met significante anderen en het
in gevaar brengen van sociale en maatschappelijke bindingen, toekomstperspectieven
e.d. Gesteld kan worden dat de mannen van deze levensstijl investeren in hun eigen
’respectabiliteitsproject’. Naar leeftijdgenoten met een delinquente reputatie hanteren
ze dan ook vermijdingsstrategieën. "Ik heb wat dat betreft nooit geen verkeerde vrienden gehad hier. Maar ik verneem het zelf ook vrij gauw genoeg. Ik heb eh.. tien jaar
gewoond hier op de (wijk), en achter mij woonde ook een jongen. En in het begin had
ik er wel wat contacten mee. Op een bepaald moment, nee dat zag ik niet eh.., dat
waren niet echt makkelijke figuren. Ook contacten met de politie enzo. Ja een beetje

168

Het peilen van de diepte

ouwehoeren en de boel op stelten zetten. En daar neem ik gauw afstand van, daar heb
ik later ook geen contact meer mee". "Ik ken wel een paar jongens, die stelen dus eh..
daar bemoei ik me niet mee".
Vormen van deviantie en ’kruimel’-delinquentie die binnen deze levensstijl ’passen’,
zijn vaak verbonden met het onder elkaar rondhangen op straat en het week-end stappen. Daarin is ruimte aanwezig voor het zoeken naar spanning en avontuur, het uithalen
van geintjes en ouwehoeren, het zoeken naar een masculiene identiteit. "Ik mocht graag
een grapje uithalen, wat lol trappen enzo. Ja ik bedoel vernielen enzo niet hoor. [..] Eh..
auto op blokken zetten, met de wielen van de grond zo’n stukje en dat de mensen dan
weg willen en niet weg kunnen komen en dat soort dingen weet je. Echt eh.. nee
vandalistisch zijn we toch niet geweest, de boel afbreken enzo niet, maar ja daar zag
ik het nut ook niet van in". In deze fase zijn ze ook mobieler; de meesten hebben een
brommer en het stappen is niet langer meer buurtgebonden of lokaal. Ze komen dientengevolge met andere en oudere groepen leeftijdgenoten in aanraking. "Toen gingen
we meer stappen natuurlijk, ja. Ja, toen kwam je ook wat onder eh.. onder andere vrienden en kennissen weer, een beetje ouder, tussen zestien en twintig in, twintig jaar toch
wel. [..] Eh.. ja echt d’r op uit trekken hè. De wereld een beetje verkennen. Daar eens
zien en daar eens zien. Daar ben ik altijd wel een voorstander voor geweest, nou nog
trouwens. Dat was een leuke tijd". Uitgaan wordt tot op zekere hoogte synoniem met
stevig drinken en in het verlengde daarvan wat meer ontremd gedrag. "Nou, d’r waren
erbij die waren echt eh.. ja die, die lusten d’r wel één en dan ga je automatisch eh.. ga
je ook mee drinken en toen op ’t laatst, ja dan kom je d’r eh.. steeds eh.. meer met die
groep en dan wordt het eh.. automatisch meteen al bier of zo. Daar praat je al bijna niet
meer over". Het optrekken met kameradengroepen, in combinatie met uitgaan, versiergedrag en alcoholgebruik, kan leiden tot rivaliteit met andere groepen. Men verwacht
dan van elkaar onderlinge loyaliteit en steun. In combinatie met het handhaven van een
eigen reputatie kan dat leiden tot individueel en groepsgeweld. "Bij het uitgaan wel,
maar toen zaten we ook in een groep, een bepaalde vriendengroep. Ja, dat was wel vaak
ruzie, ja. Dat hoorde er in die tijd bij, denk ik, bij ons wel tenminste. En je moest
absoluut niet zeggen: Ik doe niet mee, of ik ga weg, dan hoorde je er niet meer bij. Je
kreeg ze zelf ook wel eens goed". Elkaar uitdagen, het handhaven van een bepaald
territorium of groepsreputatie, het beschermen of versieren van meisjes, kan makkelijk
ontaarden in knokpartijen. "Berucht, nee, niet berucht. Ze wisten wel wie we waren,
laat ik het zo zeggen. Maar niet dat we iedereen tegenkwamen, die we in elkaar sloegen, of zo, nee. We waren jongens en we hadden plezier, we gingen weg, uit. Meisjes
versieren, dat was ons leven in het weekend, dat was mooi". Meestal blijft het elkaar
uitdagen ritueel van aard, maar zo af en toe kan het uit de hand lopen en spiraalt imponeergedrag naar meer serieuze vechtpartijen. De groep kan evenwel ook een dempende
invloed uitoefenen. "We kwamen natuurlijk voor elkaar op, jawel maar later niet meer.
D’r is altijd één in de groep die doorgaat, hè. En op een gegeven moment dan hangt
het je de strot uit en eh.. zeg je gewoon: Als je ruzie zoekt dan eh.. red je je eigen
maar. Ik wil d’r niet steeds voor inspringen". Desondanks escaleert incidenteel knokken
soms in meer serieuze vormen van geweldpleging. In dergelijke gevallen is er sprake
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van een diffuus dader-slachtofferschap, zeker als vechtpartijen een meer massaal karakter krijgen; de uitkomst krijgt dan een zekere onbepaaldheid, afhankelijk van escalerende en remmende factoren. "Nou later was het wel zo, toen ik eh.. om twintig jaar was,
toen hadden we toch wel een groep die eh.. als d’r één iets kreeg en het bleef dan bij
de ene, dan bemoeiden we ons d’r niet mee. Maar als er meer zich mee begonnen te
bemoeien en die begonnen dan één van onze groep met een paar man eh.. lastig te
vallen of in elkaar te schoppen, ja dan eh.. bemoeide je je d’r toch ook wel mee. Het
was nooit zo dat we iemand lieten stikken". Soms blijft het niet bij het gebruik van
vuisten alleen (knokken). "En d’r zijn hier ook verscheidene zijn hier neergestoken. D’r
zijn eh wel een paar die het met hun leven hebben moeten bekopen of die een oog
kwijt zijn geraakt of die eh.. in een kwartier tijd met een ambulance vanuit Drachten
naar Groningen zijn eh.. geracet om naar eh.. nog maar eh.. misschien nog vijf minuten
later ook dood waren geweest. Die een steek tussen het hart en de longen hadden
gehad. Dat heb ik toch ook wel, eh.. goeie bekenden die hebben toch ook wel van
gehad die dat eh.. hebben beleefd".
Ik heb nogal uitvoerig bij het knokken stil gestaan, omdat het soms kan uitmonden in
een proces-verbaal. "Nou toen hebben ze, de politie die heeft er werk van gemaakt. [..]
Die jongen is bij een dokter geweest. Die had last van z’n maag en hij had een klap
in z’n gezicht gekregen. De rechercheur heb gezegd dat hij het bij een berisping zou
laten, dus ik zou er niks meer van horen. Nou misschien twee, drie weken later, ik ging
eh.. we naar L. moesten, voor het gerecht. Nou en eh.. ik stond voor de rechter. Zo en
zo en dat en dat. Nou hij zegt: Wil je ook in hoger beroep. En dan hadden ze van te
voren al gezegd: Het is vijfhonderd gulden, een boete van vijfhonderd gulden. Nou en
eh..: Wou ik in hoger beroep. Ja, weet ik veel wat hoger beroep was, ik wist van niks.
Ik ben er nooit mee in aanraking geweest, met zo’n gebouw hè. Nou ik naar huis, alles
aan me vader verteld. Ik zeg: Wat is eigenlijk hoger beroep? Nou, dat en dat. M’n
vader een brief geschreven en toen hebben we er nog een advocaat er bij gehad. Dat
kostte niks die advocate. Maar het heeft niks geholpen, bleef het op vijfhonderd gulden".
Een enkele keer is er sprake van het plegen van meer ernstige vormen van (vermogens)delinquentie. Ze raken erbij betrokken door een combinatie van bijvoorbeeld
geldnood, ’slechte vrienden’, avontuur e.d. Ze zijn dan vaak ’meeloper’. Zo is een
respondent ondermeer veroordeeld tot een geldboete wegens vuurwapensmokkel. "Ja
nou ja, je hebt ook een tijd dan spook je wel eens dingen uit. Ik bedoel: Ik was nog
geen achttien. Je reed al in een auto en ja dan word je ook wel eens gepakt en zulk
soort dingen, ja. Maar verder geloof ik eh.. nee. [..] Eh.. ja toch, dat was eh.. nou door
vrienden, hè. Verboden vuurwapenbezit enzo, smokkel. Maar ja, goed ik ben echt mee
geweest voor de avontuur enzo dus. Ik ging gewoon voor de eh.. voor gein ging ik
mee, voor avontuur. Door een ander z’n toedoen ben ik dus eens een keer opgepakt
wegens verboden vuurwapenbezit, dus eh.. waren dan weer van die half criminelen
waren d’r weer bij natuurlijk. Ik ben toen eh.. voor dat verboden vuurwapenbezit ben
ik toen veroordeeld. [..] Ik heb gewoon een geldboete gekregen, maar ja goed, ik wist
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wat het risico inhield dus eh.. ik heb daar verder ook nooit geen drukte mee gemaakt
niet, nee. Ja, want ik was er bij hè, dus eh.. ik was ook in het bezit geweest dan hè,
maar eh.. die straffen waren toen niet zo hoog, want je, dat was wel gemoedelijk eh..
aangeboden hoe ik dus in de situatie d’r bij was. Dat hadden die jongens ook al gezegd
van: Nou ja, hij doet mee voor spek en bonen, om zo maar te zeggen. Maar ik heb
geloof ik ook maar honderdvijftig gulden bekeuring gehad". Een andere respondent
komt in aanraking met justitie door ’joy-riding’. "’t Is wel es zo dat eh.. toen ik zeventien was, toen ben ik al es een keer eh.., toen heb ik een paar jongens kennen geleerd.
Toen ben ik een tijdje ben ik bij die andere groep ben ik weggeweest en dat waren toch
wel.., die jongens waren toch wel bekend bij de politie. Die al vaak wat hadden uitgevreten en voor diefstallen en eh.. dat zulks soort dingen. En die hadden toen eh.. gepland om hier bij (garagebedrijf) een auto te stelen en toen wou ik in eerste instantie
al niet mee want dat leek me al niks, want ik had nog nooit zulke dingen gedaan. Maar
ja, naarmate hoe meer bier je kreeg en d’r werd maar op je ingepraat om toch maar
mee te gaan. Toen ben ik op ’t laatst toch maar meegegaan en toen hebben we hier een
auto gestolen. [..] Maar het was ook helemaal niet om die auto te doen of zo dus eh...
En dat was niet, van mij ging dat niet uit, maar dat was eh.., ja eigenlijk eh.. ik moest
wel mee omdat ik toen wel kon rijden en daar ging het om. Dat is ook de enigste keer
dat ik er geweest ben. [..] Zulke dingen kunnen natuurlijk niet en eh.. het was, eh.. ja
het was meer meeloperij. Je bent eh.. gewoon overgehaald en hoe meer, je krijgt natuurlijk meer bier dan word je ook makkelijker. Dat je denkt van: Nou ja, ik ga maar
mee of zo, maar daarna. En voor die auto daar zijn we ook voor opgepakt, maar dat
hebben de jongens later toch ook wel eh.. gezegd tegen de politie. Dat het ’t eh.. mijn
idee niet was en dat ik eh.. echt door hun was overgehaald en daar ben ik dus ook voor
veroordeeld en heb ik een straf gekregen van, een boete gekregen van vijftig gulden en
daarna heb ik ook niks nooit weer wat uitgehaald. Want het was eh.. natuurlijk een
goeie afleer. ’t Is nu eh.. nou ja negen jaar geleden, dus eh.. en in die tussentijd heb ik
nooit weer wat gehad. En dat wil ik ook niet weer. Verder nooit weer wat, nee. Nee
en eh.. verder ook nooit weer opgepakt".
Terugkijkend op hun delinquentie geven ook deze respondenten aan dat dat nu een
afgesloten periode is. "Ja kijk, dat doe je nou toch niet meer. Het is nou zo lang geleden. Ja de jeugd is nou voorbij, hè". Ze beseffen ook dat ze door hun volwassen status
nu meer ’sanctiegevoelig’ zijn. "Ik kreeg natuurlijk wel een naam. Niet dat ik dat mooi
vond, absoluut niet. Ik hou het zoveel mogelijk stil, natuurlijk. Ik wil niet dat andere
mensen dat weten, of dat ik vast heb gezeten. Ja dat strafblad zal wel altijd blijven,
denk ik. Ik vind wel, dat na zoveel jaar het, vijf, zes jaar, ze na een bepaald aantal jaar
toch wel weer het strafblad kunnen vernietigen. Vind ik wel. Behalve als je iets ernstig,
ernstig delict hebt gepleegd. Ik vind toch niet, dat je je hele leven zo’n last op je
schouders moet hebben. [..] Als ik het kon overdoen had ik het anders gedaan. Nee, ik
heb het gehad".
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Arbeidsmarktoriëntatie

In de arbeidsloopbaan van dit type komen veel van de werkervaringen van de beide
vorige typen terug. Snel na school aan de slag, veel baanwisselingen dan wel ontslag
wegens werkvermindering, soms nog uitzendwerk en dan definitief werkloos. Ook deze
jongens zijn opgevoed met de gedachte dat werken hoort. Werken is dan vooral met
de handen werken. Hun (beroepsoriënterende) schoolopleiding bereidt hen daarop voor.
Na hun opleiding komen ze veelal terecht in de bouw, onderhouds- en schilderwerk,
bij wegenbedrijven, in fabrieken. Het aanwezige arbeidsethos is vooral instrumenteel
van aard.
Als schoolverlater zoeken ze in eerste instantie zelf een baan. Soms spelen netwerken
van familie, tips van vrienden e.d. een bemiddelende rol. "Ik ben gelijk eh.., nou dat
had z’n voordeel ook weer natuurlijk, ik ben gelijk toen ik van die school af kwam,
met m’n schildersdiploma in m’n zak, ben ik gelijk aan het werk gekomen. Dat was
wel een voordeel toen, maar ja dat was in negentienzesenzeventig was dat, dus ik
bedoel toen was er nog werk vol en je bent dan nog jong en eh... M’n vader die had
dat eh.., nou geregeld via een baas en ik kon daar gelijk aan het werk komen". De
branches waarin ze werken zijn nogal gevoelig voor invloeden van seizoensaanbod en
economische fluctuaties in bijvoorbeeld de orderportefeuille (werkvoorraad). Ze krijgen
vaak ontslag wegens werkinkrimping, bedrijfssluiting e.d.. "Ja, dan moet je weer wat
anders zoeken natuurlijk, want ik was niet één: Blijf maar lekker thuis zitten. Dat kan
ik niet. Ja, nou ik ging gewoon naar de bazen toe, ging ik gewoon heen en dan vroeg
ik gewoon of ze mensen konden gebruiken. Nou toen ben ik bij eh.., ook weer bij een
andere firma terecht gekomen, via weer een andere kennis van mij en daar ben ik eh..
goed twee jaar geweest en toen ging die baas die ging failliet". Sommige respondenten
maken dergelijke verwikkelingen meerdere malen mee. "En toen ben ik daar, wegens
werkinkrimping moesten er mannen eruit, toen ben ik daar weggegaan. Toen ben ik
naar (wegenbouwbedrijf) toe gegaan, ben ik op eigen initiatief ben ik er gewoon heengegaan. Heb ik gevraagd om werk, weet je wel. Nou direct een formulier erbij. Ik kon
direct maandags beginnen als uitzetter. Nou, en dat heb ik nou allemaal aangeleerd.
Gewoon voor het asfalt weet je wel. Daar heb ik anderhalf jaar gewerkt. Ook weer
werkinkrimping. Alles ligt dood gewoon". Door de baanwisselingen is hun rechtspositie
vrij kwetsbaar: ondermeer door het bekende ’last-in, first-out’ principe. "Het was altijd
weer om dezelfde reden. Dan eh.. was d’r weinig werk meer en werden degenen die
als laatst aangesteld worden die moesten d’r dan weer uit".
Als er geen vast werk meer voorhanden is, probeert men nog werk te vinden op uitzendbasis. Meestal werken ze dan als inleenkracht op flexibele basis. "Twee jaar bouw.
Was geen werk meer. Werkvermindering. Daarom zeg ik: Dat is, was in die tijd toen
eh.. minder werd. Ja, anders had ik nog steeds op de bouw gezeten. Ja, eh.. dat vind
ik mooi werk, de bouw. Toen ben ik gaan zwerven hoor. Toen ben ik via uitzendbureau, uitzendbureau, uitzendbureau, noem maar op". Men kijkt nogal verschillend aan
tegen uitzendbureaus. Gedeeltelijk hangt dat samen met de verzorgingspositie. Respondenten met gezinsverantwoordelijkheid vinden de onzekerheid maar niets. Alleenstaan-
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den hebben wat dat betreft een wat ruimere keus. Voor hen gelden positieve aspecten
als afwisseling, wat avontuur e.d. Nadelen die in meer algemene zin genoemd worden,
zijn: de ongewisheid van de werkperiode, het gevoel lullige karweitjes te moeten
opknappen, de valse voorspiegelingen van een vaste baan en de onderbetaling. "Nou,
als je het uitzendbureau er niet bij rekent, vijf jaar (werkloos). Ja, ik heb dan ook wel
eens gewerkt voor het uitzendbureau, weet je wel, maar dat is sporadisch, ja. Dat is
meestal een korte tijd. [..] Van alles. Veevoederfabriek, autofabriek, glaswolfabriek,
glasfabriek, even denken, fietsfabriek". "Dat was via een uitzendbureau en dat was drie
maanden was je, hup weer weg. Dat is makkelijk genoeg omdat je nog jong genoeg
was, dus ze konden je even, hup een schop geven en eh.. het was weer gebeurd dus
eh... Nee, ik heb eh.. uitzendbureaus heb ik een hele slechte ervaring mee en eh... Ik
heb naar mijn gevoel heb ik eh..in die tijd te weinig verdiend en volgens mij werd er
een beetje misbruik van je gemaakt. Eh.. naar mijn mening werd er wat achterover
gedrukt ja". "Ik was toch niet één om thuis te zitten niet, dus eh.. ja dan drukken je ze
je daar maar heen. Krijg je verhalen van: Ja, dat is prachtig enzo en dan kwam je d’r
op een gegeven moment en dat bleek helemaal niet zo waar te zijn. Dan moest je het
slechtste werk doen wat eh.., nou ja, wat een hond nog niet eens wil doen om zo maar
te zeggen. Nee nou daardoor heb ik echt een beetje een hekel gekregen aan uitzendbureaus, ja".
Sommigen hebben het ’geluk’ een part-time baantje te krijgen. "Ach ja, je bent ’s
morgens anderhalf uur bezig dus (vijftien uur per week schoolvervoer, S.M.). Je hebt
geen volledige dagtaak. Als ik het als volledige dagtaak kon krijgen, dan deed ik het
wel. Maar toch wel een beetje contact met buiten. Ja, ik ben nu ingeschreven als magazijnbediende, als chauffeur en nog iets, dat weet ik zo niet. Ja, dit wordt mijn derde
jaar. De totale uitkering is ongeveer achthonderdvijftig gulden of zo, daar gaat die
tweehonderdvijfentwintig weer af. Ik heb gewoon het minimum jeugdloon of uitkering.
Ja het gaat er gewoon af, wat ik daar verdien, gaat hier er weer vanaf. Daarom zoek
ik ook wel eens iets anders, want je wordt niet gestimuleerd. Ja, het gaat er volledig
vanaf, van wat ik daar verdien, maar ja, je hebt wel regel. Als je niks zou doen, dan
eh.. ja, dan bleef je op bed liggen, om een uur of tien er af".
De werkloosheidsbeleving hangt natuurlijk samen met de vroegere werkervaringen.
Hoewel sommige banen beter bevielen of beter betaalden dan andere kan gesteld worden dat werken op zich een normale zaak voor hen is. Werken hoort, dat is de norm;
werkloos-zijn en een uitkering moeten aanvragen staan daar haaks op. "Daar had ik
eerst moeite mee om daar in zo’n wachtkamer (van de Sociale Dienst, S.M.) te zitten.
Ja, daar schaamde ik me toch wel voor". Het arbeidsethos scharniert enerzijds om het
volwaardig lid zijn van de samenleving en anderzijds om de financiële onafhankelijkheid/kostwinnersideaal. "Dan doe je weer een beetje mee aan de maatschappij en dan
heb je wat loon. Eh.. ja, ja het gaat overwegend om het geld, en een beetje te verdienen. Nou ja, en je wilt wat meer verdienen, dat je wat vrijer bent en om leuke dingen
te doen, ja". "Eh.. heel belangrijk (betaald werk, S.M.). Zowel met sociaal contact met
mensen dan wel financieel. Ik vind dat ik mijn vrouw en kinderen niet eh.. tekort kan
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doen, omdat toen ik getrouwd ben, gekozen heb voor het huwelijk en ik kinderen wou
hebben dus eh, ja ik vind het zeer belangrijk".
Ze ontdekken dat een niet afgemaakte of niet adequate opleiding, een verbrokkeld
arbeidsverleden, te lang uit de running hen minder aantrekkelijk maakt voor werkgevers. Tegen het gebrek aan diploma’s en relevante werkervaring kunnen ze alleen hun
wil om te werken plaatsen. "Maar het is natuurlijk zo, ik heb niet zoveel te bieden,
maar ik vind wel eh.., ik denk wel: Als ik ergens aan het werk kom, ja nou, dan weet
ik dat ik dat werk kan. Dat weet ik. Als ik in een garage kom te werken weet ik dat
ik die auto’s repareren kan. [..] Maar hè, een baas die vraagt altijd naar een bepaalde
diploma of opleiding. En dan met enige jaren ervaring erbij ook nog soms. Kijk, want
dan schrijf ik daar op en dan kun je op je vingers wel natellen dat dat niks wordt".
"Maar het begint nou echt, ik wil nou per se aan het werk. Dus ik heb nu ook een heleboel sollicitaties. Ik schrijf op alles. Ook de gekste dingen. Maar ja die eisen, die zijn
veel te hoog voor mij. Maar ik probeer het wel".
Ze ervaren nu dat ’de bazen’ niet meer op hen zitten te wachten. "Ik bedoel: Ik word
steeds ouder en het wordt steeds moeilijker. Elk jaar wordt het steeds moeilijker en ik
ben veels te duur, dus ze nemen liever jochies van achttien aan. Die zijn natuurlijk veel
goedkoper, maar ach". "En dat was net in de tijd dat ik net getrouwd was en wij ons
eerste kind verwachten en ja, als je dan weer gaat solliciteren dan wordt het moeilijk,
want dan zit je weer in een andere belastinggroep natuurlijk en dan wordt er gezegd:
Ja kijk jongen, je bent zo oud en we hebben liever één van achttien, hè, ja zeventien,
achttien jaar. Kijk toen eh.. nou toen hebben we een zware dobber gehad, toch wel. Ja
je zat wel in de WW natuurlijk en je ging van de WW wel naar de WWV, maar ja op
een gegeven moment ook solliciteren, maar niks, helemaal niks".
Wanneer ze uitzicht op een vaste baan zouden hebben, willen ze wel verhuizen. "Als
je altijd thuis zit, en je kunt een keer een baan krijgen en eh.. dan moet je ook de
consequenties ervan nemen. Moet je verhuizen, nou dan moet je maar verhuizen. En
zo denk ik dan hè, want je kunt geen eisen meer stellen vandaag de dag. En zij eisen,
ja dat is het hem". Voorwaarde is natuurlijk wel dat een eventuele relatiepartner ermee
instemt. "Oei dat is heel moeilijk. Als het moest, ja dan deed ik het toch wel. Maar ja
ik voel mezelf, kon me dat niet zo veel schelen hoor, als het moest dan eh.., of moest,
maar als ik daar werk kon krijgen in het westen dan deed ik het wel, maar ik denk niet
dat ik het bij m’n vrouw en kinderen voor mekaar krijg".
Hoewel de meesten liever rechtstreeks aan de slag willen, is een aantal bereid om bijdan wel omscholing te volgen. "Maar ja, dat kan me ook niks schelen. Als ik één keer
in de week naar school toe moet of zo. Kijk, want dat had ik net zo goed met cipier,
of gevangenisbewaarder (sollicitaties, S.M.). Kijk, dan moet ik ook één keer in de week
naar school. Ja. En nee, daar zie ik geen probleem in. Nee, ik zou niet weten waarom.
Maar als je wat wil proberen dat moet je ook doorzetten en dan moet je, als ze zeggen:
Je moet één dag leren, nou. Nou zo denk ik gewoon". Eventuele bij-/omscholing moet
wel een zekere baangarantie bieden. "Allerliefste wat je wilt is vast werk natuurlijk,
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maar dat was toen al moeilijk". "Ja, daar heb je een beetje vastigheid. Ja. [..] Vrijdags
zitten ze (de bazen, S.M.) te lachen en maandags krijg je een brief in de bus dat je
ontslagen bent of zo. Klopt, ja. Ja, dan ben je gewoon een nummer hè. Vaak dan werd
er voor die tijd ook niet even over gepraat of zo".
Hoewel ze nog steeds de voorkeur geven aan een redelijke baan met een redelijk
inkomen, beseffen ze dat ze geen eisen meer kunnen stellen. "Ik stel helemaal geen
eisen, hoewel ik denk, dat als ik de hele dag achter een lopende band zou staan, jaar
in jaar uit. Dat eh.. dan zit mij dan niet lekker. Ik ga dan in ieder geval niet mooi
opgewekt naar het werk, hè, dus er is ook verschil tussen werk en werk. Maar ik zeg
niet van: Ik neem het niet. Als je zegt van:. Nou dit wil ik niet en dit wil ik niet, dan
is het ook je eigen schuld". Ze hebben het idee dat ongeschoolden meer kans hebben
dan zij. "Dus wat doen ze dan, nemen ze uitsluitend ongeschoolden aan. Iemand, ja met
enkele jaren voortgezet onderwijs. Maar voor de rest niks. En die kunnen ze ook overal
voor zetten. [..] Ja, te hoog voor het lagere, ja inderdaad, maar te laag voor het hogere
werk. Dus ik zit er net tussen in". Het krijgen van een baan wordt ook verbonden met
een zekere dosis geluk. "Ik heb wel vaak gesolliciteerd, maar dan werd je opgeroepen
en dan hadden ze één of twee mensen nodig en dan gaan ze vijfenveertig mensen
proberen, dat is natuurlijk heel erg moeilijk. Dan is er altijd wel eentje bij die ervaring
heeft en die wordt natuurlijk aangenomen. Ik had geen ervaring meer na zoveel jaar.
Dat is ontzettend moeilijk. Ja, d’r zijn zo veel mensen die solliciteren, dat je moet maar
net geluk hebben".
Onvermijdelijk is dan dat bij een enkeling een gevoel van gelatenheid optreedt. "Nou,
pessimistisch ben ik niet. Ik denk er helemaal niet eens meer zo veel aan. Je zit nu al
zo lang zit je thuis, het begint op het laatst een gewoonte te worden. Je ziet het op het
laatst ook niet meer zitten hè, als je heel vaak gesolliciteerd hebt en je bent iedere keer
afgewezen dan op het laatst dan hoeft het niet meer. Dan weet je toch van te voren al
dat je het weer terugkrijgt. Vaak kom je niet eens voor een sollicitatiegesprek, dan is
het alleen maar de sollicitatiebrief, en die wordt daarna meteen al, dan krijg je een
bedankje dat het eh.. niet hoeft. Dat je niet uitgekozen bent voor een gesprek of zo".
Men ziet om zich heen dat ook anderen al langdurig werkloos zijn. "Nou ja, je voelt
je door alles wat erover geschreven en gezegd wordt, voel je je dan vanzelf wel werkloos. Dus eh... Maar ik zie mezelf niet zo als werkloze. Je denkt er eigenlijk helemaal
niet bij na. D’r zijn bij ons eh.. in de buurt zoveel mensen die geen baan hebben. Dus
eh.. je steekt er ook helemaal niet uit. ’t Is niet zo dat ik de enigste ben. Dat ik één van
de twee of zo ben. Dat is eh.. d’r zijn d’r genoeg. In iedere flat daar zit wel één. Kijk,
mensen die gewerkt hebben en die dus ook zonder werk zitten. Die zitten daar bij ons
ook genoeg". Anderen reageren met een toenemend verlies van eigenwaarde. Het
gevolg kan zijn dat hoe meer frustrerende ervaringen men heeft, des te onzekerder men
begint te worden. "Je gaat nu echt naar een sollicitatie bijna al met het gevoel van:
Nou, ik ga er heen, maar het wordt toch niets. Dan ben je ontzettend onzeker en dat
moet toch wel veranderen, want die onzekerheid kan overslaan op de man of vrouw
waarmee je praat en dat is natuurlijk niet een goed teken". Ze denken dat ze erop
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aangekeken worden. "Ik vind dat er veel verandert omdat in het begin ging het allemaal
langs me heen, maar nu vind ik het echt... geneer ik me toch wel als ik ergens zit en
mensen beginnen over de werkloosheid te praten. Dan vind ik het toch erg, ja. Dat heel
veel wel werk hebben en ik niet. Je wordt er toch nog vaak wel op aangekeken, ja. [..]
Niet door mijn familie, maar wel vrienden of bekenden. Ja, wel eens met een meisje
waarvan de ouders natuurlijk.. of natuurlijk, voor hen is dat natuurlijk. Werkloos ja,
begrijpelijk. Iedereen wil het allerbeste voor zijn eigen kind, maar ja, je wordt bij
verstek al veroordeeld natuurlijk".
Door de werkloosheid kunnen ze gedeeltelijk in een isolement geraken. Je kan zeggen,
dat hun leefwereld inkrimpt. Sociale contacten nemen af, het meedoen aan allerlei
zaken kost te veel geld, een abonnement op een krant, een tijdschrift (en dus ook
informatie over vacatures) kunnen ze zich niet veroorloven enz. "Nou, een heleboel
vrienden die hebben toch wel werk, maar ja veel van die vrienden is niet overgebleven.
Het is toen in één keer, in één klap was het gebeurd en dan helemaal niet met ruzie of
zo maar daar, daar ga je wat minder heen en op het laatst dan gaat het toch steeds wat
eh.., verdwijnt het meer dus eh..".
Hun grote angst is permanent buiten spel te komen staan. "Nou, ik word ouder. Ik weet
niet, nog even en dan is het allemaal voorbij. Dan ben ja al zo... Nou ja, te oud, ik ben
nog jong vind ik, maar.. voor werk natuurlijk wel. Dat wordt steeds moeilijker. Ik moet
nu zorgen dat ik nu aan het werk kom. Anders is het straks echt te laat, hè, en ik wil
niet mijn hele leven werkeloos blijven". Het zal ook geen verbazing wekken dat sommigen denken aan het starten van een eigen zaak. Maar ook hier liggen tussen droom
en daad praktische bezwaren en wettelijke belemmeringen als startkapitaal, bedrijfsruimte, vestigingseisen e.d. "Ja, maar mijn hele opzet was eigenlijk dat ik wat voor
mezelf ging eh... Kijk, want administratief, boekhouden en dat soort dingen kan ik zelf
wel. Diploma’s heb ik er van enzo. Dus ik denk van: Eerst automonteur en daarna
plaatwerker. En dan wou ik graag m’n middenstand doen, vestigingsdiploma hè. Dus
ik had het allemaal, mijn toekomst in beeld wat dat betreft. Nou ja dan bel je zo’n
arbeidsbureau en dan krijg je te horen: Dat kan niet".

8.6

Huwelijksoriëntatie

Voor deze mannen is het gezinsideaal een vanzelfsprekende zaak. Op het eind van de
secundaire socialisatiefase heeft een aantal jongens een min of meer stabiele relatie.
Anderen zijn daar nog niet aan toe gekomen of de relatie is verbroken. Wanneer er
sprake is van een vaste vriendin dan heeft dit consequenties voor de omgang thuis en
met de vriendengroep. Jongens met een vriendin gaan zich meer oriënteren op een
gezinsmodel. Samenwonen danwel trouwen is een reële optie geworden. In die zin
neemt de woon- en gezinssituatie in de tertiaire socialisatiefase bij dit type uiteenlopende vormen aan; sommigen wonen nog thuis, anderen wonen zelfstandig en nog weer
anderen zijn getrouwd en bevinden zich in de jonge kinderenfase. Degenen, die thuis
wonen kunnen het thuis goed vinden. Ze hebben weliswaar de verwachting wel op
eigen benen te gaan staan, maar ’het verzorgingsaanbod’ thuis en de bescheiden kost-
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geldbijdrage zien ze nu nog als voordelen. Als ze te zijner tijd een relatie zouden
beginnen, dan verandert dat de situatie, maar ze vinden het nu nog gezellig. "Nou, het
bevalt in zoverre, het eten en alles staat klaar. Ja, en alles wordt gewassen. Maar trouwens, ja ik denk wel eens na, om uit huis te.., maar ja, dat eh.. die mogelijkheid is eh..
financieel. Eh.. het zou misschien kunnen als de uitkering anders wordt. [..] Ik betaal
nou een kleine vergoeding. Financieel eh.. ja, ja het gaat gemakkelijk zo". Een belemmering om zelfstandig alleen te gaan wonen, vormen de hoge kosten. "Je kunt niet
altijd thuis blijven zitten natuurlijk. Hoe goed het ook bevalt. En vanwege de centen
nu is het natuurlijk ook een stuk voordeliger. Je wordt in uitkering, natuurlijk kom je
natuurlijk wel wat hoger, dat scheelt geloof ik iets van honderdzestig gulden of zo,
maar ja daar betaal je geen huur van en gas en elektrisch en daar eet je nog eens een
keer van en dan blijft hetzelfde bedrag... Ik moet hier wel kostgeld betalen en dat is dan
honderdveertig gulden van die achthonderd en vijfentachtig af, maar verder blijft, alle
centen blijven gewoon over".
Sommigen zitten in de overgangsfase tussen het leven van vrijgezel en het aangaan van
een vaste relatie. Beide opties hebben voor- en nadelen. "Ja, soms denk je wel es van:
Nou ik ben blij dat het nog niet zo is, want je bent helemaal vrij. Je kunt doen en laten
wat je wilt. Maar ja soms, als je dan eh.. iedere keer eh.. weer een tijd alleen bent enzo
en je zit wat met je ouders in huis, dan denk je eh..: Nou ja, ik wou d’r toch ook wel
es uit en eh.. dat je een vriendin of zo had. Waar je dan alles eh.. mee ja deelde enzo,
dingen mee deed die eh.. een ander dan eh.. doet". Naast het romantische huwelijksideaal zijn er uiteraard ook verzorgingsvoordelen. "Verkering zou wel prachtig wezen, hè.
Nou eh.., als je thuis komt, dat je alles klaarstaat en noem maar op en dat je een beetje
contact hebt, met iemand zit te praten, dus eh..".
Wanneer er sprake is van een vaste relatie dan kan dat worden gezien als enerzijds een
breuk met het stapverleden en vroegere kameradengroepen, anderzijds als een entree
naar een meer volwassen status. "Ja, aan de ene kant had ik er wel moeite mee. Eh..
het vrijgezellenleven op te geven voor het gezinsleven. Jazeker. Heb ik in het begin wel
moeite mee gehad. Ja en dacht ik: Nou, mijn maten mooi op stap en eh.. ik zit hier
mooi thuis. Ja, dan was het soms, och, och, och wat ben ik dom geweest". De balans
slaat na verloop van tijd om in het voordeel van het meisje. "Vrijheid, blijheid. Maar
ja, ja god. Van het één kwam het ander. Ik vond haar toch wel een aardig meisje. Ja,
nou wat gepraat enzo. Ja, nou en daar heb ik nou nog steeds verkering mee". "Nou toen
eh.., toen heb ik een huisje aangevraagd voor mij alleen. Was de, ik wou er graag uit.
Gewoon zien hoe dat was. Dus, nou ja dan denk je al gauw na. Nou ja, het is leuker
als zij erbij inwoont natuurlijk. Daarom dus".
De partner is meestal afkomstig uit het arbeidersmilieu. Haar opleidingsniveau is vergelijkbaar, veelal huishoudschool. "Ze heeft de huishoudschool gehad en ze heb ook nog
gewerkt bij één van die bejaardenflats".
De werkloosheid/uitkeringssituatie leidt er soms toe dat plannen om te gaan samenwonen vooralsnog niet uitgevoerd worden. "Nou samenwonen nog niet. Ik ga pas samenwonen als ik zelf een baan heb, want als een meisje met je samenwoont dan gaan ze
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je uitkering toch inhouden hierzo. En ik wil niet op het geld van een meisje zitten
teren. Zo zie ik dat althans, nee, dat doe ik niet. Nee, absoluut niet, nee". "Maar het is
natuurlijk wel zo, ik heb bijna een jaar verkering. Alleen zij wil beslist op haarzelf
blijven en ik ook, zolang ik nog geen werk heb".
De financiële situatie is voor de thuiswonenden en de alleenstaanden relatief rooskleurig. Ze kunnen zich doorgaans wel redden. Voor de gehuwden met jonge kinderen is
de situatie nijpender. In die zin zijn er weer parallellen met de getrouwde mannen van
het vorige type te trekken. De langdurige werkloosheid trekt een streep door hun geanticipeerde beroepspositie. Ze moeten nu zien rond te komen van hun uitkering en ze
ervaren de minimale bestedingsmogelijkheden als fnuikend. Ze hebben het idee dat ze
hun vrouw en kinderen te kort doen. Oplossingen zoeken ze vooral in het inperken van
de bestedingsmogelijkheden, kortweg meer bezuinigen. Zwart werken en delinquentie
zijn voor hen geen reële oplossingen. Deze zijn niet te rijmen met hun morele opvattingen en verantwoordelijkheidsbesef naar hun gezin toe. "Nee, nee, nee want och heden,
ik wil mijn uitkering niet kwijt. Anders zit ik daar anders mee. Er moet maar zo’n
strafkorting komen. Ik heb ook twee kinderen, dus ik moet er toch aan denken. Ik kan
wel zeggen: Nou morgen ga ik daar even heen, zwart te werken. En dan komen ze er
achter, dan heb ik me zelf te pakken. Ik word dan bestraft en eh.. ik ben niet de lul,
maar de kinderen worden er dan de dupe van. Dat zou eh.., nee". Bovendien vrezen ze
de pakkans. "Ik heb nooit zwart gewerkt, nee, ik was te bang dat ze me zouden pakken
en dan zit je weer in het zelfde schuitje en dan krijg je korting of je krijgt helemaal
geen uitkering meer, nou, dat risico kon ik absoluut niet meer lopen, natuurlijk". Een
ander risico dat ze zien is het aangifte doen door derden, zeker als er sprake is van nog
een relatief hechte buurtgemeenschap. "Ik denk: Zoals het bij ons ligt, in de buurt waar
ik woon, de gemeenschap, als ik het zou doen en ik zou elke dag ’s morgens vroeg en
dan ’s avonds laat weer thuis komen, dat ik gauw getipt werd. Want ik denk dat eh..,
ja als één het ziet, dat ie dat toch niet eh.. kan hebben, dat ik bijvoorbeeld wat extra’s
heb of zo. Nee, ik zou daar eh.. niet aan willen beginnen. Ik gun iedereen werk maar
eh.. dan wel een beetje eerlijk wezen, moet wel een beetje eerlijk blijven".
Als ze een kleine (witte) bijbaan hebben, uiten ze vooral bezwaren tegen de beperkte
vrijlatingsregel wanneer ze hun bijverdiensten aan de Sociale Dienst opgeven. "Daar
is een regeling eh.. voor getroffen (bijbaan). Ik mocht van het verdiende loon, mocht
ik vijfentwintig procent houden en de rest moest ik opgeven. Nou ja goed, doe je dan
maar. Ik bedoel: Ik kan het beter zo doen dan als je later gepakt wordt volgens mij eh..
als fraudeur of één of ander".
Met name diegenen die getrouwd zijn, ervaren dagelijks de beperkingen van het moeten
rondkomen van een minimale uitkering. Woon- en gezinssituatie (verzorgingspositie),
financiële reserves en schulden, bijverdiensten, huursubsidies, ontheffingen en kwijtscheldingen bepalen welke bestedingsruimte aanwezig is. Al hebben sommigen het iets
ruimer door een part-time baan of een bijbaantje van hun vrouw, dan nog is het zaak
om goed te kunnen budgetteren.
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Om de eindjes aan elkaar te knopen zien we vergelijkbare bezuinigingsstrategieën als
bij de mannen van het vorig type. "Ik bedoel: Je hebt al niet al die luxe dingen zoals,
zoals een auto of andere dingen, telefoon, Dat zijn allemaal dingen, die kun je gewoon
er niet bij hebben, die kun je niet betalen". Over het algemeen kunnen de gezinnen van
dit type beter budgetteren. "Ik heb gewoon een vast bedrag haal ik in de week op en
daar moet ik mee doen. Dan probeer ik niet meer te halen. Ik zorg er wel voor dat ik
het zo verdeel dat ik de hele week door kom. Ik moet wel leven kunnen, ja. Kijk, ik
heb wel eens een dag, ja dan ben je wat duurder uit, dat is nu eenmaal zo". "De uitkering is laag voor diegene die een gezin hebben, vind ik. Heb ik zelf ook wel. Maar je
leeft naar wat je krijgt aan geld. Ik schrijf ook alles op, ik noteer alles. Bijvoorbeeld
maand maart veertienhonderdvijfennegentig gulden. Nou, dan komt de huur, dat is
tweehonderdvijfenveertig, haal ik eraf hè, min dat. Nou en gas, elektrisch. Eh.. verzekering, dat soort dingen, ja. Alles wat ik uitgeef in die maand schrijf ik allemaal op. De
bank houdt het natuurlijk ook bij. Maar ik hou het zelf ook bij. Want doe je dat niet
dan sta je gauw honderd gulden in het rood. Of tweehonderd gulden. En daar hou ik
helemaal niet van niet. Dus we houden het precies bij, alle uitgaven".
Persoonlijke uitgaven sneuvelen het eerst. Hun kinderen gaan voor. Die willen ze niet
de dupe laten worden. "Je moet ook eens wat doen voor de kinderen. Nou, dan wouden
ze graag naar Slagharen, ja. Nou en wat eten, nou dan ben je zo honderd of honderdvijftig gulden kwijt, zomaar. Ja, je moet ook wat over hebben voor de kinderen. De
kinderen willen ook niet altijd thuiszitten en kijk, dan moet je jezelf ook een beetje
aanpassen. Ja eh.. vakantiegeld is mooi, maar op vakantie kunnen we toch niet, laten
we dan een dagje Slagharen gaan of zo. Ja, en verder, ja schulden, wat er aan rekeningen liggen enzo. Kijk, dan heb ik de volgende maand weer wat ruimer aan huishoudgeld". Ook het vieren van verjaar-en feestdagen leiden eronder. "Sinterklaas, ja gewoon
bij m’n vrouw haar ouders, weet je wel. Want eh.., ja dat kun je wel met z’n allen
doen, maar dan wordt het te groot joh. Het geld is er ook niet voor. En dan wordt het
heel moeilijk. Hebben we gewoon wat cadeaus voor de kinderen gekocht, en verder
doen wij er ook niet aan. Niet eh.., meer een heel gezellige avond ervan maken. Nee,
voor de kinderen doen we het gewoon. Niet bij elkaar. Kijk, daar moet de financiën
ook naar wezen. Kijk, als je wat kinderspeelgoed ook koopt, kijk dan wordt het honderd gulden. Jazeker. En als je twee hebt, de één die wil een fiets hebben en de andere
wil dit hebben".
Voor hen is verder belangrijk dat de kinderen er netjes bij lopen. "Die wil je toch niet
als een als sloofje bij de straat langs hebben. Ja en nou dan eh.. moeten we maar wat
langer met de oude kleren die we nou hebben. Ja, want als je zelf wat kleren koopt,
nou een broek en alles, dat kost ook een heleboel geld, ja nou dan gaan we zelf over.
Ik wil beslist niet dat mijn kinderen a-sociaal bij de straat lopen. Nee, dat zal ook nooit
gebeuren. Dat weet ik zeker. Dan liever zelf wat minder. Ja. Ja, daar ben ik, ja dat is
mijn principe. Die (zijn vrouw) denkt precies hetzelfde ja. Die doet ook liever een half
jaar langer met een broek, dan eh.. ja voor de kinderen zelf kleren kopen dan zijzelf".
Bezuinigen is permanent jezelf beperkingen opleggen. Daar leggen ze zich maar gelaten
bij neer. "Maar ja kijk, die kinderen hebben niet het besef wat de portemonnee is. En
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nou, ja ze moeten maar aan de normen die wij hebben, financiën ook. Ja, zo denk ik
er gewoon over. Ja, het is zielig maar ja, als ik meer geld had dan zou ik er ook meer
aan besteden".
Ze willen ook geen risico lopen door het niet betalen van kijk- en luistergelden. "Dat
betaal ik ook ja. Wat een nette jongen hè, ha, ha, ha. Eh.. ja, maar kijk, je moet het
betalen hè, het moet. Dus ik kan veel beter zeggen, kijk eens even, luister- en kijkgeld
betaal je eh.. negenenzeventig gulden voor of zo, in het half jaar. Nou, betaal je het niet
en wij hebben vrij vaak controle hoor en ze komen er achter dat je niet betaalt. Dan
betaal je, dan smijt je een heleboel geld weg. [..] Onroerend-goed belasting betaal ik
niet, en afvalstoffenheffing ook niet, en milieuheffing ook niet. En dat hoef ik ook niet
te betalen, want daar heb ik vrijstelling van. Maar dat andere, dat betaal ik wel ja. Ik
betaal alles eh... Ik vind eh..: Als iemand wat... Als ik een zaakje had en iemand koopt
iets bij mij, dan wil ook dat ie betaalt. Ja, die belasting dat gaat naar het rijk en is... Ja
het eh.. het idee, het komt in wezen op hetzelfde neer, nou. Ik wil zeggen: Als je vijf
gulden steelt, ben je een dief. Als je nou vijf gulden steelt of honderdduizend, dat
maakt niks uit".
De spanningen die het constant zuinig aan moeten doen met zich meebrengen, vormen
zo langzamerhand een constant onderdeel van hun bestaan. "We hebben soms maanden.
Ja, dat zul je wel niet geloven, dan moeten we van honderd gulden leven in de week.
Nou, en dan krijg je ook weer die sfeer thuis, hoe moet ik het zeggen, die spanning.
Als er geldproblemen zijn dan krijg je weer spanning in huis. Ja. Ja m’n vrouw ja. Je
wilt het niet geloven, maar die eh.. het is alles uitdokteren. Daar is het goedkoper en
eh.. zo bij de (winkel) en dan naar de (winkel) en dan eh.. ja. Niet eens de overdadige
dingen, nee. Ja, want het gaat heel moeilijk hè, van een uitkering". "Je kan het precies
merken. De spanningen die zijn dan veel te hoog hè. En anders niet dan ruzie en
woorden. Ja, die financiële financiën ja, dat kan niet. En dan, laat maar zeggen eh..
vandaag hebben we geen geld, over twee dagen beuren we ons geld, nou dat kun je
direct voelen dat de sfeer dan ook anders wordt".
Ook hier weer voor een enkeling het risico van het vergroten van de problemen door
ontsnappingsgedrag als te veel drinken of gokken. "En ik heb ook dus, nou ja ik ken
wel zeggen, dat ik verslaafd ben geweest aan een gokbar. En dan zat je de hele dag,
als je niks te doen had, je verveelde je, je zat hele dagen thuis en dan zit je zo’n hele
dag in zo’n patatzaak te gokken. Nou dan had je die tien knaken op, nou dan ging je
weer tien knaken halen. Nou op het laatst had je niks meer. Nou toen ben ik dus, ik
ben hoog in de schulden geweest alleen door die rotcheques. En nou eh.. ben ik er van
af gestapt. Ik heb ook geen cheques meer en er staat nou nog steeds een beetje eh..
nou, duizend gulden in het rood".
De conflicten blijven evenwel beheersbaar en men probeert zo optimistisch mogelijk
te blijven. "Ik geef niet de moed op, de hoop. Als je dat doet dan ben je bij voorbaat
al kansloos natuurlijk". "Op het laatst ga je wel in de put zitten hoor. Maar ja, je moet
je hoofd boven water houden en ja, je moet er zelf wat aan doen".
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Klasse-oriëntatie

Deze jongens groeien op in respectabele arbeidersgezinnen. Hun arbeidersbewustzijn,
klassebewustzijn is geen thema voor reflectie. "Ja, daar behoor je natuurlijk toe. Ik eh..,
ja eigenlijk nu niet omdat ik niet werk, maar ik als ik zou werken dan ben ik toch ook
gewoon een arbeider". "Nou ik denk: Gewoon arbeider, gewoon eh.. ja, gewoon zoals
de meeste mensen zijn, denk ik. Maar ik denk er verder totaal niet aan. Ja, wij hebben
een kring en zij hebben een kring. Ieder ook zijn eigen plekje".
In hun materiële oriëntatie overheersen de burgerlijke waarden (levensopgaven) van
huisje, boompje, beestje. Hun culturele oriëntatie is niet gericht op de elite-cultuur,
maar beperkt zich tot de mainstream elementen uit de massacultuur. Ze richten zich in
hun jeugdjaren weliswaar op (masculiene) jeugdsubculturele thema’s als uitgaan, brommers, meiden e.d., maar deze blijven grotendeels ingebed in de oudercultuur. Hun
jeugdidentiteit wordt dus niet gebaseerd op alternatieve of radicale jeugdsubculturen.
In die zin zien ze zich als ’gewone jongens’. Hun klassebewustzijn is niet (politiek)
militant — slechts weinig zijn bijvoorbeeld lid van een vakbond —; wel zijn er nog
steeds sporen van een collectieve en defensieve arbeiderssaamhorigheid. Dit ’wij-zij
gevoel’ loopt vooral langs lijnen van respectabiliteit en daarmee samenhangende aspecten als arbeidsethos, zelfstandigheid en kostwinnerschap. "M’n vrienden waar ik goed
contact mee heb enzo, dat vind ik toch wel, en m’n ouders. M’n vrouw en m’n kinderen en dat soort dingen, soort mensen is belangrijk voor mij". Daarop worden ze door
(significante) anderen beoordeeld en oordelen ze zelf ook. "Ik zie me ook veel liever
eh.. ’s morgens om zeven uur aan het werk en om vier uur weer thuis, ja. Je bent bezig
de hele dag en ja, je wordt wat waardiger in eh.. andermans ogen, als je een baan hebt".
Ook als werkloze moet je aan je reputatie blijven werken. "Ik ben blij dat ik m’n centen
niet zo eh.. verbrast heb eh.. aan bars enzo en dat ik toch geprobeerd heb om toch eh..
toch wat eh.. ondanks je werkloosheid toch maar iets op te bouwen. Dat je toch eh.. iets
hebt". Niet daarmee strokende oplossingen wijzen ze af. "Daar begin ik niet aan. Dat
zou ik trouwens helemaal niet doen. Of zou ik het nog zo moeilijk krijgen, ik zou niet
gaan stelen, want je maakt het er toch alleen maar erger van. Het is op het moment
misschien wel een oplossing, maar je wordt daarna toch gepakt, want het is bijna
onmogelijk om iets te doen zonder opgepakt te worden dus. Je verergert je situatie
misschien alleen maar". Nu hun werkidentiteit onder druk is komen te staan, ondanks
alle inspanningen om aan een baan te komen, is het wellicht extra van belang om
respectabel te leven. "Ik ben heel goed opgevoed en ik zal niet eh.. stelen. Dat doe ik
niet. Ja, dan ga ik nog eerder bezuinigen dan eh... Draai ik dubbeltje nog een paar keer
om, maar ik ga niet stelen".
Ze zien dan ook een duidelijk onderscheid tussen zichzelf en ’a-socialen’. "Als je een
gezin sticht, en de man is werkloos en die eh.. hebt een paar kinderen en die laten de
kinderen maar een beetje ja, eh.. hoe moet je het zeggen, eh.. vieze kleren aan, nooit
gewassen enzo. En de man die zit maar achter de geheime zender en klok, klok, klok,
klok. Dan denk ik: Nou eh.. daar heb ik geen medelijden mee. Ik eh.., ik vind dat altijd,
ja vreemd volk. Ja, dan hebben ze een sociale uitkering, maar er komt wel een grote
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eh.. geheime zender en stereo-installatie, en de kinderen die lopen erbij als eh.. ja,
vies".
In hun zelfbeeld als werkloze zit een zekere ambiguïteit. Hoewel ze zich niet hebben
afgewend van de arbeidsmarkt, ze blijven zoeken, ontstaat toch een gevoel van berusting, wellicht van fatalisme. "Noh, ik ben werkeloos maar ja, ik beschouw me niet als
werkeloze. Ik zeg gewoon eh..: Ik ben die en die en ik heb geen werk, omdat er geen
werk voor mij is". Tegelijkertijd is de identiteit van werkloze niet een definitieve. "Als
er morgen weer volop werk voor me is dan ben ik er weer bij dus eh..".
Ondanks hun werkloosheid en inkomenspositie als negatief gegeven zijn ze voor de rest
wel tevreden. "Over het algemeen wel ja, ondanks dus de tegenslagen dat ik werkeloos
ben, maar ja, toch wel, ja". Dit optimisme is een soort levensbehoud. "Op een gegeven
moment kun je altijd wel klagen maar je schiet er toch niets mee op. En ik ben altijd
toch wel een optimist geweest, altijd negatieve dingen meegemaakt, maar je moet toch
optimistisch blijven anders red je het niet, absoluut niet".
In weerwil van het begrip voor hun positie op leefwereldniveau, voelen ze zich wel
negatief geëtiketteerd door bijvoorbeeld instanties en politici. "Ik denk dat wij eerder
een soort last zijn. Tenminste in de ogen van de politiek. Al die mensen thuis, die
moeten maar betaald worden. Ik denk eh.. ja, ik denk dat zij ons maatschappelijk wel
hebben afgeschreven, denk ik".

8.8

Conformisme-oriëntatie

We hebben gezien dat ze na hun ’stapjaren’ zich steeds meer zijn gaan oriënteren op
de wereld van respectabele volwassenen uit hun milieu. Daar passen ze zich tamelijk
moeiteloos in aan. Ze hebben of verwachten nog een relatie te krijgen, een gezin te
stichten en blijven hopen op werk. "Nou, ik was liever aan het werk. Dat is belangrijk
en dat ik een keer een vriendin ontmoet. Dat ik samen met haar ga wonen en een gezin
maken dus en de kinderen opgroeien. dat vind ik eh.., ja vind ik belangrijk".
De overgang van jongere naar jongvolwassene is relatief vloeiend; een onderscheidend
criterium daarbij is vaak het dragen van eigen verantwoordelijkheid. "Als ie toch zijn
eigen verantwoordelijkheid een beetje heeft. Dat ie toch weet waar ie mee bezig is. En
niet dat onverschillige wat je hebt als je zestien, zeventien bent. En goeie raad in de
wind slaan".
Dat ze in sommige opzichten niet geheel en al voldoen aan de verwachtingen van hun
ouders en andere significante anderen sluit de acceptatie evenwel niet uit. Anderszins
conformeren zij zich immers aan de eisen van het milieu van herkomst. "Nou ze hadden
misschien toch liever gezien dat je eh.. hogere opleiding had gehad en toch eh.. iemand
eh.. was geworden met een eh.. goeie baan en een goed inkomen en misschien wel met
vrouw en kinderen nu wel. Misschien dat toch meer, maar ze spreken er nooit over. ’t
Is niet zo dat ze nou zeggen dat je een mislukkeling bent of zo". "Nou, ik denk dat m’n
ouders wel gehad willen hebben dat ik een vaste baan had gehad en goeie eh.. een
goeie baan om het zo te zeggen, ja".
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Illegale inkomensstrategieën staan, zoals ik heb laten zien, haaks op de respectabiliteitsgedachte. Als ze al bijverdienen geven ze het in principe op. "Maar toen heb ik het ook
doorgegeven hoor, dat ik aan het werk was. Je kan het moeilijk verzwijgen. Daar
komen ze altijd achter. Zwart werken doe ik liever niet. Je hebt van die mensen, die
wel zwart werken, maar ik dus niet". Ditzelfde geldt voor de vroegere vormen van
delinquentie. Ook daar hebben ze nu afstand van genomen.
In hun opvattingen over criminaliteit en wetsovertreders hanteren ze een ’law-andorder’ perspectief. Ze zijn voorstander van een meer punitieve aanpak: een hardere
aanpak voor wetsovertreders, langer en strenger straffen en eventueel verplicht afkicken
van hard-druggebruikers. In dat verband vinden ze criminaliteit een maatschappelijk
probleem waar tegen opgetreden moet worden. Ook zonder er naar gevraagd te zijn
beginnen sommige respondenten spontaan hun bezorgdheid te uiten over de dreigende
criminaliteit. "Ja, wat vind ik er van? Ja van Nederland, ik vind het prima. Alleen ze
mogen die criminelen wel wat beter aanpakken. De straffen zijn soms te weinig, ja te
licht. Moet zwaarder en proberen ze af te kicken of zoiets, weet ik veel". "Ik denk dat
de straffen in Nederland veel te mild zijn. Mensen die opgepakt zijn, later als ze vrij
zijn weer verder gaan, denk ik. Vooral in grote steden. Daar worden ze opgepakt, ze
weten nu al: Over een uurtje word ik toch weer vrijgelaten. Als je dan hoort dat je de
volgende keer echt een behoorlijke straf krijgt, ik denk dat je dan wel eerst eens goed
zou nadenken".
Over ’wanhoopscriminaliteit’ denken ze iets genuanceerder. "Er zijn natuurlijk wel die
echt een gezin en alles hebben en die echt helemaal aan het minimum zitten en die tot
een paar maal toe hier bij de Sociale Dienst komen en echt vragen, dat ze het echt
moeilijk hebben en dat ze het geld nodig hebben en dat die het op het laatst niet meer
zien zitten, dat die tot zulk soort dingen overgaan. Dan moet je volgens mij toch wel
ver heen wezen. Ik zou het zelf niet doen". Eenzelfde redenering geldt voor het billijken van zwart werken. "Zwart werken, dat vind ik helemaal erg, ja. Van een uitkeringstrekker zou ik het nog iets kunnen begrijpen, of hij zit heel diep in de moeilijkheden
of hij probeert er zo gauw mogelijk uit te komen, maar iemand die al een baan heeft
en daarnaast nog een keer gaat zwart werken, daar heb ik geen respect voor".

8.9

Maatschappelijke en culturele oriëntatie

Wanneer ik in grote lijnen het maatschappijbeeld zou moeten kenschetsen dan is het
vooral gestoeld op een relatieve distantie ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen. Gedeeltelijk speelt daarin de eigen machteloosheid een rol, gedeeltelijk een geringe
belangstelling. Hun eigen werkloosheid klinkt minder pregnant door in hun maatschappijbeeld dan bij het vorig type. Ze rekenen zich zelf niet tot de onderklasse in cultureel
opzicht. Hun klassepositie zien we weerspiegeld in hun opvattingen over de politiek en
politici. Over het algemeen is de ’politiek’ thuis geen regelmatig gespreksthema. ’Politieke’ discussies kunnen alleen maar leiden tot gekrakeel. "Nee, niet echt eh... Wel eens
een losse opmerking, ja. Geen gesprekken. Nee. Ik doe het wel eens met mijn kamera-
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den of zo, daar praat ik wel eens wat over. Maar verder niet op doordringen of zo, nee.
Maar dat komt, wij worden het nooit eens, dan hou ik er gauw mee op. Een mening
houden we toch altijd. Nou ja dan ga je maar doorzeuren. Hij vindt dat en ik vind dat".
Toch weten ze dat de politiek belangrijk is. Daar worden beslissingen genomen, die hen
ook raken. "Over de uitkeringen? Ja, dat is eh.. het parlement hè, gehele kabinet. Hier
wordt op bezuinigd en daar wordt op bezuinigd en daar wordt weer geld over de balk
gegooid en dat soort dingen, dat is toch wel een eh.. kabinetsperiode volgens mij, ja.
maar ja goed ik bedoel: Het gros van de mensen heeft er schijnbaar voor gekozen dus
dan moet je de lasten d’r ook maar van dragen. Zo bekijk ik het. Ja tot zover vind ik
het wel belangrijk ja. Ja ik vind het toch heel belangrijk, ja. Je houdt het toch wel een
beetje bij, toch wel ja". Op de beslissingen zelf hebben ze geen invloed, vinden ze.
"Nee helemaal niet, omdat eh.., ja wij als Nederlanders met Jan met de pet op worden
beschreven en daar is de massa zo groot van dat eh.. die hebben niks in te brengen".
De afstand naar de politiek en het politieke discours wordt als relatief groot ervaren.
"En een groot bezwaar vind ik die taal. Dat, die politieke taal. Waar je geen bal van
begrijpt, nou". "Ik interesseer me zeker wel voor politiek. Maar ja heel veel gaat je
voorbij. Niet echt eh.. je weet er niet alles van. De achtergronden, wat het allemaal
inhoudt dan wordt het wel eens moeilijk. Maar het is heel moeilijk om.. dat het raar
verdeeld is, dat er armoe in Nederland is. Armoede niet, maar wel dat veel mensen dat
ze elk dubbeltje moeten omdraaien". In hun ogen zijn politici vooral uit op zelfverrijking en het najagen van goeie baantjes. Dit zien ze geïllustreerd in de aan het licht
gekomen (corruptie)schandalen. "Ja iedereen geeft elkaar de schuld en het zijn weer de
hoge mannen die gooien elkaar de balletjes maar wat toe. De één houdt zich nog
dommer dan de ander. En die geeft die weer de schuld en ja, het komt in de miljoenen.
Maar eh.. die mensen die worden toch niet gestraft, niet in die mate die eh... Ja, en
daarom vind ik ook, ja sommige dingen vind ik heel corrupt. Ja eh.. de gewone mensen, als die wat doen eh.. eh.. ze worden maar vastgehouden en gaan een paar jaar de
bajes in. En zulke mensen die drukken miljoenen, miljarden achterover enzo. Ja ik vind
het verschrikkelijk. Nou, soms dan denk ik wel: Ja, ze doen toch niks voor ons. Ze
denken alleen maar aan hun eigen portemonnaie en eh.. verder ja, wat er bij hangt ja,
die moeten ook maar wat hebben ja. Zakkenvullers vind ik het. Ja, ja, dat vind ik.
Allemaal grote bijbaantjes en eh.. dan zeggen ze maar dat het allemaal gratis is. Ja kom
nou". Ze storen zich vooral aan het gebrek aan morele voorbeeldfunctie. "Dan sta je
soms wel even raar te kijken, soms. Mensen die zo’n hoge functie bekleden, die toch
wel een hele verantwoording hebben, dat die toch dingen doen en dat ze dan ook nog
liegen achteraf. Dan denk je toch wel effe: Die mensen moeten ons een goed voorbeeld
geven natuurlijk. Dan eh.. is het wel erg. [..] Ja, en wat zie je dan, wat handel en bij
ons niet. Wij zijn bij wijze van spreken van te voren veroordeeld en zij niet. Die mensen hebben nog allemaal uitwegen, zijwegen. Nou ja die mensen die hebben dan ook
wat meer vriendjes denk ik in die buurt zitten".
Onvrede gaat hand in hand met machteloosheid. "Nou op het moment, bijvoorbeeld als
ik er iets over lees of zo. Dat eh.. de kinderbijslag wordt bevroren en de uitkeringen
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en eh.. de éénmalige uitkering was weer zoveel lager, dan denk ik op dat moment wel
van: Nou eh.. dan heb ik wel even de smoor in ja. Maar eh.. ja, je doet er niets aan. Ik
kan er niets aan doen, dus dan kan ik wel van thuis wel van eh..: En verdorie van dit
en dat en zouden ze niet dit en dat. Maar je bereikt er niets mee. Want ze hè, je hebt
niks om voor te staken of zo. Ja, als je werkt dan kun je zeggen met z’n allen: We
houden op. Nou dan kun je wat dreigender optreden. Nou, wij kunnen helemaal niks".
Ze vinden dat de gewone burger, en met name mensen die van een uitkering moeten
leven, niets in de melk te brokkelen hebben. "Nou, ik denk dat demonstreren toch geen
zin heeft. Je krijgt al eh.., ik dacht dat de regering gewoon denkt: Nou jullie mogen blij
wezen dat jullie een uitkering krijgen, nou en dan willen jullie hem ook nog hoger
hebben. Het komt al bij ons weg".
Ze houden dan ook rekening met het feit dat de situatie voor hen nog slechter wordt.
"Ik heb wel rekening gehouden met dat het nog wel minder kan worden. Dat hoop je
natuurlijk niet. Maar ja, dat komt ook, altijd onverwachts. Het wordt al minder, het
gebeurt allemaal zo stiekem natuurlijk. Die huren gaan omhoog, de huursubsidie gaat
omlaag. Eigenlijks, als de huursubsidie met vijfentwintig gulden omlaag gaat en de
huur gaat met vijfentwintig gulden omhoog dan moet je niet vergeten dat de huur voor
jou eigenlijk per maand met vijftig gulden omhoog gaat. Die dingen worden allemaal
zo stiekem tussen de dingen door gedaan". Naar hun idee wordt de positie van uitkeringafhankelijken steeds kwetsbaarder. "Dat kan je sowieso in je omgeving al bekijken
vind ik. Hoe eh.., nou ja de mensen met een minimumuitkering toch moeten leven, ja.
Nou die dus sociale bijstand hebben enzo, die het voorheen altijd goed hadden hè, die
het altijd goed hebben gehad en die nu dus eh.. nu een jaar of nou, laten we zeggen
vijfendertig en veertig en ouwer zijn, die dus niet meer aan de bak kunnen komen en
die dus nou nog steeds verder achteruit gaan, voordat ze anders altijd wel eh.. een goed
loon hebben gehad, ja. Dat soort mensen, ja". Al te grote maatschappelijke ongelijkheid
wijzen ze af. "Het is verkeerd verdeeld. Er zijn mensen die hebben alles. Ze pakken
steeds de mensen met de laagste inkomens en de rijken worden steeds rijker. Ze pakken
steeds de laagste inkomens en dat vind ik niet terecht".
Hun tolerantie naar anderen stoelt vooral op het leven en laten leven principe. Het gaat
daarbij om het respecteren van andere levenswijzen. Hoewel ze er zelf niet rechtstreeks
mee te maken hebben en een dergelijke levenswijze voor zichzelf niet kunnen voorstellen, hebben ze geen moeite met bijvoorbeeld punkers. "Punkers of krakers? Ja.. ik zie
wel eens een paar punkers lopen, ja. Maar ik ken geen punker persoonlijk. Maar eh..
daar heb ik geen problemen mee, nee. Nee. Als iemand wil, z’n haren rood wil verven
met geel en blauw, dat moet hij zelf weten nou. We leven tenslotte in een vrij land,
dus. Ik kan me wel voorstellen dat sommige personen hun daaraan eh.. storen maar dat
moeten ze zelf weten, het stoort mij niet. Als hun zo dat graag willen, ja. Als ik iets
graag wil, wil ik ook graag in mijn eigen waarde gelaten worden. Nou en dat geldt
voor iedereen".
Mensen met een andere seksualiteitsbeleving, homo’s, lesbiennes, accepteren ze, maar..:
"Eh.. ik hou ze wel op afstand, maar verder mogen ze het zelf weten. Het zijn ook
mensen vanzelf, maar..". "Ik heb er geen problemen mee. Nee, ik vind: Die mensen
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hebben hun leven en ik leid mijn leven. Ik denk maar zo: Laat die mensen maar geworden. Ja, zo denk ik gewoon. Zolang ze niemand lastig vallen of zo, dan eh.., dan is het
mij goed".
Minderheden als woonwagenbewoners, etnische minderheden worden min of meer
getolereerd, zij het onder de voorwaarde van de ’respectabiliteitseis’. Deze tolerantie
beweegt tussen afstandelijkheid, ’leven en laten leven’ enerzijds en bewogenheid, een
combinatie van positieve betrokkenheid en morele bezorgdheid, anderzijds. "Nou ze
zeggen wel hè, woonwagens die eh.. ja dat zijn zwervers en die stelen en dit en dat.
Maar eh.. die mensen die leven zo en dat moeten ze helemaal zelf weten. Maar natuurlijk ik vind wel de, als hun overtreding begaan dan moeten ze natuurlijk wel gestraft
worden. Net zoals iedereen. Maar willen hun in een woonwagen wonen enzo met z’n
allen, dat moeten ze zelf weten". Over ’gastarbeiders’/buitenlanders denken ze niet bij
voorbaat negatief. "Ze mogen hier wel blijven maar dan moeten ze zich wel aanpassen
aan de maatschappij. Net wat ik zeg: Werk zoeken en eh.. ja een beetje.., want als wij
in een ander land komen dan moeten wij ons ook aanpassen en dat moeten zij hier
ook". Hoewel ze de aanwezigheid van gastarbeiders billijken, vinden ze wel dat het
toelatingsbeleid van asielzoekers (periode 1986-1988) te ruim is. Ze zijn bang voor
meer concurrentie op de arbeidsmarkt en verslechtering van hun eigen uitkeringspositie.
"Het is wel dat Nederland eh.. het asiel over andere mensen die hier nou ten dage nog
aankomen, dat dat wel een beetje veranderd moet worden vind ik, dat is wel zo. Ik
bedoel: Als je dan eh.., als ze een uitwijkmogelijkheid hebben om zo maar te zeggen,
dat dat visum zo maar verstrekt wordt en zeggen van: Nou jongens, kom d’r maar in
en bekijk het maar, dat vind ik eh.. nee, dat mag wel wat strenger aangepakt worden,
vind ik. Maar die mensen die hier zijn, nou ja, die mogen van mij wel blijven, helemaal
geen punt". Maar ook hier weer vaak gevoelens van ambiguïteit. "Het is voor ons heel
makkelijk om te zeggen: Nou eh.. Schiphol, doe maar terug en stuur maar naar hun
eigen land toe. Die mensen die zitten dieper, armoede en oorlog. Die mensen hebben
dan alles in een keer. Nee, ik vind dat er voor extreme gevallen hulp moet worden
gezocht. Maar ja, aan de andere kant. Eh.. het is hier al zo slecht, nou slecht. Er is al
een werkloosheid en die mensen worden dan ook nog een keer werkeloos en dan wordt
het nog een stuk moeilijker".
Sommigen hebben de neiging criminaliteit met minderheden te associëren. "Nou je hebt
Surinamers ertussen, die stelen alles bij elkaar. En eh.. je ziet ook wel van die Surinamers die rijden in de grootste en duurste auto dat er is. Dan zou ik ook wel eens willen
weten hoe zij daar aankomen. En degenen, die hier altijd lopen te stelen of met heroïne
omgaan, of wat dan ook, die mogen van mij wel terug gaan naar Suriname. Nou degenen, die zich een beetje aanpassen aan Nederland, nou die mogen wel blijven".
Ten opzichte van ontwikkelingshulp staan ze vrij kritisch; in Nederland heerst immers
ook armoede. "En de regering die weet wel, laatst was het ook op televisie hoeveel
mensen leven hier wel niet in stille armoede. Nou, als je nou Nederland nagaat, één van
de rijkste landen ter wereld, nou dan denk ik bij mijzelf. En dan komen ze ook nog met
de collectebussen, niet dat ik daar niet over in zit, voor de derde wereld. En hier leven
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nog een miljoen mensen in stille armoede, dan denk ik bij mezelf. Mijn vader heeft nog
wel gezegd, vroeger zat mijn vader op de lagere school, en dan moesten ze een cent
meenemen voor het nikkertje, ook voor de derde wereld. Nou mijn vader die is nou
vierenzestig jaar, nou en nou zitten ze er nog steeds. Ja, ik weet wel dat die mensen die
moeten geholpen worden, want Nederland is één van de landen die de meeste ontwikkelingshulp geeft aan het buitenland. Dan denk ik bij mezelf: Kijk eerst eens naar de
eigen mensen".
Bij maatschappelijke bedreigingen als oorlogsdreiging, kernwapengebruik e.d. willen
ze niet te lang stil staan. Enerzijds omdat ze denken daar toch niets tegen te kunnen
doen en anderzijds omdat ze denken dat het wel niet zo’n vaart zal lopen. "Ik prakkezeer er niet over om me daar mee bezig te houden. Dat was in de Middeleeuwen, was
dat al zo. En dat zal over honderd jaar zal dat nog, zal dat nog zo zijn. Er is en er blijft
altijd oorlog. En oorlogsdreiging dus. En als je zo denkt, van eh.., dan kan niemand
meer een kind nemen".
Wanneer ze de vraag voor gelegd krijgen wat een hogere prioriteit moet hebben, werkgelegenheid dan wel aandacht voor het milieu, kiezen de meesten voor het milieu.
"Nou, ik zou kiezen voor een schoon milieu, ja. Want werken in een eh.., als alles
vervuild is. Dan heb ik er dus over dat het zo vervuild is, dat er bijna geen leven meer
bestaan kan. Hè, alles gaat dood enzo. Als je nou eerst aan het milieu werkt, en dat is
weer helemaal schoon. Dan kun je dan wel weer verder met werkgelegenheid, ja".

8.10 Democratisch-politieke oriëntatie
We hebben gezien dat ze tamelijk afstandelijk naar het politieke bedrijf kijken. Bij
verkiezingen stemmen de meesten evenwel nog steeds. Hun partijvoorkeur is meestal
PvdA, soms D66. Hoewel de PvdA toen nog oppositiepartij was, verwachten ze dat
deze partij opkomt voor de zwakken in de samenleving. "Ja, ik heb altijd al gestemd.
Vanaf het begin dat wij, dat ik dus stemmen mocht dat ga ik toch wel doen hoor. Ja,
ik denk toch wel dat het wat uitmaakt, want ik bedoel: Als je nou Wim Kok bijvoorbeeld hebt, dat is een man die heeft in de bond gezeten, weet hoe dat reilt en zeilt in
eh.. in de toestand hè, in de werkgelegenheid. Dan vind ik toch wel dat eh.. dat je zo
iemand beter kunt hebben". Het feit dat ze stemmen houdt niet automatisch in dat
iedereen verwacht dat het op korte termijn beter zal worden. "Ik vind eh.. het helpt
niks. Maar je kan ook wel op het CDA stemmen of op de VVD. Het maakt in wezen
niet zoveel uit, zeg maar, het is één pot nat. Als de PVDA daar nou zit, ik denk niet
dat die het dan veel beter doet. Maar toch de PVDA, als je ze zo hoort, dan hebben
ze toch het beste met je voor dus. Nou dan ga ik dus van mijzelf uit, hè, van mijn
gezin, wat belangrijk is..".
Ontwikkelingen betreffende de discussies over bezuinigingen volgen ze weliswaar, maar
ze beseffen ook dat ze daar weinig invloed op kunnen uitoefenen. "Wat ik van Nederland vind? Nou ik vind zoals het d’r nu bij ligt is het een goeie zootje hier in Neder-
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land. Ja toch wel. [..] Nou ik vind dat ze aan de werkeloosheid nog wel wat meer
moeten doen hoor. Dat is in ieder geval een eerste vereiste vind ik, ja".
Door de voortgaande bezuinigingen zien ze wel de tegenstellingen in de samenleving
toenemen; ze zijn bang dat er een onherroepelijke tweedeling gaat ontstaan. "Maar nu
zie je ook weer in ziekenhuizen. Daar moeten ze zoveel bezuinigen, dit moet achteruit,
dat moet achteruit. Nederland was het eerste land met eh.. de beste medici en nou
opeens, nou moeten der opeens vrijwilligersmensen komen. Ja, waarom moet daarop
bezuinigd worden. Ja dat is, dat, ik vind: Al die hoge heren die, die bepalen het maar
even. Kijk, die moeten zelf hun ziekenfonds betalen en alles, dus die kunnen het ook
wel betalen. Als die in het ziekenhuis komen, ze moeten toch betalen maar ze krijgen
wel een kamertje apart. Maar die krijgen wel de beste chirurgen. Zo krijg je het op het
laatst. Ja, en dan krijg je al eh.. de standsverhouding, dat denk ik".
Ondanks hun afkeuring van praktijken en levensstijlen, die ze niet in de haak vinden,
nemen ze een relatief passieve houding in. Ze proberen in hun directe omgeving contacten met ’afwijkende’ levensstijlen te minimaliseren. Ze voelen bijvoorbeeld niet de
behoefte om mensen aan te geven. Dat is niet hun taak en het staat bovendien haaks
op het principe van leven en laten leven. "Ik keur het (zwart werken) niet goed maar
ik zou hem niet aangeven, nee. Ik vind altijd, dat moet iedereen voor hemzelf weten,
maar dan moeten die recherches, sociale recherche die moeten er beter op letten, vind
ik. Het is mijn taak niet om een ander aan te geven. Eh.. kijk daar hebben die mensen
hun baan weer voor. Ik vind die mensen die zijn ervoor, en daar ben ik niet voor, ja".

8.11 Toekomstoriëntatie
Hoewel er sprake is van toekomstbeelden zijn deze, althans wat de maatschappelijke
component ervan betreft, weinig gearticuleerd. Voorop staat vooral de persoonlijke
invulling. Werken en gezinsvorming zijn daarbinnen de meest centrale categorieën.
Over de werkgelegenheid en hun eigen positie op de arbeidsmarkt zijn ze niet optimistisch. "Ik zie mijzelf net als een middengroep. De middengroep van LTS, lager beroepsonderwijs met een diploma, zie ik als de zwaksten in de maatschappij. Niet diegenen
die helemaal niets hebben geleerd, want die hebben werk. Ik zie om mij heen allemaal
jongens en eh.. of mannen die niks hebben geleerd, maar die hebben toch werk. Want
je kan ook zeggen, de baas vindt ze te dom. Nou want die moet net van hè, laat ze
maar van alles doen. Maar dat soort personen hebben wel werk. Iemand die helemaal
geen diploma heeft, ja natuurlijk niet iedereen, maar de meesten zonder diploma hebben
wel werk. Dan de meeste werklozen zitten met een diploma van lager beroepsonderwijs
tot en met LEAO, een paar MAVO en een paar HAVO. Maar als je dus MAVO of
HAVO hebt, of je hebt niks, dan heb je de grootste kans op werk".
Positieve discriminatie ten behoeve van andere (achtergestelde) categorieën ervaren ze
als bedreigend voor hun eigen positie. "Ze moeten zien dat er wat meer banen kunnen
komen enzo, dat er weer wat mensen aan het werk komen, want je heb nou ook, dat
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komt straks ook aan de deur. Nou van mij krijgen ze echt geen cent hoor. Geen dubbeltje. Dat was ook op tv geweest, ik dacht gisteren, dat je eh... Ik ken het zelf zo zeggen:
Het is zielig voor die mensen. Het zijn invalide mensen die in een rolstoel zitten. Die
kunnen wel werken, die willen ook een baan hebben dus en daar willen ze voor zorgen
dat die een baan krijgen dus. Nou en dan zitten wij thuis. Nou ja, andere mensen die
het doen die moeten het zelf weten, maar ik doe het niet. Dan kan ik wel zeggen als
ze bij mijn aan de deur komen, ik zeg eh.. zou ik zeggen: Geef het geld maar aan mij,
dat kan ik beter gebruiken voor een baan bijvoorbeeld".
Zo goed en kwaad als het gaat proberen ze een zekere sturing aan te brengen. "Ja eh..,
verwachtingen heb je altijd. hè. Je kunt niet bij de dag leven. Je moet ook vooruit
denken. Kijk, als ik bij de dag zou leven, dan zou ik ook niet solliciteren willen. Dan
zou het me niet schelen kunnen. Nee, en ik kijk gewoon in de toekomst. Ik heb twee
kinderen dus die moeten groot worden. En daar wil je het zo goed mogelijk voor doen.
En geen geouwehoer of zo. En ik wil bij mij thuis eh.. netjes. Ik wil niet hebben dat
de mensen zeggen van: Och wat een... Ja, ik wil het netjes houden. Ja, en gewoon in
de toekomst kijken". Echt optimistisch zijn ze evenwel niet. "Ik ben daar heel pessimistisch over, want eh.. zolang er werk genoeg is, maar d’r geen geld voor is, om zo maar
te zeggen. Ja, zou je toch zelf wat eh.. moeten bekijken om werk te krijgen, vind ik.
Ja ik denk toch wel dat ik werk krijg. Misschien op korte termijn, misschien, ja duurt
het wat langer. Tenminste een vaste baan dat zit er wel weer in, maar dan wel het liefst
voor m’n veertigste natuurlijk, want anders is het helemaal gebeurd".
Ook voor hen geldt het principe van de hoop. "Ik verwacht wel wat van de toekomst.
Als ik anders zou leven, dan kon ik net zo goed op het balkon gaan staan en dan naar
beneden springen. Ja. Nee, ach ik heb altijd hoop". "Nou de toekomst, ik eh.., ik zie
het niet, ja hoe moet ik het zeggen, ik zie het niet rooskleurig in. Ik probeer het allerbeste van de toekomst te maken en van het leven, maar ja, nou nee. Ik zie het niet
rooskleurig in. Ik denk maar zo: Zolang ik de kinderen eten kan geven en mezelf en
mijn vrouw en ja dat, dan zag ik de toekomst wel rooskleurig in. Maar ik dacht dat het
alleen maar minder werd. En ik hoop dat zolang ik er ben ze het beste kan geven en
eh.. ik zal proberen, zou eh.. ja iets mooi van te maken. Ja en gaat het straks raar. De
inkomsten worden lager, mijn vrouw werkloos. Ja, dan wordt het heel moeilijk". Een
andere vorm van lijfsbehoud is cynisme. "Ja, ik zeg wel eens tegen mijn vader, toen
mijn vader vijfentwintig jaar bij Philips was, toen had hij een heel groot feest. Allemaal
kadootjes enzo, gouden speldje, gouden horloge. Ik denk eh.., ik zeg wel eens tegen
hem, van: Als ik straks vijfentwintig jaar bij de Sociale Dienst ben, misschien krijg ik
dan ook wel een gouden speldje".
Diegenen die nog niet de stap naar huwelijk en gezinsvorming hebben gezet, zien de
materiële realisatievoorwaarden daarvoor somber in. "Nou, toen je nog op school zat
dan denk je toch altijd wel dat je een baan had gekregen en eh.. niet al te laat misschien pas getrouwd. Kinderen had gekregen of niet, ja dat weet je niet. Het is maar
net hoe je daarover denkt. Als de wereld echt zo d’r voor blijft liggen dan denk ik niet,
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dat ik eh.. dan kinderen zou nemen. Ik denk dus niet dat het dan zo’n mooie wereld is
om eh.. kinderen in te zetten die zo’n onzekere toekomst tegemoet gaan".
In hun toekomstbeeld houden ze rekening met een verdere afkalving van de verzorgingsstaat. "Eh.. ik denk dat eh.. dat eh.. er een heleboel bezuinigingen er nog wel
doorkomen, dacht ik. Voor diegenen die het al beroerd hebben, hè. Ik denk ook dat eh..
werkenden, gewoon arbeiders, de laagste klasse, exact zo".

8.12

Materiële zekerheidsoriëntatie en uitkeringsafhankelijkheid

Ook de mannen van dit type worden regelmatig geconfronteerd met het probleem: hoe
rond te komen van de uitkering. Omdat ze niet-legale alternatieven afwijzen, zijn ze
gedwongen de tering naar de nering te zetten. Hun bezuinigingsmogelijkheden, zeker
in gezinssituaties, hebben hun grens bereikt. Er is weinig ruimte om tegenslagen op te
vangen. Werkloos zijn en het moeten leven van een uitkering knagen aan hun eigenwaarde. Daarover komen dan de zorgen over dreigende bezuinigingen op de uitkering.
Wanneer ze noodgedwongen moeten lenen, bijvoorbeeld bij een verhuizing of inrichting, dan zien ze dat als een noodoplossing. "De kredietbank, dat is een gewone bank,
de bank voor de minima. Daar kunnen geen andere mensen lenen die werk hebben of
zo. Dat is gewoon voor mensen die bij de Sociale Dienst zitten. RWW of WWV-uitkering die kunnen daar heen. Ja, de laagste rente. Ja, bij de banken daar kun je toch niet
lenen. Die bij de Sociale Dienst zitten die kunnen niet bij de bank lenen. Dat is de
enigste bank waar je heen kunt. [..] Eh.. we hebben eh.. vijfentwintighonderd gulden
geleend. En nou maandelijks betaal je negentig of vijfennegentig gulden moet je afbetalen. Nou, dat is moeilijk. Maar ja, als je wat wilt. Je kunt toch ook niet op betonnen
vloer eh.. of houten vloer leven, hè. Ja, en dat is de enige mogelijkheid waar je heen
kunt. En je wilt het wel een beetje knap in huis hebben. Dus je moet roeien met de
riemen die je hebt. Dus dan ga je daar maar heen". Soms hebben ze het geluk, als ze
permanent rood staan, iets van hun (schoon)ouders te kunnen lenen. "Ik zal eerlijk
wezen, dat komt geregeld voor. Ja want bij de bank kun je toch niet in het rood komen.
Dus als ik geld nodig heb, wat moet je dan. En om hier (de Sociale Dienst) altijd heen
te gaan, dan zien ze je daar ook al aankomen. Ja dan wordt er op het laatst ook gezegd:
Nee, we doen het niet meer. Kijk, zo vaak kom ik hier ook niet. [..] En dan gaat eh..
mijn vrouw zijn ouders of zo, ook al heb je maar honderd gulden, dan kun je toch weer
een paar dagen vooruit. Ja zo is het, het is soms heel moeilijk om van dat geld rond te
komen, maar ja".
Ze weten dat ze afhankelijk zijn van de Sociale Dienst. Ze proberen daarom zich
coöperatief op te stellen, maar ze hebben tegelijkertijd oog voor hun eigen belang. Met
hun bijstandsmaatschappelijk werkende kunnen ze doorgaans redelijk opschieten. "Nou,
die is wel goed. Ik kan wel aardig met de maatschappelijke werker opschieten wat dat
betreft. En ik heb als zodanig nog nooit geen moeilijkheden gehad".
Met de bureaucratische eisen van de uitkeringsinstantie, controles e.d. kunnen ze leven.
"Nee helemaal niet (veel controle, S.M.). ’t Is hier eh.., ik vind dat het hier eh.. behoor-
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lijk soepel gaat. ’t Is misschien, ’t ligt d’r ook maar net aan hoe je zelf altijd doet, maar
eh.. ik eh.. nee, ik vind nooit geen problemen hier. Dat er hoogoplopende ruzies of zo
zijn. Ik kom hier voor een normaal gesprek en ik ga ook eh.. kom vriendelijk en ga ook
weer weg". De meesten vinden de controle ook terecht. "Ja, ’tuurlijk is dat wel terecht.
Er zijn natuurlijk veel mensen die natuurlijk niets doen. Die het wel goed vinden zo,
wat ik trouwens niet begrijp. Als je werk hebt krijg je meer geld. En je hebt dan een
geregelder leven en zo".
Er is weinig reden om je kwaad te maken of onlustgevoelens af te reageren. "Kijk, als
die mensen niks voor je kunnen doen, nou ja dan moet je toch zelf voor een oplossing
gaan zorgen en dan kan je je wel kwaad maken op die mensen. Maar ja, geweld lost
ook niks op. Ja, die regels worden ergens anders gemaakt natuurlijk. Dat is eh.., ja dat
zijn gewoon, bepaalde wetten zullen daar toch wel gehandhaafd moeten worden. Zullen
die mensen zich ook wel aan moeten houden. Ik bedoel: Als je elke week komt en die
zegt: Ik moet elke week duizend gulden hebben. Ja, dat kan natuurlijk niet. Ik bedoel:
Dat is makkelijk genoeg. D’r zijn wetten aan verbonden dus eh... Nee, ik vind niet eh..
dat, dat eh.. ze er streng in zijn hoor".
De zogenaamde herijkingsgesprekken, sollicitatieverplichtingen e.d. krijgen een meer
ritueel karakter. Zolang ze hun uitkering op tijd krijgen, gaat het z’n gangetje. "D’r zijn
natuurlijk wel genoeg, die komen hier altijd om eh.. leningen en zulk soort spul of eh..
voorschot, zulk soort dingen, maar als ik hier verder niets te zoeken heb, dan kom ik
hier ook niet". "Eh.. ja eh.. ik denk niet dat ze hier nou zoveel qua werk voor je kunnen
doen. Dat gaat toch meer, denk ik, via het arbeidsbureau. Ik denk, dat ze hier toch meer
kijken van: Als je nog recht hebt op een uitkering, ja of de nee".
Ze vinden dat het arbeidsbureau hen weinig heeft te bieden. "Ze bellen je zelf ook
nooit, van: Ik heb een baan voor je. Ik sta, zeg maar, vier jaar ingeschreven en je hoort
nooit wat van ze". Er wordt, als ze zich willen laten om- of herscholen, van hen nogal
wat eigen initiatief en doorzettingsvermogen verwacht. Op maat gesneden, individuele
oplossingen, trajectbegeleiding, worden bijna niet aangereikt. Breekpunt is hier ook
vaak weer het kostenaspect of de bureaucratische procedures. "Ik ben toen achter een
opleiding geweest. Dat eh.. voor eh.. kappervakschool. Daar zijn we een half jaar voor
achteraan geweest. Ik moest eh.. naar het arbeidsbureau voor één of andere test of ik
er geschikt voor was. Nou, dat was ik dus wel en na een half jaar zeggen ze: Het spijt
ons. De school zit vol, terwijl ze zelf de regels hadden opgesteld en al die dingen meer
dat hebben ze niet gedaan. En toen heb ik later nog een keer een omscholing aangevraagd en dat werd ook allemaal een beetje van de hand gewezen dus. Omdat nou ja,
dat kwam op mij over van: Waarom zou je nu nog, je bent al zo oud of wat dan ook,
terwijl ze dat toch hè, op radio en tv iedereen stimuleren om dat te doen".
Ze zien eigenlijk geen reëel alternatief voor betaald werk. Vrijwilligerswerk wijzen ze
af. De voordelen, bezig zijn, onder de mensen komen, ervaring opdoen e.d. wegen niet
op tegen nadelen als: het niet helemaal serieus genomen worden, concurrentievervalsing, een te grote tijdsinvestering. "Dus die betaalde krachten die gaan eruit, want ja
wie het vrijwillig wil doen, die hoef je toch niet te betalen, nou. Want het is één grote
puinhoop. Er is werk zat hoor. Ga maar naar het arbeidsbureau toe. Nou daar hangt er
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zo’n bord: Vrijwilligerswerk. Een heleboel werk. Ik kan morgen zo beginnen hoor.
Maar geen vrijwilligerswerk. Ik zou het niet kunnen doen. Maar dan zie ik het straks
zo komen, dat ieder, dat straks betaalde banen wordt dan gewoon vervangen door
iemand die dat wel vrijwillig wil doen. Nou, dan kom je nooit meer aan het werk".

Hoofdstuk 9

Type IV: de levensstijl van werklozen uit respectabele arbeidersmilieus
1

9.1

Inleiding

Het laatste type werklozen dat afkomstig is uit de arbeidersklasse onderscheidt zich van
de vorige typen door zijn huiselijke en gezinsgeoriënteerde houding. Voor deze jonge
mannen geldt dat hun verzelfstandigingsproces, het inrichten van een eigen leven, nog
niet voltooid is. Kenmerkende aspecten daarvan zijn dat ze veelal nog thuiswonend zijn,
in het merendeel nog geen vaste relatie hebben en weinig omgaan met leeftijdgenoten.
Hun volwassenheid kent daardoor een zekere ambiguïteit. Vergeleken met toen ze nog
jong waren, dragen ze natuurlijk wel meer verantwoordelijkheid en zijn ze — door hun
uitkering — financieel afhankelijk van hun ouders, maar de bindingen met hun ouders
in emotioneel-affectief opzicht, het gezamenlijk optrekken e.d. geven aan dat de ouders
nog veel invloed hebben op hun doen en laten. Ze zijn opgevoed met een sterk ontwikkeld arbeidsethos, maar hun gedwongen werkloosheid wordt met een zekere gelatenheid
ondergaan. Deviantie en delinquentie, zowel leeftijdsgebonden vormen als niet-legale
oplossingsstrategieën ter aanvulling van hun uitkering, worden afgewezen als moreel
verwerpelijk. Ze hopen op betere tijden en verwachten dan aan de slag te kunnen
komen.

9.2

Oriëntatie ouderlijk gezin

Deze jongens zijn afkomstig uit arbeidersgezinnen, die grote overeenkomsten vertonen
met de gezinnen van type III. Ook hier hebben de ouders een lage opleiding, werken
de vaders als (semi-)geschoolde arbeiders en dragen de moeders de zorg voor de huishouding. Het werk van de vaders is fysiek zwaar en problemen met de gezondheid, en
in het verlengde daarvan afkeuringen, komen regelmatig voor. "Hij was.., ik dacht in
’69 is ie afgekeurd. Is ie helemaal volledig afgekeurd. Vaak thuis vanwege zijn ziekte".
Wanneer de vaders langdurig in de ziektewet lopen en/of afgekeurd worden dan kan
dat in het gezin spanningen veroorzaken. "Hij heeft het er, dacht ik, wel behoorlijk
moeilijk mee gehad. Hij was een man.. altijd werken en nooit echt thuis gezeten. Hij
moest wat te doen hebben. Maar ja, toen kwam hij dus thuis te zitten. Logisch, dat

1. Dit type bestaat uit de volgende vier respondenten: R10, R15, R20 en R24.
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geeft enigszins wat problemen. Anders altijd aan het werk en nou in de Ziektewet thuis.
Dus hij zocht een hobby. Maar hij heeft zich daarbij neergelegd. Het was niet anders".
De financiële situatie thuis houdt niet altijd over. De vaders verdien(d)en een normaal
inkomen als arbeider. "Zakgeld, heb ik nooit gekregen van mijn vader. Eh.. hij is
arbeidsongeschikt verklaard, nou ja, dat inkomen wordt ook minder. Het was wel eens
krap". "Ze konden ook hartstikke goed met geld omgaan, vandaar dat we het goed
hebben gehad. Altijd".
Hoewel de gezinsomstandigheden niet altijd optimaal zijn — ook hier weer problemen
door scheiding, overlijden, hertrouwen, spanningen door ziekte en werkloosheid —
wordt de onderlinge omgang en betrokkenheid als goed ervaren. "’t Was in ’t algemeen,
hadden we inderdaad wel een gezellig gezin hier. Ja, ik kon goed, nu nog gelukkig nog,
met ze (ouders, S.M.) opschieten, dus eh..". De opvoeding gaat gepaard met duidelijke
regels, maar daar hebben ze verder geen moeite mee. "Het was niet zo streng thuis. Ze
waren wel correct in alles, maar niet dat het nou strenge straffen waren. En als je nou
bijvoorbeeld iets deed, dat is nooit gebeurd, echt kattekwaad niet. Ja, je deed wel eens
wat. Maar echt, nee, dat is eigenlijk nooit voorgevallen. Echt streng zijn mijn ouders
niet. Er waren wel regels thuis, jawel, en die moest ik wel opvolgen". "Met m’n ouders
altijd prima. Ze waren soms wel streng, maar altijd wel terecht. Nooit geen problemen.
Mijn vader was meestal wel wat toegeeflijk, maar mijn moeder was ontzettend streng.
En dat is ze verder ook wel gebleven. Als ik iets uithaalde, dan was het: Huppekee,
naar je kamer. Ik kreeg wel straf hoor, maar niet overdreven, nee weinig eigenlijk".
Als ze problemen hebben kunnen ze daarvoor bij hun ouders terecht. Hoewel er sprake
is van een open klimaat, proberen ook deze jongens hun problemen in eerste instantie
zelf op te lossen. Niet alleen het leeftijdsverschil, maar ook de thuis- of gezondheidssituatie van de ouders dragen daartoe bij. "Ik ging meestal mijn eigen weg, ook in verband met hun ziekte. Je hebt altijd wel dingen natuurlijk". Nu ze wat ouder zijn, is de
communicatie van beide kanten meer open. "Je had geen hele lange gesprekken met je
ouders. Wat je nu dus wel hebt. Je praten over dingen heel anders dan toen. Kijk, een
kind neem je niet serieus. Tenminste, in de meeste gevallen niet. Er is altijd wel een
goede verstandhouding geweest verder".
De ouders gaan niet uit in de zin van café-bezoek of bezoek aan culturele manifestaties.
Uitgaan is vooral op bezoek gaan. De familieband is vrij belangrijk, ook als men verder
weg woont. "Wij komen altijd regelmatig bij elkaar op verjaardagen, en eh.. heel goed
contact, met de hele familie. Ja, we kunnen goed met elkaar. De neven en de nichten,
en de vaders en de moeders. En we komen ook geregeld bij hun. Dat is regelmaat, dat
ze ook bij ons komen".
Hun oordeel over de opvoeding is positief. "Ze hebben het goed gedaan, vind ik. Het
is geen compliment. Ze hebben gewoon hun kinderen opgevoed, zo dat het verantwoordelijk was, laten we het zo zeggen. En daar ben ik hun altijd wel dankbaar voor geweest. Ik denk dat eh.., dat is mijn mening, dat, dat het de grondlegging is voor een
goede.. leven. Kijk, als je een minne jeugd gehad hebt dan eh... Kijk, maar naar de
criminaliteit. Ik denk dat het daar eigenlijk door uitvloeit. Daarom ben ik ook dankbaar
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dat ik het altijd zo goed gehad heb". "Ik heb respect voor mijn ouders. Ik vind dat ze
het goed hebben gedaan. Ik kan op dit moment niks bedenken wat ik ze kwalijk neem,
dus zal dat wel meevallen. Ik denk wel dat ik het bij mijn kinderen zou doen zoals mijn
ouders mij hebben opgevoed. Proberen dat respect te krijgen van je kinderen".

9.3

Onderwijsoriëntatie

De lagere school verloopt zonder problemen. Ze hebben weinig conflicten en spijbelen
komt praktisch niet voor. "Ja, ik vond het op school altijd plezierig. Ik heb nooit met
tegenzin naar de school gegaan. Nee, helemaal geen problemen, het ging altijd gemakkelijk. Nooit gespijbeld". De ouders bezoeken doorgaans de ouderavonden e.d. "Ze
gingen naar iedere ouderavond, die georganiseerd werd, gingen mijn ouders heen. Nooit
overgeslaan. Ja hoor, prima contact. Zo hoort het ook".
Gelet op hun prestaties — op de basisschool zijn ze geen uitblinkers — en het milieu
van hun ouders gaan deze jongens na de lagere school als vanzelfsprekend naar het
LBO of het ITO. "Ik was elf jaar en dan wordt je gezegd: Daar (LTS) moet je maar
heen. En dan doe je dat maar. Je gaat er niet tegenin. Ik ben nooit een type geweest dat
ergens tegenin ging. Er werd niet zo erg met mij over gepraat, dus... De leraren zeiden:
Ik kon het wel en daar werd dan maar van uitgegaan". Het zijn serieuze leerlingen. "Op
de LTS werd dat (het leren, S.M.) stukken beter. Door mijzelf goed mijn best te doen
dus, goed erbij te blijven, goed luisteren naar de leraar. En ik had er ook interesse voor,
en dat scheelt ook". In de klas houden ze zich op de achtergrond. "Nou, rustig en een
beetje terughoudend. Niet op de voorgrond treden, laat me het zo zeggen, een beetje
rustig houden". Aan lesontregelend gedrag doen ze niet mee. "Helemaal zonder problemen. O ja, met veel plezier gedaan. Nooit straf gehad, zover is het niet gekomen. Wel
praten met iedereen, maar niet opvallend raar doen en niet ouwehoeren. Daar had ik
een hekel aan. Nee, als ik bij de les was, dan was ik bij de les". "Ik was altijd ernstig.
Ik was denk ik meer een rustige leerling. Ik hield niet van ouwehoeren. Ik deed zelf
nooit mee".
Wanneer ze met het diploma van school gaan, zijn ze daar trots op. "Ik ben blij dat ik
dat gehaald heb. En ook voor mijn ouders dus, want ja, die zetten dus ook het geld
erin, studieboeken enzo. Dat is niet goedkoop". Ze leven in de verwachting dat een
diploma een betere startpositie geeft op de arbeidsmarkt. "Ik vind, je hebt er wel wat
aan. Ik vind het dus al lang leuk, dat ik ze behaald heb toen, dat dat gelukt is. Ja, ik
wil ze gewoon halen omdat ik dat hartstikke leuk vind. Ze zeggen dus wel eens: Dat
stukje papier. Maar ik vind het toch wel leuk, dat ik dat stukje papier maar heb. Dan
kun je toch altijd zeggen, als je met een sollicitatie iets gevraagd wordt, en dat gebeurt
nog wel eens: Wat voor diploma’s hebt u?, zeggen ze dan. Nou dan kan ik toch zeggen: Nou die heb ik. En dat vind ik toch al, alleen al belangrijk eigenlijk". Ook de
ouders stimuleren hun kinderen om een diploma te halen. "Nou, daar werd je natuurlijk
thuis ook gek over gezeurd. Dat was belangrijk. Een diploma was belangrijk en daar
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kon je een hoop mee doen". "Zover ik me nog kan herinneren, hebben ze wel eh.. tegen
mij gezegd, dat ik eh.. kostte wat het kost maar wel mijn diploma moest halen".
Slechts bij uitzondering wordt de opleiding niet afgemaakt en gaat men direct aan het
werk. Verder dagvervolgonderwijs trof ik bij hen niet aan. Ik kan me voorstellen dat
als de jongens uit deze milieus doorleren (een opleiding op MBO-niveau afmaken) ze
wellicht meer kansen op de arbeidsmarkt hebben en een grotere mobiliteit ontwikkelen.
Jongens met een dergelijk opleidingsprofiel ben ik evenwel niet tegengekomen.

9.4

Oriëntatie leeftijdgenoten

Deze jongens leven een huiselijk en redelijk beschermd leven. Daar vinden ze hun
gezelligheid. Dit weerspiegelt zich ook in hun omgang met leeftijdgenoten en vrijetijdsactiviteiten. Hun ouders weten met wie ze omgaan en wat ze doen. Deze controle
wordt niet als hinderlijk ervaren, maar als normaal, ook in de adolescentiefase. "Ze
zorgden er ook voor dat ik meer binnenshuis was dan buitenshuis. Ik was veel thuis,
en daar eh.., ja ik voetbalde dan en ik was altijd wel veel buiten, maar ik bedoel eh..:
Ik ging niet naar een kroeg toe of zo. Ik kon thuis een pilsje drinken. Ze hebben me
altijd het gevoel gegeven, dat ik thuis was dus. Daar ben ik altijd blij om geweest". In
het verlengde daarvan ligt ook een beschermende houding van de ouders; met name
met betrekking tot het benadrukken van respectabiliteit. "Dat hebben ze wel gezegd. Let
op waar je mee omgaat, want eh.. het overhalen. Ze zeiden: Let op, die is dat en die
is zus. En dat deed ik dan ook wel. Maar niet over laten halen. Als hij bijvoorbeeld zei:
Zullen we een brandje stichten ergens? Nou, dan zou ik dus gezegd hebben, en nog zou
ik dat altijd doen, en dat blijf ik ook altijd doen: Ja, doe het zelf, maar ik niet. Ik begin
niet aan dingen, waarvan ik denk..". Deze meer voorzichtige houding spoort met die
op school. "Dat vond ik ook verschrikkelijk, ja. Dat de leraar dan wel eens ruzie kreeg
met één van die leerlingen, niks voor mij. Ja nou, dit was ook een jongen die durfde
wel wat. En dacht ik al bij mijzelf: Dat snap je nou ergens niet".
Ze hebben natuurlijk omgang met leeftijdgenoten op school en in de buurt, maar ze
raken niet echt betrokken bij vriendengroepen. Ze ’kiezen’ voor de positie van toeschouwer en buitenstaander. "Toen ik naar de LTS ging, en toen kreeg de hobby (muziek) ook steeds meer de overmacht dus. Toen zat ik veel meer thuis, en veel meer in
huis ook. Zodra ik van school kwam, dan was het hup in huis, en dan was ik met de
hobby bezig. Buiten was er niet meer toen". Door hun hobby, de schoolse eisen, toezicht door hun ouders blijft de vrije-tijd ingekaderd. Brommers, uitgaan, lol trappen met
vrienden, achter de meiden aan gaan, vinden ze niet belangrijk. "Een brommer heb ik
nooit gehad. Nee, dat vond ik zonde van het geld". Er is onder hen weinig behoefte aan
exploratief gedrag. "Ik heb eigenlijk nooit echt veel vrienden gehad om mee te wezen,
dus... Ook niet toen ik werk had. Je bent wat meer bezig met je collega’s overdag en
’s avonds was ik meestal thuis. Dan ben je vermoeid en dan blijf je wel vaak thuis. In
het begin ging ik helemaal nooit uit, dus dan kwam ik ook niet in een bar of wat dan
ook". "Ik ben nooit uit geweest. Nee, m’n ouders die hebben altijd gezegd dat, als je
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een pilsje wilt drinken jongen, doe het thuis en ik had helemaal geen behoefte om weg
te gaan weekend".
In de periode dat ze werken en later wanneer ze werkloos worden, blijft dit patroon
aanwezig. "Ik ben pas voor het eerst in een bar gekomen toen was ik negentien jaar.
De allereerste keren ging ik met collega’s van de zaak uit. Ik ben toen met mijn collega
twee of drie keer geweest. Nou, dat was gauw gebeurd. Ja, je komt in (bar-disco, S.M.),
smoor- en smoordruk, dus je staat er te dringen. Je hebt weinig ervaring daarin en daar
sta je maar wat, achteraan. Je hebt moeite om bij een bar te komen om een drankje te
bestellen, dus... Nee, dat vond ik maar een chaos. Ik was er dan ook meestal gauw weer
uit. Mij te druk". Door hun inschikkelijkheid doen zich dan ook weinig conflicten met
de ouders voor. "Als je thuis bent, dan hoor je eh.., dan hoor je je aan regels te houden.
Ik vind dat niet meer dan redelijk. Je bent op dat moment daar nog in huis, en dan heb
je je gewoon aan de regels te houden, makkelijk zat".
Aan met de vrije-tijd verbonden ’riskante gedragingen’ — je proberen te profileren
door stoer te doen, bijvoorbeeld roken, drinken of softdrugs te gebruiken — doen ze
niet mee. Ook hiertegen zijn ze gewaarschuwd. "Nou, het begon op de LTS. En toen
hebben m’n ouders hebben natuurlijk altijd wel gezegd, dat ik niet moest roken, maar
ze hebben wel gezegd: Als je dan rookt, doe het dan thuis en niet op eh.. school. Het
was toen echt in die periode van drugshandel eh.. allemaal, en dat werd ook wel gedaan
daar. Nou dat blijf ik zeggen: Het was gewoon een groep daar. Vandaar eh.., dat wisten
m’n ouders ook, vandaar dat ze ook altijd gezegd hebben: Als je rookt, zeg het dan en
doe ’t dan thuis". "Dat zijn allemaal dingen, dat hoef ik niet uit te proberen. Want dat
hoeft voor mij niet, want ik weet van te voren hoe dat is, want ik heb dat wel eens gezien. Dat heb ik wel eens meegemaakt. Vooral maandagsmorgens dan, dan hadden ze
’s avonds van te voren dan goed feest gehad, en dan kon je het maandagsmorgens aan
die jongens merken. Dan was het de hele morgen slapen, in de klas. Ook geen stijl.
Maar dat heb ik wel eens meegemaakt, ja..". Jongens waarvan ze weten dat die bijvoorbeeld drugs gebruiken, worden op afstand gehouden. "Ik heb het nog nooit gebruikt en
dat hoeft voor mij ook niet. Ik denk niet, dat mijn kennissen dat spul gebruiken". "Dat
zijn geen vrienden van mij. Nee beslist niet". Ook agressie past niet in deze levensstijl.
"Ook nooit gebeurd, ook nog niet. Ik heb nog nooit gevochten. Ik ben wel eens kwaad
op iemand geweest, en ook wel eens dat ik dus iemand goed uitschold. Thuis wel,
achter het huis. Dat liep dan wel eens zodanig, dat het wel eventjes haat en nijd werd.
Maar nooit echt heb ik met iemand gevochten, zomaar op straat. Dat heb ik nog nooit,
nee, dat is ook nog nooit gebeurd. Wel dat ik schold op iemand, maar met handgemeen
nog nooit gebeurd, nee..". "Dat knokken hoef ik niet. Ik ken er wel. Ik heb er op de
LTS ook wel mee gesproken, dan zeggen ze van: Vechten is toch mooi. Nou zeg ik
dan: Wat je er mooi aan vindt, maar je ziet mij er niet mee. Het is mijn hobby niet, zei
ik dan, het hoeft voor mij niet. Ja, maar wat voor nut heeft dat. Ik vind: Waarom nou
niet gewoon wat gezelliger met elkaar doen. Dat is toch ook zo in bars, wat hoor je
daar ook vaak ruzies. Daar kom ik dus ook nooit, in bars niet".
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9.4.1 Vormen van deviantie en delinquentie
Het zal weinig verbazing wekken dat bij deze jongens vormen van vrije-tijdsdelinquentie afwezig zijn. Niet alleen gebrek aan mogelijkheden en gelegenheidsstructuren door
de constante aanwezigheid van ouderlijk toezicht en weinig optrekken met kameradengroepen, maar ook hun eigen morele opvattingen staan haaks op het plegen van (leeftijdsgebonden vormen van) delinquentie. "Ik heb heel weinig vrienden. Nou, ik kan
haast wel zeggen: Ik heb niet eh.., nou eigenlijk eh.., ja kennissen wel, maar echt
vrienden, nee. Er komt wel es jongelui over de grond, praktisch haast nooit. Ja, het lijkt
allemaal wel saai, maar het valt wel mee, hoor". Ze halen weinig kattekwaad uit, ze
vechten niet, ze willen geen risico’s lopen met drank en drugs, ze komen niet met de
politie in aanraking vanwege ’brommerdelicten’, ze houden afstand naar meer deviante
leeftijdgenoten, kortom, een respectabel leven. "Dat heb ik nooit gedaan, nee (ouwehoeren). Aan de deur bellen ’s avonds, en dan snel weglopen enzo, nee. Ik werd wel (door
zijn ouders, S.M.) in de gaten gehouden. Geen kattekwaad uithalen. Want woensdagsmiddags dan had je altijd vrij van school. En als je dan naar buiten toe ging, dan kreeg
je altijd een hele preek mee. Denk er om, niet te ver van huis, anders kunnen we je niet
meer vinden enzo. En dit niet doen en dat niet doen, en goed uitkijken, voorzichtig
doen in het verkeer". "Dingen waar ik van dacht: Nee dat doe ik liever niet. Daar krijg
ik moeilijkheden mee. Dan hield ik mij wel buiten, ja".
Vermogensdeliquentie is al helemaal uit den boze. Angst voor reputatieverlies of om
de ouders teleur te stellen, eigen schaamtegevoelens en morele overtuiging sluiten
dergelijke delicten uit. "Ik zie niet in waarom ik zou moeten jatten". "Geen politie,
gelukkig niet, nee. Maar echt stelen in een winkel of zo, nee dat is nog nooit in mij
opgekomen. Alles wat ik daar zie staan of liggen, dat koop ik gewoon. Of ik laat het
liggen, als ik denk van: Ik kan het niet betalen of iets dergelijks. Maar meenemen of
zo, nee daar krijg ik geen rust bij. Als ik dan thuis met dat spul zit, dan denk ik van:
Ja, dat heb je nou gestolen. Wat is dat eigenlijk voor dikke onzin, zou ik dan denken.
Dat zou ik mij gewoon verwijten. Dan zou ik mijzelf dus straf geven, en denken van:
Goh sufferd, waarom doe je dat nou? Ik zou er geen plezier van hebben, en het ging
ook weer terug. Ik had het ook niet behouden, want ik had er een verschrikkelijke hekel
aan. Dan krijg ik nooit geen rust, want iedere keer als ik dat zie, dan denk ik: Ja gestolen. Nou, dat wil ik niet. Iets wat ik in huis heb, dat moet gekocht zijn of het is er
gewoon niet".
Ook andere, gedeeltelijk leeftijdsgebonden, vormen van riskant gedrag als rijden onder
invloed worden pertinent afgewezen. "Alcohol in het verkeer. Nee, dat ken ook niet
ergens, hè. Ik wou maar zeggen: Je reageert toch als je een slokje op hebt, vind ik, hè...
Als je behoorlijk wat op hebt, dan word je wat overmoedig enzo, en dan zie je de
risico’s niet meer. Dan komen er ongelukken. Ik vind alcohol en verkeer ook helemaal
geen goede combinatie. Laat ze dat maar strenger controleren, maar ja. Het is voor
iedereen van belang, denk ik. En de medemens, moet je een beetje om denken vind ik,
want je bent een gevaar voor elkander".
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Arbeidsmarktoriëntatie

Het onderwijs dat ze volgen, is in principe beroepsvoorbereidend. Van belang zijn
vooral de praktische vakken. Binnen dat kader streven ze ernaar, als het enigszins kan,
een zo goed mogelijke uitgangspositie te verwerven. "Toen had ik m’n diploma van het
schilderen, en dat vond ik toen voor de bouw te min, te weinig, bedoel ik. Ik dacht bij
mijzelf: Er moest eigenlijk wat bij. En toen heb ik dus gevraagd; Wat zijn mijn mogelijkheden hier nog? Nou, hij (docent LTS, S.M.) zei: Dan kun je hier nog wel een
metselopleiding doen, zei hij. Nou, en dat heb ik toen gedaan. Dat heb ik in een jaartje
dat diploma ook gehaald, van het metselen. Om wat meer mogelijkheden op die bouwmarkt te krijgen".
Als ze een diploma hebben gehaald — hun onderwijsloopbaan loopt daarmee ten einde
— dan is de volgende logische stap het zoeken van werk. "Toen dacht ik bij mezelf:
Nu is het (school, S.M.) mooi geweest. Prima vind ik het zo, hè. Het was naar mijn zin
dus, en toen ben ik drie jaar in de bouw geweest. Als metselaar, drie jaar gewerkt in
de bouw ja. Die baan liep via de metselleraar van de LTS, die heeft er voor gezorgd".
Ook voor deze jongens geldt dat ze een baan vinden via voorspraak van en bemiddeling
door bekenden danwel zelf erop afstappen. De ’werkverhalen’ vertonen grote overeenkomsten met die van de vorige typen. "Dat was een metselbedrijf gewoon. Een onderaannemer was dat. Een klein bedrijfje, niet veel personeel. En die nam dus gewoon alle
metselwerken aan. Binnen en buitenwerk. En schoonmaken en alles na het bouwen.
Netjes afleveren weer ja, als alles klaar was. Ik heb daar drie jaar met plezier gewerkt
bij die baas. En het metselen ging op het laatst zo prima. Dat het liep eh.., ja nog niet
helemaal natuurlijk volledig. Maar toch wel het tempo, ik kon aardig meekomen met
die anderen. [..] Als het doorgegaan was wel ja (volleerd metselaar geworden). Maar
ja, die drie jaar die waren ook niet standvastig. Dan hadden we werk, dan er weer uit.
Dan weer een tijdje werk. Het schommelde ook steeds wel. Maar ja, het grootste gedeelte heb ik wel werk gehad in die drie jaar. De tijden dat we dus geen werk hadden,
was korter als de tijden die gewerkt werden. Ja, zo ging dat. Ik heb nog wel een heleboel geleerd in de bouw verder. Van het metselen wel, alleen natuurlijk niet het fijne
van het vak, want het was nog altijd nieuwbouw". Het liefst hadden ze een baan gehad
waarin ze zich vakmatig en ambachtelijk kunnen ontplooien. "Ik bedoel: Het was nooit
een keer restauratiewerk, of weet ik het wat, of herstelwerkzaamheden aan bestaande
woningen. Je leert verder van het vak niet zoveel, vind ik. Nee, bijvoorbeeld verschillende metselverbanden leer je niet. En je leert bijvoorbeeld niet zo’n poortje metselen,
weet je wel... Ja dat soort dingen heb ik nooit gedaan, nee. [..] Nou, als ik in dat vak
doorgegaan was, dan had ik zeker wel een andere baan kunnen hebben. Met wat meer
die restauratiewerken. Ik ben nogal een geduldig iemand. Ik heb het liefst het werk wat
secuur is. Ja dat heb ik het liefst ja. De bouw was mij ergens wat te ruig. Het gaat om
het tempo en soms zo ruig, van: Nou klad maar door, hindert niks. Nou dat is direct
mijn stijl niet, maar vooruit maar, ik zat er om een beetje werkervaring te krijgen. Ik
dacht bij mijzelf: Wat maakt het ook uit? Och ik begin eerst maar, en dan kan ik later
altijd nog zien".
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Vanaf het begin is het niet ongebruikelijk dat ze in hun baan worden geconfronteerd
met perioden van werkloosheid. "Toen ik bij mijn eerste baas kwam, toen was alles
rozegeur en maneschijn. Toen was er werk volop, niks geen problemen. Toen hadden
we zelfs midden in de winter werk. Dus buitenwerk en binnenwerk en dan kon je
lekker doorwerken. Maar ja, dat werd langzamerhand minder. Dat was bekend: Al die
jaren was er een winterstop en dan ging je een tijdje de WW in. Nou, het eerste jaar
heb ik daar vier weken ingezeten en het tweede jaar werd het dan wat langer, drieeneenhalve maand. Daarna werd het zes maanden. Daarna werd het zeven en een halve
maand. Het werd dus steeds langer. En dat jaar daarna hoefde ik niet meer terug te
komen. Ik moest maar uitkijken naar een andere baas". Ze vinden dan soms nog ander
werk, maar ook daar krijgen ze na verloop van tijd door werkvermindering ontslag.
Hun dan nog als tijdelijk ingeschatte werkloosheid krijgt een permanent karakter.
Ze proberen dan nog wel via een uitzendbureau aan de slag te komen, maar ook daar
is sprake van werkvermindering. Het werken via een uitzendbureau blijft evenwel een
tweede keus. Nadelen die ze noemen bij uitzendwerk zijn ondermeer: tijdelijkheid,
afroepbasis, minder leuk werk. "Toen ben ik een half jaar, via Randstad-uitzendbureau,
of vier maand, ben ik dus naar W. gegaan. [..] In verband met werkmindering dus eh..
ben ik dus als eerste gegaan, dus ook via part-time dus eh.. was normaal een recht dat
ik als eerste ging. Dus ik was de eerste, ja het is wel jammer maar eh.. ik kom ook als
laatste, dus ik vind ook dat je als eerste moet gaan. Zo is het dan wel hard gezegd,
maar eh.. het is wel zo. Een nou vanaf die tijd eigenlijks geen vaste baan meer gehad.
Ik ben vanaf 1981, ’81-’82 ben ik dus eigenlijks overal part-time, of uurwerk geweest.
Waar dus werk is, heb ik gewerkt en dat doe ik dus nu nog".
Alhoewel ze nog steeds solliciteren, lukt het hen niet vast werk te vinden. Ook voor
hen geldt dat in een krappe lokale arbeidsmarkt er weinig vacatures zijn. Bovendien
gelden de al genoemde overige bezwaren als: "Ik ben veel te duur en te oud. Dat is ook
de reden, die mijn laatste baas me opgaf: Ik was hem te duur. Hij moest teveel lasten
voor mij betalen. Als ik achttien jaar was geweest, dan was het prima geweest. Nou ja".
Als ze werken, zijn ze vaak lid van een vakbond. "Nou, ik heb me toen dus laten
informeren. En ze zeggen dus steeds: Dat het toch wel goed is als je lid van een bond
bent, als je bij een werkgever bent. Nee, ik ervaar het ook wel... Ik heb de bond nog
niet zozeer nodig gehad natuurlijk, voor iets. Maar stel dat je een conflict hebt, dan heb
je toch een steun. En anders, dan sta je zo alleen. Ik vind de bond wel goed. Ik ben nog
steeds lid van, ja. Daar ben ik bij aangesloten".
In het begin van hun werkloosheid proberen ze zo snel mogelijk weer aan de slag te
komen. Als ze ontdekken dat, ondanks hun vele (sollicitatie)inspanningen, dit niet lukt,
solliciteren ze zowel selectiever als minder. Ze geven er nog steeds de voorkeur eraan
zelf erop af te stappen. "Nou, ik solliciteer dus niet veel per brief. Ik bel liever of ik
ga er eens eventjes heen te kijken of zo, als het mogelijk is. Maar dat doe ik niet zo
heel veel, want ik wil niet te uitgebreid zien. Ik wil wel werken natuurlijk, maar niet
overal. Ik bedoel: Het moet ook een beetje in de lijn liggen, bedoel ik. Ik wil toch iets,
waarvan ik toch van denk: Daar moet ik toch een beetje plezier in krijgen. Zo. Ja, het
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is tegenwoordig moeilijk, ik weet het. Maar toch, daar hou je toch een beetje rekening
mee. Ik dacht dat dat toch wel gewoon was, omdat toch wel te doen".
Op zeker moment ontwikkelen ze een wat meer geresigneerde houding. "Als ik wat zie
wel (solliciteren, S.M.). Maar ik geef wel toe dat ik niet zo erg mijn best doe, want ja,
je krijgt steeds een afschrijving, dus automatisch hou je er enigszins ook mee op. Maar
tref ik een baantje in de krant waarvan ik zeg: Daar kan ik op solliciteren, dan solliciteer ik erop. Ja, de bouw niet meer. Daar ben ik een keer geweest en daar ben ik niet
zo geschikt meer voor, tenminste, zoals het nu is, niet meer. Of ik moet een baas
treffen zoals mijn eerste baas. Dat zou ik wel kunnen, maar.. ik ben veel te duur". Hun
nadelen — leeftijd, gebrek aan ervaringen, lage opleiding, streekgebondenheid e.d. —
dwingen hen ook tot het overwegen van minder gewaardeerd werk. "Wat voor werk?
Het maakt me niet zoveel uit. Voor mijn part ga ik de fabriek in". "Waarom ik geen
ander werk kan vinden? Ik denk dat ervaring een eh.. grote rol speelt. Nou ik draag,
nou ik denk diploma’s dat ze daar minder naar kijken. Ik denk toch, dat ervaring het
grootste probleem is". Hun sterke familieband, soms de zorg voor ouders, leidt ertoe
dat ze weinig mobiliteit bezitten. "Het is natuurlijk wel zo: M’n ouders op dit moment
zijn eh.. op dit moment, ’t is misschien wel lullig om te zeggen, maar iets belangrijker
dan m’n werk. Komt ook om dat ze hulpbehoeftig zijn. Het is niet zo dat... Als ik werk
kan krijgen, dan neem ik dat gegarandeerd aan, maar eh.. ja goed, die mensen die
hebben eh.. veel hulp nodig dus eh... Dus als me dat kwalijk genomen wordt, dan is dat
pech gehad". "Dit is mijn woonplaats en ik geloof niet dat ik zou kunnen wennen in
een andere plaats. Ik ben hier opgegroeid en ik vind het moeilijk om te switchen. Je
hebt hier je vrienden, kennissen, je familie natuurlijk en alles en dan ineens een hele
andere kant uit, kilometers van je familie, je kennissen af... Nee, ik geloof niet dat ik
het zou kunnen".
Ze hopen dat het economisch klimaat zich verbetert en dat er dan ook voor hen weer
mogelijkheden ontstaan. "Ik blijf er heel rustig onder. En ik neem me steeds maar voor:
De situatie is nu eenmaal zo. En je zit een beetje in zo’n crisistijd. En we zullen maar
hopen dat het nog eens weer beter wordt. Ik dacht dat het nog wel weer goed werd.
Jawel. Dat blijft vast niet zo. Dat kan ja niet. Dat gaat toch nog wel eens een keer weer
anders. Ja, het moet toch een keer weer omkeren. Dat moet wel".
Met hun arbeidsethos is niet alleen hun beroepsidentiteit, maar eveneens hun sekseidentiteit verweven. Deze wordt vooral opgehangen aan hun (eventuele) kostwinnersrol.
Als man behoren zij het gezinsinkomen te verdienen. Dit falen wordt vooral gevoeld
als er kinderen zijn. "Maar ik wil heel goed, ik heb een eigen gezin en daar komt het
dan op neer, dat eh.. die natuurlijk ook belangrijk is en dat komt duidelijk wel op de
eerste plaats en daar moet ik mee leven en voor mijn zoon heb ik heel veel over, dat
eh... Ja goed, op dit moment heel belangrijk voor mij. Ik wil hebben dat die jongen
nergens onder lijdt. Maar die komen dus duidelijk wel op de eerste plaats".
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Huwelijksoriëntatie

Ondanks het gegeven dat de meesten van deze jonge mannen nog thuis wonen en geen
relatie hebben, is het ’romantische’ huwelijksideaal wel sturend voor hun latere plannen: trouwen en een gezinnetje stichten. Maar ook dan is aannemelijk dat deze relaties
ingebed blijven in familienetwerken. Deze dubbele oriëntatie heeft ook te maken met
hun gevoel verantwoordelijk te zijn voor hun ouders. Dezen zijn, zoals we net al zagen,
al vaak op leeftijd en/of zorgafhankelijk. "Ik ben heel veel bij ze. En nou vooral, omdat
ze, m’n moeder, helemaal verlamd is. En nou, ja ben ik eigenlijk de enigste die eigenlijk veel bij hun is. De tuin doen, de boodschappen doen. Maar daarvoor was het ook
zo, we gingen heel goed met elkaar om, meer als de andere kinderen en de ouders dan,
laten we het zo zeggen. En dat is gelukkig nog zo".
Door deze omstandigheden wordt de onderlinge omgang gelijkwaardiger en zijn ze kind
af. "De omgang met je ouders is veranderd. Gewoon, in praten en gesprekken voeren.
Dat deed je vroeger dus niet. Je had geen hele lange gesprekken met je ouders. Wat je
nu dus wel hebt. Je praten over dingen heel anders dan toen".
Voor diegenen die nog geen vaste relatie hebben, is het ’probleem’ dat ze weinig
participeren aan de huwelijksmarkt als bestanddeel van het uitgaan en stappen en ook
de LTS en hun latere werk zijn ’mannengemeenschappen’. Ze hebben dan ook relatief
weinig contact met de andere sekse en bovendien zijn ze vaak wat bleu. "Als ik in
groter gezelschap ben, dan eh.. nee, dan treed ik niet op de voorgrond. Daar houd ik
niet van. Dat is gewoon mijn stijl, kan ik wel zeggen". "Ik heb nog geen vriendinnen,
nee. Zo nou en dan wel eens zo’n beetje van: Moi. Van afstand een beetje goeie dag
zeggen. Maar echte verkering heb ik nog niet gehad, nee. Ik geloof, dat het voor mij
nog niet zo zeer hoeft hoor, om nou al verkering. Ja, nou al verkering, zesentwintig
natuurlijk. Ze zeggen wel eens tegen mij eh..: Nou, hoe wordt het? Maar ik kan mij er
niet echt bezorgd over maken, dat ik denk van: Goh wat zit ik ermee dat ik nog geen
verkering heb". Maar net zo als bij een baan blijven ze hopen op een relatie. "Verkering
wel, gewoon.. of verkering, verkering, wat je verkering noemt. Gewoon een goede
vriendin, een relatie opbouwen, langzaam aan, heel rustig. Want dit bevalt me prima.
Het is niet gelijk zo van: Kom maar inwonen. Dat is één ding wat zeker is. Dan moet
het echt wel heel goed klikken. Maar ja, het kan ineens heel anders lopen. Je kunt ook
ineens straalverliefd worden. Het leven zo bevalt me best verder. Maar kijk, een relatie
is, och gewoon, dingen samen doen. Niet altijd overal alleen voor staan".
Bij de wens een vaste relatie te hebben, wordt de uitkeringsafhankelijkheid als een
belemmering gezien. Ze zien zichzelf als (hoofd)kostwinner en willen niet afhankelijk
zijn van een werkende vriendin. "Ik heb geen vaste relatie. Ook nooit gehad. Aan de
ene kant lijkt het me wel leuk, van de andere kant zeg ik van: Beslist niet. Ook voor
de achtergrond van: Ik heb geen vaste baan. Kijk, als zij een vaste baan heeft dan zeg
je op een gegeven moment eh..: Nou ja, dan raakt mijn uitkering in gevaar, in bepaalde
gevallen. Dus ik ben dan van haar afhankelijk en... Nee, ik vind dat als je beide werkt,
heb ik geen probleem om. Dat mag voor mij altijd, maar dan heb je ook iets om te
zeggen van eh..: Iets meer terecht. We hebben beide een baan en d’r kan ons niks
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gebeuren. Dus dan zeg ik op een gegeven moment: Nou ja. Maar echt op dit moment
eh... Als ik een baan heb dan is het voor mijn geen probleem".
Diegenen die nog thuis wonen, hebben het gevoel voldoende vrijheid te hebben. Uit
huis gaan om zelfstandig alleen te gaan wonen vinden ze vooralsnog niet noodzakelijk,
temeer daar ze de gezelligheid thuis niet willen missen. "Ik heb helemaal niet de behoefte om er uit te gaan. Om alleen te gaan wonen, zeg maar. Ergens een flatje huren
of zo. Nee, dat doe ik niet. Wij hebben het thuis zo gezellig. Het lijkt mij niks toe om
eruit te gaan".
Als ze verkering krijgen, gaan ze na verloop van tijd samenwonen of trouwen. "Ik ben
eerst samen gaan wonen en later eh.. eh.. pfhh, we zijn geloof ik een jaar verloofd
geweest, eh.. ja een jaar verloofd en toen zijn we getrouwd". De eventuele contacten
met vrienden en bekenden worden dan nog selectiever. "D’r komen wel es jongelui wel
es, maar eh.. nou ja goed, daar kunnen we goed mee opschieten maar en voor de rest
dan eh.. ach, daar heb ik geen huis voor, voor Jan en alleman".
Als ze getrouwd zijn en kinderen hebben dan is de financiële situatie, net zo als bij de
overige gehuwden van de aal behandelde andere typen, problematischer en kan het een
drempel bij het nemen van meer kinderen opwerpen. "Ik eh.. ben gelukkig getrouwd,
gelukkig wel. En eh.. nou eh.. vierenhalf jaar (werkloos, S.M.) dus, maar dat had niks
uitgemaakt. Misschien wel eh.. eh.. met kinderen eh.., met kinderen krijgen misschien
wel. Dat we misschien eigenlijk een beetje bewuster eraan gedacht hadden. Maar ik ben
blij dat ik het jochie heb en eh.. ben d’r blij mee. ’t Is wel zo, dat wou ik nog wel even
zeggen, ’t is wel zo, dat we nou bewust geen tweede nemen, omdat ik dat niet volbrengen ken, dat is wel zo. Kijk, toen.., toen m’n vrouw in verwachting raakte, werkte ik
normaal. Maar ze, nou heb ik geen werk, dus eh... Nou, ik weet als ik een tweede d’r
bij neem, dat ik financieel hartstikke in de problemen kom".

9.7

Klasse-oriëntatie

Het gegeven dat deze jongens opgroeien in arbeidersgezinnen wordt als vanzelfsprekend
ervaren. "Arbeidersbuurt hè. Ja, dat was allemaal arbeiders". "Ik ben een arbeider. Ik
ben niets meer en ik ben niets minder". "Ja, wat waren mijn ouders voor mensen?
Goede mensen. Goed karakter. Eerlijke mensen. Ja, wat moet ik zeggen? Arbeidersmensen".
Mensen en dingen worden geaccepteerd zoals ze zich voordoen. Dit is een soort levenshouding geworden, waarin elementen van passiviteit en fatalisme verweven raken. "Ik
nam ze (docenten LTS, S.M.) allemaal gewoon zoals ze waren. Dan kun je het beste
met ze overweg. Heb ik nooit geen problemen mee gehad". Het naar school moeten en
het belang van het onderwijs staan bij deze gezinnen niet ter discussie. "School is altijd
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nuttig en noodzakelijk. Je komt er verder mee in het leven. Je leert een hoop dingen,
wat je uiteindelijk wel moet leren".
Ze proberen binnen hun klassemogelijkheden vooruit te komen, — ze halen hun diploma, ze zoeken werk -, maar door omstandigheden buiten henzelf om raken ze werkloos.
"En toen ging die woningmarkt enzo ook, dat ging toen ook knap kelderen, en toen
bleef dit er van over. Nou, dat kan je van te voren nooit zien natuurlijk. Ja, dat kon ik
toen ook niet bekijken, en nou heb je dus dat je daar inderdaad mee geconfronteerd
wordt, ja. Ik zie het meer als overmacht".
Hun ambities en materiële aspiraties zijn realistisch. Ze weten dat ze als arbeider moeten zien rond te komen van het loon dat ze verdienen. "Goed, krijg ik een vaste baan
dan verwacht ik gewoon het minimum-inkomen te verdienen omdat dat vast staat. Maar
ik hoef niet... Nee, geld is niet belangrijk voor mij, tenminste niet... Je moet kunnen
leven. En zolang ik ervan kan leven, ben ik tevreden". Toch geven ze aan ze wel
moeite te hebben met (al te) grote inkomensverschillen. "Sommige mensen mogen
graag een boel geld verdienen en ja, wat moet ik daar van zeggen? Ik vind het niet
helemaal eerlijk. Mensen die al een goede baan hebben en dan ook nog bijbanen krijgen. Geef dan een ander die bijbaan. Tenminste, zo zou ik wel wezen. Als ik een baan
had en kon er een tweede bijkrijgen, dan zou ik die niet nemen. Dan zei ik: Neem er
maar eentje, die geen werk heeft".
Hun identiteit als arbeider komt door de gedwongen werkloosheid weliswaar onder druk
te staan, maar het belang van werk als waarde op zich staat verder niet ter discussie.
"Werk neemt toch een deel van je leven in beslag. Ik hoop toch wel es een normaal
huiselijk gezin te krijgen, dus mannetje aan het werk en eh... Maar goed, of dat erin zit
dat weet ik niet. Kijk eh.., zo’n kind ook, dat ziet toch eigenlijk tegen z’n vader op en
dat is toch mooier als die werkt dan dat ie thuis zit, laten we wel wezen. ’t Is toch ook
niet leuk voor die jongen om eh.. tegen z’n kameraden te zeggen van: Dat je vader
werkloos is". Ze voelen zich ongemakkelijk als werkloze. "Ja, dat wel (een beetje
schamen, S.M.) omdat het niet gewoon was en je was nou thuis en eh.. ja eh.., dan
krijg je wel gauw de indruk van eh..: D’r zit er eentje thuis. En eh.. ja want vaak
schuldgevoelens had ik of ik zat in de tuin te werken, maar ja goed. Dat was niet zo
als het hoorde, laten we het zo maar zeggen, naar mijn gevoel niet. Ik zit in de tuin te
werken, dan kan ik naar ook naar m’n eigen ander werk toe. Ja, je had een beetje
schuldgevoelens wat dat betreft".
Het grote ideaal is nog steeds een redelijk betaalde baan te krijgen. "Dat zit er nu
eenmaal zo in. Ik weet het niet. Dat ben ik altijd gewend geweest. Mijn vader is altijd
aan het werk geweest. Dus je hebt het ook altijd gezien, hè. Gezien dat dat dus gebeurde. En dan denk je bij jezelf: Nou, dat is ook, het hoort er zo bij. En als je het kunt
krijgen, dan doe je dat gewoon. Ik vind, je moet toch wel van het standpunt uitgaan:
Nou, als ik een goeie verdiende baan kan krijgen, dan doe ik dat toch wel". "Dat ik
daar (met werken) geld mee verdien en dat ik toch zelf het gevoel heb dat ik eh.. die
maand zelf eh... Ik bedoel: Wel een beetje zwart wit, maar dat ik zelf het gevoel heb
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dat ik zelf een stukje brood verdiend heb en dat ik dat niet gekregen heb van eh...".
Maar ondanks hun inspanningen leggen ze zich na verloop van tijd noodgedwongen
neer bij hun werkloosheid. "Ja goed, je hebt het maar te accepteren en eh.. nou ja goed,
ik doe wat ik kan en eh.. ja, voor de rest eh.. ik solliciteer en eh.. dat is maar afwachten. Ja dat is, eh.. nou ja, dat zal wel moeten. Dat eh.. dat wil ik zelf dus, maar ja goed,
het ligt niet voor het opscheppen".

9.8

Conformisme-oriëntatie

Ook als werkloze willen ze fatsoenlijk blijven leven. Ze verwerpen de levensstijl van
werklozen die maar raak leven en weinig verantwoordelijkheid tonen. "Maar waar ik
één ding absoluut niet tegen ken, dat eh... Nou, ik noem dat maar eh.. een stelletje asociaal. Met een grote Amerikaanse slee hun centen op gaan halen. Nou, zulke dingen
kan ik wel schieten natuurlijk. Wij proberen om eh.. om zo goed mogelijk ergens, eh..
nou naar vermogen dan om het gezin een beetje rond te draaien en hun presteren dan
in één keer eh.. het hele loon te verzuipen in één of andere kroeg. Nou ja, zulke dingen.
Daar ben ik dus duidelijk het niet mee eens en met zulke mensen wil ik ook geen
contact hebben. Makkelijk zat dat eh... En je ken ze er precies tussenuit, dus eh..".
Ze zijn bang het stempel van ’beroepswerkloze’ opgedrukt te krijgen en vrezen negatieve generalisaties over werklozen. "Ja, de meeste rottigheid uithalen door werklozen. Ik
vind dat een hele gevaarlijke uitspraak. Zie, ik behoor daar ook weer door, onder, hè.
Enne nou vind ik wel een hele gevaarlijke uitspraak, zou ik ook nooit doen. Er wordt
ook genoeg, veel genoeg criminaliteit uitgehaald door iemand die werkt, dus daar ligt
het denk ik niet aan. Eh.. ja, die hele jonge jongens die van school afkomen en die echt
niet willen werken. Ja goed, wat moet je anders de hele dag uitspoken, dus die gaan
dat doen. Ik vind niet dat je daar de werklozen mee moet vergelijken. Dat vind ik niet.
Want ik bedoel: Er zijn er ook zat, die er niks aan kennen doen. Die ook niks doen, dus
eh.. je wordt over één kam geschoren. Zo is dat in Nederland nou eenmaal".
Ze vinden, ook als je relatief weinig inkomen hebt, dat je netjes moet leven: een redelijke huishouding, zelf en de kinderen behoorlijk gekleed. "Het is voor mij altijd heel
belangrijk dat iedereen bij mij over de vloer kan komen, en dat het er netjes is. En hoe,
je ken met ouwe spulletjes ook netjes zitten. Eh.. nou, als je ergens heen gaat, dat je
eh.., je netjes kleedt of zo. Eh.. nou, dat vind ik toch wel heel belangrijk".
Op basis van hun fatsoensnormen beoordelen ze ook anderen. Levensstijlen die niet
voldoen aan hun eisen van respectabiliteit wijzen ze af. "Punkers? Vind ik tuig. Nou
eh.. het is een aparte groep in de maatschappij, zeg ik, want men doet niks. Men wil
leven op hun eigen manier en ik vind gewoon: In Nederland moet je samen er achter
staan. Doe je dat niet, dan val je uit de boot dus eh.. eerste plaats, het is gewoon tuig,
a-sociaal gedrag". Een dergelijke houding geldt ook voor krakers, junks, voetbalvandalen en criminelen. "Nou, als ik zie dus wat er kraakt, dan zeg ik al eh..: Nou, groter
tuig ken je niet vinden. Dus ik vind gewoon die mensen, zullie willen dan echt een
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woning hebben, maar wat men dus doet, ik denk: Dat keurt geen enkele normale Nederlander goed. Mag ook niet goed worden gekeurd". "Diefstal, autokrakerij, nou dat vind
ik ook erg. Dat vind ik eh..: Daar mocht wel wat aan gebeuren. Ik geloof toch dat er
iets strenger op getreden moet worden, hoor. Ik vind dat een beetje een foutieve instelling, als je het wel doet. Een auto kraken, hup autoradio eruit. Nou kan je wel zeggen:
Ik kan zo’n ding niet betalen of zo, een autoradio. Kan ik niet kopen. Maar als dat niet
kan, dan denk ik bij mezelf: Dan gaat dat maar over. En zeker voor de verdovende
middelen, zoals dat heet".
In die zin is er bij hen sprake van een ’law-and-order’ houding. "Ik denk dat men nog
keiharder moet optreden. Mijn vader zegt ook: Vroeger hadden wij respect voor een
politie. Ik vind het gewoon op een gegeven moment eh.., nee wat men nu doet, dat kan
niet. Dat is niet goed te keuren en eh.. nee, er moet veel harder tegen opgetreden
worden. Men moet ze eigenlijks, nou blauw slaan. Zo hoort het". Hoewel ze zelf weinig
slachtofferervaringen hebben, voelen ze zich soms wel bedreigd. "Je moet ook nog
uitkijken hè, tegenwoordig. Stiletto’s en dergelijke dingen, en messen". "Stel dat ik
bijvoorbeeld straks naar huis toe loop, en wordt dan geconfronteerd met iets, op dat
criminele gebied. Nou, dan denk je toch bij je zelf van: Potverdikke, wat stelt dit voor.
Ja, daar ben ik wel voor, ja voor veiligheid op straat".
Door hun werkloosheid zijn ze in maatschappelijk opzicht kwetsbaarder geworden.
Behalve negatieve associaties verbonden met werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid,
lopen ze ook het risico van verlies aan (respectabele) identiteit, ‘verveling, geldgebrek.
Ze zouden dus in de verleiding kunnen komen om te bezwijken voor niet-legale oplossingen. Dit gebeurt evenwel niet: delinquentie, zwart werken, onjuiste opgaven doen
aan de Sociale Dienst blijven ze afwijzen. "Gelukkig niet (zwart erbij werken, S.M.).
Nee, en als het wel zo was dan had ik ook eh.. met alle glorie gezegd. Daar ben ik
eerlijk genoeg in. Nee, ik prakkezeer d’r niet over. Ja, dat vind ik onredelijk. Een ander
moet ook rondkomen en die moet ook alles opgeven en dat moet ik ook. Ik bedoel:
Dan had ik eh.. dat werk van m’n vrouw ook niet op hoeven te geven. Dan word ik er
ook driehonderd gulden rijker van, bij wijze van spreken. Ik heb d’r helemaal niet bij
stil gestaan. Dat geef ik gewoonweg op". Wat anderen doen moeten ze zelf maar
weten, maar over het algemeen is er weinig begrip voor mensen die zich niet aan de
regels houden. "Dat moeten ze zelf weten. Ik vind het uiteraard niet eh.. niet eerlijk,
maar ja goed, dat is mijn eh.. dat moeten ze zelf weten. Ik kan met een gerust hart
slapen en ik denk dat hun dat niet doen. Ja, dat vind ik belachelijk, maar ja goed, dat
als ze dat met hun geweten overeen kunnen komen dan moeten ze dat doen. Dat is
hetzelfde eh.. met inbrekers. Als ze dat kunnen doen moeten ze het doen, makkelijk zat.
En trouwens, ik heb er nu eigenlijk geen boodschap aan. Alleen ze verpesten het voor
een ander". "Nee, nee voorstellen kan ik het niet, waarom dat een mens dat doet. Een
crimineel wordt niet geboren, die wordt gemaakt, zeggen ze wel eens. Maar wat is
stelen? Waarom moet je stelen? Ik ken mensen op een gegeven moment, ik klaag niet,
ik klaag beslist niet, maar ik ken mensen die leven van honderdachtenveertig in de
week, moeten ze van leven. Alle lasten zijn er dan vanaf. Ja, die lopen op een gegeven

9 Type IV: de levensstijl van werklozen uit respectabele arbeidersmilieus

207

moment ook te klagen, maar die hebben wel het duurste kuipje boter op tafel staan.
Dan zeg ik: Jongens, waar ben je nou mee bezig. Kijk, dan ben je verkeerd bezig".
Als ze, ondanks hun opassendheid, evenwel met de rug tegen de muur zouden komen
te staan, met name in gezinssituaties, is delinquentie als wanhoopsdaad nooit helemaal
uit te sluiten. In een dergelijke situatie staan ze voor het dilemma van verschillende
loyaliteiten, maar voorlopig zijn de drempels om te kiezen voor niet-legale oplossingen
nog te hoog. "Ik heb het ook wel es een keer gezegd. Als ik niet eh.., als ik geen eten
kan kopen dan jat ik het wel, makkelijk zat. Ik zou niet verhongeren, dat niet. Dat is
het laatste wat ik doe. Als ik nog meer moet bezuinigen dan ga ik, dan ga ik eh... Mijn
kind zal er niet onder lijden, zo is het wel. Ik weet het niet hoor maar ze zeggen het
wel meer: Dan eh.. ga ik jatten. Maar dat is natuurlijk heel ver gezocht. D’r zijn altijd
wel mogelijkheden, maar kijk dan zou het misschien..: Als ik nou nog meer moet
bezuinigen dan zou ik misschien eh... Ja, dan maken ze het er ook zelf naar om dan
eh.. om dan zwart te gaan werken. Dan eh.. dan maken ze het daar gewoon naar. En
ik vind, dat ze er al een goed stuk mee op weg zijn om het er naar te maken. De
criminaliteit, ook dat zwart werk, dat komt eigenlijk niet voor niks. Dat heeft toch altijd
zijn achtergrond".

9.9

Maatschappelijke en culturele oriëntatie

Hun culturele oriëntatie sluit aan bij hun arbeidersmilieu. Zo nemen ze weinig deel aan
de zogenaamde vormen van ’hoge’ cultuur als toneel-, ballet- en muziekuitvoeringen,
museumbezoek. Er is ook geen oriëntatie op specifieke jeugdsubculturele uitingen. Hun
kijk-, luister- en leesgedrag beperkt zich tot de mainstream-elementen van de massacultuur. "Mijn smaak is echt eh.. kapelmuziek. Dus ik heb eh.. drie bandjes van de muziekkorps van de rijkspolitie. Dus dat is dus echt mijn smaak, maar daarnaast heb ik
wat van BZN, de Cats vind ik dan wel eh.., maar echt eh.. dat geschreeuw en dat
gedoe, dat hoeft voor mij heel beslist niet". "Ik mag graag muziek horen. Ik luister naar
alle soorten, behalve geen hard-rock. Daar hou ik dus niet van. Hard-rock en dat soort
dingen, dat is niks voor mij. Ik hou het meer wat rustiger. Ik mag graag luisteren naar
Nederlandse platen, BZN, André Hazes soms ook..".
Tv-kijken is vooral ontspanning. "Nou voornamelijk sport, maar daarbij ook wat leuke
dingen, wat echt vermaak is. Eh.. nou leuke film, spannende film. Ik mag graag naar
Derrick en Onze Ouwe, mag ik graag zien. Eh.., nou als dat Nederlandse stukken zien,
blijspel of Zeg’s A en dat soort toestanden meer. En voor de rest praatprogramma’s en
eh.. dat hoeft voor mij niet. Ik mis namelijk niks met die Sonja. Ja, goeie actualiteitenprogramma’s mag ik wel zien hoor. Tros-Aktua enzo. Dat vind ik wel leuk, maar eh..
dan moet het ook inderdaad weer eh.. onderwerpen wezen wat mij boeien, anders mag
hij wel weer uit".
Een abonnement op een krant vinden ze vaak begrotelijk. "Een abonnement op een
krant hebben we niet, we kopen gewoon losse nummers iedere week. Gewoon de
zaterdag-editie koopt mijn vader dan, ja". "Die koop ik los. Ik heb wel es zo’n aanbie-
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dinkje van zo’n zes weken of zo, voor een tientje of zo. Dat nog wel es, dat ken nog
wel es uit".

9.10 Democratisch-politieke oriëntatie
De maatschappij in meer abstracte staat verder van hen af. Tot op zekere hoogte is deze
distanciëring verweven met hun gevoelens van machteloosheid. Daarmee verliest de
’grote politiek’ ook haar legitimiteit. Ze voelen zich overgeleverd aan maatschappelijke
krachten waar ze geen vat op hebben. "Ja, waarom ben ik er niet in geïnteresseerd? Ze
doen het toch altijd naar hun eigen hand, zoals zij het willen. Het volk stemt wel, maar
ze doen toch hun eigen zin. Ze zeggen wel: De mensen hebben inspraak, maar zoveel
inspraak heb je niet. Dus het maakt niet uit of ik nou zo denk: Ze doen toch hun zin.
Het kapitaal beslist en daarmee uit".
Hun houding is een combinatie van gelatenheid en specifieke belangstelling voor
ontwikkelingen die hun eigen positie raken als werkloze en uitkeringsgerechtigde.
"Interesseert me niks. Kinderspel. Nederland draait er wel om, maar eh.., ach eh.. het
interesseert me niet. Ik vind ook te moeilijk ook. Je hebt toch geen invloed". "Nou
politiek, dat boeit mij niet zo erg, maar ik kijk er wel naar. Van de politiek ben ik niet
zo mee op de hoogte, maar ik wil toch wel proberen er een beetje van te begrijpen
althans, omdat je er toch wel een beetje mee te maken hebt". "Er zijn een hele hoop
dingen waarvan ik zeg: Nou eh.., dat zou mij verder een beetje een zorg zijn. Dat raakt
mij verder niet zo, nee. Het is ongelijk wat, ook toevallig hoor. Nou, uitkeringen en dat
soort dingen, ja, dan denk ik van: Nou moet ik toch een beetje opletten, want daar zit
ik zelf ook mee... En dan doe ik het dan nog wel eens zo, dat ik denk van: Nou even
de oortjes goed opzetten. En even goed horen, wat ze er allemaal van zeggen".
De politiek is thuis dan ook nauwelijks gespreksonderwerp. "Nou, praktisch nooit. Wij
(respondent en zijn ouders) hebben wel eens discussies over andere dingen wel, maar
niet zozeer over.., nee..".
De meeste respondenten van dit type stemmen nog wel. Enerzijds is dit een soort macht
der gewoonte en anderzijds omdat ze denken dat stemmen iets uithaalt. Van huis uit
stemmen ze meestal op linkse partijen. "Nou, wij stemmen altijd op de PvdA. Altijd
gedaan, ouders ook ja, dat zijn we met elkaar eens dus, hè. Je doet het gewoon. Je
overlegt het met je ouders, en je zegt: Vooruit, dat doen we maar. Het lijkt ons op dat
moment het beste. Maar is het wel het beste? Dat is natuurlijk de vraag". "Soms vraag
je je wel eens af waar moet je nou eigenlijk op stemmen, vind ik. Maar ja, dan later
denk ik ook weer: Vooruit maar. Ik doe dat maar eventjes, dan heb ik weer gedaan wat
ik graag wou, en heb ik ook weer een tevreden gevoel. Maar je hebt wel eens het idee
dat je toch wel eens denkt van: Hé, wat voor zin heeft het. Je zou niet gaan. Maar ja,
dan zeggen mijn ouders weer: Doe het nou maar wel, want iedere stem is er één... Maar
ik stem meestal wel hoor, dat doe je toch wel weer".
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Als ze de politiek volgen, hangt deze belangstelling ook samen met hun bezorgdheid
over, in hun ogen zorgelijke, ontwikkelingen. Met name de stroom immigranten scoort
daarbij hoog als thema. Nieuwkomers worden gezien als een bedreiging voor hun
existentiële zekerheden. Hun vermeend (cultureel) anders-zijn, hun economische concurrentie, hun beslag op uitkeringen e.d. passen in dit negatieve beeld. Men hoeft overigens geen eigen (negatieve) ervaringen met minderheden te hebben om te komen tot
afwijzende oordelen. "Nou, wat dus de verkeerde kant opgaat is dus dat onze eigen
bevolking eh.. steeds eh.. nauwer in het hoekje wordt gedrukt ten koste van de buitenlanders. Dat is dus één waar ik dus echt eh.. kritisch tegen op kijk. Ik vind wel zo, dat
wij dus eh.. dat wij dus teveel buitenlanders hier hebben. [..] Op een gegeven moment,
je moet veel strenger worden en ik denk ook zo langzamerhand dat het ook moet. Kijk
maar eens naar Amsterdam, hoeveel Turken en Marokkanen daar al zit". "Het enigste
wat ik, ja discriminatie mag ik misschien niet hebben, maar goed dat, dan wordt het
misschien heel iets anders, ja. Er loopt genoeg rond. Je hebt er meer last van dan
plezier. Ik weet wel: Vroeger moesten ze hier het vuile werk opknappen. Oké, degenen
die hier twintig jaar of langer wonen, terecht. Maar als je ziet wat er allemaal binnenkomt, hm, en dat heb je helemaal zelf in de handen, hè. En je hebt er meer last van dan
dat ze wat doen". "Als ze hun laten inschrijven ook als werkzoekende, en wij hier al,
dan heb je natuurlijk wel dubbel. Ik bedoel eh..: Hè, dan kom je natuurlijk wel een
beetje in de verdrukking door die lui".
De verslechtering van de uitkeringssituatie en de doorgaande bezuinigingen zijn ontwikkelingen waaraan ze zich maar moeilijk aan kunnen onttrekken. "Eh.. financieel was
eh.. zit het natuurlijk allemaal stuk slechter. Het is natuurlijk wel beter als vroeger
allemaal. En ik denk ook dat niemand die stap terug moet doen, denk ik, qua financieel
niet. Maar je vraagt, nou je uitkering, waar je feitelijk niks voor hoeft te doen, dat is
waar vroeger je grootouders voor gevochten hebben. Zo zie ik dan wel. Dat ik zo
meteen nog minder krijg, dan ik nou heb, ja dat geloof ik wel. En dat ik eh.., ja goed
ik heb nou huursubsidie, maar dat eh.., dat dat zo meteen wel minder wordt. Daar hou
ik wel rekening mee. Ja, moet je wel".

9.11 Toekomstoriëntatie
De invulling van het levenspad voor dit type is nauw verbonden met de realisatie van
de levensopgaven betaald werk en het stichten van een gezin. Ook al zijn ze nu werkloos en wonen nog de meesten thuis, toch verwachten ze daaraan invulling aan te
kunnen geven. Daarover zijn ze redelijk optimistisch. "Oh, dat wel. Een gezinnetje wel.
Al zal het het laatste wezen wat ik in mijn leven doe. Ik geloof wel, dat dat nog de
bedoeling is om te gaan doen".
Alternatieve biografie-ontwerpen worden getolereerd binnen het kader van de eisen van
hun respectabiliteitsopvattingen, maar vormen geen wenkend perspectief. Hun idealen
zijn tot op zekere hoogte kleinburgerlijk, maar ze vinden dat daar niets mis mee is. De
daarbij passende verantwoordelijkheden schuwen ze niet. "Ik wil later wel een gezin
hebben dus. Dat denk ik toch wel. Want dat is toch wel gezellig, lijkt me dat hè. Gezin,
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vrouw en kinderen". De opvattingen over de kostwinnersrol en het vaderschap sporen
daarmee. Deze zijn immers ook identiteitsbepalend. Toch knaagt de onzekerheid; de
toekomst is tot op zekere hoogte onvoorspelbaar. Het principe van de hoop is hun
houvast. "Ik leef van dag tot dag en ik zie wel. Je kunt jezelf toch geen voorstelling
maken van wat er gaat gebeuren. Nee, dat zien we vanzelf wel. Misschien wel dat ik
vaak optimistisch ben. Dat is toch positief, hè. Nou ja, dan ben ik positief". "Ik blijf
gewoon de moed er in houden. Ik denk altijd maar zo: Waarvoor moet je het nou van
de zwarte kant bekijken? Je kunt het ook van de positieve kant bekijken, vind ik.
Gewoon doorgaan". "Ik geloof heus wel dat er straks op den duur, misschien dit jaar
niet meer, maar het jaar daarna, of daarna, dat er heus wel weer werk is, dat er heus
wel weer werk komt".
Ze komen tot het besef dat ze in toenemende mate afhankelijk worden van het economisch tij en de technologische ontwikkelingen. "Economisch gezien enzo... Nou ja, ik
denk dat inderdaad wat de economie en wat de werkgelegenheid, die automatisering.
Er moeten altijd toch wel mensen blijven, maar ja, in kleine hoeveelheden, ja. En dat
is toch wel het enigste wat ik toch wel op dit moment het beeld van de toekomst er
toch wel in zie: Dat het toch wel allemaal automatische robots en fabrieken enzo, en
weet ik het wat. En dat mensen toch in de verdrukking komen hoor".
De toekomst met betrekking tot maatschappelijke ontwikkelingen is relatief diffuus. Ze
maken zich wel zorgen, maar ook hier overheerst weer de onmacht wezenlijk zaken te
kunnen veranderen. "Ze dreigen maar. Ik zie wel wanneer het komt. Als het komt, is
het gebeurd. Ze hoeven maar één atoombom te gooien en het is gebeurd dus. Nou dat
weten we dan ook weer. Ik lig daar niet wakker van, nee". "Milieu, nee houd ik me niet
mee bezig. Nee, daar lig ik niet wakker van. Ik slaap lekker door".

9.12

Materiële zekerheidsoriëntatie en uitkeringsafhankelijkheid

Kenmerkend voor hen is dat ze, ondanks hun problemen, relatief tevreden zijn. "M’n
hele leven bedoel je, ook qua levensomstandigheid? Ik ben tevreden met het gezin wat
ik heb, maar financieel kan het beter. Nou ja goed, je hebt wel es een moeilijke maand
er tussen, en dat zal wel blijven ook, denk ik, met deze uitkering. Het is echt de touwtjes aan mekaar knopen. Voor de rest, dan eh.. moet je het maar nemen, zoals het is.
Ja, buiten dat werkloosheid dan ben ik wel tevreden". "Ik ben gelukkig met datgene wat
ik nou zo heb. Ja, ik ben helemaal tevreden. Ik ben heel tevreden. Met alles wat ik heb,
wat ik doe, ja". De werkloosheid is weliswaar een streep door de rekening, maar ze
weten met enig passen en meten rond te komen van hun uitkering. Daarbij hebben ze
niet alleen oog voor hun rechten, maar zien ze ook hun plichten als bijvoorbeeld solliciteren, het verstrekken van juiste opgaven en de controle daarop. "Ja goed, dat is hun
recht (Sociale Dienst) natuurlijk. Je krijgt ook het geld van hun, het is toch eigenlijk
een kleine baas van je, zo moet je dat eigenlijk zien. Ja nou, dan hoor je je aan verplichtingen te houden". Sjoemelen met de uitkering, het niet opgeven van bijverdiensten
e.d. passen zoals we al hebben laten ziet niet in hun code. "Dat eh.. dat vind ik gewoon
gemeen omdat eh.. omdat te doen. Dat komt je op dat moment eh.. vind ik al niet toe.
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Ik krijg het geld al. Ik mag al blij wezen dat ik het krijg en vind ik gewoon niet eh...
De drang is er wel es naar toe, om te zeggen van: Verdorie eh.., laten we het deze keer
maar niet doen, maar ja het komt toch uit en eh.. nee hoor, ik eh.. prakkezeer er niet
over. Ja, dat vind ik onredelijk. Een ander moet ook rondkomen en die moet ook alles
opgeven en dat moet ik ook. [..] Ik krijg het geld al. Ik mag al blij wezen dat ik het
krijg en vind ik gewoon niet eh... De drang is er wel es naar toe, om te zeggen van:
Verdorie eh.., laten we het deze keer maar niet doen, maar ja het komt toch uit en eh..
nee hoor, ik eh.. prakkezeer er niet over". Daarbij spelen niet alleen pragmatische
redenen een rol, pakkans, strafkorting e.d., maar ook morele afwegingen. Deze gelden
niet alleen voor henzelf, maar ook voor anderen. "Dat moeten ze zelf weten. Ik vind
het uiteraard niet eh.. niet eerlijk, maar ja goed, dat is mijn eh.. dat moeten ze zelf
weten. Ik kan met een gerust hart slapen en ik denk dat hun dat niet doen. Ja, dat vind
ik belachelijk, maar ja goed, dat als ze dat met hun geweten overeen kunnen komen
dan moeten ze dat doen. Dat is hetzelfde eh.. met inbrekers. Als ze dat kunnen doen
moeten ze het doen, makkelijk zat. En trouwens, ik heb er nu eigenlijk geen boodschap
aan. Alleen ze verpesten het voor een ander". "Een crimineel wordt niet geboren, die
wordt gemaakt, zeggen ze wel eens. Maar wat is stelen? Waarom moet je stelen? Ik ken
mensen op een gegeven moment, ik klaag niet, ik klaag beslist niet, maar ik ken mensen die leven van honderdachtenveertig in de week, moeten ze van leven. Alle lasten
zijn er dan vanaf. Ja, die lopen op een gegeven moment ook te klagen, maar die hebben
wel het duurste kuipje boter op tafel staan. Dan zeg ik: Jongens, waar ben je nou mee
bezig. Kijk, dan ben je verkeerd bezig". "Als ik iemand kan helpen, dan help ik iemand
en daar vraag ik daar geen geld voor. Ze geven je soms wel wat, daar ontkom je toch
niet aan, maar het is niet dat ik daar echt voor aan het werk ga, en dat hoeft ook niet.
Ik heb geen vast baantje naast m’n uitkering. En als ik een baantje zou kunnen krijgen
naast de uitkering, dan zou ik dat opgeven, maar niet zwart. [..] Dat moeten die mensen
zelf weten. Ik zou het persoonlijk niet doen, omdat.. ik vind het niet eerlijk. Er is
bepaald: Dat bedrag krijg je van de uitkering. Nou, je doet er verder niks voor, dus dan
moet je er mee rond zien te komen. Nou kan ik er van rondkomen en ik hoef er echt
niks meer bij".
Door hun baanwisselingen, tijdelijk ontslag e.d. hebben deze respondenten ook voordat
ze langdurig werkloos worden al contacten met het arbeidsbureau en uitkeringsinstanties. Over het algemeen kunnen ze zich schikken in hun rol als (afhankelijke) cliënt.
Als werkloze laten ze zich inschrijven bij het arbeidsbureau. Veel contact met mensen
van het arbeidsbureau hebben ze niet. "Ik ben alleen geweest om op te geven dat ik
werkeloos was, maar verder, nee. Zo nu en dan als ik de kaart moet verlengen dan krijg
ik wel een papiertje: Wat ik in de tussentijd gedaan heb enzo". Over de bejegening zijn
ze wel tevreden. Zolang men correct wordt behandeld zijn er geen klachten. Ook de
eigen opstelling/presentatie spelen daarbij een rol. "Dat ligt eh.., als je als een nummer
wordt behandeld dan zeg ik: Dat is je eigen instelling. Als je wilt dan staan ze ook wel
achter je. Maar het uiterlijk dat zal voor hun zeker belangrijk wezen". Deze respondenten zijn niet overgevoelig voor de aantasting van hun persoonlijke levenssfeer. De
gegevens, die gevraagd worden geven ze op. "Nou heb ik eigenlijks nooit meegemaakt.
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Dat is eigenlijks de normale gegevens die ze nodig hebben en je handtekening. Wat je
gedaan hebt, maar dat was gewoon een routinekwestie. Dat telt voor iedereen, dus daar
heb ik geen problemen om gehad". "Waarmee moeten ze me controleren? ’k Heb
eigenlijk eh.. überhaupt met het arbeidsbureau niks te maken. Ja eh.., ik ga er wel heen,
om te kijken of d’r werk is, maar eh.. verder niks". Uitspraken over de bemiddelingsfunctie en effectiviteit van het arbeidsbureau komen, gelet op de frequentie van de
contacten, weinig voor. Uit eigen (sollicitatie-)ervaringen weten ze dat er weinig vacatures voor hen open staan. "Ik zat laatst bij het arbeidsbureau en toen vroeg ik van eh..,
nou ja goed dan, ik wou het weer proberen dit eh.., toen vroeg ik, waar ik de bak kon
vinden met eh.. banketbakkers. Maar die was er niet eens meer. Dus dat hoefde ik niet
eens meer te doen". "Dat weet ik niet, of ze voor mij te weinig doen. Misschien doen
ze voor anderen meer. Ik weet het niet. Ik heb tenminste nooit geen berichten gehad?
Ik kom er nooit, tenminste praktisch nooit. Alleen als ze wat van me willen weten, daar
ga ik er heen, maar verder, nee".
Scholingsprojecten, om- dan wel bijscholing, worden weinig aangeboden. Zo langzamerhand lijken ze tot de categorie ’moeilijk bemiddelbaren’ te gaan horen; een cumulatie van negatieve ’effecten’ als: leeftijd, gezondheid, opleiding, werkervaringen. "Dat
heb ik nog geen bericht over gehad, nee, nee. Ik heb het wel eens gelezen, want je
krijgt af en toe wel een papiertje thuis. Dan wordt er wel eens over omscholing of
cursussen gepraat. Maar niet speciaal naar mij gericht, meer in het algemeen. Een soort
informatieformulier van: Nou, dat kunt u doen. Maar het is niet direct dat dat nou
persoonlijk gericht is".
De ervaringen met de Sociale Dienst zijn vrij positief. Aan hun werkloosheid kan de
Sociale Dienst immers niets doen. "Ik denk dat het ontzettend moeilijk is (iets kunnen
doen, S.M.), omdat eh.., het zit al zo zwaar in mekaar. Maar echt eh.., als ik dan zo
hoor in de gesprekken, men is wel positief over mij ja. Ik kan niet zeggen van, nou ja
ik heb echt het gevoel dat ze denken van: Dat is niet een van de slechtsten". "Als ik
me echt kwaad maak op een ambtenaar dan is het wel over politiek beleid, maar echt
deze mensen niet. Het is maar een tussenstation, dus deze mensen kunnen ook niks
anders. Die zijn ook gebonden aan het beleid dat zij krijgen dus. Je kan niks kwalijk
nemen. Je ergert je wel eens, ja ik erger me wel eens, maar echt, ken je deze mensen
niks kwalijk nemen, maar dat is gewoon het beleid wat uit Den Haag wordt gevoerd".
Men is in het algemeen tevreden over de behandeling en ontvangst. "Ik kan er niet
zoveel van zeggen, maar dat zit, dacht ik, wel goed. Hier wel ja. Ja, je wordt altijd
vriendelijk ontvangen enzo. Prima. Die maatschappelijk werkster ook. Geweldig. Kan
ik goed mee. Ja, prima hoor. Geen problemen. Ik vind het persoonlijk niet onvriendelijk, nee. Ik vind de sfeer wel plezierig. Dat valt genoeg mee".
Als er problemen zijn met betrekking tot het invullen van formulieren e.d. dan kan men
er terecht. "Nou ja, ik heb altijd moeite gehad met het invullen van formulieren, dus
ik vul het in zo goed als ik kan en dan lever ik het in en dan vraag ik of het goed is.
Meestal zeggen ze dan dat het goed is, dus... En als ze wat willen weten, dan vragen
ze het maar. Zo denk ik er tenminste over".
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Incidenteel voelen ze zich achtergesteld bij degenen die meer met de vuist op tafel
slaan. "Dan zie je dat die a-socialen het voor mekaar krijgen, om zes, zeven honderd
gulden te krijgen omdat ze dik in de schulden zitten. Nou, daar wil ik dan nog niet eens
over praten. Ik vraag alleen: Of ik een voorschot op m’n vakantiegeld kan krijgen. Dat
lukt duidelijk niet. Ja goed, ik weet wel we moeten allemaal d’r mee rond zien te
komen, maar ja goed, onverwachts nou ja goed eh.., zo met gas moet je een stuk bij
betalen, maar goed dan ken gebeuren, makkelijk zat. Ik vroeg het in alle redelijkheid
en kreeg het niet. Eh.. moet je es luisteren. Als ik hier kom dan moet het echt noodzakelijk wezen, en voor de rest dan kom ik niet. Als je hier toch naar toe gaat ook. Ik
maak dan bewust, toen ze daar nog op het oude kantoor zaten, maakte ik ook bewust
een afspraak voor de middag. Eh.. ik voel me niet de grootste voor degenen die daar
komen, maar d’r komt wel wat tuig, god mensen nog aan toe. Nou je ziet ook, ik heb
ze wel horen vloeken hoor, dat ze zeiden van eh..: Godverdorie, ik wil centen hebben.
Eerder ga ik hier niet weg. Zie, wij vragen nog fatsoenlijk, dan krijg je het niet. Maar
het is vandaag de dag zo: Je moet eh.., je moet je a-sociaal gedragen om sociaal behandeld te worden. Zo zie ik dat wel. Ik denk dat dat zo is".
De zogenaamde halfjaarlijkse herijkingsgesprekken met de bijstandsmaatschappelijk
werkende blijken na verloop van tijd in frequentie af te nemen. Daarnaast kunnen
cliënten zelf een onderhoud aanvragen. Hieraan is bij deze respondenten weinig behoefte. "Ze hebben me één keer gevraagd voor een gesprek. Ik moest even langskomen. Ze
wilden weten wat ik allemaal doe en of ik nog gesolliciteerd heb, dat soort dingen.
Gewoon even een gesprekje met de maatschappelijk werker. Meer ook niet".
Ze voelen zich niet overdreven door de Sociale Dienst gecontroleerd. "Ik heb nog nooit
een controleur gezien. Nee, totaal niet (inbreuk op privacy, S.M.)".

Hoofdstuk 10

Type V: de levensstijl van werklozen uit respectabele middenklassemilieus1

10.1 Inleiding
Deze respondenten zijn afkomstig uit conventionele (burgerlijke) middenklassegezinnen.
In hun opvoeding wordt een goede schoolopleiding, als voorwaarde voor een goede
baan, benadrukt. Dit houdt in dat men zich op school aanpast aan de daar geldende
regels en dat de vrije-tijd de schoolprestaties niet negatief mag beïnvloeden. Een goede
baan is niet alleen belangrijk om vooruit te komen en een redelijk inkomen te verdienen, maar ook een voorwaarde voor het stichten van een gezin. Deze opgaven markeren
het losmakingsproces van het ouderlijk gezin. Ondersteunend daarbij is de jeugdfase.
In de secundaire socialisatiefase oriënteren deze jongens zich meer op leeftijdgenoten
en respectabele jeugdsubculturen. Doordat ze op relatief jonge leeftijd de deur uitgaan
(opleiding, werk), vaak een serieuze relatie beginnen, komen ze losser van hun ouders
te staan. De volgende stap is gaan samenwonen dan wel trouwen en het stichten van
een gezin. Door een verkeerde of niet afgemaakte vervolgopleiding slagen ze er niet
in een baan te vinden. Als ze werkloos worden willen ze niet bij de pakken neerzitten,
maar oriënteren ze zich op nieuwe mogelijkheden door bijvoorbeeld het opnemen van
een studie met meer beroepsperspectief. In die zin blijven ze investeren in hun toekomst. Hun uitkeringssituatie vinden ze beheersbaar en ze kijken met een zeker vertrouwen, ook door hun mobiliteit, de toekomst tegemoet.

10.2 Oriëntatie ouderlijk gezin
Deze respondenten groeien op in gezinnen, die sociaal-economisch en sociaal-cultureel
gerekend kunnen worden tot de middenklasse. De meeste ouders hebben minimaal een
middelbare opleiding gevolgd dan wel allerlei cursussen gedaan. "Eh.. mijn vader, die
heeft HBS gedaan en mijn moeder heeft MULO gehad". De vaders zijn werkzaam als
employé of als zelfstandige. De moeders werken meestal niet meer na hun huwelijk.
Ook bij deze gezinnen kunnen zich scheidingen en afkeuringen voordoen. "Mijn vader
was dominee, dus ja een wisselend beroep zal ik maar zeggen. En toen is mijn vader
dominee geworden in H. En daar eh.. heb ik veertien jaar gewoond met mijn ouders en
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toen zijn mijn ouders gaan scheiden en toen kwam ik met mijn moeder en mijn zuster
hier weer terug naar Drachten". In tegenstelling tot de respondenten van de reeds
behandelde typen die grotendeels in de gemeente Smallingerland zijn geboren, zijn de
meeste jongens pas op latere leeftijd — en vaak toevallig -in Drachten komen wonen.
Financieel zijn er weinig problemen, alhoewel door scheiding en afkeuringen het besteedbaar gezinsinkomen kan dalen. "Ik heb niet iets te kort gehad, financieel dan, zeg
maar. Niet dat een vetpot was, maar we gingen elk jaar op vakantie, elk jaar had je wel
cadeaus op je verjaardag enzo". De woonbuurt weerspiegelt de inkomenssituatie. "Nou,
hoe werd het daar ook al weer omschreven? Zo’n beetje als de goudkust. Tenminste
waren wel allemaal koopwoningen daar. Nou zeg maar een eh.. toch wel een welgestelde buurt".
Over het algemeen groeien ze op in relatief kleine gezinnen (twee kinderen als norm).
De sfeer en onderlinge omgang thuis worden positief ervaren. "Nou, ik mag zeggen wel
een eh.. voorbeeldig gezin, zeg maar". In principe kunnen ze over eventuele problemen
praten, maar die behoefte is niet voor iedereen even groot. Echte probleemsituaties zijn
er ook niet. "Ik denk dat op zich alles wel bespreekbaar is geweest, maar je was zelf,
was ik niet eh.. niet zo spraakzaam. Ik praatte nooit veel ergens over, echt meer een
binnenvetter, laat ik zo zeggen. Ik probeerde alles zelf wel op te lossen en anders dan
zette ik het van me af". Ook als ze ouder worden en meer zelfstandig hun gang gaan,
blijven de conflicten, bijvoorbeeld over het uitgaan, tijdstip van thuiskomen, beheersbaar. In die zin is er sprake van een open onderhandelingsklimaat tussen ouders en
kinderen. "Ze hadden wel eh.. vrij van opvattingen geweest. D’r waren wel bepaalde
regels uiteraard, die moeten er ook wel zijn, maar niet uitgesproken streng". "Eh.. ik
heb wat dat betreft altijd goed met mijn ouders kunnen praten over alles eigenlijk. Over
vriendinnen, over werk, over school. Ze stonden wat dat betreft.., ze vroegen er altijd
naar en ze stonden er altijd open voor".
Men maakt zich langzamerhand los van het ouderlijk gezin en zoekt zijn eigen weg.
"Is de, ja de laatste jaren is het eigenlijk veel moeilijker geworden omdat ze zich
ondanks het feit dat je zelfstandig bent toch nog overal mee willen bemoeien. Het
blijven ouders ja, Je moet niet gewoon verschrikkelijk voorzichtig zijn wat je zegt. Nou
ja, goed ik ben zelf ook al tien jaar het huis uit dus, maar toch ze bemoeien zich er nog
steeds mee. Maar het geeft op zich nog niet, het is een teken van bezorgdheid natuurlijk. Maar ach ja, goed ja, dat heb je er wel eens aan. Je bent zelfstandig. Je weet zelf
wel hoe je nu wil leven".
Terugkijkend oordelen ze positief over hun ouders en hun opvoeding. "Nou, ik denk
dat ze het wel goed gedaan hebben. Ik kan niet eh.. nou direct negatieve punten opnoemen. Waarvan ik vind: Nou daarin hebben ze gefaald. Want zo praat je wel eens over
je ouders, maar ik ben eh.., zeg maar, hartstikke tevreden met eh.. hoe ze zijn". Ook
als ze meer kritisch zijn dan blijft het eindoordeel positief. "Ja ach, ja er zijn altijd wel
dingen, ik zou ze nou niet eens zo snel op kunnen noemen, er zijn altijd wel dingen
waar je van zegt: Dat. Nou goed, dat had anders gemoeten of dat had beter gekund of
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daar ben ik het niet mee eens geweest. Maar dat hou je toch. Je bent nooit als ouder,
als ouder ben je nooit ideaal. Je doet het nooit helemaal goed. Maar ik denk: Over de
grote lijnen gezien, ja heeft het mij wel goed gedaan".

10.3 Onderwijsoriëntatie
Op de lagere school vallen ze niet op. Het zijn min of meer doorsnee-leerlingen. "Gewoon ik sprong er niet bovenuit, maar ik kon wel goed meekomen met leren en huiswerk maken". De keuze voor het vervolgonderwijs is meestal MAVO/HAVO. "Eh.. dat
was toch wel mijn eigen keus, ook wel in overleg met mijn ouders, denk ik. Zeker weet
ik dat niet en eh.. ja de resultaten waren zo, dat ik dus naar de MAVO, HAVO kon".
"Mijn ouders hebben dat een beetje beslist, dat ik naar de brugklas HAVO moest.
HAVO/VWO".
De overgang levert over het algemeen geen grote problemen op. De ouders houden de
schoolprestaties van hun kinderen in de gaten. "En toen werd me gewoon op de ziel
gedrukt: Je moet wel hard leren, anders haal je het helemaal niet. Met name vanuit mijn
ouders kant, ja. Die waren voor het eerst kwaad op mij, door mijn slechte prestaties.
Als je praat over de eerste klas, ja, toen ben ik met de hakken over de sloot gekomen.
En vanaf dat moment heb ik hard gewerkt". Ze bezoeken ouderavonden. "Ik denk, dat
ze wel tevreden waren met de school en de leraren en hoe de leraren met de leerlingen
omgingen. En ook ze kwamen, nou dat kan ik wel een pré van m’n ouders vinden, ook
altijd op de ouderavonden zeg maar. Ze hadden wel een goed contact met de school".
Ze geven huiswerkondersteuning. "Mijn ouders die waren wat dat betreft, eh.. zaten die
er altijd goed achteraan. Ze waren er wel heel duidelijk mee bezig".
Ouwehoeren beperkt zich tot mee-ouwehoeren en spijbelen is grotendeels afwezig.
"Spijbelen? Nou ik denk: De eerste en tweede klas nog niet. Toen was ik toch wel een
beetje een heilig boontje hoor. Maar ik denk in MAVO-3, de laatste twee jaar dat je,
ja ik kan niet precies herinneren, maar dat ik wel eens gespijbeld heb hoor. Maar
regelmatig spijbelen was er niet bij". Hun aangepastheid houdt tevens in dat ze afzijdig
houden van de meer ruige en agressieve medeleerlingen. "Het waren echt meer die
types die je op de lagere school ook wel eens hebt. Van die bravoure jochies en die
waren toen al wat ouder en dan werd dat knokken en vechten ook wel wat gemener.
Maar die vier jaar die ik heb meegemaakt die waren toch wel vrij rustig, een beetje
kabbelend ging het voort, zeg maar. Zonder al te veel opzienbarende dingen, geloof ik".
Eventuele conflicten met docenten lopen niet uit de hand. "Eh.. nou niet echt conflicten
want ik ben nou niet iemand die zich echt, nou conflicten uit gaat lokken. Die probeer
je zoveel mogelijk te vermijden tenzij het mij, tenzij ik er zelf ook de dupe van word,
dan wordt het wel anders natuurlijk. Ja goed, je hebt altijd wel onderwijzers waar je
slecht mee op kan schieten, die zijn er altijd tussen, maar niet zo dat ik ze liever niet
zag dan wel".
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Ondanks eventueel zitten blijven, afstromen naar een lager schooltype, staat het belang
van het halen van een diploma niet ter discussie. De ouders hebben erop gehamerd, dat
maatschappelijk succes, en goede baan, redelijk inkomen, vooruit komen, alleen maar
mogelijk is door het halen van diploma’s en liefst zo hoog mogelijk. Secundaire vervolgopleidingen, opleidingen na de leerplichtige leeftijd, zijn dan ook normaal voor
deze categorie. "Nou, het is gewoon zo: Als je ergens aan het werk moet dan zegt
gewoon een half afgemaakte opleiding, zegt gewoon niks. Je moet gewoon diploma’s
hebben. Ten eerste heb je diploma’s nodig om naar een andere opleiding te komen en
daarnaast heb je ze nodig om, nou ja, toch wat aan de slag te komen, vooral nu".
Wanneer er nog geen sprake is van een duidelijke beroepskeuze of als men daarvoor
uitgeloot is, kunnen ze nog naar de HAVO-top gaan. "Men zei toen van: Ja, leer maar
door, want wat zijn er anders voor perspectieven voor toekomst. Ik was zestien, zeventien toen ik van de MAVO afkwam en ik wist eigenlijk toen helemaal nog niet wat ik
wou worden. En toen hebben hun, denk ik, gedacht van: Nou laat ie maar naar de
HAVO gaan. Heeft ie er weer een papiertje bij".
Na hun MAVO/HAVO kiezen ze voor een vervolgopleiding op MBO/HBO-niveau.
Soms speelt bij deze keus het toeval een handje, soms is er sprake van een vrij uitgewerkt toekomstideaal. Het geplaatst worden op hun keuze-opleiding gaat, door uitloting
e.d., soms moeizaam. "En toen (na halen MAVO-diploma), ik wou goed of aan het
begin van de lagere school eigenlijk altijd al naar de sportopleiding. Toen heb ik gekozen voor het CIOS in H. en daar heb ik een toelatingstest voor gedaan. Daar was ik ook
wel doorgekomen. Alleen dan is er gewoon loten en dan moet je net geluk hebben.
Alleen ik had wel de wetenschap als ik het jaar daarop weer de test deed en ik werd
weer uitgeloot eh.. ik kwam er weer doorheen dan werd ik automatisch aangenomen,
dan kwam ik niet meer in het lotingsproces. Dus ik moest gewoon nog een jaar onderdak, nou toen ben ik dus aan het werk gegaan een jaar". "Na de HAVO ben ik naar de
MBO-activiteitenbegeleiding, zeg maar, gegaan. Dat was een vernieuwde opleiding van
bezigheidstherapie, wat inhoudt dat je op gezondheidsverzorgingsinstellingen, gevangenissen, ziekenhuizen en wat ook meer, daar op een afdeling zit of je gaat naar de
patiënten, bewoners toe en je houdt ze met dergelijke eh.. met verscheidene activiteiten
bezig".
Hoewel de meeste vervolgopleidingen dagopleidingen zijn, gaat een aantal, al dan niet
rechtstreeks, naar interne opleidingen in de verplegende sector; een combinatie van
opleiding en werken. "Ik heb eerst een heleboel sollicitaties geschreven, of sollicitaties
hoe moet je dat zeggen, aanmeldingen voor ziekenhuizen die een opleiding hadden. Ik
geloof, dat ik wel dertien geschreven heb. Overal in het land en, nou om maar ergens
in een opleiding te komen". "Daarna ben ik naar H. gegaan. Voor een opleiding MBOV, dat staat voor verpleegkundige. En dat lukte niet helemaal. Het eerste jaar blijven
steken. Nog een keer geprobeerd. Nou, en toen ben ik in tussentijds vertrokken naar A.
Voor een interne opleiding ziekenverzorging".
Omdat deze opleidingen vaak buiten hun woonplaats zijn, gaan ze na verloop van tijd
op kamers of intern wonen. "Eigenlijk vanaf mijn zestiende, zodra ik op het CIOS ben
gekomen, ben ik uit huis gegaan, kwam ik de weekeinds wel thuis en maar ik ben daar
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op kamers gaan wonen. Want het was gewoon de afstand was te groot eigenlijk". Ze
zijn dan niet alleen zelfstandig, maar ook zelf verantwoordelijk, ondermeer voor hun
prestaties. "Ze hadden geen dagelijks toezicht meer op mij en nou, het was iedere keer
weer een evaluatief gesprek, van: Hoe heb je deze week doorlopen en hoe gaat het daar
nou. Hoe gaat het op school. En toen heb ik op een gegeven moment gezegd: Nou, ik
stop misschien wel met deze opleiding".
Over het algemeen maken ze echter hun dagopleiding af. "Het CIOS, heb ik drie jaar
over gedaan. Ook vrij gemakkelijk gehaald eigenlijk. Na die drie jaar heb ik nog een
jaar extra er aan vastgeplakt met nog een ander examenvak. En dat was mijn schoolopleiding eigenlijk".
De interne opleidingen in de verpleging daarentegen worden voortijdig gestaakt. "Nou
daar ben ik dus in opleiding gegaan en eh.. heb ik dus ook niet afgemaakt. Nee, ik ben
daar bijna anderhalf jaar, toen met de overgang naar het tweede jaar eh.., toen ben ik
er uit gegaan". Ze zijn vooral ontevreden over de inhoud van het werk. Deze ervaringen
komen ter sprake in de paragraaf ’Arbeidsmarktoriëntatie’.

10.4 Oriëntatie leeftijdgenoten
Zolang deze jongens nog thuis wonen, overheerst de oriëntatie op het gezin. De vrijetijd is voornamelijk ingebed in het gezin en wordt door de ouders gecontroleerd. "Wij
zijn vrij eh.. misschien wel iets te beschermd opgevoed, denk ik wel. Toch wel op het
huis, huiselijke sfeer dat daar het accent op lag". Ook op de activiteiten buitenshuis
proberen de ouders greep te houden. "Ik vond ze toen wel streng. Vooral, dan bedoel
ik met name het uitgaan. Verder viel het best wel mee hoor, maar ja goed, ik moest
voor mijn zestiende moest ik toch altijd.. voor mijn gevoel altijd redelijk op tijd thuis
wezen en dat was vaak vroeger dan anderen". Een belangrijke overweging daarbij is
dat de vrije-tijd niet ten koste mag gaan van de prestaties op school. "Was vrij gericht
op school, zeg maar. Met naar school gaan en huiswerk maken braaf". "Dus dat was
hoofdzakelijk naar schoolgaan en huiswerk maken en leren".
Wanneer ze ouder worden dan trekken ze vaker op met leeftijdgenoten. De vrije-tijdsactiviteiten komen meer buitenshuis te liggen, maar ook dan weten de ouders wat ze doen
en met wie ze optrekken. De gezinnen zijn relatief open en men kan over en weer bij
elkaar thuis komen met vriendjes. "Als ik dan van school thuis kwam dan kwam mijn
tas in de hoek en dan ging ik weer naar het voetbalveld toe en dan ging ik weer naar
mijn vrienden toe. Ik had wat dat betreft had ik ergens anders een tweede huis. Ook
vaak met eten, weekends, dan ach ja dan was ik bij mijn vriendjes aan het spelen. Dan
at ik daar ook altijd, maar dat was ook geen probleem". Een deel van de vrije-tijdsbezigheden speelt zich af binnen (sport)verenigingen en ook daar is weer sprake van
toezicht. "Ik heb op gymnastiekvereniging gezeten, judo, atletiekvereniging. Muziekschool heb ik ook nog eens op gezeten. Ik heb de wereld aan zwemdiploma’s en sportdiploma’s".

220

Het peilen van de diepte

Het uitgaan en stappen is, als ze nog scholier zijn op het voortgezet onderwijs, vrij
ingeperkt. "Een beetje een eh.. nou toch wel thuiszitter en niet te levendig overal aan
mee doen". "Wij waren niet zo’n uitgaanstype in die tijd, toen we allebei nog thuis
waren. Maar ze hebben ons ook nooit vastgehouden of zo, van: Jullie mogen d’r niet
uit en eh.. regeltje zus en regeltje zo".
Binnen de (functionele) netwerken van vrienden ontwikkelen zich weliswaar meer
hechte vriendschappen, maar deze verlopen weer door verhuizingen, andere schoolroutes e.d. "Ik ging, even kijken.., ik stond in zo verre alleen dat het optrekken met kameraden, dat hield bij één kameraad op. Elke keer weer één. Ik wisselde wel eens van
contacten. In die zin van omgang. De één, ging ik mee naar de natuur. En de andere,
daar deed ik voetbalwedstrijden mee. En dat was zeer beperkt. Ik kan zeggen van: Op
de MAVO had ik drie vaste kameraden". "De groep, die splitste zich inderdaad op en
zo waren de contacten ook allemaal weer weg".
Het belang van een brommer is minder geprononceerd dan bij de vorige typen. "Goed,
een boel vrienden van je krijgen op hun zestiende een brommer van hun ouders. Nou,
die heb ik dus nooit gehad. Heb ik ook geen behoefte aan gehad trouwens. En toen ik
geld had, kocht ik niet een brommer, kocht ik een racefiets dus".
Het ’grote’ omslagmoment in de vrije-tijdsbestedingen is in principe het moment wanneer ze voor hun studie of opleiding op kamers gaan wonen. Ze komen dan met andere
mensen in aanraking, collega’s, studenten, en krijgen te maken met andere levensstijlen
en nieuwe ervaringen. Ook dan blijft hun vrije-tijd overwegend respectabel ingekaderd.
Ze zijn vaak meer toeschouwer dan deelnemer bij experimentele situaties. "Eh.. het
uitgaansleven. En ik denk dat, je kan het noemen wat je eerder op de MAVO en zo niet
gehad had. Dat leerde ik daar wel kennen. Het was gewoon gezellig. Toen zag ik de
gezelligheid er wel in. We gingen niet naar de kroeg om ons te bezatten. Of om idiote
dingen mee te maken. Nee, het ging voor de gezelligheid". "Toen ging ik meer uit, ook
omdat je daar met heel andere mensen in contact kwam, die toch wel veel meer uitgaand waren en dan ging je wel mee, met groepjes van je eigen opleiding, zeg maar".
Het uitgaan blijft vaak ingebed in groepsactiviteiten. "Ik ben daar op kamers gaan
wonen. De laatste twee jaar van het CIOS ben ik volleybaltrainer geweest, naast mijn
opleiding, en dat was donderdag ’s avonds altijd op stap met de hele volleybalploeg
naar een gezellig kroegje toe".
Ze hebben nu meer vrijheid, maar daar gaan ze prudent mee om. "Ja, je was nu gebonden aan acht uur werken per dag, een bepaald eh.., nou ja ritme, bepaald schema en je
moest voldoende rust hebben om dat werk te kunnen doen en daarnaast had je ook
studie. Dus dat gaf een heel andere indeling. Maar daarnaast had je altijd nog wel dat
je een stukje vrije-tijd had zodat je nog eens wat kon doen". Er is weinig behoefte aan
experimenteergedrag. "Maar altijd heel geordend. Nooit, ik kan mij nooit herinneren,
dat ik een crimineel ploegje heb gezeten, die ging donderjagen in de stad. Spullen
vernielen of zo. Nee, dat ging altijd heel geordend".
Wanneer ze in deze fase een relatie krijgen, is het meestal serieus. "Eh.. ik heb er nooit
spijt van gehad dat ik zo snel een vaste relatie heb gehad". Na verloop van tijd gaan
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ze dan samenwonen en verandert voor hen de vrije-tijd van karakter; de invulling wordt
huiselijker en het commerciële uitgaanscircuit wordt ingeruild voor sociale contacten
met vrienden.

10.4.1 Vormen van deviantie en delinquentie
Deze jongens zijn te kenschetsen als respectabel. Ze bezondigen zich bijna niet aan
leeftijdsgebonden vormen van deviantie en delinquentie. Ze zijn weinig betrokken bij
de wat meer ouwehoerende en stoerdere schoolgenoten. "Nou, het was meer een groepje van een man of tien die dan echt wat aan mekaar klitten en als d’r één eh.. nou ver
over de schreef was gegaan. Waren dus ook de eh.. nou ja, de stoerdere, de wat eh..
vechtlustig". Met buurtvriendjes buiten op straat halen ze wel eens baldadigheden uit,
maar deze zijn vrij triviaal. "Kattekwaad ook wel. Niet zo, niet regelmatig. Belletje
trekken is wel eens gebeurd. Dus het is niet zozeer, dat we echt een soort bende in de
straat hadden, die her en der de buurt op stelten zetten". De ouderlijke vermaningen
hebben ze ter harte genomen. "Maar echt moedwillig, opzettelijk de boel vernielen, dat
eh.. daar was ik niet voor. Dat is me ook altijd wel voor gehouden: Dat ik niet opzettelijk de boel moet gaan verruïneren, want dat moet toch weer ergens vandaan gehaald
worden".
Knokken, experimenteren met alcohol e.d. wijzen ze af. Ze hoeven dus ook geen
’macho-reputatie’ te handhaven. "Ik heb nooit geen vechtpartijen gehad, nee. Ik heb een
keer wel eens een ruzie met iemand gehad, maar het is nooit tot een vechtpartij gekomen. Wat dat betreft ging ik de vechtpartij altijd uit de weg". "Ik drink wel alcohol
maar niet veel. Ik hou alles binnen de perken. Ik ben een keer niet goed van geweest
en dat hoeft voor mij niet meer. Ik stap soms zo maar over op wat fris. Ik ben nooit
een zuiper geweest".
Ook met soft-drugs willen ze niet beginnen. "Nee nooit, ook nooit geen behoefte gehad.
Ik heb wel.. mijn grootste vriend toen.., tenminste in het begin, die eh.. die gebruikte
dus wel en de meeste jongens die daar altijd mee waren, vriendenkring, die gebruikten
dus ook wel, maar ik heb er nooit aan mee gedaan. Ja, was gewoon soft-drugs hoor".
Voor sommigen geldt dat ze ook niet in aanraking komen met gelegenheidsstructuren.
"Nooit de behoefte aan gehad. Ik geloof ook dat het komt doordat ik nooit met zulk
soort mensen in aanraking ben geweest, hoor. Dan wordt het je ook niet aangeboden
om te proberen dus. Nou, men zegt dat soft-drugs niet zozeer kwaad kan, dat je daar
wel honderd mee kan worden. Ja, je loopt altijd de kans dat je, ja dat dat hard-drugs
wordt. Dus dat onderscheid is er bij mij wel, maar ik denk: Als je het kan laten dan zou
ik er sowieso niet mee beginnen, sowieso niet eens proberen".
Een incidentele winkeldiefstal daargelaten komt vermogensdelinquentie niet voor. "Ja,
het is gewoon jeugd eh.. spanning, denk ik. Je hebt het eigenlijk niet eens nodig, maar
dan eh.. een stroomdraadje of dat soort dingen. Maar toen hadden we een keer een
cassette en mijn vriend ook. En mijn vriend die werd gecontroleerd door de winkel en
die sloeg aan het praten op het politiebureau en toen moest ik ook nog een keer komen.
En toen zijn we veroordeeld tot vijfentwintig gulden boete. Nou dat was eigenlijk
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meteen in één keer raak. Stom! Grote stommerik was ik (reactie ouders, S.M.) en, maar
voor de rest, ja meer kun je d’r ook niet van zeggen. Het was gebeurd dus je moest het
gewoon aanvaarden". Optrekken met delinquente leeftijdgenoten vermijden ze. "Nee,
vrienden niet. Bekenden wel. Ik ken bekenden genoeg, gewoon vernielerij enzo met
oudjaarsavond enzo, dat wel".
Verdere politiecontacten zijn dan ook afwezig. "Niet dat eh.. voor strafbare feiten. Je
heb als kwajongen wel eens wat uitgehaald en dan kreeg ik wel eens de politie achter
je aan, en ik heb wel eens een bonnetje gehad maar verder niet. Nee hoor, niet voor
ernstige dingen".

10.5 Arbeidsmarktoriëntatie
Hun onderwijsloopbaan is erop gericht een zo goed mogelijke startpositie op de arbeidsmarkt te krijgen. Het belang van diploma’s staat buiten kijf. "Kijk het is steeds
moeilijker... De arbeidsmarkt wordt steeds kleiner en er is steeds meer mensen die dat
werk moeten, dus het aanbod wordt groter voor kleiner arbeid. Dus hoe meer diploma’s
je hebt, tenminste voor een hogere functie dan, ja hoe meer het in je voordeel werkt".
Hun ouders hebben daar altijd op gehamerd. "Dat is voor mijn ouders altijd belangrijk
geweest. Ook nu, nu ik een uitkering heb. Van: Wanneer kun je aan de slag. Ja, dus
met hard leren. Van: Want je moet toch wat geven, er wordt toch wat van je verwacht.
Nou, met hard leren dan red je het wel. En dat heb ik dan gedaan. Nee, heb ik geen
spijt van. Ik heb nooit anders geweten, ja".
Na een meer algemene opleiding op MAVO/HAVO-niveau gaan ze meestal nog naar
een meer beroepsgerichte vervolgopleiding. "Maar op de HAVO komt dan toch wel een
beetje de tijd dat je gaat kiezen voor een bepaalde beroepsopleiding". De verwachting
is daarna aan het werk te gaan. Werken betekent voor hen, naast de gebruikelijke
elementen van geld verdienen als voorwaarde voor financiële zelfstandigheid, en tijdsstructurering, ook zelfontplooiing en maatschappelijk zinvol bezig willen zijn. Werken
impliceert dus maatschappelijke integratie enerzijds en carrièremogelijkheden anderzijds. "Je moet wat te doen hebben. Je moet een taak, in het leven is een taak voor je
weg gelegd. Eh.. opbouwend te zijn en eh.., ja dat is de taak voor mij. Je bent in ieder
geval om te leven en om de maatschappij gaande te houden zodat ook degenen die na
jou komen daar van kunnen profiteren. En daar moet je toch aan meewerken".
Om meerdere redenen loopt het vinden van een baan spaak. Voor sommigen geldt dat
hun opleiding op dit moment op de arbeidsmarkt niet in trek is; voor anderen dat ze
door werkinhoudelijke problemen voortijdig hun opleiding in de verpleging afbreken.
"Toen ben ik definitief tot de conclusie gekomen dat eh.., dat ik mijzelf niet met eh..
de opleiding kon verenigen en toen ben ik er helemaal uitgestapt".
Bij deze respondenten kan eigenlijk niet in strikte zin van een arbeidsverleden gesproken worden. Ze hebben opleiding/werken gecombineerd in de verpleging, stages gelopen, overbruggingswerk gedaan voordat ze geplaatst werden voor een vervolgopleiding,
maar een vaste, meer definitieve, baan hebben ze niet kunnen vinden. "Alleen toen
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was.. werd al een beetje duidelijk dat de subsidiekraan werd al dichtgedraaid, dus het
was steeds moeilijker om aan het werk te komen. Daarna heb ik alleen twee keer in de
zomermaanden werk gehad bij de gemeente L., drie maanden als campingbeheerder.
Dat is vorig jaar geweest en nu werk ik er dus weer, deze zomer. Ja, weer voor drie
maanden".
Door hun moeilijkheden om aan de slag te komen worden nu de waarde en het nut van
het diploma kritisch beoordeeld. Het diploma op zich is vaak niet voldoende. "Alleen
ik denk: Naast de diploma’s is de arbeidservaring is op het moment het belangrijkste
eigenlijk nog. Als je.. ik denk wat dat betreft: Als je aan kunt tonen dat je jaren ervaring hebt en toch de gewenste diploma’s niet hebt, je eerder aan het werk komt dan dat
je een diploma, het juiste diploma, en geen ervaring. Maar toch ik denk, dat diploma’s
belangrijk blijven".
Ze ontdekken dat ze, ondanks hun vele sollicitatie-inspanningen, gaan behoren tot het
leger van de langdurig werklozen. "Maar daar kom je al eh.., steeds meer kom je d’r
achter, dat dat gewoon niet voldoende is en dat dat toch ergens een obstakel vormt. En
dat je dan wel nog eens voor, inderdaad eh.. zeer ongeschoold werk in aanmerking
komt. Hoef je niks mee te brengen eigenlijk". "In die twee jaar heb ik een kleine
tweehonderd sollicitaties weggedaan. En altijd nul op het rekest. En niet alleen in het
Noorden, want men zegt: In het Westen solliciteren, daar is altijd kans op werk. Maar
dat viel ook tegen hoor, want daar staan ze ook niet om je te springen. Echt aan de
lopende band. En in het begin schrijf je natuurlijk heel dapper. Ja dan ach, het is de
eerste keer dat je werkloos bent, dus er zal wel weer wat komen. Dus dapper schrijven,
maar later werd dat toch altijd wel drie keer in de week, ja".
Ook bij hen wordt de lengte van de werkloosheidsperiode steeds meer een handicap.
De gronden waarop men wordt afgewezen zijn steeds minder goed te achterhalen.
"Vaak, vaak denk ik toch dat het ook de ondergrond is, de opleiding en inderdaad een
heleboel baantjes waar je op schrijft dat eh.. hebben ze tegenwoordig de kennis nodig,
de ervaring en die mist. Ik bedoel: Dat je dus niet werkt dus kun je geen ervaring doen
en ze vragen vaak veel jongere mensen als dat jij bent. Ik zit ja nou in een groep die,
ja die niet meer concurrerend is, hè. D’r zijn mensen die zijn veel jonger, dus veel
goedkoper". Solliciteren kan, naast het verplichtend element, een meer ritueel karakter
krijgen. "Ik ben evengoed door blijven solliciteren, ja schoenendoos vol met die rommel. Maar op een gegeven moment, ik ben niet echt heel optimistisch meer. Je schrijft
gewoon ook min of meer omdat het moet, hier van deze club (de Sociale Dienst, S.M.)
en eh.. op het laatst denk ik toch al haast: Ja, ik krijg het toch niet en als je dan nog
eens een keer een oproep krijgt voor een gesprek dan is dat al een hele beoordeling
vind je, omdat je dan toch in ieder geval bij een club hoort waar hun wat in zien. En
dat is dan eh.. wel weer positief, dat ik eh... Wat ik heel negatief vind bij sollicitaties
is dat, heb ik al een paar keer gehad, dat als jij dan schrijft, je neemt de moeite om een
uitgebreide, of uitgebreide, maar toch een beknopte sollicitatiebrief te schrijven en je
krijgt nul komma nul antwoord. Helemaal niet, geen telefoon, geen niks. Dat vind ik
eh.., nou dat vind ik wel zo storend. Als je zo, als je zelf de moeite neemt om hun
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bericht te doen en over jezelf en ze nemen niet eens de moeite om zeventig cent plus
wat papier terug te sturen, dat vind ik erg frustrerend".
Tijdens hun werkloosheid kan men tijdelijk werk gaan zoeken. "Ik zeg: Ik ga wat doen.
Toen heb ik gezegd van: Ik ga vrijwilligerswerk doen. Ik ga alvast een stageplaats
zoeken. In het eerste studiejaar was dat, in het voorjaar. En toen ben ik in het tweede
leerjaar begonnen met de stage daar". Het doen van vrijwilligerswerk kan een andere
optie zijn. "Ja, omdat je dus zeeën van tijd had, zeg maar. Of toen zat ik weer zo’n
beetje een half jaar echt thuis en toen stond dat in de krant. Denk ik eh..: Doe dat. En
ook omdat het dus bij zwakzinnigen was, vond ik dat ook het mooiste".
Hoe leuk en boeiend het vrijwilligerswerk ook mag zijn, het biedt weinig perspectief
op langere termijn. "Ja goed, ik verdien er eigenlijk niets mee, was dagen met voetbal
bezig, met jeugdopleiding en alles en dat vond ik gewoon verschrikkelijk leuk werk.
Alleen ja goed, het brengt geen geld in het laatje en ik wil wat dat betreft toch een
stukje vastigheid in inkomen en sociale zekerheid hebben". Ditzelfde geldt voor tijdelijk
werk, uitzendwerk, waar weinig uitdaging aan verbonden is. "Ik heb zelf ontslag genomen omdat ik dus na drie maanden toen eh.., nou had ik het wel bekeken daar (garagebedrijf, S.M.). Kwam steeds meer op m’n nek. Moest steeds meer dingen wat ik moest
doen en onzinnig werk. En dat kwam steeds meer naar voren en toen dacht ik van: Nou
dan ga ik mijn tijd so wie so beter besteden. Ik steek even wat informatie naar binnen
door middel van een cursus".
Werken met behoud van de uitkering is voor hen niet een reëel alternatief op langere
termijn. "Nou heb ik wel eens over nagedacht (vrijwilligerswerk met behoud van uitkering als alternatief voor reguliere baan, S.M.), maar ik kan me niet voorstellen dat ik
tot m’n, dat ik nog tientallen jaren of zo op die zelfde afdeling blijf. Dan loopt het echt
uit de spuigaten natuurlijk. Want je blijft er toch in een, ja in een bepaald straatje blijf
je zitten". Als vrijwilliger tel je noot helemaal mee. "Ondanks het feit dat je, hoeveel
vrijwilligerbaantjes je ook doet, je hebt echt nooit de status van een echt werkend
iemand. En dat kon ik heel duidelijk merken, en de hele omgeving die straalde dat ook
af hoor".
Aan toekomstig werk blijven ze de eis stellen dat het een volwaardige en volledige
baan is. Met een part-time baan schieten ze financieel niet veel op. "Tegenwoordig met
die herziening van het sociale stelsel, zou ik een baan krijgen dan moet ik m’n vriend
gaan onderhouden, dus dan moet d’r sowieso een redelijk betaalde baan zijn. Anders
ga je desnoods er misschien nog wel op achteruit ook, financieel gezien dan. Dus daar
ga je nu naar kijken. Dus een baan voor vijftien uur, daar ga ik niet op schrijven. Dat
heeft geen nut".
Wanneer ze er niet in slagen een redelijke part-time of voltijdse baan te vinden dan is
dat voor de meesten een reden om uit te kijken naar andere opleidingsmogelijkheden.
"Ik was overal onbevoegd in. Ik had alleen maar MAVO-diploma. Vroegen ze van: Wat
wil je dan doen? Nou, ik wil me wel oriënteren op een verdere opleiding. Ik weet
alleen niet wat. Dus ik ben bij het arbeidsbureau intussen een beroepskeuzetest aangegaan. En in tussentijd deed ik uitzendwerk. Dus ik had wel het idee van: Ik moet weer
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iets doen. Ik kan niet altijd op kamers blijven. Van een uitkering. Want dat had ik
inmiddels ook wel gezien. [..] Eh.. (uitslag beroepskeuze test, S.M.) dat ik toch wel in
de gezondheidszorg moest blijven, en dat ik daar maar iets in moest zoeken. Nou, ik
zeg van: Dat wil ik niet meer. Daar heb ik slechte ervaring mee. En ik wil iets anders".
Ze hebben de pech dat de opleiding waarin ze hun energie hebben gestoken op de
arbeidsmarkt weinig in tel is. Hun werkloosheid is veelal het onbedoelde gevolg van
deze keus. "Je kiest voor een bepaalde richting en eh.. daar kom je op een gegeven
moment en dat is dan eigenlijk een betaalde studie en dus dat zie je dan helemaal wel
zitten en eh.. daar denk je dan dat je eh.. dan dat dat het ook wordt, dat dat het blijft
zeg maar. En dat wordt het dan niet [..] Ik had altijd gedacht dat je wel, wel werk zou
hebben en dat je daar naar zult gaan leven en dat is toch wel anders gelopen en dan
moet je je weer aanpassen, tot dat je weer een baan hebt".
Als ze hun middenklassepositie willen handhaven, dan is een heroriëntatie op een nieuw
beroep onontkoombaar. "En ik heb dus nu ook voor mezelf wel besloten dat eh.. krijg
ik geen baan dat ik een eh.., ook al heb ik wel een baan, laat ik zo zeggen, dat ik toch
wat begin met MEAO, alsnog weer oppakken bijvoorbeeld een volwassenenopleiding.
Als ik geen baan krijg doe ik dat geheel, twee jaar lang en anders doe ik het in de
avonduurtjes wel. En dat moet dan maar met of zonder toestemming van deze club
(Sociale Dienst, S.M.) hier, want dat gaat niet altijd even makkelijk. Ja, je moet ergens
voor kiezen". Hun aspiraties blijven gericht op werk met een zekere inhoud en bevrediging. "Eh.. niet te eentonig werk, werk met toch wel vrij veel afwisseling. En het liefst
toch wel een beetje op administratief gebied en als er wat automatisering bij komt
kijken is het helemaal leuk natuurlijk. Ja, dus eigenlijk toch wel wat meer een kantoorbaantje. De wat beter betaalde baantjes, daar heb ik toch wel meer oog voor. Ja, maar
die tref je bijna nergens meer aan. Ja, dan moet je al heel wat eh.. van te voren gedaan
hebben en wat ik dus in mijn jaren niet gedaan heb, studie". De meesten zijn dan ook
ten tijde van het interviewen bezig met een nieuwe studie. Degenen met een voltooide
’beroepsopleiding’ vertonen nog steeds een actief sollicitatiegedrag, maar beginnen in
te zien dat de realisatie van het door hun gewenste beroep danwel een baan op vergelijkbaar niveau wel eens moeilijk zou kunnen worden. "Ik stuur, wat dat betreft heb ik
eigenlijk van het begin al gedaan hoor, niet alleen op banen waar ik de opleiding voor
heb, maar ook gewoon daarnaast wat mij een beetje lijkt. Administratieve banen of wat
dan ook, daar schrijf ik toch op. Alleen ja goed, je hebt er geen opleiding in dus je valt
dan toch vaak buiten de boot. Administratief werk, vertegenwoordigerswerk wil ik nog
wel eens op schrijven, van iets wat mij dan wel toe lijkt. Es kijken, waar heb ik nog
meer op geschreven. Nou ja goed, ik heb bijvoorbeeld op een beheerder van zwembad
en sauna in recreatiepark geschreven. Nou goed, je hebt wel een beetje in die richting
opleiding gehad maar nooit helemaal".
Zij zitten nu kortom in een herafwegingsfase: stug door blijven solliciteren, naar andere
functies solliciteren of een nieuwe opleiding gaan volgen. Een consequentie van de
laatste optie kan zijn dat de uitkering tijdelijk wordt verlaagd wegens onvoldoende
beschikbaarheid. "Ik moest even een paar procent inleveren voor een bepaalde tijd maar
eh.. daar konden zij ook niet onderuit omdat het, ja daar staat een bepaalde strafkorting
staat daar op. Nou en die kreeg ik dus ook".
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Ook in dit heroverwegingsproces blijven ze zich actief op de arbeidsmarkt oriënteren
en kiezen ze voor een gerichte, nieuwe beroepsopleiding. "Nou ik vind een beroepsopleiding vind ik sowieso noodzakelijk, denk ik wel hoor, anders kom je... Nou, ik kan
niet zeggen dat ik nou zoveel succes heb met sollicitaties maar eh.., maar met een
gerichte opleiding heb je volgens mij toch wel meer kans als dan zeg maar alleen de
HAVO of een LTS, MTS, zeg maar". Bijkomende voordelen kunnen zijn dat het volgen
van een nieuwe opleiding een zekere tijdwinst en een andere status geeft. "Dat ik weer
naar school moest, dat vond ik juist helemaal niet erg. Nee, dat vond ik juist.., dat was
anders wel ideaal hoor om weer eh... Nou, ik kwam dus, ik had een paar jaar academie
en verder eh.. ja, hoe moet ik dat nou een beetje eh.. zonder dat het meteen een beetje
discriminerend klinkt. Want mijn hele omgeving, die is ook zo, die hadden ook allemaal gestudeerd en die verwacht dat ook zo". Men is voorlopig bezig en na afloop zien
ze dan wel verder. "Dat vind ik voldoende argument om dat inderdaad ook te doen. En
dan kan ik bijvoorbeeld ook een HBO, wat ik in het vooruitzicht heb, om dan een
andere stageplaats te nemen. Of een betaalde baan".
Een ander punt is dat ze hun werkloos-zijn door de oriëntatie op een nieuwe zingeving
ook beter kunnen relativeren. "Als je jezelf positief opstelt dan ondervind je weinig
nadelige gevolgen, denk ik. Ja het financiële vlak dan en de vastigheid, dat is het enige
natuurlijk, maar eh.. psychisch gezien en sociale contact, dat ligt puur aan je zelf, denk
ik. Je kunt er zelf wat van maken en je zult er zelf wat van moeten maken".

10.6 Huwelijksoriëntatie
Voor hen is het een normaal gegeven een gezin te stichten dan wel met een partner te
gaan samenwonen. Hun partners komen uit dezelfde middenklassemilieus en hebben
vergelijkbare opleidingen gehad. Hun gezinsideaal stoelt op de rol van de man als
(hoofd)kostwinner, zeker in de gezinsfase met jonge kinderen, met als latere mogelijkheid de tweeverdiensituatie. Nu ze werkloos zijn moeten ze hun positie herdefiniëren.
Omdat ze in hun opvoeding vrij emancipatorisch opgevoed zijn, stuit de gedachte van
kostwinnerswisseling, net zo als het tweeverdieners-arrangement, niet op bezwaren.
"Voor mij eh.., voor mij maakt dat niet uit. Maar ergens wil ik wel gewoon werk
hebben of zo, maar dan zou ik dus gewoon zelf de huishouding draaiende moeten houden. Dat heb ik dus ook een periode gedaan heb, toen zij nog naar (administratieve
baan bij bouwbedrijf, S.M.) ging". Op zich zien ze de werkloosheid en uitkeringssituatie niet als een beletsel om te gaan samenwonen en eventueel kinderen te krijgen.
"Werkloosheid maakt mij niet uit. Kijk, ik trouw niet met iemand vanwege een baan.
Als zij dus een volledige baan kan krijgen dan zal ik dus thuis moeten blijven. Hebben
we ook al een tijd over gehad van: Als jij werk kunt krijgen dan neem jij werk aan en
dan blijf ik thuis zitten. Zij wou dus ook eerst beslist werken. Zij is dus nu wel zo van:
Nou goed, ik ben liever gedeeltelijk thuis dan een volledige baan te hebben. Zij wou
dus wat dat betreft toch wel zo veel mogelijk voor het gezin thuis zorgen en vandaar
dat hebben we ook wel gezegd van: Als jij werk kan krijgen, pak jij het wel, maar ik
blijf wel solliciteren".
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Het moeten leven van een uitkering houdt niet in dat ze van mening zijn, ondanks
allerlei problemen, dat ze het nemen van kinderen moeten uitstellen. Met een betaalde
baan zou alles evenwel makkelijker zijn verlopen. "Een gezin is wel mogelijk, ja. Nou,
het hangt ergens wel samen, maar ik denk dat het een eh.., dat het toch wel goed is dat
je een baan hebt en dan een gezin, want dan heb je toch een vast stukje in je leven en
al is het alleen maar het ritme en eh.. het leven leidt, totdat je uit huis bent en omdat
je een heel andere financiële kant hebt, dus je kunt het gezin heel anders opbouwen,
zonder altijd alleen maar eh.. aan zorgen te moeten denken: Hoe dit, hoe dat? Ik denk
dat een baan wel makkelijker is dan. Ja, je kunt dit ook als een baan beschouwen
natuurlijk en eigenlijk heb je ook een inkomen, maar met een baan d’r omheen, ik
denk, dat het toch een heel ander patroon geeft". "Ja, op zich kan het wel natuurlijk
(gezin stichten, S.M.). Ik heb het zelf ook gedaan dus eh.., maar ja eh.. het gaat toch
makkelijker vanuit een baan. Het is niet onmogelijk, nee".
Het gedwongen thuis moeten zitten, de krappe financiële situatie e.d. brengen uiteraard
wel meer spanningen met zich mee. "Met m’n vrouw heb ik niet echt problemen, maar
dat je eh.. nou wat prikkeligheid krijgt omdat je toch altijd weer voortdurend bij mekaar
zit. Je gaat wat te veel dingen van mekaar zien en dat wekt wat irritatie en eh.. dat zie
je dan steeds vaker en dan wordt het toch iets erger en dat kan wel eens een beetje tot
een conflict uitlopen, zeg maar. Komt gewoon omdat je nou voortdurend bij mekaar
bent en dat is niet altijd goed".

10.7 Klasse-oriëntatie
In vergelijking met de vorige typen uit verschillende segmenten van de arbeidersklasse,
is het ’klassebewustzijn’ bij deze mannen nog minder geprofileerd. Ze rekenen zichzelf
tot het brede maatschappelijke midden. "Ach, je hebt verschillende groepen mensen heb
je gewoon en je hoort in een bepaalde groep hoor je thuis. Maar nee, ach wat dat
betreft is iedereen, ja iedereen is verschillend natuurlijk. Ja, moeilijk te zeggen (tot
welke groep respondent zich zelf rekent, S.M.). Eh.. ik zeg maar: De normale groep,
de grote middenmoot".
Hun ’wij-zij’ denken is minder gepolariseerd langs klasselijnen, maar berust eerder op
het onderscheid respectabel - niet-respectabel. Hoewel ze geen uitgesproken klassebesef
hebben, voelen ze zich toch anders dan bijvoorbeeld arbeiders. Eigen ervaringen,
bijvoorbeeld opgedaan bij een tijdelijke baan, spelen daarbij een rol. "Dat is eigenlijk
min of meer, dat je niet in die eh.. ja die levensstijl past, zeg maar. Meer, het is toch
een bepaald slag volk. Daar moet je bij horen hè. Die humor en eh.. het praten wat zij
hebben. Ja, ze zijn erg geobsedeerd door allerlei eh.. vrouwen die rondlopen en loeren
allemaal en rare praat erover en eh... Dus daar val je een beetje buiten de boot. Eh.. ik
ben, nou wat netter, wat strevender. Toch eh.., je probeert wat meer bij, nou ja, Jan
modaal te komen. Je probeert je netjes te houden en ik denk dat ik daar toch wel een
beetje in verschil. Ze zijn nou wat nonchalanter".
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Onderdeel van hun klasseoriëntatie is het streven naar een goede maatschappelijke
positie. Hun werkloosheid is naar hun idee grotendeels door externe maatschappelijke
omstandigheden te verklaren en stoelt niet op een gebrek aan eigen inzet om aan een
baan te komen. "Ach het heeft natuurlijk met de economie te maken. En eh.. nou ja
goed, er komt gewoon minder werk. Goed en er is natuurlijk wel een categorie, die
vindt het wel prima. Die hoeft niet aan het werk, dus die zal ook geen werk zoeken.
Kijk, er zijn natuurlijk een aantal banen die heel moeilijk te bezetten zijn en dat heeft
natuurlijk te maken met mensen die een bepaalde richting kiezen. Dat er niet genoeg
van een bepaalde opleiding af komen, daar heeft het natuurlijk ook mee te maken, maar
ik denk dat het grotendeels met de economie te maken heeft. Dat heeft zijn ups en zijn
downs".

10.8 Conformisme-oriëntatie
Bij dit type kunnen we spreken van een voortzetting van het discours van het ouderlijk
milieu. Waar nodig moderniseren deze jongeren dit discours. "Ik geloof dat ik, dat het
toen wel tijd was om uit huis te gaan. Toen was ik ook bijna twintig, geloof ik, en dan
ga je je ook ergeren aan je ouders, hoe ze leven en wat ze doen. Voel je je wat te oud
om door hun je leven te laten leiden, zeg maar". Maar ook dan blijven de centrale
waarden van dit discours waarmee ze zijn opgevoed, hun geldigheid houden. Hun
conformisme uit zich in een respectabel leven. Daardoor zijn ze niet alleen geïntegreerd
in hun leefwereld, maar ook in maatschappelijk opzicht. Deze dubbele binding vindt
zijn vertaling in een streven naar een ’gesetteld’ leven. Daarin is geen plaats voor
delinquentie/deviantie. Niet alleen op morele gronden wordt dit afgewezen, maar ook
op pragmatische. Ze hebben kortom teveel geïnvesteerd in de institutionele samenleving
om deze investeringen op het spel te zetten. Hun burgerlijke en respectabele levensstijl
sluit in cultureel opzicht aan bij dat van de gevestigde middengroepen, alhoewel zij op
consumptief niveau logischerwijze een stapje terug hebben moeten doen.
Levensstijlen die daarvan afwijken, worden veroordeeld. Het eigenmachtig optreden van
krakers, ook al zijn er rechtvaardigingsgronden, keuren ze af. Er zijn volgens hen wel
andere alternatieven. Verzet tegen ontruiming e.d. mag met harde hand de kop in
worden gedrukt. "Ik vind dat het (kraken, S.M.) niet moet. Ik vind het woningbeleid
moet dan wel aangepast worden, want dat is inderdaad erg frustrerend voor mensen die
eh.., voor jonge mensen die eigen woning zoeken en daar enorme panden leeg zien
staan, terwijl ze daar zouden kunnen wonen. Of gewoon, zelfs woonhuizen die leeg
staan en ze kunnen d’r niet inkomen omdat de eigenaren daar geld voor vangen door
eh.., voor verkoop of door alleen maar leeg te laten staan en de grond duur te laten
worden. Maar dat neemt niet weg dat je dan een andermans woning of pand mag gaan
bezetten. Ik vind dat je die d’r ook inderdaad met harde hand d’r uit mag trappen en
daar zou ik eigenhandig graag aan mee willen doen".
Ze vinden het permissieve en tolerante klimaat in Nederland te ver doorgeschoten. In
hun ogen zijn allerlei ontwikkelingen betreffende de orde en veiligheid alarmerend.
"Wel eh.. bedreigend, zoals sommige dingen, nou ja gebeuren, maar dan vind ik ge-
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woon de wetgeving, dat de wetgeving daarin tekort schiet. Nederland is haast een
luilekkerland voor, voor misdaad hè, op heroïnegebied en eh.. noem maar op". In het
verlengde daarvan zijn ze van mening dat de politie grotere bevoegdheden moet krijgen
en de gevangenisstraffen langer mogen worden. "Ik denk dat ze (de politie) heel duidelijk nodig zijn. Alleen ja goed, zoals ik pas ook al gezegd heb, ze zijn mij veel te
makkelijk. De politie mag tegenwoordig niks meer. De politie is wel nodig, alleen er
zullen andere regels voor hun moeten komen gewoon. En ik snap wel, je moet natuurlijk niet een dictatuur krijgen en de politie moet niet te veel recht krijgen, dat op een
gegeven moment de politie maar doen en laten kan wat ze zelf wil. Zo moet het ook
niet wezen natuurlijk. Maar zo als het nu gaat dat kan natuurlijk niet, want het werkt
gewoon een stukkie misdaad in de hand". "Ja kijk, de mensen mogen natuurlijk een
boel vrijheid hebben en eh.. hoe meer vrijheid hoe beter natuurlijk. Alleen er moet geen
misbruik van gemaakt worden en dat en ja, die trend zet zich nu steeds meer door. Er
wordt misbruik van gemaakt. Nou ik denk toch dat je dan die vrijheid een beetje moet
inperken, ondanks dat je in een democratisch land leeft. Kijk, je kunt wel democratisch
zijn maar ja... De minderheid moet niet de macht krijgen natuurlijk".
In allerlei thema’s komt aspecten van dit repressieve en punitieve model terug: voetbalvandalisme, de kleine criminaliteit, het misbruik van uitkeringen. "Ik vind dat je die
(’hooligans’, S.M.) gewoon pertinent moet weigeren en als ze daar de boel gaan kapot
maken, dan is er geen stok hard genoeg om ze daar weg te meppen. Is misschien wel
heel cru, maar eh.. ze komen daar voor plezier en als ze plezier op die manier weten
te vergallen voor anderen, dan eh.. moet daar gauw een hard eind aan gemaakt worden". "De kleine criminaliteit, tot hoe klein is dat? Ik vind dat je, ja je moet ook ergens
beginnen en eh.. van kleine criminaliteit komt grote criminaliteit en eh.. ja, dat moet
je bij de bron aanpakken en dat is vaak bij de kleine crimina.. criminelen, jeugd, ja en
dat je dat toch meteen moet bestraffen".
Tegen oneigenlijk gebruik en misbruik van uitkeringen zijn ze sterk gekant. "De werklozen die echt werkloos zijn die willen wel werken, die solliciteren ook wel. Die zorgen
wel dat ze aan een baan komen. D’r zijn ook werklozen die gewoon, dat om zo te
blijven leven, dat vinden ze best. Die vinden niet dat ze eh.. hoeven te werken. Want
waarom zul je gaan werken als je het geld zo krijgt? En dat vind ik een slechte instelling en die zouden ze dus iets moeten minderen. [..] Ik denk dat daar eh.. toch wel een
aanzienlijk deel van is, die op die manier profiteert. Ik denk, dat het toch al gauw
tussen vijftien of twintig procent van werkelozen is, die profiteert".
Zelf delinquentie plegen is eigenlijk een uitgesloten mogelijkheid. Ze zijn bang om
aangehouden te worden, vrezen voor verlies van reputatie en voorts zijn er ook morele
bezwaren. "Om aan geld te komen? Nou voor mezelf kan ik dat (stelen of jatten, S.M.)
me niet voorstellen om op die manier aan geld te komen. Ik zou dat zelf nooit doen.
Als je eenmaal op dat peil, nou zit, zeg maar, ja je verlaagt je ook bijna, want je krijgt
er toch een bepaalde naam voor, door en dan kan het die persoon niet zoveel schelen
hoe de maatschappij tegenover hem, tegen, ja tegen aankijkt of denkt. Ze doen dat
gewoon om ook echt om het geld of voor andere dingen, maar ik kan me moeilijk
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voorstellen om op die manier, ja je geld maar zien te verbreiden". "Nou dat (stelen,
S.M.) is ook een manier natuurlijk. Zij zullen het doen om bepaalde dingen eh.., ik kan
het me wel voorstellen dat het gebeurt. Ik zou het zelf nooit doen want dat, dat eh..
nee, daar ken ik mezelf niet toe verlagen. Dat zie ik mezelf gewoon niet doen om geld
te gaan jatten, dingen te gaan jatten. Als ik het gewoon kan betalen dan, dan doe ik dat
veel liever, ook al moet ik daar soms weer iets anders opzij leggen. Maar ik kan me
wel voorstellen dat er wel eens bepaalde groepen zijn die eh.., ja die toch wel gaan
jatten om dan toch maar aan hun bepaalde luxe dingen te komen, die ze graag willen
hebben en het op een andere manier niet kunnen verwezenlijken. Nou minder socialen,
die dan eh..". Hoewel ze zich situaties van mensen kunnen voorstellen waarin het
plegen van delinquentie wellicht onvermijdelijk is, blijven ze een dergelijke oplossing
afkeuren. Daarvoor straffen vinden ze terecht. "Eh.. ik kan het mij wel een beetje
voorstellen. Alleen het komt wel voor dat ze door hun eigen schuld dat ze slecht met
geld omgaan. Maar ik kan mij voorstellen, als je niet rond kan komen ja, dat je op een
gegeven moment wat, ja op andere manieren probeert te krijgen. Alleen ik keur het niet
goed. En ik vind zo één moet ook aangepakt worden, dat wel. Wat dat betreft vind ik
gewoon de rechtsstaat binnen Nederland, vind ik gewoon veel te slap. Het wordt gewoon in de hand gewerkt".
Zwart werken komt bij dit type nauwelijks voor, maar kan bij anderen, binnen redelijke
grenzen, worden getolereerd. "De maatschappij doet het gewoon dat die mensen wat
gaan vinden. Ze korten en ze korten maar. Ja, het heeft natuurlijk ook zijn grenzen wel,
met fraude enzo, al meer. Ik denk wel, dat als mensen zwart werken op zich dan eh..
om er iets bij te verdienen naast hun uitkering, dat ze anders een kwart mogen houden,
ja daar kan ik ze wel gelijk in geven". Fraude wordt wel resoluut afgewezen. Naast
factoren als aanbod/gelegenheid spelen bij henzelf vooral de vrees voor betrapping en
de eventuele consequenties voor de uitkering een rol om zich niet in te laten met zwart
werken. "Je denkt er wel over na, maar ja het moet zich ook aanbieden natuurlijk. Het
moet dan niet echt een dagtaak zijn of zo. Ik denk dat ik misschien een keer wel eens
bij iemand gevraagd wordt voor een weekje in de tuin of zo, voor zeg maar honderd
gulden, dus niet zoveel, dan zou ik dat zeker niet opgeven. Nee, als ik langer zou
werken, dan denk ik dat ik het toch wel op zou geven. Dat ik toch niet de eventuele
kans dat je gesnapt wordt, dat ik die niet zou willen lopen. Nou nog niet eens die
pakkans op zich, maar gewoon die rottigheid die je daarna krijgt, dat ze je gaan korten
en zo". In hun perceptie is het gewoon te riskant. "Zolang ik een uitkering heb, heb ik
mij daar niet aan gewaagd, want dat risico is mij gewoon te groot. Je wordt gewoon
gecontroleerd. Ik kan wel een paar centen meer krijgen als ik wil, maar dat risico is mij
gewoon te groot".

10.9 Maatschappelijke en culturele oriëntatie
Zoals we al hebben gezien zijn de respondenten van dit type tamelijk actief. Ze zetten
zich in bij het vrijwilligerswerk en/of volgen een vervolgopleiding. De invulling van
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de vrije-tijd is nu minder commercieel gericht. Het belang van jeugdsubculturen, ook
als identiteitsverlener, is daarmee verschoven. Het fungeert nog wel als oriëntatiekader,
maar niet meer als onmiddellijke context van de vrije tijd. (uitgaan, kleding, muziek).
Voorop staan nu de sociale contacten met vrienden en familie. "Maar over het algemeen
genomen over die vijf, drie jaar (werkloos zijn, S.M.) dan eh.. kan ik me niet echt een
werkloos iemand voelen, omdat er dus ja ondanks dat we werkloos zijn, allebei toch
een heel druk leven leiden en dan vooral sociaal leven".
Mede door hun opvoeding nemen ze ook deel aan de zogenaamde ’hogere vormen van
cultuur’. Er wordt niet alleen meer gelezen dan bij de eerder behandelde typen, maar
ook selectiever tv gekeken. "Nou praktisch alles. Het is niet dat ik van een schrijver of
bepaald genre van misdaadromans hou, niet zozeer. We hebben heel wat boeken thuis
en ik ben lid van de bibliotheek. En ik probeer eigenlijk wel een beetje alles te lezen
wat er leesbaar is. Kranten, Leeuwarder Courant. Heere Heeresma en Hannah Green
heb ik wel thuis en Simone de Beauvoir. Dat is een heel breed, ja breed scala van
boeken die ons toch wel interesseren". Juist voor werklozen geldt dat ze moeten bijblijven. "De krant lees ik elke dag. Die lees ik ook altijd heel uitgebreid. Daar krijg ik zelf
altijd naar mijn kop vanwege dat ik veel te lang de krant zit te lezen. Maar ik vind het
gewoon: Nou ja goed, je bent niet aan het werk, moet je toch ook een beetje... moet
je veel meer op de hoogte blijven dan normaal. En ik vind toch ook wel: Je moet een
beetje weten van wat er in de wereld omgaat".
Tv is meer dan alleen maar amusement en ontspanning, maar heeft ook een informatieve en opiniërende taak. "Nou, we kijken niet alles wat er maar is, zeg maar. Het zijn
veel informatieprogramma’s toch wel hoor. Van de IKON is wel vrij goed. Toch wel
vrij realistische dingen. Allemaal kwizzen, daar zijn we niet zo gek op, al die dingen.
Nou goeie speelfilms die zijn altijd wel de moeite waard". "Leuke speelfilms die we
dan uitkiezen, wat ons dan wat lijkt in de gids. Soms kijken we wel eens naar een
actualiteitenrubriek, maar ja dat kondigen ze altijd pas van tevoren aan wat ze uit gaan
zenden, dus dat hangt er van af. Of het interessant is, ja of nee. Journaal dat kijken we
toch eigenlijk wel vast, als het een beetje kan. Het acht uur journaal dan".
Hun belangstelling voor muziek is doorgaans vrij breed ontwikkeld. "Nou, dat is ook
weer zo als met die boeken. ’t Is klassiek tot pop en reggea. Jazz iets minder. De dagelijkse popmuziek op de radio, een beetje sfeer muziek eh.. instrumentaal, vocaal, alles.
Nou ik hou erg veel van, hoofdzakelijk ja, heel veel van klassiek, dus dat kan ik wel
nummer één noemen".
Hoewel ’cultuur’ belangrijk is, vormt het nu toch een bestedingssluitpost. Ze zouden
wel meer geld willen uitgeven aan boeken, hun installatie, lp’s dan wel cd’s, een concert bezoeken, maar ze moeten budgettaire afwegingen maken. "Ik bedoel: Dat vind ik
wel mooi, zo’n stereo-toren. Maar eh.. ja, nou om mijn geld daar nou aan te besteden,
nou nee. Dan heb ik ook wel lang weer andere dingen, waarvan ik denk: Nou, dat moet
en dat moet en dat moet".
Uitgaan in de vorm van het bezoeken van culturele manifestaties kunnen eveneens
minder vaak dan ze graag zouden willen. "Echt gewoon gezelschappen van eh.. commerciële gezelschappen dat niet. Kan ik ook niet naar toe, gewoon niet betalen, ook al
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zou ik ze willen zien". Willen ze daarnaar toe dan moeten ze en bewuste keus maken.
"Toneel wel. Als het financieel kan dan hebben we abonnement hier op de schouwburg.
Meestal bestellen we dan vier voorstellingen per seizoen en dat is toneel of ja muziek,
ballet hebben we gehad".

10.10 Democratisch-politieke oriëntatie
Deze jongeren hebben, via thuis en het onderwijs, over het algemeen een redelijke
scholing en bijbehorende ’politieke’ socialisatie achter de rug. Hoewel tijdelijk wellicht
wat geradicaliseerd, ondermeer door werkervaringen, het ’studentenleven’ behoren ze
nu tot het brede midden en zijn ze in principe gezagsgetrouw. Toch zijn ze over meerdere aspecten ontevreden. Zo vinden ze dat de politiek haar verantwoordelijkheid niet
voldoende neemt, de tweedeling in de samenleving toeneemt, criminaliteit een ernstig
probleem is. In hun uitspraken zien we dat ze Nederland nog steeds een democratie
vinden en dat ze zich positief uitspreken over de verzorgingsstaat. Daartegenover staat
ook het gevoel dat deze verworvenheden onder druk staan en steeds meer onder druk
zullen komen te staan.
De legitimiteit van de politiek staat bij hen onder druk. Naar hun mening overheerst te
veel het partijbelang en het eigenbelang. "Nou, ik denk dat de overheid natuurlijk wel
bepaalt wat er gaat gebeuren, maar de overheid is niet het volk. Het kan veel beter en
de partijen die zitten... Ik krijg ook het idee, dat de meeste mensen er meer voor henzelf zitten dan echt voor het volk dat achter hun zit. Er wordt een mooi praatje gehouden bij de partijverkiezingen en dat wordt lang niet allemaal na gekomen gewoon. En
dat weten ze zelf van te voren ook wel, dat ze dat niet na komen". De politiek wordt
tot op zekere hoogte irrelevant. Ze volgen de ontwikkelingen meer selectief; de eigen
positie staat daarin centraal en wat de behartiging van hun belangen aangaat, zien ze
weinig gebeuren. "Ik hou mij er wel mee bezig. Gewoon in grove lijnen probeer ik mij
er wel duidelijk voor te interesseren en op de hoogte te blijven. Wat dat aangaat vind
ik ook het sociale stelsel kan gewoon veel en veel eenvoudiger. Waardoor het ook veel
minder geld kost. Dat is ook een stukje partijpolitiek, de mensen moeten aan het werk
blijven en dat is ook een stukje, tja ze maken het zelf allemaal te moeilijk en ze willen
het zichzelf ook moeilijk maken". "Je hebt weinig invloed hoor. Ik lees het wel in de
krant, maar niet dat ik het nou elke dag goed volg, van eh..: Dat ik er heel echt betrokken bij voel. In wezen kun je er ook weinig aan doen, zeg ik dan". De afstand burgeroverheid en burger-politiek is in hun ogen te groot. "Ik denk wat dat betreft dat het
volk gewoon te weinig invloed heeft op politieke beslissingen".
De ’fraudeschandalen’ (parlementaire enquêtes) hebben ertoe bijgedragen dat ze tamelijk cynisch kijken naar de politiek. "Nou, dat vind ik toch wel vrij schokkend dat
zoiets voorkomt. Daar geef je toch je stem aan, dat regeert toch jouw land en eh.. dat
weet op bepaalde manier een ding te eh.. ja toch kapot te maken, wat niet de bedoeling
is. Je werd er nog sterker op gewezen dat dat eh.., toch ook daar in de hoogste kringen,
lang niet allemaal deugt en dat is eh.. dat is toch ergens wel storend. Want ze zitten
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toch ook over jou mee te beslissen". "Nou het versterkte mijn mening vaak alleen maar
over de politiek. Om hoe schijnheilig het daar aan toe gaat". Desondanks stemmen ze
nog steeds. "Ik stem altijd wel. Ik zoek de minst slechte er uit, tenminste voor mijzelf.
Ik heb tot nu toe altijd PvdA gestemd, maar omdat, ja goed er zijn wat kleine partijen
waar ik dan wat minder van op de hoogte ben, die misschien beter in mijn lijn zitten,
maar dan gaat mijn stem verloren. Zo bekijk ik het ook".
Ze zien de contouren ontstaan van een tweedeling in de samenleving: actieven versus
niet-actieven. Dit houdt in dat met name de niet-actieven de rekening van de bezuinigingen gepresenteerd krijgen. "Maar bepaalde beleidsvoeringen, van beleid of weet ik
veel wat, of gezondheidszorg, zou ik wel mijn kanttekeningen plaatsen. Dat vind ik wel
wat slechter gaan, ja. Dat krijgen ze wel weer op hun dak. Nou, we hebben lang ons
best voor moeten doen om het zo ver te krijgen. Nu is het zover en dan gaan ze het
weer afbreken, omdat dat het wat meer kost. Ik denk dat dat niet de goeie zaak is".
Volgens hen kan dit proces van uitsluiting na verloop van tijd als een boemerangeffect
terug slaan op de samenleving. "Ik denk dat je d’r wel mensen mee verlaagt door die
bezuinigingen naar een bepaalde categorie, omdat ze gewoon niet meer kunnen doen
dan eh.. alleen daar van te leven. Echt leven, in die zin binnenshuis voorzien van eten
en drinken en voor de rest niks. Men verarmt. Ja, geïsoleerd en geïrriteerd en daar
komt, denk ik, gauwer geweld uit voort".
Hun ongerustheid over macro-economische en politieke ontwikkelingen leidt ertoe dat
ze concurrerende groepen kritisch bekijken, en als deze onaangepast gedrag vertonen,
sneller afwijzen. Deviante/delinquente levensstijlen, minderheden die zich niet willen
aanpassen, asielzoekers op economische gronden e.d. hoeven niet op hun sympathie
rekenen. De solidariteit strekt zich vooral uit naar fatsoenlijke ’medelanders’. "Eh.. vind
het prima, maar men moet dan wel eh.. de hand aan weten te houden. Ik vind dat
Nederland in sommige gevallen wel eens te gauw op de stoep staat, van: Haal maar
binnen en betaal maar uit en dat gaat allemaal soms veel te gemakkelijk. Eh.. mensen
die hier alleen komen om alleen maar te plukken. Om eerst de sociale voorzieningen
op te eisen en dan lekker terug te gaan naar eigen land, zodat ze van inkomen van
Nederland kunnen leven, dat soort profiteurs. Ik vind dat dat niet mogelijk moet zijn.
Laat dan dat land zelf maar eh.. en omgekeerd is dat ook niet het geval. Ik vind, dat
wij eigenlijk een beetje te goedgeefs zijn, te gemakkelijk". Ze kunnen dit standpunt
weliswaar nuanceren, maar mensen zonder werk- en/of verblijfsvergunning mogen van
hen zonder pardon teruggestuurd worden. "En vooral iemand die gewoon hier in het
land eh.. illegaal in het land is, en die geen werk heeft, die moet terug vind ik, ook al
is ie hier al jaren. Kijk, als iemand werk heeft en hij zit hier illegaal, nou dan zeg ik
nog van: Geef die een verblijfsvergunning en laat hem legaal werken. Dan heb ik er
lang zoveel problemen niet mee, maar mensen die hier geen werk hebben en die toch
uit een ander land wegkomen, nou laat ze er alsjeblieft blijven. Want ze eisen wel van
alles, nou ja goed, dat staat er nog eens een keer tegenover dan, hè. Ja Nederland heeft
leuke voorzieningen allemaal voor buitenlanders en het is allemaal leuk en aardig, maar
aanpassen, ho maar. En ik kan mij best voorstellen dat die mensen hun eigen cultuur
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een beetje willen houden en dat mag ook wel, maar ze zullen ook wel rekening moeten
houden met het land waarin ze wonen. Ze hebben zelf gekozen om hier heen te komen". Ze zijn voorstander van een strenger toelatings- en handhavingsbeleid. "Ik ben
helemaal niet rassendiscriminerend, maar dat iedereen hier maar kan komen en een
uitkering krijgt, uit een ander land weg, ja daar worden wij ook de dupe van. En ik gun
die mensen best wel wat, daarom zeg ik: Ik ben niet discriminerend en als die mensen
hier een baan hebben, dan mogen ze van mij hier blijven hoor, maar zo als ze hier eh..
in feite van ons geld gaan leven terwijl ze uit een ander land wegkomen, dan zeg ik:
Laat ze dan maar weer terug gaan."
Hoewel de meesten ’links’ stemmen, zien we in hun uitspraken toch een conservatieve
ondertoon: meer ’law-and order’, een restrictiever toelatingsbeleid, meer dwang en
drang bij de culturele assimilatie minderheden zijn daar voorbeelden van. Dit beeld
wordt weer gedeeltelijk geretoucheerd door hun tamelijk tolerante houding naar levensstijlen met andere biografie-ontwerpen. In de privé-sfeer moeten mensen zelf maar
uitmaken hoe ze willen leven (seksuele geaardheid, samenwoonvormen, moederschap).

10.11 Toekomstoriëntatie
De meeste respondenten hebben nu een stabiele relatie; ze hebben een partner/eigen
gezin, ze wonen zelfstandig. Daarover wordt nu minder nagedacht. Het krijgen van
kinderen wordt weliswaar in verband gebracht met hun uitkeringspositie — de keus is
in een aantal gevallen bewuster gemaakt -, maar niet (definitief) uitgesteld. Ze vertrouwen erop de functie van kostwinner te zijner tijd te kunnen waarmaken. Voor de toekomst staat vooral de betaalde baan, of het verwerven van een betere arbeidsmarktpositie door scholing, centraal. Daarvoor zijn meerdere redenen op te noemen: niet langer
afhankelijk zijn, je eigen inkomen verdienen, wat voor de samenleving betekenen. Hun
toekomstverwachtingen bestrijken vooral de middellange termijn. Over het realiseren
daarvan zijn ze realistisch-optimistisch. "Ik heb wel degelijk dingen voor mezelf in het
achterhoofd, van eh..: Ja, hoe probeer ik de komende jaren in te vullen om zo snel
mogelijk aan het werk te komen, om een baan te krijgen. En nou goed, qua sollicitaties
en eh.. eventueel ook cursussen volgen, contacten leggen, dat soort dingen, die gaan
beslist wel bij mij in mij om. En eh.. hoe wil ik dat straks gaan invullen, daar hou ik
me beslist wel mee bezig. En daarnaast heb je voor jezelf ook wel toekomstplannen,
van: Hoe wil je je plaatje er straks uit laten zien". Werk is daarbij meer dan alleen maar
geld verdienen (traditioneel arbeidsethos). De uitkering fungeert daarom ook niet als
substituut voor een zelfverdiend inkomen. De beleving van de werkloosheid is meer dan
het moeten leven van een minimale uitkering. Als werkende heb je een erkende identiteit, als niet-werkende hang je er maar een beetje bij. Het niet werken wordt als een
gemis ervaren, soms als falen. De werkloosheid is een onvoorziene en tot zekere hoogte
frustrerende gebeurtenis. Ze willen zich evenwel niet neerleggen bij het gevoel buitenspel gezet te zijn. "Ik heb eigenlijk nog niks bereikt. Het is toch wel een bepaald doel,
dat je, dat je werk hebt en dan kun je zeggen van: Nou, ik heb toch iets bereikt. Ik heb
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dit werk met mijn inzet". Ook voor hen geldt het principe van de hoop. "Ik ben verder
wel optimistisch. Ja door eh.. door toch een studie te gaan beginnen en flink om je heen
te kijken naar werk en toch, ja met alle manieren, proberen je positie te verbeteren".
Een baan moet wel aansluiten bij hun aspiratieniveau en voorts ook ontplooiingsmogelijkheden bieden. Ze hebben nog steeds de ambitie te behoren bij de meer middenklasse
milieus. "Ik hoop echt wel een keer echt een vaste baan te krijgen. In die zin is het
belangrijk dat het een beetje dagelijkse regelmaat d’r inbrengt, maar echt een baan zou
ik wel graag willen. Toch wel eens een keer je beroep uitoefenen. Of gewoon alleen
om het werk op zich lijkt me, ja je bent dan toch nog in de, bijna in de bloei van je
leven en je wilt toch wel graag wat doen". Zelf werken is een minder gecontroleerd
bestaan dan het ontvangen van een uitkering. "Ik hoop het wel. Je blijft altijd hopen.
Werk is toch wel heel belangrijk, al is het alleen maar om, om van de Sociale Dienst
af te zijn. Van die verplichtingen eh.. hè. Meldingsplicht als je op vakantie, of meldingsplicht, maar dat je niet langer als drie dagen weg mag gaan zonder dat je je meldt
waar je bent en mocht je vrouw dan wel iets bij verdienen dan moet je vijfenzeventig
procent inleveren en eh.. nou dat zijn dingen, daar wil je wel eens van af wezen". Van
belang is vooral niet de moed opgeven. "Je moet eh.. gewoon meer tijd besteden aan,
ja een paadje vrijmaken voor een baan en bekijken van: Waar is werk en overal op
solliciteren en eventueel weer gaan studeren".
Men sluit zich grotendeels voor dreigende ontwikkelingen op meer structureel niveau
af; gedeeltelijk door een ontkenning of relativering aan te brengen, gedeeltelijk door de
onoplosbaarheid van het probleem of de eigen machteloosheid daar iets fundamenteels
aan te doen, te benadrukken. "Ik ben allang blij, dat het bij mij loopt zoals het loopt.
En dan eh.., ja ik vind, als ik het in de krant lees, dan denk ik weleens van: Oh jee, wat
erg en wat vreselijk. En die zure regen, wat een ellende. Maar ja dan, als ik naar buiten
kijk, dan zijn de bomen niet besmeurd. Ik maak het nog niet echt mee en dan eh...ja,
het ligt ver van me af. Ja en dan eh.., ik kan me er nu niet druk om maken. En ik heb
er de tijd ook niet voor. Misschien als ik meer tijd zou hebben, dat ik het dan ook wel
zou doen. Maar ik ben nu veel te veel bezig om elke maand uit te rekenen van: Oh jee,
komt het wel uit, heb ik wel genoeg geld. Dit moet ik betalen en dat moet ik nog
betalen. Dus tegen die tijd dat ik eindelijk, ik zit veel te veel nog met mijn eigen
financiële dingen. En dan denk ik van: Ja, om dan ook nog eens een keer aan maatschappelijke dingen te denken, nee". "Ga ik me verder niet in verdiepen, nee. Nou
kernoorlog is sowieso niet leuk. Ik ga d’r niet over na zitten denken en allerlei angstideeën in m’n hoofd halen. Dat eh.. nee, dat zien we wel als het zo ver is". Voor zover
mogelijk proberen ze de zonnige kanten ervan in te zien. "Nou ik blijf vanuit mezelf
vrij positief. Ik wil gewoon niet te negatief denken, laat ik het zo zeggen. Nee, ik hou
er zelf gewoon niet van, ondanks dat ik bepaalde dingen verschrikkelijk negatief misschien inzie, zeg ik toch tegen mezelf van: Ach, het zal allemaal wel een beetje meevallen en misschien draait het allemaal wel weer om. Overal waar je een beetje mee te
maken krijgt, waar je over leest: Eh.. god, ja hoe zal dat zich ontwikkelen. Je denkt
overal wel een beetje over na. Het één gewoon wat meer dan het andere, maar ja. De
meeste dingen waar ik over nadenk zijn op het moment: de werkgelegenheid en ook
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de criminaliteit dus wel, omdat je daar steeds meer over leest en het milieu, ja, hoe het
milieu zich ontwikkelt".

10.12 Materiële zekerheidsoriëntatie en uitkeringsafhankelijkheid
Hoewel de respondenten aangeven, dat het rondkomen met een uitkering niet gemakkelijk is, zijn ze niet echt ontevreden over hun levensstandaard. "Wat we echt nodig zijn,
met huur en alles d’rbij? Nou ja, dan zou dit voldoende wezen, maar het houdt inderdaad niet over. Het mag, het zou eh.., ja dan gaat het ook op natuurlijk, dat is bij
iedereen zo, maar het zou best een honderdje hoger kunnen liggen. Vast niet meer eh..
want dan eh.., dat is ook niet nodig, want je kunt... Als ik het kan doen dan kan een
ander het ook dus eh... Maar dan zou je nog eens wat extra’s kunnen doen, hè". Maar
ook zij zijn gedwongen keuzes te maken. Het moeten leven van een uitkering betekent
het realistisch bijstellen van de materiële aspiraties. "Ja goed, je hebt het niet ruim,
maar goed dan wordt er gewoon vaak in de krant geschreven van: Ja, we hebben een
minimum uitkering. Kunnen we lang niet van rondkomen. Nou, het spijt me dat ik het
zeggen moet, maar ik vind het lariekoek. Kijk, het is natuurlijk wel zo van: Als je een
uitkering hebt, een heleboel mensen die willen gewoon te veel. Ja, het houdt niet over,
daar niet van, maar ja goed, je werkt er ook niet voor dus eh... Ja goed, dan zeg ik ook
eh..: Dan verdien je ook niet meer dan om te leven. Je moet gewoon rond kunnen
komen. Je moet je huis kunnen inrichten en je moet je in de kleren kunnen steken. Je
moet voldoende te eten krijgen maar meer moet je ook niet verwachten". Hun materiële
aspiraties passen ze daarbij aan. "Maar tegenwoordig wil iedereen een video hebben en
iedereen wil een kleurentelevisie en een auto voor de deur hebben staan. Ja, van een
uitkering kan dat gewoon niet. En dan kun je ook niet iedere zomer op vakantie".
Om het financieel overzicht te bewaren, geven ze er de voorkeur aan om de uitkering
op maandbasis te ontvangen. Ondanks hun vermogen goed te budgetteren, geven ze aan
dat sparen nauwelijks meer kan. Daardoor wordt de vervanging van duurzame consumptiegoederen een precair proces. "Ik kan ook er niet meer van sparen, want op een
gegeven moment, er moet ook niks gebeuren met de koelkast of zo. Want als de koelkast kapot gaat, dan moet ik weer een tweedehandse ergens kopen. Want een nieuwe
kan er nooit meer vanaf". Uitgaven, die vroeger min of meer vanzelfsprekend waren,
zijn nu uitgesloten. Impulsaankopen, hobby-uitgaven, contributies e.d. moeten goed
overwogen worden. "Platen kopen doen we ook niet meer. Het is nog wel zo, voor
verjaardag of als we echt een goedkope maand hebben gehad dan wil ik nog wel een
LP of een boek kopen of zo".
Alhoewel ze schulden proberen te vermijden, is rood staan niet altijd uit te sluiten. "Ja,
je hebt een beetje een achterstand en ik mag ook graag op vakantie en dergelijke. Dan
ga je ook wel eens een stukje terug. Dat je wat teveel uitgeeft. Het is gewoon het
normale leven zonder extra’s, nu zeker. Ja vijftienhonderd gulden en je hebt al een huur
van vijfhonderd per maand. Gaat er al heel wat van af, dan natuurlijk".

10 Type V: De levensstijl van werklozen uit respectabele middenklassemilieus

237

Ook al ervaren ze hun situatie als redelijk, ze ontkomen niet aan bezuinigingen. "Ja, je
zet de tering naar de nering, dus je zegt wat dingen op, wat lidmaatschappen. En eh..
ja, je moet toch wat rustiger gaan doen met uitgaven. We hebben nog wel een krant en
telefoon. Zouden we misschien die weg moeten doen als ze dan nog weer een keer
zouden minder geven aan uitkering". Iedere dag opnieuw moeten ze bij wijze van
spreken passen en meten. Het leven wordt daardoor een gecontroleerd bestaan, waarin
geld een overheersende rol speelt. "Als je dan zegt van: Nou kun je rondkomen? Net,
precies. We maken geen schulden. En eh.. we houden echt nul, we houden echt nou
misschien tien tot vijfentwintig gulden aan de eind van de maand over. En dan hebben
we net weer dat geld op tijd binnen. Maar ze hoeven bijvoorbeeld geen week te presteren om later te storten, want ja dan moeten we in het rode gaan staan. We hebben ook
een heilig streven. We gaan niet beneden de nulgrens, we gaan niet in het rood staan".
Om de eindjes aan elkaar te knopen is behoedzaamheid een tweede natuur geworden.
Schulden maken of voorschotten aanvragen, (illegaal) bijverdienen/zwart werken of het
plegen van vermogensdelinquentie worden niet als oplossingen gezien. De consequenties zijn immers niet te overzien. Schulden moeten worden afgelost, bijverdienen is
risicovol in verband met strafkortingen en diefstal e.d. past niet in hun levensstijl.
"Lenen? Nee, dan vul je het ene gat met het andere".
De respondenten van dit type stellen zich in hun contacten met het arbeidsbureau en
de Sociale Dienst vooral als cliënten op. Deze meer zakelijke houding kunnen ze
handhaven doordat ze voldoende communicatieve competenties hebben om te voldoen
aan de bureaucratische eisen. Conflicten met deze instanties komen dan ook weinig
voor. Over het algemeen zijn ze tevreden over de bejegening. Deze jongvolwassenen
laten zich bij het arbeidsbureau inschrijven na hun (voltooide) studie dan wel nadat ze
ontslag hebben genomen c.q. hun aanstelling niet verlengd is. Ook voor hen is het
inschrijven meer een noodzakelijk ritueel. "Ik ben er voor m’n inschrijving geweest en
ik ben er misschien hooguit vijf keer geweest voor zo’n, voor die vacaturebank. Nou
arbeidsbureau kom ik eigenlijk nooit, want die keren dat je geweest bent staat er nog
minder in als in de krant, in die mappen". De bemiddelingsfunctie van het arbeidsbureau wordt dan ook laag aangeslagen. "Maar op zich kan ik zeggen dat ze nou niet
zozeer eh.. alles doen om iets voor je te vinden of zo. Je hoort ook weinig. Alleen om
die kaart die je op moet sturen, elk half jaar. Je hebt dus verder weinig persoonlijk
contact met zo’n arbeidsbureau, want je hebt eigenlijk nooit een halfjaarlijks gesprek
of zo. Toevallig dan kreeg ik laatste keer dat ik die kaart weer op moest sturen, kreeg
ik een vragenformulier terug of er wat dingen gewijzigd waren in mijn bestaan en dat
is dan ook alles wat je dan, zeg maar, van ze hoort". Willen ze iets aan hun situatie
veranderen, dan moeten ze vooral zelf initiatieven ontplooien. "Op zich doen ze wel
weinig, want als ik daar met ideeën kom voor omscholing of herscholing, dan verwacht
je toch dat ze toch alle mogelijkheden aanbieden, die er zijn voor mij, om mij met mijn
ervaringen desnoods of leeftijd. Maar in wezen moet je zelf met ideeën komen en dan
zeggen hun of het wel of niet kan, en dat idee had ik dan". Hun kritiek is vooral beleidsmatig. "Dat je denkt van: Nou eh.. waarom is er in vredesnaam een arbeidsbureau?
Maar ja, daar kunnen op zich die mensen dan ook weer niks aan doen natuurlijk. Dat
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is natuurlijk een bepaald beleid wat d’r gevoerd wordt en dat beleid dat deugt niet.
Maar voor de rest eh.. hoor ik van het arbeidsbureau niks, dus ik ben gewoon een
nummer".
In hun verwachtingen naar de Sociale Dienst zijn ze vrij realistisch. De Sociale Dienst
wordt vooral gezien als uitkeringsinstantie. "Nou ja goed, ze kunnen je ieder geval
duidelijk informatie geven. Als je dus werkt zoekt en ja, iets wilt dan kunnen ze je wel
een stukje informatie geven, ook wat subsidies enzo dan kunnen ze je helpen, maar in
het zoeken van werk denk ik niet". Hoewel ze op detailpunten kritiek hebben op het
functioneren van de Sociale Dienst, zijn ze in grote lijnen tevreden. De persoonlijke
contacten worden op prijs gesteld. Deze verlopen vooral via de bijstandsmaatschappelijke werkers. Over het algemeen zijn de contacten vrij summier. "Wel goed, ik heb
eigenlijk nooit last gehad. Ik heb altijd op tijd mijn papiertje ingevuld, en in de bus
gestopt, en nooit eh... Van die inkomstenverklaringen. Ja, maar verder ben ik er haast
nooit geweest". "Als ik wat moest weten of ik wou wat informatie hebben enzo, dan
zocht ik wel contact met de Sociale Dienst, ja. Ik heb er geen onprettige ervaring mee.
Ik krijg altijd duidelijk te horen wat ik wilde horen en eh.. daar wordt ook leuk over
gepraat. Ik heb nooit geen problemen met de mensen".
De onzekerheid, die ook bij hen leeft over stelselherzieningen, dreigende bezuinigingen
e.d. wordt door de Sociale Dienst niet weggenomen. Het primaat daarvoor ligt immers
bij de ’politiek’. "In wezen hebben zij ook maar ja een wet uit te voeren, vooral qua
uitkeringen".
Ze stellen zich open op. Dat ze informatie moeten verstrekken vinden ze op zich wel
terecht. "De Sociale Dienst bemoeit zich op zich wel met je, want in wezen moet je
alles bij hun verantwoorden, zeg maar. Je bent toch een beetje in dienst van hun. [..]
Controleren? Nou nee, hier niet. Je moet bijna alles opgeven wat je doet en als je
gewerkt hebt of je hebt geld gekregen daarvoor of je vrijwilligerswerk doet". Dit wordt
ook niet ervaren als een inbreuk op hun privacy. "Nou nee eigenlijk niet, want ze
hebben nooit over delicate kwesties vragen gesteld. Maar ligt er net aan hoe je jezelf
opstelt. Want we hebben, ja we hebben tenminste altijd wel vrij open kaart gespeeld.
Met hoe wij samen leefden. Dat had je in wezen altijd kunnen verzwijgen dus. Omdat
je het dus zelf wou, ja toch wel misschien te eerlijk bent ja, spelen hun gewoon ook
wel open kaart, doen ze ook niet moeilijk". "Niet dat ik er last van heb. Kijk, ze moeten natuurlijk controleren dus. Ja, je krijgt van hun geld en zij moeten controleren of
je recht heb op dat geld, dus dan hebben ze wat dat betreft al recht toe. Kijk, ik heb
daar verder nog geen last van ondervonden, dus ik weet niet eens hoever ze gaan met
zo’n controle. Maar ik heb er tot nu toe geen last van ondervonden, dus eh..".

Hoofdstuk 11

Type VI: werklozen uit middenklasse-milieus
met een alternatieve levensstijl1

11.1 Inleiding
Deze levensstijl is, alhoewel ook deze respondenten overwegend afkomstig zijn uit
solide middenklasse gezinnen, het best te karakteriseren als een non-conformistische.
Met name in de secundaire socialisatiefase ontstaat er een periode van culturele rebellie.
Ze oriënteren zich in toenemende mate op leeftijdgenoten die in een vergelijkbaar
proces van een streven naar grotere autonomie zitten. Ze weten zich dan een eigen
sociale ruimte te creëren (jeugdgecentreerdheid). Uitgaan, experimenteren, het gebruik
van soft-drugs maken daar deel van uit. Ze schieten evenwel niet door naar de meer
delinquente jeugd- en drugssubculturen. De culturele rebellie richt zich in eerste instantie tegen deze burgerlijke conventies en levensopgaven, maar raakt steeds meer verbonden met een radicale en kritische maatschappijhouding. De van huisuit meegekregen
waarden als arbeidsethos, stijgingsperspectief, materiële zekerheid e.d. verliezen aan
functie en worden vervangen door zelf vormgegeven idealen en biografie-ontwerpen.
Een betaalde baan is daarin bijvoorbeeld minder relevant dan ontplooiing en persoonlijke ontwikkeling. Het werkloos-zijn geeft hen, door het stelsel van sociale uitkeringen,
de tijd en ruimte om zich actief bezig te houden met het creëren van nieuwe zingevingen.

11.2 Oriëntatie ouderlijk gezin
Deze respondenten zijn afkomstig uit, in hun ogen, normale middenklasse gezinnen. De
ouders hebben een redelijk hoge opleiding. De vaders hebben een eigen bedrijf danwel
een goede baan. "Die heeft een, mijn familie heeft een steenhouwerij. Grafstenen en
monumenten en dat soort dingen. Het is best een groot bedrijf hoor". De moeders
werken doorgaans niet buitenshuis. "Mijn moeder was alleen huisvrouw. Die was er
ook altijd. Als we uit school kwamen ook, altijd. Als ze er niet was dan waren we
hevig gepikeerd: Waarom ze er niet was en waar ze dan was".
De financiële situatie is ruim, maar zonder verwennerij. "Ja, niks te klagen. Maar mijn
ouders gingen er wel heel gezond mee om, hoor".

1.

Tot dit type horen de volgende vier respondenten: R07, R14, R16 en R18.
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De sfeer thuis wordt als gezellig ervaren. Er zijn weinig gezinsproblemen. In de onderlinge omgang wordt vooral het communicatieve aspect belangrijk gevonden. "Maar
thuis was alles wel open. Alles ging uitgebreid over de tafel. Alle dagelijkse dingen..,
ook wat mijn vader meegemaakt had, wat mijn moeder meegemaakt had, dat werd
allemaal besproken. Niet zo van: En nou gaan we er eens even voor zitten, maar gewoon". In de gesprekken wordt ruimte gelaten voor individuele stellingname. "God, dat
(gesprekken) hing af van dat, mijn vader en moeder zijn twee heel aparte mensen die
ik heel apart zie. Mijn vader was vroeger beeldhouwer en mij moeder had eh.. was arts
dus eh.. waren ook een vrij hoog niveau eigenlijk. Dom waren ze absoluut niet, zijn ze
nog niet. Dat eh.. en praten dat gaat automatisch. Ontzettend contact".
Wanneer ze in de secundaire socialisatiefase zitten, trekken ze zich meer terug in hun
eigen sociale (jeugd)wereld. Ze stellen regels ter discussie en proberen hun eigen leven
te gaan leiden. Ze zijn kortom kritisch naar hun ouders en de wereld van gesettelde
volwassenen. Daarmee onderstrepen ze in toenemende mate hun streven naar onafhankelijkheid. "Ik geloof: Met zestien jaar was het bij mij eigenlijk uit dat mijn vader en
moeder te veel te zeggen hadden. Want ik deed het toch meestal, wat ik in het zin had.
Wat ik door wou drijven dat gebeurde meestal toch wat mijn standpunt betreft en ik
geloof dat eh.. ja zelfs mijn vader en moeder konden er weinig aan doen. Zeg maar
rustig zo". In een later fase herstelt zich het contact weer, zij het meer op basis van
gelijkwaardigheid en autonomie. "Nou, het autoritaire is wat weg. Kijk, toen was je nog
kind in huis en.. er werd niet voor je beslist, maar als je iets anders wou, dan moest je
dat eerst wel overleggen. Ik had dan bijvoorbeeld weer een raar idee en als hij daar niet
in kon komen dan zei mijn vader: Nee. En dan bleef het: Nee. En dan kon ik hoog of
laag springen, maar dat hielp je dus niks. Maar nu je alleen woont, heb je je eigen
leven opgebouwd. Je hebt vrienden en kennissen. Je moet zelf bepalen wat je wil. Nou
en dat... ja, daar laten ze me vrij in. Ze laten me wel los. Het duurt wel even voordat
je los bent. Ik hang nog wel heel veel aan hun".
Terugkijkend zijn ze dan ook niet ontevreden over de opvoeding. Binnen de geldende
regels is genoeg onderhandelingsruimte om te leren omgaan met vrijheid. "Best wel
goed. Wat ik heel knap van hun vind is: Ze hebben ons altijd volledig vrij gelaten. En
best wel op een goeie manier hoor. Niet van: Je bekijkt het maar. Maar eh.. ja, je
bekijkt het maar en zie dan maar wat je ermee doet of zo. Echt op een gezonde manier.
Best wel. Natuurlijk, er zijn altijd regels. Ik bedoel: Als je komt om eten dan wel op
tijd, weet je wel. Geen gesodemieter".
Ze zien nu ook duidelijke verschillen tussen het leven wat ze zelf leiden en dat van hun
broers/zussen. "Als je mij ook ziet binnen het gezin, ik pas er echt totaal niet bij. Mijn
broer die is al zes, zeven jaar getrouwd. Mijn zus ook al. Nou best wel een vrij eh..
huisje-boompje-beestje leven. Terwijl ik in feite van alles wel bedenk en praat en dan.
[..] Ik ben meer de vrijbuiter binnen het gezin dan. Nou, die jongens die hebben heel
veel vastigheid en daar stellen ze heel veel prijs op. Terwijl ik dat helemaal niet zo erg
nodig heb".
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11.3 Onderwijsoriëntatie
Tot aan het midden van de secundaire socialisatiefase verloopt de schoolcarrière van
dit type min of meer volgens het normale patroon. Na een probleemloze lagere schooltijd kiest men, net zo als de overige kinderen uit het gezin, voor de meer algemeen
vormende vervolgopleidingen op MAVO-/HAVO-niveau. "Toen kwam ik in de brugklas en toen was het advies: MAVO en toen aan het eind van de brugklas was het
advies: HAVO. MAVO heb ik eerst gedaan. Daarna ben ik doorgestroomd. Ik was een..
ja, middelmatig. Ik had altijd wel goede cijfers, maar er waren ook vakken die me
totaal niet lagen".
De ouders zijn actief betrokken bij hun onderwijsprestaties en bezoeken bijvoorbeeld
ouderavonden e.d. "Ja, dan kreeg je wat dingen mee naar huis, van taal enzo, grammatica enzo. Mijn vader die kan dat altijd goed, dus die keek dat eerst allemaal na, weet
je wel. En die zei dan: Nou, dat klopt lang niet, doe dat nog maar een paar keer. Op
die manier wel steun, maar geen overdreven toestanden voor bijles en weet ik het wat".
Als ze eerst de MAVO hebben gedaan, gaan ze veelal nog naar de HAVO. "Eh.. ja toen
ik op de MAVO zat, toen dacht ik van: Nou, als ik dan eens vooruit dacht, van: Als
ik de HAVO heb of zo, dan heb ik toch heel wat gepresteerd hoor. Terwijl het mij heel
gemakkelijk afging, een HAVO-diploma. Van: Nou ja, je kon natuurlijk hoger, gymnasium en atheneum enzo, maar HAVO dan had je toch al een redelijke springplank. Ja
dat vond ik toen, toen ik het had vond ik het wel heel wat. En mijn ouders, ja goed,
alleen vanuit het idee van: Nou, daar krijg je een goede baan mee en daar ga je later
veel geld mee verdienen. Dat idee zat er bij hun voornamelijk achter".
School is voor henzelf evenwel meer dan alleen maar leren of onderworpen zijn aan
schoolse regels. Het sociale aspect, school moet ook gezellig zijn, wordt eveneens sterk
benadrukt. Dit houdt automatisch ouwehoeren in, maar wel onder voorwaarden. "Och
het interesseerde me wel, tot een jaar of zestien, zeventien en dan komt die rebellentijd.
Dat je iedereen moet pesten zeg maar, de leraren. Ja, als je niet pestte dan hoorde je
er niet bij, zeg maar zo. Ik denk een jaar of achttien was ik toen. Nee, ik was geen
echte ouwehoer. Misschien eh.., hoe kan je dat het beste omschrijven, ik was niet
iemand die eh.. met die grote massa mee ging. Dat dee ik nooit". Gedeeltelijk is het
ouwehoeren ook een reactie op te autoritaire eisen. "Ik kon over het algemeen altijd
goed met leraren. Ja, met de autoritaire leraren, daar kon ik niet zo goed mee opschieten, dat was wel moeilijk, maar de gewone... Ik was meer een ouwehoer. Ja, ik was
geen studiebol, absoluut niet. Ja, ik interesseerde me wel voor bepaalde dingen.., feitelijk wel voor alles, want ik had een vrij goede algemene ontwikkeling van thuis meegekregen, natuurlijk. Want daar komt ook heel veel vandaan. Maar ik interesseerde me
dus wel voor heel veel dingen, alleen, ja, ik mocht graag een potje ouwehoeren. Dat
vond ik leuker dan de hele dag in de boeken zitten, of zo. Zo’n type was ik niet".
Doorgaans zijn ze niet echt problematische leerlingen, maar ze kunnen wel worden
beschouwd als kritische leerlingen en culturele rebellen. Ze willen niet in de pas lopen
met de zwijgende meerderheid. "Ik weet nog.. we hebben eens een scholierenstaking
gehad op school. Deetman wilde bezuinigen en toen hebben we een scholierenstaking
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op onze school gehad en die heb ik georganiseerd. Nou, dat liep. Een berg werk. Dat
was vreselijk. De schooldirectie werkte aan alle kanten tegen, maar ik zette door en op
een gegeven moment had ik de zaak toch aan het draaien met bepaalde mensen om me
heen. Daar had ik een heel goed gevoel over".
Ze zijn weinig betrokken bij onderlinge ruzies en knokpartijen. "Niet van: Is er wat te
knokken? Nee hoor, dan was ik de andere kant wel uit, ikke niet. Ik lokte het ook niet
uit of zo. Daar moet ik niks van hebben, van dat soort gein".
In de secundaire socialisatiefase komen deze jongens in toenemende mate in conflict
met de schoolse eisen door het belang dat ze geven aan de vrije-tijd. Deze legt de basis
voor het ontwikkelen van een meer eigen (jeugd)levensstijl. Toch maken ze hun schoolopleiding af. "Ik heb het (de MAVO, S.M.) niet een vervelende school gevonden. Ik
ging wel met plezier wel. Ook wel gebaald of zo, als ik naar mijn zin er veel te veel
tijd in moest stoppen. Het leren ging vrij makkelijk. Ik ben geslaagd met gemiddeld een
acht of zo, dus ik hoefde heel weinig thuis te doen. Ik had eigenlijk nauwelijks ergens
moeite mee". Het belang van een diploma blijft in die tijd overeind staan. "Ik dacht:
Ik kan beter een diploma hebben dan helemaal geen diploma. Ja, een diploma is natuurlijk wel mooi, anders sta je helemaal ongediplomeerd, sta je op straat. Ik bedoel ik heb
zelf ook vader, die heeft gestudeerd en geleerd, die vond een diploma ontzettend belangrijk".
Na de MAVO/HAVO kiezen ze meestal voor een verdere beroepsopleiding. Ze gaan
dan ook veelal uit huis. "Ik vond het ook altijd prachtig om met mensen om te gaan,
in die tijd. En eh.. dat leek me ook wel boeiend. En toen eh.., ja hoe ben ik erbij
gekomen toen? Ik wou wel een gerichte opleiding doen. Ik zag het bijvoorbeeld niet
zitten om weer naar de HAVO en dan weer twee jaar rondzwalken. Van: Ja, ik weet
toch eigenlijk niet wat ik moet worden. Laat me nou nog maar eens een vervolgopleiding doen. Ik wist het eigenlijk niet precies. Ja dan maar meteen gelijk gericht. Daar
had ik veel meer zin in. Maar goed, ik wou toen de verpleging in en aangezien ik toen
nog maar zestien jaar was, mocht het dus niet. Zeventien en zeven maanden staat
ervoor, geloof ik. Nou dan maar naar de MBO-V. Dat is dus een allround-opleiding.
Achteraf is dat dus best mooi. Want dan kun je een beetje een keuze bepalen hè. En
eh.. ja, dat heb ik toen eerst gedaan. Maar toen ik dat dus inzag: Als dit de verpleging
is, dan is het ook niet best. Dat is ongelooflijk". Het belang van de vrije-tijd en het
stapleven kan nu evenwel leiden tot vroegtijdig schoolverlaten. "Nou dan gingen we
stappen in G. en nou dat ging, die studieresultaten, dat was een heel gemakkelijke
opleiding hoor, daar ben ik van overtuigd. Met zelfde inzet die ik op de middelbare
school had gehad, nou nee, ik heb, ik vond het stappen enzo toch wel belangrijker.
Daar ben ik dus, o ja ik ben nog overgegaan naar het tweede jaar. Wel voor nul, want
ik had nog een hele stapel vakken repetities laten openstaan voor het tweede jaar, maar
ik denk: Gewoon op vakantie. Ik denk dat ik er drie weken weer opzat en eh.. toen
dacht ik: Ik heb nu net hetzelfde klotegevoel wat ik het vorige jaar had of zo, en toen
ben ik ermee gestopt. Was wel even een schok voor mijn ouders enzo, maar eh.." Het
verzet van de ouders tegen een dergelijke drastische stap is tevergeefs. "Ja, zonde
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natuurlijk. Je kansen weggooien. En als je even doorzet, nog twee jaar of zo, dan heb
je een diploma en dan is het klaar. Nee, ze vonden het niet leuk. Ook wel begrijpelijk
hoor, vind ik. Vonden ze jammer, maar ze hebben er verder niet al te grote problemen
van gemaakt. Ik moest het zelf dan maar weten, maar als ik weer wilde studeren dan
moest ik het zelf maar gaan dokken enzo, want eh.. ze hadden het wel voor mij betaald
en dat soort dingen. En ik relativeerde toen het hele belang van diploma’s in één keer
weg of zo. Ik had toen echt iets van eh..: Nou, dat doet er allemaal niet toe. Ik relativeerde het belang van alles wel weg. En vanaf die tijd heb ik geen opleiding meer
gevolgd".
Ook als ze hun vervolgopleiding wel afmaken, komen ze achteraf vaak tot de conclusie
dat het geen goede keus is geweest. "Nou kijk, je zit op die HAVO-top, en ik wist niet
wat ik wou. Nou, dus dan is de eerste oplossing, en dat komt óók weer door je ouders,
mijn vader was ook in het onderwijs, dus... Nou ja, dan maar doorstromen naar die PA.
Mijn zuster zit in het onderwijs. Mijn vader zit in het onderwijs. Nou, dan nog maar
één in het onderwijs. Ik had er wel zin in, hoor, toen ik er aan begon, maar ook mede
omdat ik het eerste jaar ben blijven hangen, en het niet zo’n geweldige school was,
naar mijn idee, had ik al vrij snel de balen ervan. Dus, dat heb ik echt... die vier jaar,
het is officieel drie, maar omdat ik dat eerste jaar.. uit moest zingen. Zo van: Nou, en
ik wil en ik wil slagen, maar dat is dan ook het enige. Ik wilde dat papiertje hebben.
Dat is absoluut geen goede motivatie. En ik wou achteraf dus ook helemaal niet in het
onderwijs. Dat hadden ze er al zo perfect uitgeslagen. Al dat geouwehoer. De helft van
de tijd ben ik er niet geweest. Die hele school interesseerde me ook weinig".
Ze kijken nu kritisch aan tegen de in hun ogen ideologische rol van het onderwijs. "Ik
bedoel: Het systeem blijft hetzelfde hè, want ik vind nou ook nog, dat scholen veel te
veel leerfabriekjes zijn, waarop de produkten op maat geschikt voor de maatschappij
uitkomen, vooral met een papiertje in je hand. [..] Nou ik denk heel praktisch gezien,
dat diploma’s nog net zo belangrijk zijn als dat ze toen waren, omdat er nog steeds naar
gevraagd wordt, dat ze gedevalueerd zijn gewoon. Ik bedoel: Je hebt normen. In negentientachtig was ik klaar met de HAVO. Nou, toen waren er veel minder werklozen of
zo. In ieder geval toen kondigde het zich wel aan of zo dat het ging stijgen, maar toen
waren er veel minder. Maar ik denk van, kijk je ziet het zelf hè, mensen met een
HAVO die kunnen nog achter een kassa kruipen en dat soort dingen. Je moet echt
doorgaan of zo wil je dat HAVO diploma nog enige waarde geven. Maar ik denk dat
de maatschappij nog steeds zo in elkaar zit, van: Papiertjes zijn net zo belangrijk als
toen, alleen ze zijn, hetzelfde papiertje is veel minder waard".

11.4 Oriëntatie leeftijdgenoten
Gedurende de lagere schoolleeftijd mogen ook deze jongens graag buitenspelen met
vriendjes van school/de buurt. Verder zijn ze in deze fase tamelijk gezinsgeoriënteerd.
"Eh.. ja, we deden wel eens spelletjes, maar vooral door de week had iedereen zijn
eigen werk, zijn eigen school, zijn eigen afspraken. Vooral met de lagere school weet
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ik niet precies, nou ja, dan ging je daarna buiten spelen met de jongens. Ik denk dat
we toch het meeste van al met z’n vieren televisie zaten te kijken. Maar ook wel spelletjes of zo hoor, kaarten, dat vond ik wel leuk, Dat deden we wel regelmatig". De
ouders controleren het doen en laten van hun kinderen en er is weinig ruimte voor het
uithalen van kattekwaad. Wanneer ze naar het vervolgonderwijs gaan dan stelt de
school zijn eigen (huiswerk)eisen. Hoewel ze deze niet veronachtzamen, willen ze ook
niet hun vrije tijd opgeven. Ze integreren beide leefwerelddomeinen. Het belang van
brommers is niet overdreven groot. Voor de buitenleerlingen is het vooral een snel
vervoermiddel. Opvoeren e.d. horen daarbij, ook vanwege de technische uitdaging.
Daarnaast is de brommer natuurlijk het mobiliteitsmiddel bij uitstek om op stap te gaan.
"Ja, dat was beweeglijkheid, vrijheid". In dit losmakingsproces speelt zelfstandig op
vakantie gaan ook een belangrijke rol. "We gingen wel vrij veel op vakantie, tot zestien
jaar aan toe. Zelf op vakantie geweest, zeg maar. Ik bedoel: Ik ging met een heel
andere doelstelling op vakantie als hun. Voor mij ging het om contacten te maken met
iemand".
Ze zijn geen lid van (sport)verenigingen of clubs. "Nou ik vind: Voetbal, dat interesseert me over het algemeen niks". "Ik heb eigenlijk nooit op verenigingen gezeten".
Als ze een jaar of zestien, zeventien zijn, beginnen ze deel te nemen aan het stapleven.
Soms nog via het voortraject van het buurt- en clubhuiswerk of kerkelijk georganiseerd
jeugdwerk, maar al snel valt het stapleven samen met het uitgaan in het commerciële
horecacircuit. "Wij waren toen namelijk ook al vrij snel uit huis weg. Met zestien, toen
op school, ja weekenden gingen wij vaak weg". Aan het uitgaan wordt door de ouders,
en zeker in het begin, wel regels gesteld. Dit geldt niet alleen het tijdstip van thuis
komen, maar ook waarschuwingen tegen drankgebruik e.d. "Ik mocht niet drinken en
ik mocht niet roken. Dat mocht niet. Ik deed het wel, ja, natuurlijk". Ze ontwikkelen
een tijdlang een soort schaduwbestaan in de wereld van de vrije-tijd. De eisen daarvan
proberen ze te verzoenen met die van school en thuis zonder vooralsnog al te veel
concessies te willen doen. "Ik was een echte stapper. Ja, meestal in het weekend. Zeg
maar alleen zaterdagavond, dan ging ik uit. Ik bedoel: Vroeger heb je altijd geleefd van
weekend naar weekend. Zat ik op school, leefde ik van weekend naar weekend". Als
ze op het secundair vervolgonderwijs zitten, botst het uitgaansleven meer met de
schoolse eisen. "Ik heb, ik vond het stappen enzo toch wel belangrijker. Ja, eh.. toen
was het gewoon iets nieuws, hè. Want ik ging, want ik was alleen maar gewend om één
keer in de week naar de kroeg. Maar daar heb je een veel groter scala van kroegen en
je kwam er weer heel andere mensen tegen, enne muziek was gewoon veel meer mogelijkheden, dat soort dingen. Nou ja, dat sprak me zeker het eerste jaar wel aan".
Wanneer ze zelfstandig wonen dan wel intern een opleiding in de verpleging volgen,
evolueert de vrije-tijd zich tot een soort studentenleven. "We woonden met vier jongens
in het huis. Dat ene jaar met zijn vieren, dat was echt één groot schoolhuis. Daar komt
het op neer, ja. Ik sta er nog steeds versteld van. Als ik nou ’s morgens om zeven uur
moet beginnen, dan ga ik echt niet door tot drie, vier uur hoor, daar heb ik echt geen
zin in. Maar dat kon toen wel, ik weet niet wat het was. Nee, een keer onder de douche
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en dan ’s middags maar weer in bed. Maar ik hoef er nou niet meer aan te denken
hoor. Maar ik wil het ook niet meer".
In deze fase experimenteren ze hun vrijheid en identiteit. Daartoe hoort ook de omgang
met de andere sekse, leren drinken. "Ik heb eh.. ja regelmatig wat, toen. Ja wat losse
flodders hier en daar. Met z’n allen. Ach dat was allemaal leuk. Een beetje tegen elkaar
op. Je moet dus zuiver neuken tot je erbij neerdondert met z’n allen hè. Daar komt het
eigenlijk op neer. Plus de wereld valt bijna in elkaar natuurlijk, idiotigheden. Een
mooie tijd. Ik ben blij dat ik het meegemaakt heb, zoiets. Prachtig. Regelmatig feesten.
We hadden op een gegeven moment een hele bar in huis en dat soort dingen, toestanden". Ook het gebruik van soft-drugs (blowen) valt daaronder. "Op een gegeven moment je eigen weedplantje wat verbouwen enzo. Dat ging best". Het gebruik is vooral
sociaal en neemt na verloop van tijd af. "Ik blow alleen. Ik heb één keer coke gehad.
Daar vind ik niks aan. Ja, dat gaat ook met periodes. De ene periode gaat het.. ja, blow
ik veel en het andere moment... Ik heb het gevoel dat ik er een beetje onevenwichtig
van word. Dus dan automatisch.., op een gegeven moment houdt het automatisch op,
want dan hoeft het voor mij niet meer of zo. En voor de rest.., nou, dan was het gewoon op een feestje. Als er geblowd werd dan nam ik ook een joint". "Dat was vooral
in die begintijd, dat je op jezelf kwam te wonen of zo. In zo’n kringetje zit ik dan ook
wel weer. Nou dat eh.. als ik ergens op een feestje kwam dan wel blowen, dat soort
dingen dus eh. wel. Maar dat is de laatste tijd steeds, eh.. in het begin eh.. dat is niet
kapsones, maar op een gegeven moment denk je van: Eh.. nou, ben ik nou eigenlijk wel
sociaal of zo. Dan ga je er over nadenken en daar wordt het gelijk al een stuk minder
van. Dus ik doe het nou als ik alleen ben of met goeie vrienden". Van regelmatig harddruggebruik moeten ze niets hebben, alhoewel ze wel eens coke of speed gebruiken.
"Vooral nieuwsgierigheid volgens mij. Niet zozeer van: Ik ben er verslaafd aan. Dat
eh.. op een gegeven moment dan houdt dat wel weer op. Eh.. ervaring, een enkele keer
heb ik dus speed gebruikt om es te kijken wat dat allemaal... Maar ik ben heel, ik heb
een heel goeie balans of zo. Ik vind ook met dat soort dingen, dat is veel heavier spul,
dat je lichamelijk toch eh.., ja het vreet aan je lichaam. Je gaat je lichaam overbelasten,
maar het heeft niet zo zeer met mijn situatie te maken als wel dat ik altijd belangstelling heb voor nieuwe dingen, experimenten". Deze afwijzing geldt ook hard-druggebruik door anderen. Dezen worden op afstand gehouden. "Ik ken ze wel, die ook wel
toch wel zwaar afgezakt zijn, die er behoorlijk aan verslingerd zijn geraakt. Maar dat
schift zich toch weer uit mijn kringetje weg op een gegeven moment. Het contact
verwatert dan. Die komen dan in een eigen cirkeltje terecht. Die zie je dan op een
gegeven moment dan ook niet meer of je komt ze nog eens tegen en dan is het zelfde
weerpraatje en hoe gaat het... Voor mijn gevoel: Ik kan niet meer met ze communiceren
en niet mee omgaan. Dus eh.. op een gegeven moment ben je snel uitgeluld. Als iemand je niks te vertellen heeft, dan eh.., ja dan houdt alles op". "Ik ken wel een heleboel kennissen die gebruiken het wel. Die zijn er in blijven hangen. Nou, dat vind ik
heel erg triest hoor. Het is toch een gekke wereld op dat moment, als ze alleen daar aan
denken".
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Vriendengroepen en/of een goede vriend zijn in meerdere opzichten van belang. Niet
alleen voor de expressieve kanten van de vrije-tijdscultuur, maar ook uit sociaal en
communicatief oogpunt en identiteitsvorming. "Ik bedoel: Daarmee kon ik meer praten.
Die ken ik eh.. vijftien, zestien jaar nou. Daar was ik gewoon vroeger ontzettend veel
bij, geslapen, gegeten. Nee, vaste vriendengroep heb ik echt niet gehad. Nee hoor. Ik
had alleen met (naam), daar was ik vriend mee. Die is nog steeds m’n beste vriend".
Ze komen na verloop van tijd in wat rustiger vaarwater terecht. Ze trekken dan vooral
op met vrienden met vergelijkbare interesses. "Eh.. vrienden en vriendinnen zijn belangrijk. Ja zonder meer ben ik toch wel een aardige solist in deze wereld. Ja, een beetje
erkenning of zo en af en toe wat lullen dat je denkt van: Nou, ik ben niet de enigste
die er zo over denkt als eh... Het werkt toch wel stimulerend".

11.4.1 Vormen van deviantie en delinquentie
Wanneer ze al als jongere contact met politie/justitie hebben dan gaat het om relatief
triviale delicten als het opvoeren van een brommer. "Opvoeren en dat soort dingen,
prachtig. Schitterend actief, levensgevaarlijk achteraf. Race-setje op de kop getikt, via
via. En eh.. toen reed dat ding negentig. En daar heb ik toen vijftig kilometer op gereden, en toen stond de politie er ook al. Met drie maand rijontzegging gehad, een dikke
boete en alles eraf. Een dure geschiedenis was dat. Ja, dat was op dat moment wel duur
leergeld hoor. Nou aan de ene kant vonden ze (ouders respondent, S.M.) het maar niks,
maar aan de andere kant moesten ze ook wel lachen. Maar ja god, dan ben je met een
stel kameraden, dan komt hier weer wat weg en daar weer wat weg. En dan rijdt het
ook wel weer".
Het plegen van vermogensdelicten wordt ten stelligste afgewezen. "Daar moet ik echt
niets van hebben, nee. Ja, wel eens dropjes gejat vroeger, toen we op school zaten.
Maar dan moet het ook ophouden". "Daar (bromfietsen jatten of onderdelen) moet ik
niks van hebben, nee. Mijn kameraad die woonde naast een sloper en daar was nog wel
eens wat te vinden enzo. En dat kon ik dan van hem krijgen. Nee, daar heb ik ook
nooit over nagedacht, of over gepeinst, nee".
Ook tijdens het uitgaan blijven ze uit de problemen. Ze maken zich nauwelijks schuldig
aan (alcohol gerelateerd) vandalisme. "Met alcohol heb ik nog nooit problemen gehad.
Ik word er ook niet agressief van. Veel mensen die worden.., ach, wel eens een vlaggetje gejat of zo. Dat ik dan later dacht van: Shit, wat moet ik nou eigenlijk met die vlag
of zo, toen had ik die meegenomen. Dat leek me toen wel leuk. Maar nee, niet ik ben
ook niet zo, vandalisme vind ik eigenlijk flauwekul, vooral als het gericht wordt tegen
gemeenschappelijke voorzieningen. Ik heb geen telefoon, dus als er dan een telefooncel
vernield wordt, dan vind ik het toch wel iets van mijn eigendom, weet je wel. Dat is
eh.., ja ik vind als je iets kapot wilt slaan, sla dan een bank kapot of zo, maar dat vind
ik dan nog, dan reageer je je nog af op iets af waar je jezelf niet mee pakt of zo, maar
telefooncellen en andere openbare voorzieningen vernielen, beetje stom. Ik zie daar ’t
nut niet zo van in. Maar ja, als de drank is in de man, dan eh.. dan doet ’t er niet meer
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toe wat je kapot maakt". Van knokken moeten ze al helemaal niets hebben. "Ikzelf, ik
geloof niet dat ik zoveel agressiviteit uit volgens mij, maar eh... Ik heb wel es een
knokpartij gezien, maar ik ben er zelf nog nooit bij betrokken geweest. Ik krijg af en
toe wel es eh.. ach eh.. een lullige opmerking of zo, als ik me een paar dagen niet
geschoren had. Dan ging ik naar de kroeg en dan stond ik daarna in een snackbar en
dan vroeg er iemand of ik eh.. de mesjes kapot waren, dat soort dingen weet je wel.
Maar eh.. dat eh.. over het algemeen eh.. vermijd ik dat. Dat is nog nooit echt eh.. tot
een confrontatie nooit geleid. Ik heb er ook niet zoveel zin in, een knokpartij".
Waar ze zich wel een schuldig aan hebben gemaakt, is het zogenaamd proletarisch
winkelen. "Ik heb, toen in die tijd dat ik heel weinig geld had, nou, dan wil je wel eens
lekker eten. Dan deed ik ook een biefstukje in mijn binnenzak. Doe ik nou niet meer.
Dat doe ik nu ook niet meer, maar... Ik vond het ook vreselijk eng, maar toen heb ik
het wel gedaan. Nee, niet zo vaak, want ik vond het te eng. Stel je voor dat je betrapt
wordt. Nou, het was bij mijnheer Albert Heijn en die man.. en die.. en ja.., die winkel
die heeft hier in Drachten ook iets elitairs. Een heel elitaire winkel. Dan zie je mensen
maar inladen en maar inladen en zulke dozen met allemaal kazen en noem maar op...
en ik stond met een dertig gulden bij de kassa en daar moest ik van rondkomen. Nou,
dat vind ik nou moeilijk. Dat kan ik niet goed verteren ook. Godverdorie... Ja, proletarisch winkelen. Maar dat gebeurde heel weinig. En dat gebeurt nu ook nooit meer. Ik
zal niet zeggen dat ik nooit meer in een situatie kom dat het weer zou moeten, maar
het moet wel een moeten zijn bij mij. Als het moet, dan doe ik het wel".
Eén respondent heeft een tijdlang soft-drugs naar Duitsland gesmokkeld. "Ik heb ontzettend veel gesmokkeld eigenlijk naar Duitsland toe, om daar toch een beetje van rond
te komen. Dan kocht ik hier in Groningen of eh.. bij (jongerensoos). Ja, dat namen we
dus mee naar Duitsland toe en dat verkochten we daar weer. Voor dubbele, drievoudige
prijs. Ik ben eigenlijk nooit gepakt. Ze hebben eigenlijk ook nooit zo gezocht. We
hadden het ook altijd behoorlijk verstopt zitten".
In hun verklaringen over criminaliteit wijzen ze naar diverse factoren. Soms zijn deze
meer persoonsgebonden. "Criminaliteit is voor mij een uitvloeisel van het ontbreken
van één of ander doel, dat je voor jezelf stelt. Als je werkloos bent, kan ik me dat
voorstellen, maar je maakt voor jezelf helemaal geen doel meer. Ik bedoel: Zonder doel
wordt het alleen maar erger. Als je doelloos bent ergens, eh.. jezelf niet bevestigd
krijgt, wat ik als een belangrijk iets zie, dat je met mensen samenwerkt die je kritiek
of geen kritiek of eh.. juist motiveren om iets te gaan doen, ik bedoel: Laat je dat in
betere banen lopen, dan zal je minder criminaliteit hebben volgens mij". Anderen
noemen juist de meer maatschappelijke factoren. "Een oorzaak die in de maatschappij
begint. Het zijn toch, ja ik denk, dat het toch uitzichtloosheid is met die jongeren, die
zich dan in een keer eh.. weinig kans op banen. Ik denk gewoon: Uitzichtloos of zo,
weinig toekomstperspectief, hele week zitten te balen. Het is vooral afreageren. Ik denk
niet, dat ze daar heel bewust mee bezig zijn. Het is wel heel kenmerkend, dat ze,
gewoon als zij het idee hadden gekregen dat de maatschappij net zo goed van hun was
als van de politie en de regering en het bedrijfsleven, dan denk ik, dat ze er niet zo
hard tegenaan geschopt hadden. Dat ze er dan wel meer respect voor hadden gehad en
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het gevoel hadden gehad van: Het is ook iets van ons of zo, waar wij ook een rol in
spelen. Ik denk, dat de maatschappij hun gewoon het gevoel heeft gegeven van: Nou,
dat kun je nou wel denken, maar het is niet zo. De maatschappij is iets vreemds voor
mij geworden of zo. Van: Het doet er niet toe, mag je gerust iets kapot slaan, mag je
gerust andere mensen bij de strot pakken en dat soort dingen allemaal. Ik weet niet, eh..
a-sociaal worden ze er gewoon van. Ik denk toch wel dat ze zo gemaakt worden".
Voor de rest wijzen ze vermogensdelinquentie ook af op morele gronden. "Dat kan ik
me wel voorstellen (mensen, die knel zitten en daarom uit jatten gaan, S.M.). In principe keur ik dat af. Niet echt inbreken, ja niet om het geld dus".

11.5 Arbeidsmarktoriëntatie
De jongens van dit type hebben een relatief lang opleidingstraject achter de rug, soms
in combinatie met werk/stage. Degenen die schoolverlater zijn, staan voor de keus: Wat
nu? In het begin volgen ze nog het geijkte patroon van zoeken naar werk. In die zin
zijn ze opgevoed met een arbeidsethos en een streven naar mobiliteit. "En toen ben ik
eh.., nou dat (opleiding MBO-V, S.M.) zag ik niet meer zo zitten. En toen wou ik
rechtstreeks aan het werk. Toen ben ik de psychiatrie ingegaan. Daar heb ik drie jaar
als psychiatrische verpleegkundige gewerkt. Toen moest ik ophouden, vanwege mijn
vervangende dienst". Bij de jongens van dit type is dienstweigeren, tenzij ze worden
afgekeurd of buitengewoon dienstplichtig zijn, een vrij veel voorkomend fenomeen. Als
dienstweigeraars moeten ze dan achttien maanden vervangende dienst doen. Ook dit telt
in zekere zin als werkervaring. Het werkverleden van deze respondent, werkzaam in de
verpleging, vertoont grote overeenkomsten met de respondenten van het vorig type, die
eveneens in de verpleging werkzaam zijn geweest. Ook hij loopt stuk op de arbeidsverhoudingen en hiërarchische structuren van de verpleging. Het idealisme, waarmee ze
beginnen, is strijdig met de harde realiteit van werkdruk en bezuinigingen. Ze willen
zich niet neerleggen bij de bestaande werkcultuur en komen voor de keus te staan:
aanpassen of vertrekken. Ze nemen of krijgen dan hun ontslag. "Maar toen ik dat dus
inzag, als dit de verpleging is, dan is het ook niet best. Dat is ongelooflijk. Daar paste
ik in feite helemaal niet tussen. En dan ben ik de dwarsbomer binnen het beleid. In
ieder geval ik moest een hele andere jongen binnen mijn werk worden, dan buiten mijn
werk. Nou hou je dat wel een tijdje vol, maar op een gegeven moment dan gaat dat
gewoon niet meer. Ze wouden mij eigenlijk kwijt. En toen hebben ze mij op een gegeven ogenblik aangeboden om eh.. ontslag met wederzijds genoegen".
Ook de eventuele werkervaringen van andere respondenten zijn niet van dien aard, dat
ze carrièregericht blijven denken. "Toen ben ik bij elektronica groothandel, ben ik
begonnen. Heb ik op gesolliciteerd. Stond een advertentie in de krant. Ja, dan heb je
ook nog een leeftijd, achttien jaar, dan ben je nog niet zo duur. Ik bedoel als je drie,
vierentwintig jaar bent, dan ben je veels te duur, dus dan heb je ook nog wel kans dat
je wordt aangenomen. Ik ben, met fotografie was ik toen ook wel goed, tenminste ik
wist vrij veel van dingen. Ik heb er precies twee jaar gewerkt. Och ja, ik heb zelf
ontslag (na een conflict over vakantiedagen opnemen, S.M.) genomen".
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Na verloop van tijd transformeert het van huisuit meegekregen arbeidsethos richting
eigen ontplooiing. Het niet kunnen vinden van een geschikte baan versnelt dit proces.
"Ik heb niet echt overdadig gesolliciteerd. Misschien een stuk of tien sollicitaties. Maar
er was ook niet veel te solliciteren. Er waren weinig banen. Ik solliciteerde toch wel
in het onderwijs. En ook wel in de verzorgende sector. Dus in inrichtingen, als groepsleider dan. Daar kreeg ik bericht van: Je bent te oud. Ik was drieëntwintig, kan je
nagaan". Regulier werk en maatschappelijke status, ontleend aan het werk, verliezen
daardoor aan aantrekkingskracht. Ze zijn voldoende competent om hun werkloosheid
een zekere legitimiteit te geven. "Ik heb mij ingeschreven als administratief medewerker. Ik denk: Met administratief medewerker, nou als er een baantje voorkomt met
HAVO of zo, dan solliciteren er honderd of zo. Want dan krijg je dat toch, dat is meer
een soort veiligheid inbouwen. Je moet eigenlijk iets opgeven anders krijg je oeverloos:
Wat wil je nou? Je moet het nu wel bijna een keer weten. Nou ja, ik wist het in één
keer. Dat staat er dan ook in. Ach ja, met een HAVO-diploma is dat wel een van de
weinige dingen waarvoor je capabel bent volgens mij".
Als ze geen voltijdse baan kunnen vinden danwel niet actief meer zoeken, moeten ze
voor zichzelf nieuwe zingeving en structurering ontwikkelen. "In de praktijk blijkt
gewoon, dingen de ik zinnig vind blijken gewoon geen baantjes voor te zijn. Als er wel
een baan voor is, dan is het een slecht betaalde baan. Dan is het wel een beetje, een
zwaar gesubsidieerd baantje. Beetje de welzijnssector. Ik ben niet zo geïnteresseerd in
welvaart, maar wel in welzijn". Een part-time baan, tijdelijk werk voor een uitzendbureau of de uitkering legt daarvoor het financiële fundament. "Kijk, het ging me in de
eerste plaats niet om het geld dat ik verdiende of zo. Want die uitkering vond ik wel
genoeg. Daar moet ik wel bij zeggen dat ik heel goedkoop woonde. Nou, toen kwam
ik er achter, via via, dat er een baan was bij de regionale omroep en toen ben ik daar
op ingesprongen. Zodoende ben ik daar terechtgekomen. Het is een documentalistenbaan. Het past niet bij me. Van elke uitzending worden banden gemaakt en die moeten
in het archief. Nou dat archief dat stelt niks voor. Ik had net zo goed niks kunnen doen,
’t is stom werk. Er zit geen leven in. Aan de andere kant: je bent gek natuurlijk als je
een overheidsbaan eraan geeft". Af en toe werken voor een uitzendbureau geeft ook
weer wat ruimte naar de uitkeringsinstantie. "Ik solliciteer niet, nee. Ik vind gewoon dat
het moet kunnen. Er zijn zoveel mensen werkloos en als iemand nu een zinvolle invulling van zijn tijd gevonden heeft of zo. En er zijn toch wel mensen, denk ik, die heel
sterk in dat baantjesidee zitten. Die wanhopig naar een baan zoeken. Ik denk van: Nou
eh.. van mij hebben ze de voorrang gewoon, het mag van mij. Solliciteren hoeft voor
mij niet zo. Theoretisch wel, maar eh... Nou ja, ik werk tussendoor nog wel eens een
paar maand. Ik heb laatst nog een paar maanden gewerkt. Ik denk dat die druk dan ook
minder hoog is, dat ze denken: Je doet wel wat. Ik vind het ook leuk enne nou ik moet
solliciteren, dat doe ik weinig. Ik vind het zelf niet zo nodig en eh.. ik krijg er ook
nooit klachten over. Als ze er over beginnen te praten dan wil ik heus wel eens een
briefje schrijven". Een ander alternatief om het inkomen aan te vullen, is het (zwart)
werken, bijvoorbeeld in de horeca. "Ja dat maakt niet zoveel uit, je wordt toch zwart
betaald. Ik vind het heel leuk werk, alleen ik zou het niet een volledige week kunnen
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doen. Dan zou ik gek worden. Daar kan ik gewoon niet tegen. Ik vind het heel leuk,
maar ik ben toch altijd blij dat het weekend weer afgelopen is".
Ook het doen van vrijwilligerswerk kan hier onder begrepen worden. "Ik had eerst wel
zo’n idee van: Ik ga even rustig aan doen. Enne ja, ik zat ook sinds ik uit dienst (vervangende dienstplicht, S.M.) was zat ik al bij de wereldwinkel. Het is alleen vrijwilligerswerk. Dat soort dingen trekt mij heel erg, gewoon een beetje maatschappij-analyse".

11.6 Huwelijksoriëntatie
In de secundaire socialisatiefase zijn de relaties doorgaans vrijblijvend. "Achteraf
inderdaad een tussenstation ja, ja best wel. Maar op zich was het toen wel leuk en
aardig en spannend maar achteraf vond ik er eigenlijk niks aan. Toen op een punt, ben
ik opgestapt". Ze zijn nog niet zo serieus dat er samenwoon- of trouwplannen bestaan.
Deze experimenteerperiode geldt ook voor een respondent die homo is. "Er waren altijd
mensen over de vloer. Dan die en dan die vrienden. Ja, elke dag feest. Elke dag seks.
Maar op een gegeven moment begin je te balen. En dan houdt dat dus op". Bovendien
willen ze zich niet te veel binden. "Wel ’s min of meer een vaste relatie gehad of zo.
Ook daar zit ik niet zo om te springen. Nee, nee dat soort eh.. dat soort dingen dat is
voor mij toch nog wel heel ver weg, hoor. Ik bedoel: Ik heb daar ook geen plannen
over gemaakt. Dat zou best kunnen, dat ik in één keer eh.. ja, dat soort dingen kan je
overkomen natuurlijk hè, dat kun je niet plannen gewoon. Maar eh.. ik zit ik zit niet
echt te denken van: Nou, als ik één tegenkom lekker trouwen, kinderen eh... Dat idee
heb ik niet zo".
Als sommigen dan, onder voorwaarde van het kunnen handhaven van hun individualiteit, toch gaan samenwonen, dan vinden ze het logisch dat ze een aantal gezamenlijke
activiteiten als bezoek gemeenschappelijke vrienden en kennissen e.d., delen. Het niet
hoeven zorgen voor kinderen laat hen daartoe ook de ruimte. "We doen best wel dingen
samen. Ja één keer in de zoveel tijd, dan moet ik daar echt tijd voor vrij maken, als ze
vrij is". De verantwoordelijkheid voor de huishouding is een gezamenlijke. "Ik bedoel:
Als ik het een keer druk heb, dan doet zij het. En als zij het druk heeft, dan doe ik het.
Het maakt mij echt niet uit wat ik doe hoor. Ik kook ook, ja hoor. [..] Nou soms heb
ik van die dagen dan doet zij niks. Zoals vanmorgen, stond ik weer flierefluitend de
keuken te dweilen, weet je wel. Dat vind ik dan echt mooi werk".
Voor anderen is een relatie vooralsnog een (te grote) aanslag op de verworven vrijheid.
"Ik zit niet echt met dat idee van: Eh.. ik moet nou een gezin of zo gaan vormen.
Misschien komt dat nog wel es een keer. Ik ben nog vrij jong natuurlijk. Maar eh.. voor
de maatschappij dat, ik heb daar zelf ook weinig last mee, dat ik nooit in m’n kringen
daar op aangesproken word. Ik kan me toch wel voorstellen van bepaalde mensen dat
als ze op mijn leeftijd gekomen zouden zijn en ze hebben een baantje enzo, dat er alles
veel meer gepland is al. Je verkeert ook in zo’n kring of zo, omdat je, nou op je vijfentwintigste toch wel vragen krijgt van: Nou gaat er nog wat gebeuren of eh.. je vergeet
het niet dat je al eh.., dat je ooit nog es trouwen moet of samenwonen moet gaan
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wonen. Dat soort dingen. Maar daar heb ik ook niet zoveel druk van eh.. van eh..
buitenaf, dus eh... Ik vind omgang met mensen vind ik belangrijk voor mezelf, maar
een vaste relatie is eh.. nou ja, mooi meegenomen als het, als je er tegen aanloopt of
zo, maar ik zit er niet echt naar te zoeken".
Het afwijzen van het traditionele huwelijkspatroon — het nemen van kinderen, het
kostwinnerschap -, het anders-geaard zijn, is voor de ouders wennen. "M’n ouders die
hadden wel gehoopt dat ik een baantje, vrouw en kinderen, huisje, auto. Ja, ik denk niet
eens zozeer voor zichzelf, maar ook voor mij of zo. Dat is eerst wel wennen geblazen
geweest.., het idee dat ik dat niet zo nodig vond. Ik heb niet het idee dat ze me voor
honderd procent begrijpen of zo. Accepteren doen ze me wel. Ze weten ook wel gewoon, hoe belangrijk het voor me is om zo te zijn als ik ben. Zo zit ik in mekaar. Daar
zullen ze het ook mee moeten doen".
Kenmerkend voor dit relatiepatroon is dus enerzijds de relatieve onafhankelijkheid; ook
binnen een relatie moet ruimte zijn voor de eigen individualiteit; anderzijds uitstelgedrag met betrekking tot het nemen van kinderen. "Ik bedoel: Een mens is nooit een
bezit. Ga je de mens als bezit beschouwen dan verlies je toch. Ik bedoel: Je moet met
z’n tweeën met elkaar omgaan als vrienden. Dat lukt ontzettend goed. D’r zijn natuurlijk wel problemen, maar ik vind alleen maar gezond, zeg maar zo. Helemaal zonder
problemen dat eh.. nee, dat is ongezond".
De keus om al dan niet kinderen te nemen is in zekere zin nog ongedetermineerd.
Daarin speelt ook hun maatschappijkritiek een rol. "Nou, dat is wel een moeilijke vraag
hoor. Ik weet helemaal nog niet of ik wel kinderen wil. Daar heb ik nog helemaal niet
over nagedacht. Maar eh.., daar heb is me zeker nog niet in verdiept of zo. Ik vraag me
sowieso al af of kinderen, van: Ja eh.. met wat voor idee moet je ze eigenlijk wel
opvoeden of zo. Moet je nou zeggen: Die maatschappij dat is allemaal heel flitsend is
dat. Maar zo ga jij niet worden. Jij gaat gewoon rustig om de mensen denken enzo.
Dan heb je grote kans dat dat kind natuurlijk hopeloos de mist in gaat in een maatschappij waarin dat toch van je geëist wordt of zo. En ja, of je kan een kind wel klaar
maken voor de computermaatschappij en dan eh.., ja weet ik niet of ik dat later wel zo
geslaagd vind. Geloof niet hoelang deze nog zo blijft doorgaan of zo. Ben ik nou niet
zo optimistisch over het lot waar je ze eh.. inbrengt".
Ze hebben ook weinig contacten/affiniteit met leeftijdgenoten, die wel in de fase zitten
van jonge kinderen. "Nee, die komen niet er in eh... Ik geloof: Dan zit je in kinderen.
Ik bedoel: Dan breekt het contact makkelijk af. Ik bedoel: Heb je kinderen. Ik ken één
die verwachtte kinderen. Nou, dan zie je altijd hetzelfde patroon zie je. Nou, en op een
bepaald moment dan komen de kinderen en dan eh.. ja, dan kun je eigenlijk nergens
meer over praten, of toch wel over praten maar gewoon eh.. het liefste eigenlijk over
kinderen en dat trekt mekaar natuurlijk meer. Die zoeken dan goeie mensen uit. Die
kinderen hebben, die in een soort gelijke situatie zijn en dat is natuurlijk ontzettend, zeg
maar. Die vormen meteen een kring, bereiden zich erop voor. En dat trekt mij niet,
vind ik veel te benauwend. Ik zie dan het kind echt als een, als iets egoïstisch".
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In plaats van zich terug te trekken in een huwelijk, zoeken ze juist vrienden, waarmee
ze hun discours kunnen delen. "Zelfde (soort, S.M.) mensen eigenlijk. Ook sociologen,
twee psychologen, kunststudente architectuur, architect, studeert en wat doet die ander,
is bezig met computers, die schrijft, krijgt volgende maand zijn diploma. Dat zijn
allemaal eh.., ja dat zijn ongeveer de soort mensen eh.. zoals wij. Die denken ongeveer
het zelfde als ik. Ja genoeg vrienden die eh.. ik heb. Je krijgt een bepaalde bevestiging
van iemand en zonder die bevestiging kan je eigenlijk niet leven, zeg maar zo". "Een
goede vriend van mij is ook werkloos, ook heel langdurig en die denkt ook wel ongeveer, daar zit ik met hem ook regelmatig over te filosoferen over die werkloosheid.
Nou, ik vind me ten opzichte van die vrienden niet zo anders. Dat is eh.. juist een
groep mensen of zo, die eh.. ja, waar je mee in aanraking ben gekomen. Dat worden
je vrienden en vriendinnen omdat er overeenkomsten zijn dus, ten opzichte van hun niet
maar ten opzichte van de maatschappij. Dat ik toch wel een buitenbeentje ben of zo,
niet een doorsnee Nederlander. Daar ben ik trots op".

11.7 Klasse-oriëntatie
In deze levensstijl is de sociale identiteit niet een gegevenheid, die automatisch aan het
milieu van herkomst ontleend wordt. In die zin is er geen sprake van een (middenklasse-)klasseoriëntatie in traditionele zin; dit laat onverlet dat het culturele en onderwijs’klasse’kapitaal (taalgebruik, analytisch inzicht, cultuurdeelname) een zekere distinctie
aanbrengt tussen jongeren uit dit milieu en andere milieus. "Ik vind het belangrijk voor
een mens dat ie zich ontwikkelt. Dat heeft toch te maken met school en ook met ja,
toch wel je opvoeding. Dat vind ik heel belangrijk. Je ziet wel mensen.., je komt ze
toch tegen, die weinig opleiding hebben gehad. En die blijven op een bepaald niveau
steken. Ik wil niet zeggen dat dat minder is of zo, maar ze blijven hangen. Ja, en dan
lukken de gesprekken tussen jou en zo’n figuur ook minder. Dat werkt door". De
identiteit is eerder zelf gerealiseerd (achieved) dan toegeschreven (ascribed).
We hebben gezien dat er op het eind van de secundaire socialisatiefase/begin tertiaire
socialisatiefase een verschuiving in oriëntatie optreedt met betrekking tot de vraag wie
significante anderen zijn of welke levensopgaven nastrevenswaardig zijn. In emotioneel
opzicht blijft de band met ouders belangrijk, terwijl die met eventuele broers en zussen
met een meer burgerlijke levensstijl in belang afneemt. Ze ontwikkelen nieuwe netwerken, waarin ze vooral optrekken met leeftijdgenoten met vergelijkbare cultuur-politieke
oriëntaties. Raakvlakken zijn bijvoorbeeld culturele zelfontplooiing, betrokkenheid bij
nieuwe sociale bewegingen en een meer radicale maatschappijkritiek. Door eigen
ervaringen worden er bijvoorbeeld steeds meer vraagtekens geplaatst bij de vanzelfsprekendheid van het hebben van betaald werk als voorwaarde voor een geslaagde maatschappelijke loopbaan. "Ik hoef mijn status niet te ontlenen aan werken. En zij hebben
het gevoel veel sterker. Dat hun waarde afgemeten wordt aan de produktiviteit. Als ze
die niet meer hebben, dan valt hun gevoel van eigenwaarde weg. Dat is jammer".
Werken verdwijnt niet compleet uit het gezichtsveld, maar het milieubepaalde arbeids-
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ethos wordt geherdefinieerd. Niet het maatschappelijk aanzien is relevant, maar de
eigen ontplooiing en zelfverwerkelijking, het bezig zijn onder eigen voorwaarden. In
de plaats daarvan komt of bezig zijn onder eigen voorwaarden of wat genoemd kan
worden sub-employment (part-time werk, veelal niet corresponderend met het opleidingsniveau, met als oogmerk financiële zekerstelling/onafhankelijkheid). Daarmee
wordt het maatschappelijk identiteitsaspect van het hebben van een baan ondergeschikt
gemaakt aan het individuele en sociale aspect. Identiteit krijgt dus vooral gestalte in de
zelf gekozen relevante netwerken van de leefwereld.
Het model van de moderne keuzebiografie (tweeverdieners, tweeopvoeders) wordt
vervangen door een post-moderne variant, waarin een zelf vormgegeven geïndividualiseerde levensloop met bijbehorende morele waarden (principes) als respect voor de
ander, tolerantie, het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen beslissingen e.d.
centraal staan. Deze moraal in eigen regie kan een rationalisatie zijn voor het niet
willen meedoen aan het arbeidsproces (met als argumenten uitbuitingsrelaties, macht
van het kapitalisme), maar stoelt ook op eigen ethische principes. Dit geldt niet alleen
hun zelfdisciplinering, maar ook de beoordeling van het functioneren van anderen op
basis van authenticiteit en ’morele’ respectabiliteit. "Ik heb een heel hoop principes,
maar ik denk eh.., of principes, ja mijn denkbeelden of zo, die zijn wel vrij eh.. heilig
voor me. Van: Ik, ik zou best wel moeite hebben met een hoop dingen omdat ik ze niet
in overeenstemming kan brengen met m’n geweten of gevoelens, en dan doe ik dat ook
liever niet. Hoe geaccepteerd dat dat ook is binnen de maatschappij. Ik moet er zelf ook
achter kunnen staan dus eh... Ja, ik vind toch wel eh.. een hoop principes belangrijk of
zo".
De individuele trajecten, die naar de ontwikkeling van een ’nieuwe’ sociale identiteit
lopen, zijn weliswaar divers, maar door hun radicalisering kunnen ze onder eenzelfde,
in hun eigen ogen progressief non-conformistische, noemer begrepen worden. Gemeenschappelijk in de sociale identiteit is wellicht eerder wat ze afwijzen dan wat hen
onderling verbindt. In principe is ieder individu zelfbeoordelend met betrekking tot de
vraag welke levensopgaven belangrijk zijn. "Dat vind ik vreselijk belangrijk. Kom maar
goed tot een eigen mening, op een gegeven moment. En dan kun je van daaruit ook
heel gezond handelen". Deze vorm van moderne reflexiviteit impliceert tevens leren
omgaan met alternatieven en onzekerheden. "Ik ben heel erg veranderd. Vooral sinds
ik van school afkwam of zo, ik echt het idee krijg dat ik zelf ineens moest nadenken,
dat ik het zelf moest uitstippelen. Daar ben ik wel door veranderd. Ook pas toen ben
ik gaan nadenken over: Wat is dit eigenlijk allemaal, hoe functioneert dat en wat wil
men allemaal van mij en wat wil ik eigenlijk zelf allemaal. Ja, dat is toch wel de laatste
vier, vijf jaar vrij explosief gebeurd hoor. Daarvoor heb je gewoon geen tijd voor, geen
zin ook want ach ja, die school dat was het gewoon. En daarnaast maak je het beste
ervan en was er helemaal geen reden om je af te vragen van: Ja, waarom doe dat. Ik
denk dat er maar, nou ja, dat een hele hoop mensen er veel minder mee bezig zijn, die
gewoon doen en doorgaan, en niet blijven stil staan bij dingen of zo. Ja, ik wil toch
altijd stil staan bij dingen en me afvragen: Waarom moet ik nou iets doen of waarom
zou ik het eigenlijk doen, waarom is het zo zoals het is. Nou, een hoop mensen hebben
daar minder last van. Ik denk dat het toch maar een kleine groep is, die er altijd tegen
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aan zitten te hikken van: Waarom is het zo zoals het is en waarom kan het niet anders?
En ik wil dat het anders wordt en dat soort dingen". "Ik denk dat dat je in principe, ja
iedereen moet op dat moment onder die omstandigheden waarmee die geconfronteerd
wordt eh.. moet ie op een gegeven moment zijn eigen leven gaan uitstippelen en eh..
ja misschien de omstandigheden waaronder het moet zijn, maar op zich eh.. ja, je moet
zelf keuzes gaan maken".
De ervaringen van hun ouders zien ze als die van een vorige generatie. In hun eigen
leven kun je daarmee minder goed uit de voeten. "Je moet niet vergeten: Je moet het
zelf ook ontdekken namelijk. Dus je wordt zelf ook in die periode compleet heen en
weer geslingerd tussen oer-conservatief en hypermodern. Weet je helemaal niet meer
hoe alles in elkaar zit. Dat moet je allemaal zelf ontdekken. Dat is het moeilijke, want
je ouders kunnen je daar ook niet bij helpen". "Vroeger zat ik in dat beschermde milieu
van mijn ouders en nu zie ik dus wel andere dingen. Ik vind het wel vaak moeilijk, ja.
Nou, toch een beetje schipperen om toch een beetje eigen dingen vast te houden. Niet
mee te gaan met anderen, maar je eigen standpunten en principes te hebben. Niet af te
glijden..".
In plaats van een klasseoriëntatie — het jezelf rekenen tot een bepaalde klasse -ontwikkelen ze eerder een ’categoriaal perspectief’, waarin ruimte aanwezig is voor het presenteren van flexibele, vaak contextgebonden, identiteiten. Identificatie met een categorie of meerdere categorieën worden gebaseerd op eigen levensontwerpen en referentiekaders. "Ik reken mezelf tot de verstandige homo’s (lacht). Ja. Homo’s zijn mensen, net
als hetero’s. En bij hetero’s heb je bepaalde lagen van de bevolking en die heb je ook
in homo’s. En waar ik mezelf dan bij reken, ja dat is.. Je hebt er verstandige bij. Je
hebt er elitaire bij, je hebt er kansarme bij. Je hebt er vervelende bij, je hebt er hele
aardige bij. Je hebt natuurlijk de vreselijke felle homo’s, je hebt de normale homo’s.
Zo zie ik dat. Ik zie dat niet in lagen of zo, sociale lagen". Het eertijds traditionele
identificatienetwerk, vooral gebaseerd op nabijheid en overeenkomsten in maatschappelijke posities en levenslopen, wordt daardoor diffuser. "Ik heb er helemaal geen problemen mee dat er bepaalde klassen zijn op een gegeven moment hoor, want je hebt ook
bepaalde groeperingen. Wat is dan op een gegeven moment een klasse en wat is een
groepering?". We zullen evenwel zien dat ze in hun politiek-democratische oriëntatie
wel gebruik maken van het begrip ’klasse’; het verwijst dan naar structuurkenmerken
van politieke onmacht en uitsluitingsprocessen van bepaalde maatschappelijke groeperingen — het thema van de onderklasse.

11.8 Conformisme-oriëntatie
Het burgerlijk conformisme van de middenklassen, gebaseerd op toekomstgerichte
investeringen (door middel van zo hoog mogelijke onderwijsdeelname) als realisatievoorwaarde voor een goede maatschappelijke positie (een betaalde baan met status) en
het handhaven van een respectabele, aan de dominante cultuur ontleende, levensstijl en
gezinsvorming, heeft voor deze jongvolwassenen geen aantrekkingskracht meer. Dit
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houdt in dat de sociale conformeringsdruk vanuit dit milieu, met name door de ouders,
niet meer werkt. Daarvoor in de plaats komen nieuwe en veelal geïndividualiseerde
zingevingsidealen, zij het met een zekere ondersteuning door gelijkgestemde zielen of
ideologische verankering op basis van bijvoorbeeld nieuwe sociale bewegingen. Er is,
zo kan men zeggen, sprake van een post-modern levensgevoel met een zeker cultuurrelativisme. Dit houdt vooral dat men het eigen handelen moet kunnen rechtvaardigen net
zo als anderen hun handelen moeten kunnen rechtvaardigen. Dit impliceert evenwel niet
dat alles kan of mag. Gedrag dat anderen schaadt wordt duidelijk afgewezen. Daaronder
vallen bijvoorbeeld gewelds- en vermogensdelicten, discriminatie en uitsluiting. Daarentegen kunnen ze wel weer ’armoedecriminaliteit’ billijken. Ook voor zichzelf kunnen
ze ’nood breekt wet’ vormen van criminaliteit voorstellen. "Als iemand eh.., eh.. een
lage uitkering heeft, dan eh.. kom je op het verhaal van eh... Ja, ik vind gewoon: Als
iemand dat aanvult tot een redelijk niveau of zo, waarvan ik denk eh..: Het is helemaal
niet buitensporig. Dat is helemaal niet raar of zo, dat iemand zoveel geld nodig heeft
om in de maand rond te komen en als men dan steelt van een grote supermarkt of het
proletarisch winkelen dan heb ik daar ook absoluut geen gewetenswroeging mee. Die
hebben volgens mij zat geld of zo. Nou hmm, nou niet bij het midden-en kleinbedrijf,
liefst bij de grote jongens, die het kunnen missen eigenlijk. Van eh.. en ze brengen het
niet naar je. Dus als je denkt, dat je dat nodig hebt dan moet je het gewoon zelf op
gaan halen. Ik ben er zelf niet zo’n held in, geloof ik. Eh.. ik heb zo’n idee van: Ik zal
maar een boek jatten of zo wat je mooi vindt en wat je niet kan betalen enne ze wordt
betrapt. Dat vind ik, dat weerhoudt mij gewoon. Als je op een gegeven moment in een
positie komt, dat eh.. het echt niet meer gaat. Als ik denk van: Nou, het lukt gewoon
niet meer, dan denk ik dat ik ook wel over de bezwaren heen stap. Van: Nou eh.. dat
ik eh.. gepakt zou worden. Dat risico neem ik dan wel, want dan heb je niks meer te
verliezen. Ja, dat, dat zou ik dan ook wel doen, daar zou ik geen enkel moment eh..".
Alhoewel er dus bepaalde rationalisaties worden ontwikkeld voor de lichtere vormen
(proletarisch winkelen), zouden ze zelf, nu ze wat ouder zijn, toch eerder aan bezuinigen denken. "Nou, ja, als je op een gegeven moment geen geld meer hebt... Ik zou wel
proberen zoveel mogelijk en zo goed mogelijk te verdelen en uit te zingen..".
Hun kritische houding werkt ook door naar hun oordelen over het functioneren van de
politie en de legitimiteit van het rechtssysteem. "Eh.. als ik zeg van: Eh.. dat ik weinig
problemen heb met een eh.. een moreel, met zeg maar een winkeldiefstal door, door
iemand met een lage uitkering of zo. Nou dan automatisch als de politie zo iemand op
eh.., als ie gepakt wordt, nou dan gaan we veroordelen of zo, terwijl ik gewoon vind:
Dat had voor mij niet gehoeven gewoon. Ik denk dat er wel andere zaken aan te pakken
zijn, alhoewel natuurlijk de middenstand eh.. moord en brand schreeuwt over de stijgende winkeldiefstallen enzo. Dat is een kwestie van belangen die, die en de politie die
moet eh.. ja, je zit ervoor eh.. erop toe te zien, dat de wetten nageleefd worden en eh..
ja, dan kom ik ook op het hoofdstuk van: Dat ik vind dat de wetten voor bepaalde
mensen gunstiger uitvallen en voor andere mensen niet gunstig en die houden ook geen
rekeningen, minder rekening in ieder geval met de posities waarin bepaalde mensen
verkeren". Het justitiële systeem gaat volgens hen uit van verkeerde prioriteiten. "Ik
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vind op dat eh.. de witte-boorden criminaliteit of zo, die heeft bij mij veel meer eh..
meer, dat vind ik veel belangrijker dat ze daar es wat meer op toe gaan zien dan eh..
op die kleine pieterpeuterigheden, maar eh.. dat vind ik niet zo belangrijk eigenlijk. Als
het niet eh.. die paar kleine dingetjes van, als je d’r wat op let dat mensen mekaar de
hersens niet inslaan enzo, dat moet wel gegarandeerd blijven natuurlijk, maar ja, ik, ik
heb toch het idee dat de politiek heel vaak de belangen van de verkeerde mensen staat
te verdedigen".
Hun non-conformisme stoelt niet alleen op de afwijzing van een burgerlijke levensstijl,
maar heeft ook politieke (maatschappijkritische) dimensies. In die zin kunnen ze ideologisch worden beschouwd als ’wereldverbeteraars’. "Buiten-parlementair. Gewoon door
eh.. door zelf wat eh.. zelf mee bezig te zijn. En eh.. bijvoorbeeld in zo’n wereldwinkel
gewoon mee te werken aan een stukje bewustwording, hoop ik dat ik inderdaad op die
manier eh.. mee kan helpen het denken es een keer een andere richting op te sturen dan
waar het altijd eh.. heen gaat". Ze stellen zich te weer tegen uitbuitingsrelaties en
machtsmisbruik. "Ik heb niet echt het idee of zo dat er een groep idealisten in de Tweede Kamer zitten. Ik heb echt wel eh.. het idee dat d’r eh.. de belangen van eh.. bedrijfsleven enzovoort, enzovoort eh.. onevenredig zwaar getild worden en die van de gewone
eh.. mensen met een uitkering minder. Dat wordt allemaal ondergeschikt gemaakt aan
de economische groei, die welvaart, hè. Dat is, dat staat gewoon bij alle eh.. beslissingen die ze nemen, staat dat voorop. Dat wordt dan heel snel vertaald naar werkgelegenheid toe. De werkgelegenheid, maar het is altijd goed voor iemand zijn beurs. Dat eh..,
dat vergeten ze er altijd bij te vertellen en dan denk ik er wel over na". Ze vinden dat
mensen meer voor zichzelf moeten opkomen. "Als je werkloos bent en je wordt gepakt
of zo dan eh.. is toch het minste wat je kan doen, is voor jezelf op gaan komen. Van
hé: Eh.. jullie kunnen wel denken dat ik het ruim heb, maar dat is niet zo. Dus ik kan
eigenlijk niks meer missen. Dat is toch een hele redelijke vraag die iedereen eh... Er
bestaat gewoon veel te veel schroom nog om voor jezelf op te komen in dat soort
dingen. Dat moet echt nog nijpend worden. Het moet zo kort worden dat je niks te eten
meer hebt, of dat je je huur echt niet meer kunt betalen voordat mensen de straat
opgaan, enne ja, dat soort dingen speelt. Tv enzo speelt een hele hoop mee. Mensen
kunnen tv kijken en die kunnen nog dit en die kunnen nog dat. Dus eh.. waarom zouden ze zich druk maken om politieke beslissingen, waar ze toch niks over te vertellen
hebben? Je bent steeds minder zeker van je werk enzo. Als je iets hebt. Je komt toch
wel steeds meer op de tocht te staan. En je kunt minder eisen gaan stellen, wat je kunt
niet al te kritisch zijn, want als je al te kritisch bent dan staan er voor jou zevenhonderdduizend anderen. Ik denk dat deze tijd gunstig is voor werkgevers of zo. Men kan
gewoon veel hogere eisen gaan stellen aan personeel en ja, ook met inkomens. Je hoeft
het niet zo nauw te nemen, want als je werken wil dan eh.. accepteer je het wel. Anders
lig je eruit op een gegeven moment. Het is ongunstig voor iemand die werkt, in feite
in deze situatie. Dat gaat weer ten koste van de solidariteit onderling hè. Dat mensen
die wat ouder zijn, die wat minder snel zijn, die liggen er het eerste uit. Dat soort zaken
is in mijn visie echt een hele dikke verslechtering. Dat is juist weer die zorg voor
elkaar is dat juist gewoon weer helemaal vreemd. Steeds meer op jezelf richten alles
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hè. En ik denk dat dat bij de jeugd toch ook wel gaande is hoor. Ja, het is een harde
maatschappij, en er zijn afvallers en je moet gewoon hard voor jezelf wezen om niet
een afvaller te worden. De schuld ligt primair altijd bij degene die het niet lukt en de
maatschappij die voelt zich daar niet verantwoordelijk voor. Terwijl die toch in eerste
instantie verantwoordelijk is. Maar, en als er dan ook nog mensen zijn die er uitgevallen zijn en die daar dan ook nog vrede mee kunnen hebben, dan wordt het helemaal
ingewikkeld. Want je wordt ook niet geacht om nog gelukkig te zijn als je werkloos
bent. Je moet stokongelukkig zijn. Het is toch een straf of zo. De maatschappij die zit
niet echt om je te springen. Ik denk ook dat dat gewoon ook totaal meer op ingesprongen zou moeten worden. Dat de overheid daar gewoon niet alleen zou moeten zeuren
om banen enzo, maar d’r zijn gewoon best een hele hoop mensen die zeggen: Okee,
ik ben werkloos, ik maak zelf wel activiteiten voor mezelf, maar dat de overheid daar
gewoon wat flexibeler mee omgaat. Daar es meer geld in wil stoppen enzo, wat voor
voorziening, bijvoorbeeld de Sociale Dienst minder moeilijk over doet, van: Nou ja, hij
heeft er vrede mee, en mag dat dan alsjeblieft. Dat denken, arbeid is toch nog iets of
zo, dat ook. De grootste groep Nederlanders vindt dat arbeid gewoon de voorwaarde
is om gelukkig te zijn. En dan bedoel ik heel sterk: Betaald werk. Vrijwilligerswerk
wordt niet eens als arbeid gezien of zo. Ik zie zelf het verschil niet zo tussen werk,
waarvoor je wel of niet betaald krijgt. Ja, mijn uitkering stelt mij in staat om te leven
en dus die dingen te doen die ik wil doen met de beperking van de grootte van de
uitkering, hè. Maar het is niet zo dat het zo krap geworden is, dat ik zeg: Ik moet een
baan hebben".

11.9 Maatschappelijke en culturele oriëntatie
In deze levensstijl wordt de culturele middenklasseoriëntatie met betrekking tot belangstelling voor ’hogere vormen van cultuur’ en participatie daaraan gecombineerd met
elementen van een meer avant-gardistische jeugdsubculturele oriëntatie. De combinatie
biedt een breed palet aan mogelijkheden voor de ontwikkeling van individuele smaakvoorkeuren en stijluitingen. Cultuurdeelname hangt er niet zo maar een beetje bij, maar
staat redelijk centraal in deze levensstijl. Ook vakanties en reizen kunnen daaronder
begrepen worden; het geeft ruimte aan een wat meer kosmopolitische blik en contrasterende ervaringen. Dit wordt weerspiegelt in hun kijk- en leesgedrag. Het belang van
deze media wordt gekoppeld aan het op de hoogte blijven van wat er in de wereld
gebeurt, nieuwe ontwikkelingen e.d. "Actualiteitenrubrieken als het even kan". Ook zij
’zappen’ natuurlijk, maar hun afwijzing van bepaalde programma’s is duidelijk. Als ze
al kijken dan met een zekere ironie. "Nou komt het nog, hè, in Studio Sport. En later
krijg je nog die interviews er achter aan. Nou daar ken je helemaal wel strontziek van
worden. Van: Stel, je had dat en dat gedaan? Ja. En je had misschien dat en dat kunnen
doen? Och, och, och. Ongelofelijke clichés. Ja, daar word je toch ziek van. Maar ja, de
meeste mensen vinden sport prachtig". "Kijk, eh.. ik probeer selectief televisie te kijken.
Een avondprogramma, als de VPRO uitzendt, dat vind ik nog wel een programma wat
de kijkers nog wel, een programma die de kijkers nog wel een beetje serieus neemt. En
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als ik verder nog wel ’s een avond zin heb om eh.. me ’s heerlijk te amuseren, dan ga
ik ook wel naar Ron Brandsteder kijken of zo, maar eh.. dat heeft eigenlijk niks met
kijken te maken. Dat is gewoon zitten in een stoel en nou ja.., het komt allemaal wel.
Er zijn een aantal programma’s die ik wel de moeite waard vind. Dat zijn voornamelijk
informatieve programma’s die me wel interesseren. Daarbuiten om, als ik behoefte aan
ontspanning heb, maar zo door de week eh.. ik heb eh.. toch wel vergaderingen en dat
soort dingen. Ik denk, dat je eh.., kijk misschien eh.. nou drie avonden in de week kijk
ik televisie, zou je zo, denk ik, gemiddeld kunnen zeggen. Als ik geen televisie kijk dan
heb ik de radio aan of een plaat op staan".
Vergeleken met leeftijdgenoten vinden ze zich zelf meer maatschappelijk en cultureel
geëngageerd. "Ze zijn van dezelfde leeftijd, alleen, ja, a-sociaal mag je misschien niet
zeggen, maar wel a-socialer. Anders. Minder serieus. Anders. Gewoon anders. Als het
journaal op televisie is dan zetten zij het af en ik zet het aan, dat is het verschil. Zoiets
bijvoorbeeld. Als er een actualiteitenprogramma is, dan zetten zij hem op André van
Duin. Wat dat aangaat ben ik gewoon wat maatschappelijker geïnteresseerd. Maar die
kom je vaak niet tegen, de mensen die daar in geïnteresseerd zijn, denk ik, en mensen
die, als ze dan geïnteresseerd zijn, daar nog tijd voor hebben. Ik kom die mensen heel
erg weinig tegen. Daar trek je niet zoveel meer mee op. Toch niet. Het begint me een
beetje te irriteren steeds. Het is toch een ander slag mensen".
Pop-muziek is voor hen belangrijk. "Muziek is een hobby van me. Popconcerten, ja,
vind ik leuk. Die zijn hier niet in Drachten, je moet altijd naar Rotterdam of Amsterdam. Nou, de laatste keer zijn we naar (onverstaanbaar, S.M.) Hollywood geweest. Dat
was heel goed. En naar Sting zijn we geweest. Pink Floyd gaan we heen. Simply Red
komt ook naar Nederland, daar wil ik ook graag heen. UB 40, Tina Turner gaan we
heen. En nou, als David Bowie komt wil ik erheen. U2 komt ook nog, vind ik ook heel
leuk. Dat soort dingen". Hun muzieksmaak is vrij ecclectisch. Ze laten zich niet leiden
door hitparades of door modieuze trends. "Ik luister vrij veel naar muziek. Keith Jarret.
Gitaar, hou ik wel van, grappig. Och of eh.. UB 40. Zit ik thuis dan eh.. draai ik wel
een keer wat rustigere muziek, klassiek, verschillende soorten muziek. Ik wil me ook
niet uitsluiten voor een bepaalde soort van muziek".
In hun leesgedrag zien we een zelfde brede belangstelling. "Och dat eh.. zijn verschillende dingen eigenlijk. Dat kan ik niet op een lijn eh... Och alle mogelijke soorten
(boeken, S.M.)". "Ik lees, eh.. ja ik lees vooral op eh.. ja, ik lees vooral boeken, bedoel
je dan. Kranten dan pik ik de koppen en als me wat interesseert lees ik en eh.. dan lees
ik gewoon nog een hoop eh.. dingen over eh.. derde wereld enzovoort, enzovoort en
dan gewoon eh... Ik ben op dit moment bezig met een, eh.. ik probeer dit jaar alle
boeken van Louis Paul Boon te lezen en daar ben ik al aardig in gevorderd". Het lezen
van kranten is vooral een kwestie van bij willen blijven. "De Volkskrant. Ja, dat schiet
er soms bij in en soms dan lees ik hem echt van A tot Z. Maar ik vind het echt heerlijk, ik wil hem niet kwijt".
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De participatie aan de ’hogere’ vormen van cultuur is wisselend. Bij schouwburg en
muziek-uitvoeringen spelen, naast tijd en geld, ook subjectieve factoren een rol als
bijvoorbeeld ambiance gebouw, aanbod repertoire e.d. "Ik heb vaak de mogelijkheid er
niet toe omdat je kaarten van tevoren moet bestellen en als er iets komt, nou ja goed.
Eh.. ja, vorige week was er iets van het DAF, geloof ik, het Drachtse anti-fascistisch
comité, wat wel interessant was. Maar echt toneel- of muziek uitvoeringen eigenlijk
zelden, hier in de Lawei. Zoek ik meestal andere plaatsen op". "Kom ik regelmatig.
Naar heel serieuze stukken, waar mensen op het toneel worden gezet, karakters met wat
diepgang. Niet van die flutstukken. Niet John Lanting... Dat hoeft van mij niet. Daar
vind ik niks aan. Maar een goeie... Youp van ’t Hek. De laatste keer ben ik er heen
geweest, toen vond ik er niet zoveel aan trouwens. Josephine van Gasteren was heel
mooi. Nou, dat soort dingen".
Museumbezoek beperkt zich niet alleen lokale exposities. "Vrij regelmatig. Daar reis
ik heel Europa eigenlijk voor door. Museum vind ik ontzettend interessant. Ah, ja ik
weet niet. Bijvoorbeeld in het Britse museum kan ik uren, kan ik dagen rondlopen. Zijn
allemaal verschillende dingen die mij interesseren, de Azteken of de Maya’s. Of het
gaat over de Griekse of Egyptische of eh.. verschillende dingen interesseren. Museums
vind ik ontzettend interessant, daar reis ik zo nu en dan speciaal voor. Bijvoorbeeld
voor laatst weer, twee weken geleden ben ik naar München gegaan, alleen Haus der
Kunst. Dat ging alleen over eh.., ja zuid-Amerikaanse dingen. Eh.. wat zich vroeger
heeft afgespeeld voor de Spanjaarden eigenlijk. Dat was ontzettend interessant, echt dat
was een hele complete, hoe zeg je dat, expositie. Was ontzettend mooi. Daar lees je dan
ontzettend veel over, zulke dingen. Dat is gewoon fase en dan heb ik die fase weer
gehad en dan weer de volgende. Ja, wat me interesseert dat komt toevallig, dat volgt
mekaar op dus. Dat varieert van architectuur tot wat weet ik, alle mogelijke dingen. Dat
kan ik eigenlijk ook niet zo vastleggen".
Hun cultuurdeelname kan verstrengeld raken met een vorm van politiek activisme.
"Vorige week had ik een eh.. komt een tentoonstelling in Lawei over eh.. apartheid,
waar klassen kunnen komen en ik moest dus eh... Nou, dat moet begeleid worden door
een aantal mensen, dat leek me wel leuk en eh.. er moest ook besproken worden hoe
we dat zouden aanpakken. Met nog een meisje heb ik een spandoek gemaakt wat ook
weer betrekking had op die toestand. Dat hangt er nou nog buiten bij de Lawei ’Kinderen onder apartheid’. Donderdag was die anti-apartheidsmanifestatie. Moest ik weer
dingen regelen en bellen enzo en s’ avonds stond ik weer met de stand, daar moest ik
ook bij zijn. Eh.. vrijdagochtend weer een vergadering over de tentoonstelling en
hadden we zo’n standje, die waren met de derde wereld bezig geweest, proberen geld
eh.. bij mekaar te krijgen voor eh.. dakloze kinderen in India".
Toch bekruipt ook hen wel eens het gevoel dat de cultuur vooral voor de hogere kringen is, voor de elite. "Ik vind het wel grote flauwekul dat het (het cultuurcentrum De
Lawei, S.M.) zo verbouwd is. Ik heb het idee dat het toch nog voor een heel beperkte
kring is die er gebruik van maakt. Ik vind het dan ook zonde om er zoveel geld in te
stoppen. Dat geldt ook voor het gebouw waar we nou inzitten (nieuw gemeentehuis,
S.M.). Ik denk dat je wel leukere dingen kunt doen met dat geld. Er moet binnenkort
vijf miljoen bezuinigd worden op sociaal-cultureel werk enne die Lawei en dat gemeen-
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tehuis en dat zwembad gaan ze voor een aantal miljoen verbouwen. Dat heeft met
elkaar zeker twintig, dertig miljoen gekost. Het is een, het is echt een beetje een dorp
met stadsallures, hè. Weet je, het is allemaal zo op de binnenstad, op eh.. op de, op het
bedrijfsleven gericht. Ja, ik denk van: Ja, er mag wel eens wat meer gebeuren voor de
mensen die er in leven. Het image is niet zo belangrijk, maar als mensen die er wonen,
als die maar plezier hebben. Dat vind ik veel belangrijker. Nou eh.. dat, och je moet
er hier in Drachten echt zelf iets van maken. Het kan niet te kust en te keur".
Verder zijn ze zelf ook nog creatief actief; ze volgen bijvoorbeeld een cursus fotografie,
doen als vrijwilliger mee aan bepaalde theatervoorstellingen, zijn betrokken bij popmuziek. "Een cursus eigenlijk meer. Fotovakschool. Ik zou eerst naar de Minerva in
Groningen toe, naar de kunstacademie. Daar heb ik toen maar vanaf gezien omdat het
me toch te lang duurt. Ik kan heel moeilijk op een plaats blijven. Het is meer een blok.
Het is meer eh.., hoe zeg je dat, schriftelijk en dan zit je weer een week, twee weken
op school. Ja overdag, zeg maar om de twee maand, twee weken op school. Ja dat
interesseert me ontzettend. Ik bedoel: Ik schilder, ik schrijf veel, ik teken veel, beeldhouw veel. Ik fotografeer veel. Ik heb toch wel tijd voor mezelf zeg maar, om zoiets
te doen. Ja, je ontwikkelt je steeds door. Ik geloof: In het begin verlies je ontzettend
eh.. met je creativiteit als je werkloos bent, als je werkloos wordt. Vroeger was ik
eigenlijk een stuk meer creatief heb ik het gevoel en na die tijd veranderde dat ook
weer, dus eh.. dat je steeds meer creatief gaat worden. En ik ben nou momenteel ontzettend veel bezig met zulke dingen".
Vakanties zijn voor deze jongens belangrijk. Een respondent kan worden beschouwd
als ’wereldreiziger’. "D’r is duidelijk verschil tussen een reis en vakantie. Vakantie met
een bepaald doel ergens naar toe gaan en een reis is meer eh.. confrontatie met cultuur
en met jezelf, die je steeds weer tegenkomt. Ben ik drieëneenhalf jaar op reis geweest,
met behoud van uitkering, dus daar moet je oppassen. Ben ik vertrokken naar Engeland
toe. Daarna is het eh.. ben ik naar Zweden toegegaan. Toen ben ik eh.., dat gaat door
tot Zuid-Oost Azië, Australië, dat gaat in Afrika door. Ben ik overal rondgereisd en
daar ben ik eigenlijk vorig jaar van terug. India wou ik naar toe. India, dat heb ik ook
nog gehaald, anders was ik niet opgehouden. Dit jaar, och ook ontzettend veel gereisd,
ook weer in het buitenland. Ik ben eigenlijk meestal op vakantie en toestanden. Ja, ik
ben alweer de volgende reis aan het voorbereiden. [..] Ik bedoel: Ik wil me niet vergelijken met iemand anders, maar ik heb ontzettend veel talen heb ik erbij geleerd en ik
heb ontzettend veel mensen leren kennen. Mensen op wie ik continu weer terug kom".

11.10 Democratisch-politieke oriëntatie
Deze jongvolwassenen hebben kritisch afstand genomen van de dominante culturele
waarden. Toch is hun rol niet die van toeschouwer sec, maar een meer ambivalente.
Centraal in hun betrokkenheid staat de optiek van rechtvaardigheid en politieke strijd.
"Nou gewoon eh.. in het algemeen bezig zijn met de maatschappij. Hoe zit die in
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mekaar, hoe functioneert die? Wie zijn de slachtoffers? En wie zijn de mensen die
slachtoffers maken enne ik ben er toch altijd wel mee bezig. Kijken van: Waar zit het
onrecht en hoe zou, kun je het veranderen? Ik denk er over na, maar ik heb niet meer
de illusie dat ik de maatschappij anders zou kunnen organiseren. Maar ik heb gewoon
wel een hoop kritiek op de maatschappij zoals die nou functioneert, enne aan de andere
kant ben ik er toch een onderdeeltje van. Ik vind gewoon toch wel dat we met zijn
allen de tijd door moeten. Iedereen recht heeft op een, op een zinvolle bijdrage, hè. Als
dat met betaald werk eh.. voor je eigen gevoel niet een zinvolle bijdrage kan leveren,
dan doe je dat op een andere manier. Dat iedereen recht heeft op gelijke kansen en
mogelijkheden enzovoort, dat staat voor mij als een paal boven water. Zo functioneert
het in deze maatschappij gewoon". Ondanks hun bedenkingen tegen de maatschappelijke ongelijkheid zijn ze geen voorstander van revolutie of geweld. Ze kunnen wel meer
activistisch georiënteerd zijn. "Oh, dat doe je op allerlei manieren. Door met mensen
te praten, te stemmen, door te demonstreren, zeggen wat je vindt. Je moet ze bewust
maken van wat jij denkt".
Ze stemmen links, meestal PvdA, en staan open voor de ideeënwerelden van de zogenaamde nieuwe sociale bewegingen. Dit stemmen is tot op zekere hoogte ritueel. Er zal
weinig door veranderen, maar door te stemmen heb je in ieder geval recht van spreken.
"Ik vind dat een recht, daar moet je altijd gebruik van maken, sowieso. Het is één van
de weinige keren dat je iets te zeggen hebt en dan moet je het ook doen, vind ik. Als
je dan niet stemt, dat vind ik toch wel zoiets raars. Meestal Partij van de Arbeid, maar
ik heb ook wel CPN gestemd. Ik stem in het algemeen gewoon op het programma". "Je
kan wel niet stemmen maar dat betekent gewoon dat je niet gehoord wordt of zo. Dan
krijg je geen alternatief aangeboden. Okee, je vindt het systeem niet goed. Daar hebben
wij een oplossing voor. Nee, die oplossing is er niet. Dan eh.. dan denk ik van: Nou
ja, ik heb, ik word gedwongen te stemmen, omdat ik dan maar eh.. moet kiezen voor
het minst slechte".
Ze zijn huiverig voor politici en machtsmisbruik. "In politici heb ik weinig vertrouwen.
Ik vind eigenlijk elke vorm van macht brengt toch eh.., elke politiek roept geweld op
en dat is fout. Ik ben toch voor eh.., zolang ik over mezelf kan beslissen, zonder schade
toe te brengen aan iemand anders, ben ik ervoor. Ik vind: Macht, dat is politieke macht
dat vind ik altijd fout".
Ze kunnen zich voorstellen dat kiezers zich afwenden van de politiek door de ondoorzichtigheid, het gebrek aan effectiviteit, de ongelijke verdeling van lasten e.d. "Dat kan
ik me dan wel weer enigszins indenken, hoor, dat er weinig interesse is in de politiek.
Nou, in de eerste plaats is het te moeilijk voor mensen. Voor mij is het dan nog wel
begrijpelijk, maar voor een heleboel mensen is het toch heel moeilijk. En de vertrossing, die zet door, dus.. Ik bedoel: Er komt een voetbalwedstrijd en dan moeten de
verkiezingen, die moeten wijken. Dat is toch.., banaal vind ik dat. Dat vind ik dus heel
erg. Dat soort dingen". De politiek is zo verstrengeld met allerlei belangengroepen, dat
er volgens hen een ondoorzichtig machtscomplex ontstaat, waar gewone mensen geen
greep meer op hebben. "Ik bedoel: Wie regeert ons? Zeg ik ook heel vaak: Is het nou
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Shell of is dat nou eh.. de regering? Ja, het kapitaal beslist. Absoluut zeker, tuurlijk".
"Ik zie politici net als eh.. toch wel eh.. een verlengstuk van de maatschappij en die,
die niet eigenlijk de mijne is en een rechtsstaat die niet de mijne is". De politiek houdt
zich volgens hen bezig met de verkeerde zaken. "Ik heb toch het idee dat de politiek
heel vaak de belangen van de verkeerde mensen staan te verdedigen. Daar heb je gewoon als burger heel weinig eh.. greep op. Veel meer kan ik er eigenlijk niet over
zeggen. Ik vind dat het gewoon hopeloos scheef ligt hier en daar".
Hun vertrouwen in een meer rechtvaardige politiek is dan ook gering. Iedereen is uit
op eigen voordeel. De politieke ’schandalen’ versterken dit gevoel alleen maar. "Dat
vind ik dus de smerigste dingen die er gebeuren. Ik denk dat de politiek daar ook een
behoorlijke knauw mee krijgt. Het enige feit wat wel goed is: Dat ze de zaak onderzoeken. Maar je kan wel nagaan: Dit zijn schandalen, die komen dan aan het licht en daar
wordt dan een parlementaire enquête voor ingesteld, maar kijk maar eens in het gewone
bedrijfsleven. Over multi-nationals en dat soort mensen. Dus, ja, ik bedoel.., wat dat
aangaat heb ik wel zoiets van: Het helpt toch niks, want zij maken toch de dienst uit.
Het kapitaal maakt toch altijd wel de dienst uit. Die schandalen hebben mijn wantrouwen versterkt".
Met name het gebrek aan solidariteit met groepen die in de knel zitten, wordt de politiek verweten. "Een slecht kabinet. Eh.. nou, Nederland dut wat in, heb ik het idee. Het
maakt allemaal niet zoveel meer uit. We leven er maar wat op los en: Als ik het maar
goed heb. Voor de rest: Er is weinig solidariteit meer van mensen onderling. Heel
weinig".
Positief zijn ze over Nederland als sociale rechtsstaat. Negatief staan ze tegenover de
aantasting van de verzorgingsstaat. "Het moet anders ingedeeld worden, denk ik. Nou
bijvoorbeeld economie, zou je best wel een stuk ander beleid, dat wel. Het is maar net
wat voor prioriteiten. Nederland stelt heel andere prioriteiten, denk ik, dan dat ik dat
zou stellen. Het gaat het beleid van Nederland. De Tweede Kamer op het ogenblik, de
regering. Het gaat totaal om de portemonnaie op dit moment en hoe dat dan terecht zou
komen, dat zou hun een worst wezen. En ik wil het algemeen zelf ook wel graag iets
meer met mensen rekening houden".
Ze zien dat bepaalde groepen de dupe worden van bezuinigingen. "Ik vind dat er op
bepaalde terreinen absoluut niet bezuinigd kan en mag worden. Het is nog steeds zo,
dat de zwaarste lasten op de lichtste schouders komen. Als ik lees van een gezin met
veertienhonderd gulden... Nou, dat vind ik dus a-sociaal. Kijk, daar wordt de gewone
man weer gepakt". In die zin geloven ze dat Nederland nog steeds een klasse-samenleving is. Dat wil zeggen dat er sprake is van kansenongelijkheid en maatschappelijke
ongelijkheid voor de meer gedepriveerde categorieën. "Het begint steeds sterker te
worden, laat ik het zo zeggen. Die tendens (tweedeling samenleving, S.M.) wordt steeds
sterker. Als je het gewoon alleen financieel bekijkt en je kijkt heel zwart-wit, dan is het
gewoon een feit dat de rijken steeds rijker worden en de armen steeds armer op het
ogenblik hier in Nederland. Nou dat vind ik ongezond". "Ik denk dat het een klassesamenleving is. Omdat ik denk, dat er ongelijkheid heerst. En dat niet iedereen gelijke
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kansen, gelijke rechten heeft hier in Nederland. Alhoewel het in principe natuurlijk wel
zo is, je moet ook kijken naar de praktische uitvoering ervan. Ik denk dat dat gewoon
in de praktijk ook blijkt of zo. Dat sommige mensen veel meer weten te ritselen en te
regelen dan andere mensen en dat heeft alles te maken met de positie die ze in de
maatschappij innemen, dat er sprake is van, ja een klasse-maatschappij. Ja tweederangs,
derderangs, hè. De arbeider is nou gewoon tweederangs. Er kunnen inderdaad mensen
die buiten het produktieproces vallen, die gewoon kinderen hebben, die naar school
moeten, die niet die dingen kunnen kopen, die niet mee kunnen op dure schoolreisjes,
eh.. die met Sinterklaas hun kinderen niet wat kunnen geven. Dan denk ik inderdaad,
dat je bezig bent met nog een groep mensen erbij te creëren die nog slechter af zijn dan
die mensen, die.. de arbeiders".
Andere thema’s waar ze zich zorgen over maken zijn bijvoorbeeld: het milieu, de
verrechtsing, het asiel- en vreemdelingenbeleid. De politiek blijft ook wat deze issues
betreft in gebreke. "De tendens is inderdaad tegenwoordig, van: Alles moet wijken voor
welvaart. En ik vind welzijn gewoon veel belangrijker eigenlijk altijd, zoals het in de
jaren zeventig was. Dat is naar mijn idee altijd nog te weinig geweest, want het accent
wordt veel te veel gelegd op materialistische dingen enzo, vooruitgang, terwijl ik juist
denk dat deze wereld naar de Filistijnen gaat door die vooruitgang. Ik heb nou niet
zoveel last van eh.. bedreigingen van derde wereld, oorlogen enzo, maar gewoon eh..
het milieu, eh.. dat zie ik toch eigenlijk wel eh... De club van Rome heeft dat al een
hele tijd geleden aangekondigd, van, nou 1970 ongeveer: Als we op deze manier doorgaan dan is het over een eeuw of zo, dan wordt deze planeet aardig onbewoonbaar en
dat idee heb ik ook wel. Ik heb niet het idee dat men van de ernst daarvan doordrongen
is. Eh.. ik ben wat dat betreft helemaal niet zo, denk ik inderdaad dat eh.. door het
beleid wat op dit moment gevoerd wordt, dat er nog minder eh.., dat het accent niet of
wel komt te liggen. Dat die welvaart, nog steeds economische groei is veel te belangrijk, wordt het gemaakt. En niet alleen door eh.. CDA en VVD, maar ook door de
PvdA. De PvdA, het verschil vind ik hier in zitten dat eh.. de PvdA eh.. de arbeiders
ook een video beloven, maar echt eh.. een andere manier van denken hebben ze niet.
Ze zijn ook eh.., ja ze nemen het op voor een goed mens die wat slechter af is financieel, die beloven ze wat meer eh.. een betere financiële toekomst of zo, maar eh.. ik
vind het niet echt een wezenlijke verandering, niet een ander denken dus. Wat dat
betreft ben ik niet zo optimistisch over de huidige ontwikkelingen, eh.. dat het bergafwaarts gaat".
Ze zijn bang voor de verrechtsing van de samenleving. "Ik denk het toch wel erg
veranderd is. En erg rechts. Ontzettend rechts aan het worden". "Ik denk wel dat de
jeugd, en dat telt niet alleen voor de jeugd, ik denk wel over het algemeen, dat je wel
wat een verrechtsing ziet hè. Hoe penibeler de situaties worden, hoe sneller je op een
gegeven moment krijgt van: Ikke, ikke. En dan de rest maar eens. Dat ligt steeds weer,
de rest en ikke, dat ligt steeds weer verder uit elkaar".
Ze hebben weinig op met de negatieve labelling van buitenlanders/minderheden. Als
dezen zich bedienen van niet-legale middelen, dan kunnen ze dat onder voorwaarden
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billijken. "Ah, dat vind ik wel zo grof (terugsturen buitenlanders en asielzoekers, S.M.).
Met de jaren zestig toen hadden we mensen nodig. Toen hebben we ze opgehaald en
nou moeten ze in één keer weer zo nodig terug. Nee, dat kan niet. Die mensen die
hebben net zoveel recht. Ja, hier heet het dan toevallig Nederland, en we hebben dan
denkbeeldig een grens om het land heengelegd. Maar het is toch een aanfluiting in
principe. Ik vind het grof hoor, ik vind het heel grof. Dat kunnen we niet maken. Het
is gewoon zo, in het algemeen, etnische minderheden krijgen gewoon minder snel werk.
Dus vervallen ook sneller in dat soort praktijken, op een gegeven moment. Ze hebben
geen kansen, dus wat moeten ze dan. En daarnaast zijn er natuurlijk, kijk in Nederland
zijn ook eh.. genoeg. Ik bedoel: Als je zegt, zigeuners die hebben ook een bepaalde
levensovertuiging, een bepaalde manier van leven, ja levensstijl. Wij veroordelen dat
gelijk weet je wel. Maar er wordt niet eerst ook eens van de andere kant gevraagd, weet
je wel, van: Hoe doen jullie dat. Dat is allemaal niet belangrijk. Jullie lopen in de weg,
oprotten". Dergelijke processen van marginalisering wijzen ze met kracht af. "Daar kan
ik me echt boos om maken zo nu en dan, zeg maar, als er verschillende dingen gebeuren, maar ik geloof dat dat met elke groep gaat eigenlijk, die gediscrimineerd wordt.
Kijk, of het nou om homo’s gaat of het gaat om buitenlanders of het gaat om die of het
gaat om die, ik vind: Elke groep die uit wordt gestoten, vind ik eng".
Ze zijn (kritisch) tolerant naar andere levensstijlen. Verder hebben ze hun eigen thema’s
als de derde wereld, de AIDS-problematiek, die gedeeltelijk samenhangen met aandachtsgebieden in hun levensstijl. Deze gevoelens van verontrusting worden behandeld
in de volgende paragraaf.

11.11 Toekomstoriëntatie
Sommigen vinden de ontwikkelingen zo omvattend en bedreigend dat ze uitermate
pessimistisch zijn over het voortbestaan van de wereld danwel de mensheid. "Ik ben
bang dat het ooit moord en doodslag weer wordt. En natuurlijk wapens, maar ja.., en
bang voor Aids. Ja, heel erg bang voor het milieu. Heel erg bang. Ik denk dat dat ons
grootste probleem straks wordt. En dan nog die kernbewapening. Dat zie ik dus heel
zwaar in. Hoe je dat moet beheersen. En die ontwikkeling van de zure regen. De ozonlaag, al dat soort toestanden. Nou, dat komt. Dat gaat een keer verkeerd. Het zijn
allemaal dingen die merken we pas over twintig jaar. Dan zien we pas dat het verkeerd
is gegaan. Onherstelbaar. Ik heb nog wel hoop dat bepaalde leuke dieren het overleven". "Gewoon dat milieu of zo, de manier waarop wij bezig zijn deze, ja die aarde een
beetje leeg te roven en te ontregelen. Heb ik echt het idee, dat het eh.. dat het voor de
komende generaties, ik vraag me af of er straks nog wel een leven mogelijk is. [..] Ja,
dat vind ik toch wel jammer, ja. Als je zelf probeert iets leuks te doen of iets voor de
maatschappij te doen, wat je zelf zinnig vindt en wat je denkt dat het ook goed is voor
de maatschappij of zo, dan is het lullig om te zien dat het toch naar de Filistijnen gaat,
ondanks alles. Het zou een reden kunnen zijn om sowieso maar niks meer te doen. Dat
heb ik niet zo sterk, maar dat is heel begrijpelijk dat mensen afknappen en denken van
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nou eh..: Stemmen doe ik ook niet meer. Ik denk nergens meer over na, ze zien maar.
Dat is logisch".

11.12

Materiële zekerheidsoriëntatie en uitkeringsafhankelijkheid

De werkloosheidsbeleving wijkt af van de andere typen in die zin dat ze een alternatief
voor een reguliere baan ontwikkeld hebben. "Ik ga echt niet bij de pakken neerzitten,
echt niet. Maar ik loop niet alle arbeidsbureaus en dingen af. Ik begin gewoon zelf.
Want ik bekijk het altijd zo, van: Daar moet ik het ook van hebben. Ik moet het van
mezelf hebben wat dat betreft. En ik kan wel gebruik maken van.. van de heroïne, maar
daar moet ik het toch niet van hebben". Het leven is voor hen meer dan alleen maar een
baan hebben. "Nou heb ik geen baan. Maar dat houdt niet in, dat de wereld voor mij
instort, echt niet. Ik voel mij er echt niet minder om, ja. Ik creëer dan wel weer een
manier om gewoon met mezelf gewoon verder te gaan: Dat ben ik. Ik moet met mezelf
verder, en niet met die baan alleen, nu. Terwijl ik geen baan heb, ben ik er ook met
mezelf nog, hè". Solliciteren heeft nu een lage prioriteit. "Ik solliciteer niet. Ten eerste
ik zie ook niks wat in mijn richting komt, of ik moet weer terug vallen op de handel
en daar heb ik een ontzettende hekel aan. Ik ben a-commercieel of niet commercieel
ingesteld en ik zou het ook niet kunnen. Dat is eigenlijk de enigste tak waar ik in kan.
Ik sta wel ingeschreven (bij uitzendbureau, S.M.), maar sta ik hele tijd al ingeschreven.
Maar eh.. ja je bent ouwer als drieëntwintig, je bent te duur voor in een winkel te staan,
dus daar hoef ik niet op te rekenen". Als ze langer werkloos zijn dan gooien ze als het
ware de deur naar de formele arbeidsmarkt dicht. "Nou een vast baantje, dat wil gewoon niet. Ik geloof dat de wereldwinkel, dat zijn gewoon gesubsidieerde vrijwilligers.
Het is opgezet door een groepje mensen die vragen gewoon subsidie aan. Als één keer
het pand geregeld is en de subsidie van de gemeente dan, als dat één keer draait dan
draait het ook, met stands her en der op manifestaties enzo. Er zit niet echt een baan
in".
De contacten met maatschappelijke instanties als de Sociale Dienst en het arbeidsbureau
worden niet gekenmerkt door conflicten. Ze bezitten de sociale vaardigheden om zich
in de gestelde eisen te plooien. Kenmerkend voor dit type is wat tegenwoordig genoemd wordt een (moderne) calculerende houding. Een dergelijke houding impliceert
het in de gaten houden van voor- en nadelen van de verschillende regelingen en een
soepele houding aangaande de uitkeringregels. Ze balanceren daarmee op de rand van
oneigenlijk gebruik/misbruik. "M’n vriendin die gaat binnenkort verhuizen. Want ik
kom binnenkort in de bijstand en dan kan het niet meer. Gewoon financieel. Ik bedoel:
Mijn vriendin die werkt voor dertig uur in de week. Dus die houdt er zo’n veertien,
vijftienhonderd gulden aan over, zoiets. Nou en dan zou je toch zeker een beetje voor
nop werken op een gegeven moment. Technisch gaat ze eruit. Ja, gewoon op papier
woont ze bij iemand anders. Ja, het is wat. Ja, moet je luisteren: Waar moet je tegenwoordig niet bang voor zijn. Dat zie ik dan wel weer. Ja, zij vindt het ook prima. Nee,
nee, daar hebben we wat dat betreft geen overleg in (met ouders, S.M.). Dat zie ik
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helemaal niet zitten, in dat soort zaken". Ze accepteren de uitkering als iets waar ze
recht op hebben. De uitkering wordt gezien als een soort afkoopsom voor de werkloosheid of als een basisinkomen waar vrijwilligerswerk tegenover staat. "Hoe ik het zie?
Dat is gewoon m’n inkomen, een compensatie voor een maatschappij eigenlijk, die mij
niet aan het werk kan helpen. Die een systeem in het leven heeft geroepen waar ik
eigenlijk niet in thuis pas, waar eigenlijk veel te veel mensen zitten. Ik bedoel maar,
eh..: Nederland is een rijk genoeg land".
De respondenten weten zich van hun uitkering/inkomen aardig te redden. Hoewel ze
minder inkomen hebben dan vroeger, weten ze de tering naar de nering te zetten. Ze
zijn niet materialistisch ingesteld. "Ik stel geen eisen. Ik hoef niet dure dingen te hebben en dat soort dingen. Ik denk, dat ik dat voordeel heb op een hele hoop mensen, die
ook na een poosje werkloos worden hè. Die dure leren bankstellen hebben en die, die
eh.. die levensstandaard toch eigenlijk en daar hebben ze misschien toch wel recht op,
die levensstandaard toch vast proberen te houden hè. Van eh..: Dan wor.. dan red je het
niet. Maar ik ben het gewoon niet gewend geweest, dus ik kan eh.. behoorlijk improviseren met het geld". Daarnaast kan er nog sprake zijn van bijverdiensten of een verdienende partner. Rechtvaardigingen voor het bijverdienen zijn of de relatief kleine bedragen of het gegeven dat ze er hard voor moeten werken. "Ik ben vrij technisch en eh..
ik heb mijn eigen werkplaats zo langzamerhand wel thuis. Ja, ik ben dan de televisiereparateur van de buurt en ik werk nou nog wel eens een keer zwart bij. Kijk, ik krijg
weleens een paar centen, maar je wordt er echt niet rijk van hoor. Als je kijkt hoeveel
uren ik er wel soms mee bezig ben". "Je wordt natuurlijk handiger, dus je geeft niet
alles op. Je geeft gewoon veertig gulden per avond op terwijl je vijfenzeventig verdient.
Ja, dat deed ik toen (respondent nog op school zat, S.M.) ook al. Wat dat betreft ben
ik wel een beetje slecht. Nou ja, ik werk er ook voor. En in diezelfde situatie zit ik nu
ook met werken. Ik heb dus die halve baan bij de radio. Maar ik werk dus nog steeds
in de (naam restaurant, S.M.) en dat geef ik nu dus niet meer op, want ik heb een hele
kleine, aanvullende uitkering. Een hele kleine, driehonderd gulden of zo. Als ik die
bijverdienste zou opgeven, dan zou ik mijn aanvullende uitkering.., dat scheelt me
zeshonderd gulden. Dus dat doe je dan niet. Dan loop je dat risico maar. Het grootste
gedeelte van mijn inkomen verdien ik zelf".
Hoewel ze geen morele bezwaren hebben tegen niet-legale bijverdiensten, geldt voor
de meesten evenwel dat ze niet beschikken over geschikte kwalificaties voor zwart
werk danwel geen netwerkkennis bezitten. "Als ik de kans kreeg om zwart te werken,
zou ik het doen. Ja, nou niet veertig uur, dan zou ik best mijn uitkering aan willen
vullen tot hetgeen wat ik toch een redelijk inkomen vind. Dan praat ik helemaal niet
over caravans en zeilschepen, maar eh.. gewoon dat ik iets ruimer kan leven. Het is ook
gewoon, daar heb ik helemaal geen problemen mee. Dat eh.. dat zwart werken dat eh..,
dan zit ik met mijn diploma ook niet zo gunstig, hè. Daar kom ik op één of andere
manier ook niet tussen, tussen dat kringetje. De meeste mensen, die ik ken, die hebben
ook een baan of die hebben inderdaad een HAVO of een sociale Academie gedaan. Die
weten niet eens wat het is: Met hun handen werken. D’r zijn gewoon niet zoveel mogelijkheden om zwart te werken".
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Ambivalenter zijn ze als het om steunfraude gaat: een uitkering en nog een keer een
volledig inkomen door zwart werken wijzen ze enerzijds af, maar anderzijds is dat de
verantwoordelijkheid van degeen, die het doen. Daarbij inbegrepen de risico’s. "Eh.. ik
zou ze, als ik het zou weten, ik zou ze nooit aangeven. Ik zou, ik kies ook in principe.
Kijk, dat is het vervelende met keuzes maken hè. Als ik iets over zwart werken zeg,
dan zeg ik ook wel weer: Eh.. er wordt in deze maatschappij zoveel gerotzooid met
geld hè. En ik denk: Als ze nou iemand met een minimumuitkering, die kan in een
maand vijfhonderd gulden extra erbij pakken. Wie ben ik dan om dat te veroordelen?
Terwijl er op grote schaal, ik zat zondag nog naar Gouden Bergen te kijken bij de
EEG, ze hebben een begroting van ik dacht zeventig miljard in zevenentachtig, eh..
vijfentachtig. Tien procent daarvan verdwijnt her en der onder de tafel. Zeven miljard
gulden en dan zit ik te zeiken dat dat mannetje of dat vrouwtje, dat het heel krap heeft,
of dat behoorlijk krap moet leven, dat die dan vijfhonderd gulden in de maand erbij zou
pakken. Nou, ik kan er geen problemen mee hebben. Ik zou er niks van zeggen en ik
eh.. zou, ik zou, ik vind het ook niet belangrijk genoeg om te protesteren. Maar zwart
werken, ik heb er geen problemen mee". "Dat (een volledige baan, S.M.) zou me te gek
worden, gewoon. Dan heb je echt een dubbel inkomen. Dan wordt het weer zoiets van:
Hoe kan ik zo gauw mogelijk geld verdienen. Daar ben ik niet op uit of zo, maar ik
zou eh.. ja, een beetje rianter willen leven, ja. Rianter, dat kan nu niet, want van een
uitkering kan je niet riant leven. Ja, dat riant leven dat bestaat niet, gewoon wat ruimer
zitten. Gewoon, dat je vijftienhonderd gulden of dertienhonderd, een paar honderd extra
in de maand, dat lijkt me wel aantrekkelijk, ja".
Ze geven aan zich doorgaans redelijk te redden van hun uitkering. De strijd om het
dagelijks bestaan lijkt minder bitter dan bij sommige andere typen. Ze hebben een wat
makkelijker houding en zijn niet echt consumptiegericht; verder wonen ze relatief
goedkoop en zijn ze niet zorgplichtig voor kinderen. "Als het geld op is, nou ja, dan
is het op. Maar ik doe in principe die dingen waar ik zin in heb en eh.. ja, dan zien we
wel hoe ver we komen en eh.. wordt het op een gegeven moment krap, dan moet ik
gewoon rustig aan gaan doen. Maar ik zit niet eh.. ach het eten ook, ik ken wat mensen
die eten over en weer wat bij mekaar en eh.. dagje overslagen gebeurt ook wel es een
keer, een snack en dat soort dingen. Dat doe ik niet omdat ik het zo krap heb maar
gewoon makkelijk. Ik heb niet zo’n eh.. hele eisenpakket of zo, van: Eh.. dan moet ik
elke dag warm eten of zo. Nee dat eh.. als het geld komt, dan eh.. platen kopen en dat
soort dingen, dan ga ik naar de kroeg en eh.. dan ga ik leuke dingen doen".
Maar ook voor hen geldt dat de ondergrens in zicht is. "Ik kan niet meer bezuinigen.
Dat zou alleen maar betekenen dat ik eh.. nog iets eerder in de maand gewoon er
doorheen zal zijn. Daar zou het op neer komen, maar in principe heb ik het in feite te
krap of zo, maar ik heb ja ik roei d’r nog steeds wat door heen, maar ik kan niet sparen
en ik kan ook geen grote dingen eh.. sparen als eh... Ik heb ook geen koelkast of eh..
als andere mensen. Ik heb ook geen telefoon. Ik heb geen wasmachine dat soort dingen
dus ik leef in feite al heel eh.. een beetje, ja zoals dat vroeger gewoon was of zo".
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Hoewel ze illegale wegen kunnen bewandelen, wijzen ze vermogensdelinquentie af. "Ik
fiets er wel door inderdaad, ik red mijn kont wel. Ja, heb je kinderen dan wordt het
heel anders natuurlijk. Kijk, op dit moment kan ik mij best wel vrij vlot aanpassen. En
eh.. is er iets te kort enzo, dan zorg ik dat het er wel komt op één of andere manier.
Ja, niet door misdadig gedoe en stelen of weet ik het wat hoor. Maar dan weet ik de
wegen wel te bewandelen, dat ik het op een gegeven moment wel heb. En eh.. ja, ik
kan heel makkelijk switchen wat dat betreft. Ja, tot een bepaald niveau natuurlijk. Maar
stelen moet ik echt niets van hebben, nee". Wanneer de nood echt hoog zou worden
dan zien ze als eerste mogelijkheid toch wel bezuinigen. "Eerst bezuinigen. Nou, als
ik van zeven-, achthonderd gulden rond moest komen en daar moest vierhonderd gulden
huur af en vierhonderd gulden aan leven in de maand, dat is honderd gulden in de
week, nou, dan komt er nog telefoon en dat soort dingen. Nou, ja, als je op een gegeven moment geen geld meer hebt... Ik zou wel proberen zoveel mogelijk en zo goed
mogelijk te verdelen en uit te zingen...".
De bemiddelingsfunctie van het arbeidsbureau wordt laag ingeschat. "Ik heb er één keer
bericht van gehad. Ik kreeg een briefje thuis: Of ik ook in militaire dienst wou. Had ik
net vervangende dienst gedaan, kreeg ik een briefje thuis. Ja, ze vroegen nog mensen
als vrijwilligers in dienst. Verschrikkelijk niet. Waar slaat dat nou op, ja".
De contacten zijn dan ook gering. "Nooit, is schijnbaar niet nodig. Nee, ze kunnen niks
voor me doen. [..] Ik geloof dat ik niet, heel moeilijk in te delen ben. Ik ben gewoon
eh.. ja eh.. vijfentwintig, zesentwintig jaar, ik ben gewoon veels te duur. Ik bedoel:
Mijn kans op werk is nul, dat weet ik zelf ook, zo is het. Als ik daar echt m’n waarde
in moest leggen dan ging het niet, maar goed eh... Nou, verder doen ze ook niks".
"Weinig. Ik ga mijn kaart verlengen en eh.. dat soort dingen. Nee, niet echt contact
mee. [..] Kijk, als ik met gerichte vragen zou komen dan misschien wel. Ze kunnen je
ook verwijzen en ze kunnen ook adressen geven of dat soort dingen, maar die vragen
leven bij mij niet zo sterk. Dus daar kunnen ze gewoon niet zoveel voor mij doen".
Ze oordelen wel positiever over de Sociale Dienst. Met de bijstandsmaatschappelijk
werkende onderhouden ze nauwelijks contacten. Ze hebben daar ook weinig behoefte
aan en in de contacten zijn ze vrij afstandelijk. "Hier, voor in die lange hal waar je
door heen komt lopen, daar staat één keer in de maand een grote ton. Daar kan je je
inkomstenverklaring ingooien. Verder eh.., dat zijn eigenlijk wel mijn contacten met
de Sociale Dienst. In het begin met het aanvragen dan moet je een paar keer erheen,
een keer een gesprekje. Maar daarna, het hoeft voor mij eigenlijk ook niet zo. [..] Ik
zou nou niet eens meer weten wie de zaak onder beheer heeft. Dan moet ik elke keer
weer vragen van: Eh.. ze hebben dat verteld van die ambtenaren, dus ik zou op dit
moment niet eens meer weten hoe die heet". Ook de meer maatschappelijke werkfunctie
van de Sociale Dienst hebben ze niet nodig. "Ik vind de Sociale Dienst wat dat aangaat
socialer werken dan het arbeidsbureau. Het contact is dan alleen het halfjaarlijks gesprek. Ja, ik moest dus wel lachen toen ik daar kwam. Nou, ik ben dus een sociaal
werker. Maatschappelijk werker?, ik zeg: Die heb ik niet nodig. Maar ach, die man..,
een hele leuke man verder, kan ik prima mee opschieten, maar ja wat moet ik er mee.
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Ik bedoel: Als ik problemen heb, dan kan ik wel naar toe gaan. Maar ik heb geen
problemen. Zowel financieel niet als andere dingen. Dus ja, ik heb er niks te zoeken.
Ik moet alleen één keer in de maand een briefje inleveren. Alleen dus financieel, maar
voor de rest zie ik niet in wat ze voor me kunnen doen. Ze doen namelijk ook niks
voor me. Ze hebben ook nooit iets gedaan".
Er zijn weinig klachten over uitbetaling of eventuele bevoorschotting dan wel verhuiskostenvergoeding. "Nee hoor kreeg ik meteen. Ik heb meteen een voorschot meegenomen, maar ik had er ook weer mensen bij die me extra geholpen hebben dus eh.., dus
dat ik niet zes weken hoefde te wachten".
De administratief/bureaucratische rompslomp nemen ze daarbij maar voor lief, alhoewel
ze balen van het repeterend karakter van het geven van dezelfde informatie. "Nou ik
vind het wel vervelend of zo, dat ik elke maand eh.. verantwoording moet afleggen
voor eh..: Wonen d’r mensen bij je in of zo? Nou heb je wat verdiend? Dat soort
vragen dat ligt voor de hand hè. Ze moeten elke maand moeten ze weer hetzelfde
verhaal weten. Vind ik wel vervelend ja, en je hebt toch het gevoel dat je gecontroleerd
wordt op één of andere manier. Het is toch wel vervelend of zo. Het geeft je toch het
gevoel van eh..: Dat je niet helemaal meer vrij bent in de samenleving. Dat je steeds
verklaringen moet afleggen. Als je nou in een keer een langere periode es even in het
buitenland zou willen kijken, dat je allemaal weer eh.. formulieren moet invullen, dat
soort dingen. Ik ben niet, helemaal niet vrij wat dat betreft".
Ze zien dat hun keuze een compromis is tussen de eigen soevereiniteit en een relatief
laag inkomen. "Ja, je hebt eh.. de vrijheid om gewoon eh.. je tijd in te delen zoals je
dat wil. Enne hoe volle agenda je hebt, bepaal je zelf wel. Dat legt niemand je op. Je
kan in principe als je werkloos bent één keer in de maand je Sociale Dienstkaart inleveren en één keer in de drie maand je Arbeidsbureau-inschrijving verlengen. Ik vind: Dan
kan er niemand iets van je eisen of zo. Ja, misschien nog de Sociale Dienst dat je
solliciteert, maar je kan gewoon zeven keer vierentwintig uur per week dat doen waar
je zelf zin in hebt. Met de financiële beperkingen die je hebt. Maar je kan je tijd toch
zelf indelen".

Hoofdstuk 12

Een korte samenvatting van de levensstijlen

12.1 Inleiding
Van elk type levensstijl wordt nu een korte samenvatting gegeven. Deze moeten worden
gelezen als min of meer ideaal-typische constructies, waarin niet langer de onderzochten
aan het woord zijn, maar de onderzoeker als het ware een, meer geëxpliciteerde, tweede-orde constructie presenteert. Er vindt tot op zekere hoogte een overstap plaats van
een binnen- (de (categoriale) ervaringen van de onderzochten zelf) naar een buitenperspectief (de interpretatie door de onderzoeker), waarin het binnenperspectief sociologisch vertaald en geduid wordt en (selectief) opgetild wordt naar een hoger abstractieniveau (cf. Miedema, 1993).214 In die zin worden er soms generalisaties geformuleerd,
die de empirische reikwijdte in strikte zin overstijgen (cf. Miedema, 1993).

12.2 Type I: De levensstijl van werkloze jonge mannen uit de onderklasse
De jongvolwassen mannen die tot dit type kunnen worden gerekend, zijn vooral afkomstig uit dat segment van de arbeidersklasse dat veelal aangeduid wordt met termen als
ongeschoolden of traditioneel marginalen. Hun marginaliteit is tweeledig: zowel sociaaleconomisch als sociaal-cultureel bestaat er een grote kloof tussen hen en de dominante
cultuur c.q. institutionele samenleving. Ze groeien veelvuldig op in ’multi-problem’
gezinnen, gekenmerkt door een combinatie van relationele problemen en gezinsgeweld,
alcohol-problemen, langdurige werkloosheid dan wel uitkeringsafhankelijkheid, scheiding/éénouder-gezinnen, slechte wooncondities, inconsistente socialisatiestijlen en
weinig toezicht. Ook jongens met een tehuis- of internaatsverleden kunnen tot dit type
worden gerekend.
Reeds op jonge leeftijd gaan deze jongens hun eigen gang en zorgen ze voor zichzelf.
Ze hangen veel rond op straat met lotgenoten, ontwikkelen daar hun straatwijsheid en
macho-houding. Fysieke handhaving en benadrukken van masculiene waarden vormen
daar een vanzelfsprekend onderdeel van. Het onderwijs heeft hen weinig te bieden; dit
geldt zowel een toekomstig beroepsperspectief als de aanwezigheid van een hun wezensvreemd, op de middenklasse gebaseerde, dominant regelsysteem en lesinhouden
(met steeds meer accent op algemene vorming ten koste van de vakspecifieke opleiding). Naar school gaan is vooral de leerplicht uitzitten. Vroegtijdig schoolverlaten is
evenwel niet ongebruikelijk, zeker niet als er ernstige problemen met docenten ontstaan.
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Spijbelen en ouwehoeren, de les ontregelen, werken negatief door in de leerprestaties.
Ze bezoeken meestal het LBO en in hun optiek is werken belangrijker dan leren. Werken is dan vooral met de handen werken en geld verdienen (instrumenteel arbeidsethos,
intrinsieke werkoriëntatie). Het soort baan en de kwaliteit daarvan zijn secundaire
overwegingen.
In de secundaire socialisatiefase gaan ze steeds meer hun eigen gang — het gezin wordt
dan een soort kostgangersgezin — en ze raken als vanzelf betrokken bij meer delinquente buurtgroepen en ontwikkelen een oog voor bepaalde gelegenheidsstructuren.
Geweld, vandalisme, diefstal en inbraken geven in deze fase zowel een kick als status/reputatie. Na verloop van tijd wordt het inkomensverwervende aspect steeds belangrijker. Er vindt als het ware een omslag plaats van meer expressieve rationaliteit naar
meer instrumentele rationaliteit. In hun vrije-tijd zijn uitgaan (meiden, drank, (soft)drugs), de ’brommercultuur’ (sleutelen, opvoeren, heling onderdelen, diefstal) belangrijke zaken. In deze periode ontstaan ook de eerste politiecontacten.
Als ze aan de slag komen, is dit meestal op het secundaire deel van de arbeidsmarkt
(gekenmerkt door slechte arbeidsomstandigheden, geringe beloning en baanzekerheid).
Ze wisselen daarbij veelvuldig van baan. Soms omdat ze meer kunnen verdienen, maar
ook omdat ze er ’flauw’ van zijn of conflicten met bazen hebben. Na verloop van tijd
raken ze werkloos en uiteindelijk behoren ze tot de harde kern van de langdurig werklozen. Niet altijd omdat ze niet willen werken, maar vooral vanwege hun geringe
arbeidsmarktkwalificaties en soms gebrekkige presentatieve en sociale vaardigheden.
Ze leren zich tegen frustraties te wapenen door zelfhandhaving en militant benadrukken
van de onafhankelijkheid. Ze krijgen een uitkering, maar deze is meestal niet toereikend
voor hun uitgavenpatroon. Uitgaan, alcohol en drugs raken allengs onderling verweven
en langzamerhand worden de toch al zwakke banden met de conventionele samenleving
verbroken. Aanvullende inkomensstrategieën zijn: zwart werken, dealen, steunfraude
en vermogensdelinquentie. Er is dan sprake van een beginnende criminele carrière,
waarin justitiële contacten niet altijd meer te vermijden zijn. Ze zijn niet alleen ’streetwise’, maar ontwikkelen ook vormen van institutiewijsheid. Voorop staat het individueel overleven in een harde en soms vijandige wereld. Contacten met gezin en familie
zijn, ook door gezinsproblematieken, vetes e.d., sporadisch; ze trekken vooral op met
kameradengroepen, die uit wisselende coalities bestaan en waar onderling weinig emotionele banden aanwezig zijn. Alhoewel ze vroeg seksuele contacten met meisjes hebben,
willen ze zich niet binden, ook niet als er sprake is van één of meer kinderen. Ze willen
hun wijze van leven (vooralsnog) niet prijsgeven en benadrukken de vrijheid en ’masculiene’ voordelen. Nadelen als doorschieten in harddruggebruik, justitiële reacties e.d.
kunnen ertoe leiden dat ze het iets rustiger aandoen, maar dit houdt niet per definitie
in dat ze zich aanpassen. Als er geen sprake is van het er vanzelf uitgroeien (maturatieeffect), dan gaan ze professioneler te werk en zijn ze meer calculerend bezig. Hun
tijdsperspectief is vooral gericht op de korte termijn; investeren in een (onzekere) toekomst is overbodig. Voorop staat het hier en nu (bijvoorbeeld tot uitdrukking komend
in impulsief hedonisme). De uitkering geeft in ieder geval een zekere bodem en deze
wordt, zoals gezegd, aangevuld met eigen bezigheden, hosselen e.d. Zouden ze evenwel
een vaste baan — met een zekere mate van vrijheid, zoals bijvoorbeeld buitenwerk —
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kunnen krijgen tegen een redelijk loon dan sluiten ze dat niet bij voorbaat uit, maar
optimistisch over hun kansen zijn ze niet.
Hun maatschappijbeeld is gebaseerd op sterke wij-zij gevoelens, maar dan in een
’loner’-perspectief. De onderlinge groepsloyaliteit naar kameraden is tamelijk zwak en
de verbondenheid met ’kwetsbare’ groepen vrijwel afwezig. Ze zijn eerder als onverschillig dan als intolerant te kenschetsen. Naast het leven en laten leven, moet iedereen
zichzelf maar zien te redden. In hun oordelen overheerst het model van rechtlijnig
denken. Dit komt ook, wellicht verrassend, tot uitdrukking in hun ’law-and-order’
houding. De politiek wordt met wantrouwen bekeken en politici zijn in hun ogen vooral
uit op eigen voordeel. Aan misstappen van gezagsdragers, ’hoge heren’ e.d. kunnen ze
legitimaties danwel neutralisaties ontlenen voor hun eigen delicten. Wat zij op kleine
schaal doen, zien ze bijvoorbeeld op grotere schaal terug bij de politieke schandalen.
Voorlopig lijkt de sociologische afstand tussen deze levensstijl en de conventionele
samenleving onoverbrugbaar. Hun dubbele marginaliteit is een structureel (klassebepaald) gegeven, die ze in hun levensstijl opnieuw reproduceren. Toch geven ze aan
tevreden te zijn met het leven dat ze in eigen regie vorm geven. Ze definiëren zichzelf
niet in termen van randgroepjongeren of maatschappelijk kwetsbare jongeren, maar als
jongeren, die zich op eigen kracht staande houden. Ook van negatieve ervaringen, zo
is hun oordeel, kun je leren. Teveel terugkijken heeft geen zin. Hun toekomst is nogal
diffuus, plannen maken heeft weinig zijn, kortom, ze hebben een houding van: we zien
wel. Ze staan wel stil bij bepaalde consequenties, maar accepteren deze vrij fatalistisch.

12.3 Type II: De levensstijl van werkloze gehuwde jonge mannen uit de
onderklasse
De jongvolwassen mannen van dit type groeien op in vergelijkbare milieus en woonbuurten als de mannen van het zojuist beschreven type. Het verschil is dat de mannen
van dit type, vergeleken met het vorige type, als een plusvariant beschouwd kunnen
worden. Hun achtergronden, gezinsomstandigheden zijn over het algemeen iets gunstiger, zij het niet probleemloos. Ook zij groeien op in gezinnen die gekenmerkt worden
door ’hard living’. In tegenstelling tot type I mannen zijn en blijven de relaties met
ouders en overige familieleden, zij het niet met iedereen, van deze jongeren redelijk
goed. Deze netwerken vormen sociale ondersteuningskaders.
In de secundaire socialisatiefase doen zich weliswaar vergelijkbare spanningen en
problemen voor als bij type I, maar deze leiden niet tot een breuk met hun ouders.
Vooral problemen op school en de aard van de vrije-tijdsbesteding zijn conflictthema’s,
maar ook hier geldt dat deze jongens zelf verantwoordelijk zijn voor veroorzaakte
problemen. Ook zij raken als vanzelf betrokken bij vormen van leeftijds- en vrijetijdsgebonden deviantie en delinquentie. Kickgedrag — het zoeken van spanning en
sensatie -, masculiene zelfhandhaving, rondhangen op straat, de ’brommercultuur’,
uitgaan en alcohol, het optrekken met delinquente vrienden leiden tot een tijdelijk
plegen van delinquentie als geweld en diefstal. Als ze van school komen, meestal het
LBO, vinden ze vrij snel werk. Ook hier geldt dat werken vooral geld verdienen en
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werken met de handen is. Baanwisselingen, conflicten op het werk e.d. komen eveneens
veelvuldig voor. Hun banen op de secundaire arbeidsmarkt zijn meestal ongeschoolde
dan wel semi-geschoolde banen, waarin hard en vaak zwaar werken de norm is. De
werkvloercultuur — de informele omgang met collega’s, soms met bazen, ’geintjes’
uithalen e.d. — biedt echter compensatie. Ze werken meestal voor het (leeftijdsgebonden) minimumloon, maar daar hebben ze niet zo veel moeite mee. Het hebben van een
betaalde baan is bij hen ook gedeeltelijk een voorwaarde voor het stichten van een
eigen huishouding.
In tegenstelling tot type I krijgen deze jongens meestal op vrij vroege leeftijd serieus
verkering. In het begin is het dan nog een schipperen tussen de relatie-eisen en de
aantrekkingskracht van de vriendengroep en van het ’vrije’ leven, maar na verloop van
tijd oriënteren ze zich steeds meer op de wereld van conventionele volwassenen in hun
omgeving en hun eigen gezin. Hun leeftijdsgebonden delinquentie is daarmee tevens
ten einde gekomen. Het contact met jongens van type I, hun vroegere vrienden, is nu
minimaal.
Wanneer ze permanent werkloos worden, met als consequentie dat ze na verloop van
tijd moeten zien rond te komen van een bijstandsuitkering, wordt hun situatie problematisch. Ze hebben meestal jonge kinderen en ze voelen zich als gezinshoofd/kostwinner
te kort schieten. Behalve dat ze veelvuldig schulden hebben (betalingsachterstanden
huur, gas en licht, leningen voor herinvesteringen en inrichtingskosten) is het probleem
in meer algemene zin het moeizaam kunnen budgetteren. Ze komen dan in de spiraal
terecht van gaten vullen met gaten. Naast allerlei legale mogelijkheden om het inkomen
te maximaliseren — zoals bijvoorbeeld het aanvragen van huursubsidie, een beroep
doen op allerlei ’kwijtscheldingsregels’, extra aanvragen Sociale Dienst (’leenbijstand’)
e.d. — zoeken ze noodgedwongen ook naar semi- en illegale middelen. Niet alleen
zwart werken, met alle risico’s van betrapping (steunfraude), maar ook ’handeltjes’
kunnen soelaas bieden. Alhoewel ze aangeven vermogensdelicten niet langer uit te
willen sluiten, vrezen ze de negatieve consequenties. Ze zouden het doen voor hun
gezin, ofschoon ze zich realiseren dat de repercussies ook terecht komen bij hun gezin.
Mede door deze tweestrijd zien ze er (voorlopig) nog van af. Het liefst zouden ze een
vaste baan hebben (gezien hun kwalificaties en werkervaringen aan de onderkant van
de arbeidsmarkt). Daar doen ze ook wel moeite voor, maar ze ontdekken dat ze niet
langer in tel zijn (te oud/te duur, weinig formele opleiding, verbrokkeld arbeidsverleden
e.d.). Ze combineren berusting met woede en wanhoop. Hun falen is vooral verbonden
met het niet voldoen aan hun rol als gezinshoofd. Soms vertaalt dit zich in vluchtgedrag
(overmatig alcoholgebruik, gokken, impulsaankopen) en gezondheidsproblemen. Hun
’redding’ is hun gezin en de opvang door familienetwerken.
In hun maatschappijbeeld klinkt deze houding door. Ze voelen zich gepakt, zoeken
zondebokken (bijvoorbeeld minderheden), wantrouwen de politiek en beoordelen anderen stereotiep en vaak negatief. Over de toekomst zijn ze somber; plannen maken heeft
geen zin; ze zijn bang permanent afgeschreven te worden. Ze ontwikkelen een fatalistische houding, waarin sprake is van een zekere calculatie (maximaliseren eigen voordeeltjes). Hun eerste zorg is het proberen schuldenvrij te komen. Hun arbeidsmarktoriëntatie (zoekgedrag, sollicitatie-inspanningen) neemt af, maar het uiteindelijk
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doel blijft het vinden van een reguliere baan en een redelijk inkomen. Ze beschikken
echter over weinig netwerken (informatie, voorspraak) en institutionele kennis. Hun
relaties met arbeidsbureau en Sociale Dienst zijn nogal conflictueus van aard en ze
vinden dat ze weinig ondersteuning krijgen.

12.4 Type III: De levensstijl van werkloze jonge mannen uit de traditionele
arbeidersklasse
Deze mannen zijn eveneens afkomstig uit de arbeidersklasse, maar de gezinnen waarin
ze opgroeien, worden over het algemeen gekenmerkt door een gunstiger financiële
positie en betere affectieve relaties. Natuurlijk komt ook hier werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, scheiding e.d. voor, maar sporadischer en minder vaak cumulatief.
Opleiding en respectabiliteit vormen als zodanig gezinswaarden en opvoedingsdoelen,
maar ook hier geldt dat deze jongens in de secundaire socialisatiefase vaak hun eigen
gang gaan (meer controle op afstand en benadrukken eigen verantwoordelijkheid). Dit
kan leiden tot het besluit om vroegtijdig de school te verlaten — zeker als ze een
betaalde baan kunnen krijgen — maar het belang van het diploma als kwalificatiemiddel wordt door de meesten onderkend. Ze bezoeken meestal LBO-onderwijs (LTS),
soms na eerst de MAVO geprobeerd te hebben. Op school weten ze maat te houden
tussen aanpassing en ouwehoeren, een schipperen tussen de formele schoolse eisen en
hun eigen ’gezelligheids’belangen.
Kenmerkend is dat in de secundaire socialisatiefase de vriendengroep aan belang wint
en dat de vrije-tijd (tijdelijk) wordt verabsoluteerd. Dit leidt tot een segmentatie van
leefwerelddomeinen en coördinatieproblemen tussen de verschillende regelsystemen van
gezin, school en vrij-tijd. Deze fase kan worden gezien als een moratoriumfase — het
(getolereerd) jong-zijn in een eigen sociale jeugdruimte — waarna ze, zo is de verwachting, geleidelijk aan ingroeien in de meer serieuze wereld van de volwassenen, waarin
werk en gezinsvorming centraal staan. Uitgaan, brommers, experimenteer- en exploratiegedrag (alcohol, meiden, soms softdrugs, gokken en knokken) structureren hun vrijetijdsgedrag. Tot op zekere hoogte is daar ook begrip voor (’je bent maar een keer
jong’). Ook hier geldt dat ze in laatste instantie door hun omgeving verantwoordelijk
worden gesteld voor de consequenties van hun handelen, maar over het algemeen weten
ze maat te houden.
Werken levert het financiële draagvlak voor het uitgaan; ze zijn opgevoed met het idee
dat je hoort te werken. Het soort werk is vergelijkbaar met dat van de vorige typen,
maar meestal iets meer gekwalificeerd (netwerkondersteuning als: voorspraak, tips van
familie en bekenden, en ze vinden dan ook vaker een baan binnen primaire sectoren
van de arbeidsmarkt). Werken en vrije-tijd worden redelijk van elkaar gescheiden. Dit
was, zoals we net zagen, minder het geval toen ze nog op school zaten; de vrije-tijd
had toen een vrij hoge prioriteit. In de vrije-tijd komen leeftijds- en groepsgebonden
vormen van delinquentie voor; soms in het verlengde van vrije-tijds activiteiten (’brommerdelicten’ als opvoeren, te hard rijden, onverzekerd rondrijden e.d.), soms als begeleidingsverschijnsel van vrije-tijdsbezigheden sec. Rondhangen en uitgaansgelegenheden
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(alcohol, rivaliserende groepen, imponeergedrag en statusverwerving en -handhaving)
spelen daarbij een rol. Ook voor hen geldt dan dat ze een mannelijke reputatie moeten
handhaven; kickgedrag en knokken zijn daarmee verbonden. Vermogensdelinquentie,
incidentele winkeldiefstalletjes daargelaten, is meestal afwezig. Na verloop van tijd
komen ze voor de keus te staan: of kiezen voor een relatie of kiezen voor de vriendengroep. In deze fase zien we dan ook verschillende mogelijkheden naast elkaar bestaan.
Sommigen zijn (nog of weer) vrijgezel; sommigen hebben een serieuze relatie (al dan
niet samenwonend); en anderen zijn overgegaan tot gezinsvorming. Maar ook dan
blijven contacten met vrienden/kameraden voortbestaan, echter met een sterkere oriëntatie op de wereld van de volwassenen. Het belang en de betekenis van werk en dus ook
van gedwongen werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid hangen daarmee gedeeltelijk
samen. Vooral de kostwinners ervaren hun situatie als het meest nijpend. In dat opzicht
zijn ze vergelijkbaar met type II, maar ze zijn in beter in staat om hun financiële problemen te beheersen en het overzicht te bewaren.
Voor de mannen met deze levensstijl geldt dat ze hun werkloosheid, ook als deze
langdurig is, als tijdelijk zien. Ze willen graag aan de slag en doen moeite om aan een
baan te komen, maar tot nu toe nog zonder succes. Een aantal (of hun vrouw/vriendin)
heeft een part-time baan. Plannen voor om- of bijscholing zien ze niet als een reële
optie. Ze wachten gewoon tot het economisch klimaat weer aantrekt. Ter overbrugging
en als aanvulling op hun uitkering doen ze soms, als de mogelijkheid zich voordoet en
er niet teveel risico’s aan zijn verbonden, ’putjes’ (incidenteel zwart werk). Vermogenscriminaliteit wijzen ze resoluut af. Een dergelijke oplossing, ook als noodgreep, staat
haaks op hun legaal-morele overtuigingen, alhoewel ze bij anderen daarvoor in moeilijke situaties soms begrip kunnen opbrengen. De risico’s die daarbij gelopen worden
(strafblad, negatieve reputatie, strafkorting, negatieve omgevingsreacties, vermindering
baanmogelijkheden) vinden ze voor zichzelf te groot.
Hun discours is in de tertiaire socialisatiefase meer in overeenstemming met het discours van de volwassenen en in dat opzicht (klassebepaald) conventioneel.
Alhoewel ze stemmen (meestal op een linkse partij als de PvdA), dit in tegenstelling
tot beide vorige typen, hebben ze weinig vertrouwen in de politiek. Over minderheden
denken ze gemengd. In ieder geval vinden ze dat zij zich moeten aanpassen en geen
recht hebben op een voorkeursbehandeling. In dat geval is er sprake van oneerlijke
concurrentie op bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Ten opzichte van andere levensstijlen,
indien die overwegend respectabel zijn, zijn ze tolerant. Het inrichten van je eigen
levensplan is een eigen keus. Wel vinden ze dat de samenleving wordt gekenmerkt door
een teveel aan ongelijkheid (kansen, inkomen e.d.).
Voor de toekomst geldt voor degenen die nog vrijgezel zijn, de realisatie van het
gezinsideaal. Dat impliceert tevens dat aan de rol van kostwinner grote waarde wordt
toegekend. Ze hopen dat ze wat dat betreft kunnen voldoen aan hun arbeidsethos, maar
helemaal gerust daarop zijn ze niet. Er zijn immers nogal wat onzekerheden en/of
maatschappelijke veranderingen, die als bedreigend worden ervaren. In dat opzicht
leven ze maar bij de dag. Plannen maken heeft geen zin. Toch blijft hun oriëntatie op
werk relatief sterk.
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12.5 Type IV: De levensstijl van respectabele werkloze jonge mannen uit
de arbeidersklasse
Bij dit type mannen zien we een grote mate van overeenstemming met die van type III.
Ook zij zijn afkomstig uit het arbeidersmilieu van geschoolde arbeiders. Een differentiatie met type III treedt op doordat de mannen van dit type meer belang hechten aan een
goede (vak)opleiding en een baan met meer ambachtelijke aspecten. Daarnaast door het
gegeven dat hun vrije-tijdsbestedingen meer gezinsgecentreerd en gecontroleerd zijn.
Men kan stellen dat deze jongens een meer beschermd leven leiden. Contacten met
leeftijdgenoten zijn selectiever, ze gaan minder uit (drinken daardoor praktisch niet,
komen in minder riskante situaties terecht, gaan minder om met de andere sekse),
kortom hun behoefte aan experimenteren en exploratie is veel geringer. Als ze geen
vaste relatie hebben, blijven ze in principe thuiswonen. De contacten met de ouders, de
onderlinge omgang en de gedeelde bezigheden zijn van dien aard dat er weinig conflicten optreden. In deze gezinnen is er een streven naar consensus; in die zin functioneren
de ouders als significante ander en als rolmodel. Jeugdsubculturen vormen nauwelijks
een oriëntatiekader; ze refereren vooral aan de ’main-stream’ uitingen. Hun vrije-tijdsbezigheden, hobby’s e.d. worden vooral binnen gezinsverband of thuis beoefend.
Wanneer we kijken naar hun schoolloopbaan dan is dit meestal LBO, veelal aangevuld
met verdere cursussen. Ze proberen vooral op primaire sectoren een baan te vinden, die
een beroep doet op hun ’skills’. Hun werkloosheid is een onvoorziene factor (werkvermindering, bedrijfssluiting) en door hun sterke familie- en streekgebondenheid zijn ze
aangewezen op de mogelijkheden van de lokale arbeidsmarkt.
Hun positie als jongvolwassene wordt door een zekere ambiguïteit gekenmerkt. Debet
daaraan is vooral de werkloosheid. Het hebben van een betaalde baan zien ze als een
noodzakelijke voorwaarde voor gezinsvorming. Door de uitkering hebben ze wel een
zekere financiële autonomie, terwijl hun ouders hen ook meer zien als volwassene,
maar hun zelfstandigheid is begrensd. Ondanks hun inspanningen zijn ze er nog niet
in geslaagd een andere baan te vinden. Alhoewel ze nadenken over omscholing e.d.
verwachten ze aan de slag te komen als de werkgelegenheid weer aantrekt. Ze zijn in
eerste instantie ook selectiever in hun banenkeus, maar na talloze teleurstellende sollicitatie-inspanningen beseffen ze dat je iedere kans behoort aan te grijpen. Als substituut
hebben ze meestal een vrij intensieve hobby; hun traditioneel arbeidsethos kent maar
weinig erosie.
Het discours van dit type is minder militant dan dat van type III. Ze accepteren makkelijker de maatschappelijke ongelijkheid en de eisen van de dominante cultuur -bijvoorbeeld werken, respectabiliteit — hebben ze geïnternaliseerd. Ze zijn niet echt politiek
geïnteresseerd, het vormt thuis geen bron voor discussie, maar ze stemmen nog steeds
en meestal op dezelfde partijen als hun ouders. Naar andere levensstijlen toe is er
sprake van afstand bewaren. Ze moeten niets hebben van deviantie en delinquentie en
dit geldt ook voor zwart werken en misbruik van sociale voorzieningen.
Hun toekomstbeeld scharniert om het krijgen van een betaalde baan en om het traditionele gezinsleven. Ze uiten weliswaar hun bezorgdheid over maatschappelijke ontwikke-
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lingen, maar ze voelen zich vrij machteloos om daaraan zelf iets te doen. Ze hopen dat
de economie aantrekt en verwachten dan aan de slag te kunnen.

12.6 Type V: De levensstijl van werkloze jonge mannen uit de middenklasse-milieus
In tegenstelling tot de tot nu toe samengevatte typen zijn de jongvolwassen mannen die
ik tot dit type heb gerekend, afkomstig uit midden-klasse milieus, en gedeeltelijk uit
arbeidersmilieus met een stijgingsperspectief. Dat vinden we weerspiegeld in hun
onderwijsloopbaan. Na de lagere school gaan deze jongens naar meer algemeen vormende opleidingen als MAVO/HAVO, vaak aangevuld met vervolgopleidingen op
MBO/HBO-niveau.
Over het algemeen kunnen ze goed met hun ouders opschieten. De contacten blijven
ook later intact, zij het (bijvoorbeeld door verhuizingen) minder intensief. In de secundaire socialisatiefase gaan ze veelal uit huis vanwege hun studie in een andere plaats
dan hun woonplaats of omdat ze zelfstandig willen wonen. Ze leiden dan een tijdlang
een ’studentenleven’, ze zijn meer georiënteerd op leeftijdgenoten, experimenteren met
relaties en stijluitingen, gaan meer uit, gebruiken soms softdrugs e.d. Hun vrienden en
relatiepartners komen uit vergelijkbare milieus en zijn eveneens te kenschetsen als
’modern’ respectabel. Vandalisme, geweld, vermogensdelicten komen derhalve praktisch
niet voor. Naast morele bezwaren hebben ze oog voor verliesposten als bijvoorbeeld
het krijgen van een negatieve reputatie en een geringere kans op regulier werk.
Na hun opleiding (soms een combinatie van opleiding-werken zoals bijvoorbeeld in de
verpleging), vinden ze veelal een baan in de dienstverlenende of verzorgende sector.
Na verloop van tijd ontdekken ze dat dit soort werk hen niet bevalt (werkinhoudelijk,
werkomstandigheden, organisatiecultuur). Soms worden ze na het verlaten van de
school, veelal door een opleiding waar op de arbeidsmarkt geen vraag naar is, meteen
werkloos. Ze heroriënteren zich dan en gaan meestal nieuwe opleidingen/cursussen
volgen (met behoud van uitkering danwel een aanvullende uitkering). In hun perspectief
is hun werkloosheid — als gevolg van een verkeerde keus, een mislukte aansluiting of
pech — vooral tijdelijk. Doel is nog steeds een (gekwalificeerde) midden-klasse baan.
Daarvoor blijven ze investeren in opleidingen (om- en bijscholing) en ze zijn vrij
optimistisch in hun verwachtingen dat dat gaat lukken. In die zin praat ik over een
defensieve strategie van positiehandhaving.
In deze fase kunnen ze zelfstandig wonen dan wel getrouwd zijn/samenwonen. Het
nemen van kinderen wordt weliswaar een meer bewuste stap, maar niet echt uitgesteld.
Hun discours is relatief open en qua oriëntatie vrij modern. Ze zijn reflexief en hun
meningen zijn veelal beargumenteerd. Deze houding zien we ook terug in hun lees- en
mediagedrag, cultuurparticipatie en politieke oriëntatie. Ze voelen zich ’deelnemers’ aan
de samenleving, ze zijn geen toeschouwers. In hun studie, eventueel vrijwilligerswerk,
hobby’s en relaties zien ze zichzelf als volwassenen met eigen verantwoordelijkheid.
In dat opzicht zijn ze nu min of meer gesetteld. Ze blijven echter mobiel betreffende
hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Hun streek- danwel familiegebondenheid vormt
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in veel mindere mate een belemmering en ze zijn minder aangewezen op de lokale
arbeidsmarkt dan de vorige typen.
Politiek gesproken zijn ze meer kritisch en stemmen ze links. Naar anderen toe zijn ze,
binnen de voorwaarden van respectabiliteit, vrij tolerant en ze benadrukken de positieve
kanten van de welvaartsstaat, alhoewel ze ook bezorgd zijn over ontwikkelingen als
voortgaande bezuinigingen, marginaliseringseffecten, verrechtsing, het milieu, de derde
wereld en internationale spanningen. Over hun invulling van de toekomst zijn ze optimistisch. Ze verwachten na verloop van tijd te voldoen aan de ’eisen’ van de samenleving met betrekking tot een baan en een gezin. In het ideale geval na verloop van tijd
als tweeverdiener; lukt dit niet dan kunnen ze wisselen van kostwinnersrol en zijn ze
bereid een tijdlang huisman te zijn.

12.7 Type VI: De levensstijl van non-conformistische werkloze jonge
mannen
Deze mannen, eveneens afkomstig uit de middenklasse, ontwikkelen een meer nonconformistische levensstijl. Kenmerkend voor hen is de individualisering van levensloop
en levensplannen. In dat opzicht zouden ze kunnen worden gerekend tot een meer postmoderne levensstijl. Gemeenschappelijk is hun midden-klasse achtergrond. Hun ouders
zijn, net als hun broers en zussen, respectabele burgers. In dit milieu geldt onverkort
de (meritocratische) ideologie van vooruitkomen; het realiseren van onderwijskwalificaties (diplomabelang) wordt als voorwaarde gezien voor een succesvolle positie op de
arbeidsmarkt en dus voor inkomen en status. Deze verwachtingen gelden zowel voor
jongens als meisjes en ook in andere opzichten is de opvoeding, net zo als bij type V,
vrij sekse-neutraal. Respectabiliteit en conformisme zijn in deze milieus kanten van één
en dezelfde medaille.
Het afwijkend patroon voor deze jongens wordt zichtbaar in de secundaire socialisatiefase; ze behoren dan tot de culturele rebellen. Ze leiden nu hun eigen leven, hechten
aan hun eigen autonomie, voornamelijk door zich af te zetten tegen de geplande trajecten, de vanzelfsprekendheid van regels en autoriteiten. Botsingen met ouders en onderwijsgevenden leiden na verloop van tijd tot een breuk, alhoewel ze vaak nog een middelbare opleiding afronden. Als er sprake is van vervolgopleidingen dan stoppen ze daar
voortijdig mee, ook weer vanwege disciplineringseisen en gezagsverhoudingen. Ze
wonen dan meestal al zelfstandig en oriënteren zich meer en meer op leeftijdgenoten
en meer radicale jeugdsubculturen en sociale bewegingen. Experimenteren en grenzen
verkennen zijn daar de norm. Uitgaanspatronen, stijluitingen e.d. raken met dergelijke
’siens’ verweven. Provocaties tegen burgerlijke normen en het zich afzetten tegen een
geregeld leven, vinden tevens uitdrukking in softdruggebruik. Als ze al een baan hebben, is dit tijdelijk; ze hebben moeite met de hiërarchische verhoudingen en de dwang
van het arbeidsritme. Ze verzetten zich ook tegen de militaire dienst; ze laten zich
afkeuren of doen een beroep op de wet gewetensbezwaren. Hun alternatieve dienstplicht
heeft veelal een sociaal karakter, bijvoorbeeld werken in de gezondheidssector. Ook het
doen van vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld in een wereldwinkel, past daarin. De uitkering
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wordt omgedefinieerd tot een soort basisinkomen, dat hen de ruimte laat hun eigen
leven in te richten. Het domein van de ’vrije-tijd’ krijgt een meer absoluut karakter en
men trekt vooral op met (culturele) lotgenoten. Het experimentele druggebruik kan zich
ook uitstrekken tot harddrugs, maar ze hebben voldoende negatieve voorbeelden in hun
omgeving om de gevaren daarvan in te zien. Kleine vermogenscriminaliteit, meestal
winkeldiefstalletjes, onjuiste opgaven naar de uitkeringsinstanties, wat hosselen e.d.
vormen weliswaar onderdeel van deze levensstijl, maar ook hier trekken ze weer grenzen om niet te ver af te zakken. Echt ’macho-’gedrag, geweld en vandalisme wijzen ze
af. In hun omgang met de andere sekse zijn ze geëmancipeerd en willen ze zich (vooralsnog) niet te veel binden. Ze varen hun eigen vormgegeven koers, terwijl eisen van
de dominante cultuur steeds meer aan betekenis verliezen. Naast hun communicatieve
competenties (en het uit hun milieu meegekregen cultureel kapitaal) ontwikkelen ze ook
vormen van institutiewijsheid, waardoor ze bijvoorbeeld bij de Sociale Dienst en het
arbeidsbureau een betrekkelijk laag profiel kunnen bewaren.
Ze voelen zich verwant met alternatieve bewegingen en in het verlengde daarvan kijken
ze kritisch naar de reguliere politiek. Ze stemmen meestal nog wel; vooral op kleine
linkse partijen. Ondanks hun kritische houding definiëren ze zich vooral als buitenstaander, alhoewel dit solidariteit met de achtergebleven groepen in de samenleving niet
uitsluit. Naar anderen toe zijn ze tolerant, zolang deze ook een zekere tolerantie hebben.
Ze veroordelen de verrechtsing, het materialisme, uitbuitingsrelaties en vreemdelingenhaat evenzeer als kolonialisme, militarisme en seksisme. Hun toekomstplannen zijn nog
gedeeltelijk onbepaald, er zijn altijd nog terugkeeropties richting conventionele samenleving, maar ze benadrukken hun individualisme en idealisme. Een regulier gezinsleven,
carrière maken, of meer in het algemeen, opgelegde verplichtingen staan daar in principe haaks op. Ze geven de voorkeur aan een meer artistieke en/of sociale invulling van
hun bezigheden in kleinschalige netwerken. Hun culturele marginaliteit, in tegenstelling
bijvoorbeeld tot de typen I en II, is zelfgekozen; niet zozeer gebaseerd op achterstand
maar op een meer cultureel avant-gardistische oriëntatie. Hun toekomstverwachtingen
willen ze zelf vormgeven door het maken van weloverwogen keuzes, maar deze kunnen
vooralsnog diffuus blijven.
De hier geconstrueerde typologie van levensstijlen vertoont tot op zekere hoogte overeenkomsten met bevindingen van andere onderzoekers als Merton, (1938) 1968, Timmerman, 1981 en Engbersen, 1990 (conformisten, individualisten, fatalisten, autonomen) (zie verder: Miedema, 1993: 285 e.v.; Veendrick, 1993: 333-335).

12.8 Discoursanalyse: levensstijlen als betekeniscomplexen van organiserende principes
In deze afsluitende paragraaf maak ik een overstap van levensstijlen naar de discoursen.
Zoals al meerdere malen is uiteengezet kunnen levensstijlen in analytisch opzicht
onderscheiden worden in twee, op elkaar betrokken componenten: discoursen en sociale
praktijken. Discoursen verwijzen vooral naar de cognitieve structuur, het sociaal en
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cultureel bepaalde complex van pragmatisch-alledaagse en reflexieve ’groepsdenken’,
waardoor categorieën zich van elkaar onderscheiden. Discoursen worden kortom beschouwd als constituerend en legitimerend voor sociale praktijken, de specifieke handelingspatronen van een sociale categorie. De vraag is nu welke elementen van een
discours bepalend zijn voor de inrichting van de levensloop en het oplossen van problemen en contradicties, bijvoorbeeld het omgaan met de werkloosheid en de daarmee
verbonden probleemvelden. Vergelijkbaar met de subculturele theorieën, die later nog
aan bod komen, ben ik op zoek naar de ’focal concerns’ van een discours: de organiserende principes. Het discours kan langs deze lijn doorredenerend, gezien worden als een
gestructureerd complex, een relevantiestructuur van organiserende principes. Organiserende principes vormen, anders gezegd, de gedeelde ’core values’ en voor de participanten aan een discours vormen deze principes constituerende en structurerende regels
voor het handelen met een gedeelde geldigheid. Deze alledaagse handelingsregels
kunnen op eerste orde-niveau voor de discoursleden impliciet blijven: men hoeft zich
niet permanent rekenschap te geven van het hoe en het waarom van het handelen,
handelen als routine. Door crisissituaties, onverwachte problemen, contradicties kunnen
vanzelfsprekendheden onder druk komen te staan en moet men meer bewust kiezen
voor een acceptabele oplossing uit een reeks aan alternatieven. De onderzoeker moet,
op tweede-orde niveau, in ieder geval trachten de categoriale handelingsregels van een
levensstijl te expliciteren, te specificeren, te interpreteren en te benoemen. Met andere
woorden, om welke regels gaat het, binnen welke context worden ze gebruikt, waaraan
worden ze ontleend, hoe zijn ze gerelateerd aan levensopgaven, hoe worden ze gerechtvaardigd, enz. Oplossingsstrategieën kunnen in termen van respectabiliteit, deviantie en
delinquentie voor de onderscheiden categorieën verschillende vormen aannemen en
consequenties krijgen. Op de specifieke relatie tussen werkloosheid en criminaliteit kom
ik nog terug. Eerst wil ik het complex van organiserende principes van de zes onderscheiden typen presenteren. Door de onderlinge samenhang van organiserende principes
is, naast een zekere herhaling, ook een zekere overlapping niet geheel en al uit te
sluiten.

Type I: Het discours van de ongebonden onderklasse
Wanneer het discours van dit type nader onder de loep wordt gelegd, dan zijn volgende
onderling samenhangende organiserende principes, samen te vatten onder de noemer
’defiant individualism’, daarvoor karakteristiek.215
— benadrukken zelfredzaamheid en autonomie (in sociaal, emotioneel en financieel
opzicht). Dit houdt ondermeer in dat: men niet (teveel) afhankelijk van anderen wil zijn
en intieme (vriendschaps)relaties als bedreigend worden afgewezen; oordelen van
anderen relatief onbelangrijk zijn (er zijn dan ook weinig significante anderen); men
derden (bijvoorbeeld vertegenwoordigers van instituties, autoriteitsfiguren) met een
zekere afstandelijkheid en soms wantrouwendheid benadert; men gespitst is op het
halen van eigen voordeel en een dergelijke houding ook bij anderen veronderstelt

282

Het peilen van de diepte

(calculerende houding van eigenbelang); men vooral vertrouwt op eigen overlevingscapaciteiten en slimheid.
— benadrukken mannelijke kwaliteiten (fysieke handhaving, macho-kwaliteiten, militantie, authenticiteit). Deze geven niet alleen een zekere status en reputatie (respect),
maar bepalen ook de verhoudingen naar anderen (vrouwen, middenklasse burgers,
’bazen’). Verdere daaraan gerelateerde elementen omvatten ook experimenteren (bravoure, kick-gedrag, grenzen verkennen). In samenhang daarmee en met hun hedonisme,
impulsiviteit en korte-termijn perspectief kan ook hun (soms problematisch) alcoholen druggebruik gekoppeld worden.
— een afwijzen van de traditionele standaard-biografie, zeker in relationeel opzicht
(geen bindingen willen aangaan, geen verantwoordelijkheid voor eventuele kinderen
willen dragen). Daarmee wordt ook de traditionele kostwinnersrol ondergraven.
— een afwijzing van conventionele (burgerlijke) levensstijlen die ze als ’dwangsystemen’ ervaren. Andere biografie-ontwerpen/levensstijlen worden vooral beoordeeld op
authenticiteit, en bij mannen ook op hun zelfredzaamheid en arbeidsethos. Hun tolerantie (dan wel onverschilligheid) is vooral ingebed in het principe van: leven en laten
leven.
— de al genoemde overlevingscapaciteiten baseren zich op verschillende vormen van
kennis, bijvoorbeeld straatwijsheid, justitiële en welzijnswijsheid, loketwijsheid en een
oog voor ’voordeeltjes’ als handel, gelegenheidsstructuren voor verwervingscriminaliteit. Deze sporen dus niet met het repertoire van respectabele arbeiders- en middenklasse oplossingen. De daarmee verbonden afschrikkingselementen — verlies van reputatie,
justitiële sancties en het krijgen van een strafblad — verliezen daarmee aan functie. In
die zin is er sprake van een kosten-batenanalyse en (proto)professionalisering en kan
gesproken worden van een delinquente carrière. Na verloop van tijd treedt daarin een
stabilisering op en komt vooral het verwervingsaspect centraler te staan.
— een moeizame relatie met autoriteitsfiguren en gezagsdragers. Door hun militante
opstelling en fysiek imponeergedrag komen ze in relatief geïsoleerde posities terecht.
— daarmee hangt samen het ontbreken van een positieve schoolhouding. Het onderwijs
heeft geen mobiliteitsfunctie, maar is gewoon de tijd uitzitten. Ook in de functie van
statusverwerving heeft de opleiding geen relevantie. Gezien het niveau van hun opleiding — LTS, al dan niet afgemaakt — weten ze dat ze voorbestemd zijn voor de
onderkant van de arbeidsmarkt. Het laag geschoolde werk is inwisselbaar en beroepsperspectieven zijn weinig uitgekristalliseerd; vandaar ook de vele baanwisselingen en
geringe bedrijfsloyaliteit. Op de korte termijn is vermogensdelinquentie winstgevender
dan een ’dead-end job’.
— er is weliswaar in de opvoeding sprake van een traditioneel-marginaal arbeidsethos,
maar door de langdurige werkloosheid transformeert dit zich richting bezigheidsethos.
Het zoekgedrag neemt af en het verbeteren van arbeidsmarktkwalificaties door het
volgen van verdere opleidingen wordt niet als een reële optie gezien. Handeltjes, zwart
werken (maar zonder uitbuiting) en vermogenscriminaliteit raken met elkaar verweven.
Het financiële draagvlak is voor hen de uitkering. Deze wordt gezien als een basisinkomen. Uitkeringsfraude, onjuiste opgaven naar de Sociale Dienst met betrekking tot
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woonsituatie en bijverdiensten geven iets meer speelruimte en stuiten niet op morele
bezwaren.
— er zijn weinig bindingen met de samenleving als geheel. De legitimiteit van de bestaande ongelijkheidsverhoudingen wordt ter discussie gesteld, maar ze vinden bijvoorbeeld wel dat men loon naar werken hoort te krijgen. Solidariteit naar anderen toe is
beperkt; iedereen moet zichzelf maar zien te redden. Dit geldt ook binnen de gezinsverhoudingen, zij het dat vrouwen een meer beschermde positie innemen, maar ook hun
plaats moeten weten. De politiek heeft afgedaan. Over maatschappelijke problemen
maakt men zich niet druk. In hun maatschappijbeeld overheerst een cynische en instrumentele kijk. Daaraan ontlenen ze tot op zekere hoogte ook hun neutralisatietechnieken,
waarmee ze hun delinquentie ’recht’ kunnen praten.
— hun tijdperspectief is gericht op de korte termijn. Plannen maken voor later heeft
geen zin. Je moet gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die zich aanbieden of
die af te dwingen zijn. Toekomstverwachtingen zijn diffuus. Bij hen is sprake van een
pragmatisch realisme.
— hun identiteit is weliswaar nauw verbonden met hun klassepositie maar ze zien zichzelf vooral als slimme buitenstaanders. Door het wegvallen van een beroeps- en relationele identiteit benadrukken ze hun eigen redzaamheid. Reputatie en macho-identiteit
verkeren in een wisselwerking en hebben vooral betekenis op leefwereldniveau; status
en prestige, identiteit zijn daaraan gekoppeld.

Type II: Het discours van ongeschoolde arbeiders met gezinsverantwoordelijkheid
Veel kenmerken van type I vinden we ook terug bij de jongvolwassen mannen van type
II, maar hun ’defiant individualism’ is minder volledig en minder hard. Het discours
van dit type wordt vooral gekenmerkt door met de positie van kostwinner verbonden
organiserende principes. In ideaal-typisch opzicht laat het zich als volgt samenvatten:
— het toekennen van een groot belang aan het model van de standaardbiografie. Deze
mannen zien zichzelf eerst en vooral als kostwinner. Taakverdeling, onbetaalde zorg en
opvoeding van de kinderen maken deel uit van de traditionele sekseverhoudingen. Door
de langdurige werkloosheid raakt de rol van de man steeds meer uitgehold. Dit falen
als kostwinner werkt door op zelfbeeld en de relationele omgang thuis en met anderen.
Het gevolg is een geïsoleerde positie van deze gezinnen en een nijpende financiële
situatie die steeds knellender wordt. Men heeft het gevoel met de rug tegen de muur
te staan; deze positie van uitzichtloosheid gaat gepaard met wanhoop. Iedere dag is het
opnieuw knokken om het hoofd boven water te houden en je gezin niet teveel te kort
laten komen. De situatie van permanent aan het kortste eind te trekken, maakt dat ze
zich vrij wanhopig en verbitterd voelen; Ze hebben het gevoel er in principe alleen voor
te staan en niet gerespecteerd te worden.
— benadrukken van een combinatie van zelfredzaamheid, militantie en slachtofferhouding. Er is wel sprake van verzet tegen hun ondergeschikte positie, een continue guerilla tegen bureaucratische controlemechanismen, maar tegelijkertijd weten ze daaraan te
zijn overgeleverd (het ’verdomhoekje’ van maatschappelijke kwetsbaarheid). Te lang
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doorgaan is dan contra-produktief en ze berusten steeds meer in hun lot. Ook bij hen
weer trekken van zelfredzaamheid, maar hun speelruimte is door zorgplicht en uitkeringsafhankelijkheid veel geringer dan bij type I. Dit vertaalt zich naar een calculerende
houding (van overleven) bij het zoeken naar eigen financiële voordelen, waarop ze recht
(menen te) hebben.216
— een gezins- en familiale betrokkenheid door het ontwikkelen van netwerken van
wederkerige ondersteuning, maar deze solidariteit is kwetsbaar door ’gebrekkige’ conflictoplossingsmethoden (geringe bereidheid tot compromissen sluiten) en geringe
financiële ondersteuningsmogelijkheden. Familieleden zitten vaak in hetzelfde schuitje.
— door het belang dat ze hechten aan hun kostwinners- en vaderschapsrol en de problemen die ze hebben om deze te kunnen waarmaken, kunnen frustraties zo hoog
oplopen dat ze soms vluchtgedrag vertonen (drinken, gokken) en problemen krijgen met
hun relatiepartner. Uiteindelijk weten ze hun probleemgedrag te reguleren en zien ze
in dat ze daar niet verder mee komen. Zouden ze eventueel hun partner/gezin verliezen
en terecht komen in de positie van alleenstaande, dan is het niet uitgesloten dat ze opschuiven richting type I.
— leeftijdsgebonden vormen van delinquentie worden verleden tijd als ze definitief
kiezen voor een gezin. De omgang met kameradengroepen loopt af. Daarvoor in de
plaats komt een familiale inbedding, maar de consequentie is een inkrimping van
sociale contacten. Deelname aan het verenigingsleven is altijd al marginaal geweest en
nu ze werkloos zijn vinden ze dergelijke uitgaven sowieso te belastend. Ook door het
gebrek aan buurtcontacten wonen ze vrij op zichzelf.
— behalve bindingen aan anderen op leefwereldniveau buiten de familienetwerken, zijn
ook de bindingen met de samenleving gering en gefragmenteerd. Ze voelen zich buitenspel gezet en verongelijkt. Ze hebben het gevoel er alleen voor te staan. Door hun
gebrekkige sociale competenties en vaardigheden is hun omgang met de bureaucratische
instanties moeizaam. Ze verwijten deze instanties gebrek aan medewerking. Ook hier
weer het idee, dat ze voortdurend gepakt worden. Er ontwikkelt zich een houding van:
als het niet goedschiks kan, dan maar kwaadschiks. In dat opzicht rekken ze de mazen
van de regelgeving van uitkeringsinstanties maximaal op. Benadrukt worden vooral de
rechtenkant en het eigen gewin. Vormen van samenlevingsfraude en steunfraude komen
regelmatig voor, maar ook hier weer de angst voor boemerangeffecten. Al teveel risico
vergroot de pakkans en door een aanscherping van de controle kunnen tot dan toe nog
bestaande mogelijkheden gevaar lopen.
— door hun langdurige werkloosheid ontwikkelen ze een combinatie van een fatalistisch-pragmatische houding. Deze berustende houding geldt weliswaar niet voor alle
domeinen (zie het verzet tegen bureaucratische instanties), maar is karakteristiek voor
hun houding naar de arbeidsmarkt. Er bestaat nog steeds (nominaal) hoop ooit een baan
te vinden, maar optimistisch zijn ze niet.
— door hun geringe reserves en budgetteringsproblemen raken ze steeds meer in het
moeras van schulden. Als ze mogelijkheden zien om niet-legaal wat bij te verdienen,
doen ze dit, met incalculeren van risico’s van controle en bestraffing. Hun traditionele
’respectabiliteit’ vertoont steeds meer rafelranden en als op een gegeven moment het
water hen tot aan de lippen staat, is ieder voordeeltje meegenomen. Naast allerlei han-
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deltjes kan ook vermogensdelinquentie danwel heling niet langer uitgesloten worden.
Ook hier weer met inbegrip van alle negatieve consequenties.
— hun opleidingstraject is relatief kort en het belang van school beperkt. Ze hebben
regelmatig leerproblemen en autoriteitsconflicten. Zittenblijven, spijbelen en vroegtijdig
schoolverlaten zijn niet uitzonderlijk. In hun opvoeding is echter wel sprake van een
arbeidsethos: je behoort je geld met eigen handen te verdienen. Hun toch al vrij kwetsbare arbeidsmarktpositie als on- danwel semi-geschoold arbeider — geringe vooropleiding, verbrokkeld arbeidsverleden en baanwisselingen, langdurig werkloos, streekgebondenheid, weinig bemiddeling en voorspraak door het ontbreken van netwerken —
bestendigt zich door hun werkloosheid en ze zien alternatieve routes door om-, her- of
bijscholing niet als een oplossing, ook al omdat ze zich geen extra-uitgaven kunnen
permitteren. Ze zijn veroordeeld tot het leven van een uitkering en dat gevoel knaagt
steeds meer aan hen.
— door hun zelfgerichtheid worden de op klasse gebaseerde ’wij-zij’ gevoelens aangescherpt en ontstaat een combinatie van afgunst op mensen die beter af zijn en vijandigheid en wrok naar rivaliserende groepen als buitenlanders en minderheden. Deze intolerantie dreigt steeds manifester te worden. Dit weerspiegelt zich ook in hun ’law-and
order’ houding; ze zijn uitgesproken voorstander van vaker en zwaarder straffen.
— de politiek heeft in dit milieu al lang afgedaan. Als ze nog ritueel stemmen dan
verwachten ze daar verder weinig van. De beeldvorming is negatief en politici zien ze
als op eigen voordeel beluste mensen. Als arbeiders hebben ze het idee constant te
worden gepakt. De grote maatschappelijke problemen zijn voor hen irrelevant.
— het tijdperspectief is vooral hier-en-nu gericht. Ook dat is een onderdeel van hun
gevoelens van machteloosheid en vervreemding. De toekomst wordt gelaten afgewacht
en ze voelen zich pessimistisch om daaraan zelf sturing te kunnen geven.

Type III: Het discours van traditionele arbeiders
Netzo als bij de typen I en II zien we ook hier attributen van ’defiant individualism’,
maar minder compleet en minder sterk. De organiserende principes van dit discours
kunnen ideaal-typisch als volgt worden beschreven:
— zelfredzaamheid — het zelf oplossen van problemen en het dragen van eigen verantwoordelijkheid — in combinatie met ouderlijke supervisie en eventuele steun op afstand. Deze zelfredzaamheid vormt onderdeel van de jeugdgecentreerde fase van samenjong zijn en wordt daar verbonden met masculiene kwaliteiten als (fysieke) zelfhandhaving en groepsacceptatie. Ouders blijven ook dan evenwel significante betrekkingspersonen met grote normatieve invloed, maar moeten concurreren met invloeden van peergroups, netwerken van kameraden, en de verlokkingen van de met de vrije-tijd verbonden elementen van spanning en sensatie, lol maken en vrijheidsbeleving. In die zin
moeten deze jongens een zekere mate van zelfcontrole ontwikkelen om greep te houden
op riskante gedragingen en situaties. Zo wordt experimenteren met hard-drugs geschuwd, maar alcohol, en in mindere mate soft-drugs, worden verweven met het stappatroon van versieren en lol maken. De kameradengroep eist een zekere loyaliteit in het
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meedoen, maar de eigen verantwoordelijkheid reguleert doorgaan te extreem gedrag.
Naar ’echt’ delinquente leeftijdgenoten bouwen ze afstand in.
— het belang van de levensopgaven van de standaardbiografie in moderne vorm vormt
eveneens een rem op een te ver doorschieten op het domein van de vrije-tijd. De eisen
van het werk en eventuele relatie vormen in dat opzicht een ’cordon sanitaire’. Mede
door het van huisuit meegekregen arbeidsethos wordt zo snel mogelijk na de primaire
beroepsopleiding een baan gezocht. Het belang van het volgen van een opleiding en het
halen van een diploma wordt door de ouders benadrukt. Ook zijzelf zijn meestal van
deze belangen doordrongen. Een ’vaste’ baan is immers voorwaarde voor het realiseren
van een grotere financiële autonomie en moet te zijner tijd uitmonden in de rol van
economisch zelfstandig kostwinner. Ook in deze fase is het werken nog een uitproberen
(veel baanwisselingen), maar de verwachting is uiteindelijk vast werk te krijgen (een
redelijke baan tegen een redelijk inkomen). Door werkinkrimping e.d. raken ze evenwel
werkloos en ondanks sollicitatie-inspanningen en een verlaging van werkeisen komen
ze niet meer aan de slag.
— als ze in deze fase een relatie hebben (vaste verkering, meestal met een meisje uit
hetzelfde milieu) dan is gaan samenwonen danwel trouwen de volgende stap. Daarmee
verandert ook hun positie van ’vrije jongen’. Ze worden nu geconfronteerd met het
dragen van zorgverantwoordelijkheid. Voor de ’vrijgezellen’ heeft dit tot gevolg dat de
omgang met groepen kameraden met een relatie afneemt. Ook zij oriënteren zich in
toenemende mate op de wereld der volwassenen.
— hoewel deze jongens een zekere militantie niet vreemd is, zijn ze minder autoriteitsgevoelig dan de jongens van de vorige typen. Conflicten escaleren daardoor minder
snel. Ze beschikken over voldoende sociale vaardigheden om hun eigen belangen te
verdedigen.
— het werkloos zijn en moeten leven van een uitkering is geen vrije keus, maar afgedwongen door omstandigheden waarop ze zelf geen greep hebben. Ze proberen er het
beste van te maken en blijven hopen op een keer ten goede. Diegenen die zelfstandig
wonen en/of een gezin hebben gesticht, ervaren nog de meeste problemen, maar ze
weten door budgettering met hun inkomen rond te komen. Toch blijft de financiële
situatie penibel; extra ruimte (herinvesteringen, luxe e.d.) is nauwelijks aanwezig. De
eerste strategie is zoveel mogelijk te bezuinigen en het aanvragen van ontheffingen en
vrijstellingen. Schulden maken proberen ze te voorkomen, maar dit is niet altijd vermijdbaar, bijvoorbeeld als er uitgaven in verband met kinderen gemaakt moeten worden. Soms kunnen ze terugvallen op hun ouders of netwerken van kameraden voor
onderlinge steun en diensten. Verder heeft een aantal of de partner een part-time baantje, maar veel soelaas biedt dit niet. (Substantieel) zwart werken wordt afgewezen; als
ze al wat sjoemelen dan om kleine bedragen. Ze vrezen een slechte naam (reputatieverlies), verlies van contacten met significante anderen, zijn bang om gepakt te worden
(strafblad) en vrezen strafkorting. Andere illegale inkomensstrategieën als verwervingscriminaliteit, heling, ’woonfraude’ worden met kracht afgewezen. Deze oplossingen zijn
immers contra-produktief en verminderen de eventuele baankans.
— in hun contacten met maatschappelijke instanties als het GAB zijn ze vrij gereserveerd. Veel ervan verwachten doen ze niet en ze voelen zich vaak als nummer behan-

12 Een korte samenvatting van de levensstijlen

287

deld. Mogelijkheden om zich beter te kwalificeren door middel van scholing vinden ze
niet opportuun (te lang eruit, bijkomende kosten, geen ’leerders’, onzeker baanperspectief). Over de Sociale Dienst laten ze zich positiever uit (persoonlijke behandeling, een
respectvolle benadering), maar voorop staat een instrumentele houding.
— als ze werkloos zijn proberen ze een zekere tijdsstructurering aan te houden die in
de pas loopt met die in de reguliere samenleving. Zorgverantwoordelijkheid, sociale
contacten, hobby’s als alternatieve tijdsbesteding, het doen van vrijwilligerswerk bij een
sportvereniging e.d. helpen daarbij. Deze geven niet alleen afleiding, maar verminderen
ook de spanning met thuiswonenden (relatiepartner, ouders). Uitgaan is nu echter een
afgesloten periode en ook hun oriëntatie op (’mainstream’) jeugdculturen is sterk verminderd.
— hun identiteit is verbonden met hun klassepositie, maar blijft veelal impliciet. Het
werkloos zijn doet daar geen afbreuk aan, maar ze vrezen toch wel een zekere stigmatisering en statusverlies. Andere identiteitsverlenende elementen zijn vooral verbonden
met de volwassen posities van de standaardbiografie (vaderschap, zelfstandigheid);
materiële statussymbolen spelen daarbij een meer ingeperkte rol.
— in hun maatschappijbeeld overheerst de relatieve distantie ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen. Men focust vooral op de eigen problemen. De politiek
vormt geen relevant gespreksthema; ze beseffen dat deze hun (on)mogelijkheden met
betrekking tot uitkeringspositie en bestedingsmogelijkheden bepalen, maar ze voelen
zich vrij machteloos om daar zelf iets aan te kunnen doen. Vandaar ook een vrij negatieve houding ten aanzien van politici en politieke maatregelen; dezen komen niet voor
hen op en bezuinigingen worden afgewenteld op de meest kwetsbare groepen. Kortom,
de legitimiteit van een rechtvaardige overheid en morele integriteit van politici staan
voor hen duidelijk ter discussie. Als ze stemmen dan op linkse partijen, maar het krijgt
steeds meer een ritueel karakter. Te grote ongelijkheid — in macht, inkomen, door
geboortepositie — wijzen ze af, maar beloning naar werken vinden ze okay.
— de maatstaven waarmee ze anderen beoordelen — eigen redzaamheid, kostwinnerschap, arbeidersfatsoen, tolerantie — zijn vooral verbonden met hun ’culturele’ klassepositie. Binnen deze begrenzingen is het leven en laten leven. Dit geldt ook tot op
zekere hoogte voor mensen met andere biografie-ontwerpen, maar te extreme posities
wijzen ze af. In hun omgang en houding naar de andere sekse zijn ze relatief modern;
vrouwen hebben dezelfde rechten als mannen en een eventuele rolwisseling, alhoewel
ze zichzelf zien als hoofdkostwinner, wordt niet bij voorbaat afgewezen. Naar ’gastarbeiders en etnische minderheden is sprake van een zekere ambivalentie. Ze denken dat
dezen in meerdere opzichten een voorkeursbehandeling krijgen, maar terugsturen vinden
ze onzin. Over (economische) asielzoekers denken ze veel negatiever en gebruiken ze
nogal stereotiepe beelden. Afwijzend zijn ze ten opzichte van mensen die schade aanbrengen aan het rechtssysteem, profiteurs, ’beroepswerklozen’, en vooral junks en
criminelen. Ze tonen zich verontrust over de criminaliteit en zijn voor een meer repressieve aanpak, met uitzondering voor diegenen die ’wanhoopscriminaliteit’ plegen door
financiële problemen met de uitkering, die ze immers ook zelf ervaren. Meer abstracte
maatschappelijke problemen en bedreigingen vinden ze weinig van belang; invloed
uitoefenen kunnen ze toch niet. Er is dus wel sprake van machteloosheid, en in die zin
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wordt hun situatie wordt als gematigd anomisch beleefd, maar daar staat tegenover dat
er nog altijd het principe van de hoop, en wellicht geluk uitkomst kan bieden.
— hun toekomstbeeld weerspiegelt een zekere diffuusheid en gelatenheid. Ze willen
wel graag optimistisch zijn, maar de onzekerheden zijn groot. Ze hopen er het beste
van, maar vrezen de langdurige, wellicht permanente, afhankelijkheid van een uitkering
en de voortgaande bezuinigingen. Dat kan incidenteel leiden tot uitstel van relatievorming en het nemen van kinderen. In de opvoeding van hun kinderen worden vooral opleiding en respectabiliteit als belangrijke waarden genoemd. Ze beseffen dus dat als hun
kinderen een toekomst willen hebben, ze daarin van jongs af moeten investeren.

Type IV: Het discours van aspirerende arbeiders
Bij dit en het volgende type is geen sprake van een ’defiant individualism’. Hun orientaties sluiten dichter aan bij de centrale waarden van het brede maatschappelijke
midden. Gesteld zou kunnen worden dat hun substantiële rationaliteit min of meer
parallel loopt met de functionele rationaliteit. De daarin verankerde systeemeisen zijn
als het ware meer geïnternaliseerde waarden. De organiserende principes van dit discours kunnen ideaal-typisch als volgt samengevat worden:
— het benadrukken van respectabiliteit in brede zin; acceptatie schoolregels en gezag
docenten, vermijdingsgedrag naar meer ’ruige’ leeftijdgenoten, geen experimenteergedrag. De ouders weten wat hun kinderen doen, waar ze uithangen en met wie ze optrekken. Deze ’controle’ (toezichtfunctie) wordt geaccepteerd en men neemt de waarschuwingen van de ouders tegen risico’s ter harte. Leeftijdgebonden delinquentievormen zijn
afwezig en de vrije-tijd blijft ingebed in het gezinsleven. Het zijn, kortom, rustige en
brave jongens.
— het belang van het halen van een, meestal LBO-, diploma staat niet ter discussie. In
hun beroepsoriënterende opleiding benadrukken ze het belang van ambachtelijke en
specifieke vaardigheden (’skills’).
— hun arbeidsethos is sterk ontwikkeld en na het primaire onderwijs willen ze graag
aan de slag. Ook hier weer een opeenvolging van banen door afvloeiing, werkvermindering, waardoor ze vaak gedwongen worden tot het doen van minder gewild werk in de
produktiesfeer. Na eventueel werken voor uitzendbureaus, part-time werk krijgen ze
definitief ontslag en uiteindelijk worden ze langdurig werkloos. Ze zijn relatief vaak
aangesloten bij een vakbond.217
— de regulering van de vrije-tijd is van dien aard dat ze weinig optrekken met leeftijdgenoten. Ze vermaken zich vooral thuis (hobby’s) en doen veel met de ouders
samen. Een dergelijke inbedding laat weinig ruimte voor participatie aan riskante gedragingen. Doordat de vrije-tijd niet verzelfstandigd raakt lopen de secundaire en tertiaire
socialisatiefase tamelijk naadloos in elkaar over. Er is bij hen dan ook geen sprake van
het ontwikkelen van macho- en handhavingskwaliteiten.
— hoewel ze de levensopgaven van het model van de standaardbiografie onderstrepen,
komen ze moeizaam in contact met de andere sekse. De relatiefunctie van het uitgaan
gaat voor hen minder op en het experimenteren met relatievormen en seksualiteit
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verloopt navenant stroever. Als ze een vaste vriendin, uit meestal vergelijkbare milieus
en met dezelfde oriëntaties, krijgen dan is de volgende stap veelal het besluit om te
gaan trouwen en een gezin te stichten. Ook dan blijven ze evenwel ingebed in familiale
netwerken. De rol van ouders als significante anderen komt niet onder druk te staan en
hun emotionele hechting aan ouders blijft intact.
— de rechten en plichten van de uitkeringspositie accepteren ze. De financiële situatie
is weliswaar krap, maar beheersbaar, zeker als ze nog thuiswonend zijn. Ze zijn in staat
te budgetteren (bezuinigen) en vermijden het maken van schulden. Niet-legale mogelijkheden om de uitkering aan te vullen worden afgewezen. Het plegen van delinquentie
is wel het laatste wat ze zouden doen en ze hebben weinig tolerantie naar diegenen die
zich er wel schuldig aan maken. Naast morele bezwaren zien ze ook dreigende contraproduktieve effecten als reputatieverlies, teleur stellen ouders, strafblad, vermindering
kansen arbeidsmarkt e.d.
— het werkloos worden geeft niet alleen inkomensverlies, maar leidt ook tot een gedwongen niets doen. Talloze sollicitaties, ook op minder geschoolde banen, blijven
onsuccesvol en na verloop van tijd zoeken ze nieuwe zingeving in hobby’s e.d. Opnieuw een opleiding volgen zien ze niet zitten. Dit proces van resignatie kent weliswaar
een zekere ambivalentie; ze blijven actief op zoek naar een betaalde baan maar ze
vinden niet alle banen acceptabel. Ze blijven hopen op een aantrekkende lokale economie, verhuizen vinden ze gezien hun streek-en familiegebondenheid geen reële optie,
en ze verwachten te zijner tijd aan de slag te kunnen komen. In hun onmiddellijke
omgeving stuit hun gedwongen werkloosheid niet op negatieve of veroordelende reacties; daarvoor is hun zichtbare inzet te groot.
— in hun contacten met instanties als arbeidsbureau en Sociale Dienst stellen ze zich
correct op. Ze hebben geen moeite met de bureaucratische bemoeienissen en controle.
Hooguit verwijten ze het arbeidsbureau een te passieve opstelling wat bemiddeling en
scholingsmogelijkheden betreft. Over de Sociale Dienst oordelen ze doorgaans redelijk
positief. Het beleid wordt immers door ’den Haag’ gemaakt en de Sociale Dienst is
eerst en vooral een uitvoerende instantie.
— als ze werkloos zijn proberen ze zo goed mogelijk het maatschappelijk tijdsritme
vast te houden; een vorm van zelfdisciplinering door het ontwikkelen van dagelijkse
routines. Door hun sociale contacten, zorg voor gezin, eigen huishouding of ouders, en
(hobby)activiteiten, vrijwilligerswerk bij een vereniging e.d is er van verveling nauwelijks sprake. Een vlucht in het stapleven komt niet voor, mede door financiële redenen.
— in hun sociale identiteit overheerst het element van klassebepaalde respectabiliteit,
waarin werk, autonomie, vooruitkomen en gezinsleven structurerende principes zijn.
Deze geven inhoud aan de mannelijke standaardbiografie. Hun werkloosheid kan leiden
tot een wat defensieve houding. Ze zetten zich af tegen niet-respectabele jongeren en
vermijden omgang daarmee. Ze vinden van zichzelf dat ze veel socialer betrokken zijn.
Materiële statussymbolen, stilistisch-expressieve elementen van jeugdculturen vervullen
in hun identiteit geen functie.
— in hun maatschappijbeeld ventileren ze nogal wat kritiek op de samenleving. Ze
ageren tegen buitenlanders, vinden de criminaliteit een groot probleem, ervaren de
politiek als tekort schietend, met name wat het stimuleren van de werkgelegenheid
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betreft, de bezuinigingen te ver doorgeschoten met het risico van een tweedeling in de
samenleving, enz. Toch stemmen de meesten (nog) wel. Hun voorkeur gaat, net als die
van hun ouders, naar linkse partijen, maar ze zijn niet hoopvol over hun invloed. Over
politici zijn ze eveneens niet positief. Door hun rigide opstelling zijn ze minder tolerant
dan type III. Werkende vrouwen in tweeverdien-situaties vinden de meesten maar niets
en ze zijn voorstander van seksespecifieke segregatie op de arbeidsmarkt. Van ’beroepswerklozen’ moeten ze evenmin iets hebben. De criminaliteit moet hard aangepakt
worden en ze zijn voorstander van een meer repressief strafklimaat.
— het toekomstperspectief is verweven met hun centrale levensopgaven werk en gezin.
Ze zijn relatief tevreden en optimistisch over het realiseren van hun eigen strevingen,
maar hanteren daarbij wel een ingeperkt tijdsperspectief. Al te veel plannen heeft geen
zin; je moet er maar het beste van maken en op jezelf vertrouwen.

Type V: Het discours van de defensieve middenklasse
Wanneer we kijken naar de organiserende principes van dit discours dan kunnen we
ideaal-typisch volgende principes onderscheiden:
— het benadrukken van een stijgings- of handhavingsperspectief door middel van
investeringen in opleiding. Loopt dit spaak dan is men bereid om een tweede opleidingstraject te volgen. Dit kan men beschouwen als een defensieve strategie; het vermijden van degradatie in maatschappelijk opzicht. De ouders leggen dan ook grote nadruk
op goede schoolprestaties en het belang van diploma’s. Ook de kinderen zijn daarvan
doordrongen.
— het handhaven van respectabiliteit, in de zin van conformering aan de eisen van de
systeemrationaliteit, is daarvoor onontbeerlijk. Behalve het eigenbelang is respectabiliteit ook een morele opvoednorm. Diefstal, geweld staan daar haaks op.
— in de opvoeding wordt door de ouders een pedagogisch-communicatief model gehanteerd, waarin de regels duidelijk zijn, maar waar ook ruimte voor onderhandelingen
aanwezig is. Met het ouder worden krijgen ze meer vrijheidsgraden, maar met een
zekere controle op afstand. De schoolse prestaties en de vrije-tijd worden daardoor
ingekaderd. De opvoeding van zonen en dochters ontloopt in dat opzicht elkaar weinig.
— in de fase van het primair vervolgonderwijs kunnen ze gerekend worden tot de meer
rustige leerlingen. Het diplomabelang staat niet ter discussie. In de fase van het secundair vervolgonderwijs stelt men zich losser op van het gezin. Men oriënteert zich nu
meer op leeftijdgenoten en jeugdsubculturele activiteiten. Het domein van de vrije-tijd
krijgt nu een grotere autonomie en wordt ook meer afgeschermd van het toezicht door
de ouders. Dit wordt mede mogelijk gemaakt doordat ze nu zelfstandig wonen (’studentenbestaan’).
— het arbeidsethos, waarmee ze opgevoed worden, is niet puur instrumenteel (de inkomensgenererende functie), maar kent ook extrinsieke aspecten als interessant werk,
autonomie e.d. Door hun verlengde onderwijsloopbaan kan nog niet in strikte zin van
een arbeidsverleden worden gesproken. Als ze werken is dat part-time werk, vakantiewerk, overbruggingswerk als ze in eerste instantie uitgeloot worden, danwel werken

12 Een korte samenvatting van de levensstijlen

291

gecombineerd met het volgen van een interne opleiding, bijvoorbeeld in de verpleging.
In dit laatste geval lopen ze tegen de hoge werkdruk op (onvoldoende patiëntenzorg)
en na een aantal conflicten krijgen of nemen ze ontslag. Andere respondenten ontdekken dat ze geen op hun opleiding aansluitende baan kunnen vinden, onder andere door
bezuinigingen in de (gesubsidieerde) welzijnssector. Na verloop van tijd gaan ze, in
weerwil van hun sollicitatiepogingen, behoren tot de langdurig werklozen. Ze hebben
soms kortdurende werkervaringen beneden hun niveau, uitzendwerk e.d., maar ze zien
in dat dit soort werk geen perspectief biedt. Ze gaan zich heroriënteren en besluiten dan
een nieuw opleidingstraject met meer baanmogelijkheden te gaan volgen.
— de vrije-tijdsoriëntatie verschuift met het ouder worden van gezinsgecentreerd naar
peer-gecentreerd. In de fase van het vervolgonderwijs wordt het belang van het commerciële uitgaanscircuit groter en is er sprake van week-end stappen. Dit leidt niet tot
conflicten thuis, ook omdat ze geen gekke dingen uithalen. Als ze uit huis gaan en een
eigen sociale jeugdruimte claimen, biedt deze hen ook ruimte om met andere levensstijlen in contact te komen. Hoewel er soms sprake is van enig experimenteergedrag,
bijvoorbeeld met soft-drugs, de andere sekse, zorgen ze ervoor niet te ver door te
schieten. In deze periode krijgen ze een vriendin en na enige aanpassing plooien ze zich
in de relatie-eisen. Er is dan weer een toenadering naar de wereld van de volwassenen
en de daarbij horende levensopgaven. Leeftijdsgebonden vormen van delinquentie zijn
vooral bagateldelicten, maar deze blijven incidenteel.
— In het losmakingsproces van het ouderlijk milieu moeten ze hun eigen weg zoeken.
In dit streven naar autonomie is ook de ontwikkeling van de identiteit gegeven. Hoewel
met de nodige kritische distantie blijven de ouders belangrijk; ze fungeren nu niet meer
zozeer als rolmodel, maar in emotioneel opzicht blijven ze significant. De relatie met
de vriend(in), afkomstig uit een vergelijkbaar milieu, wordt nu stabiel. Men gaat samenwonen of trouwen, en ontwikkelt gezamenlijk toekomstplannen.
— ze kunnen van hun uitkering rondkomen, maar de financiële mogelijkheden zijn
ingeperkt. Ook hier weer de dwang van bezuinigingen, maar door hun vermogen tot
budgettering houden ze redelijk controle en wordt het maken van schulden zoveel
mogelijk vermeden. Toch is ook hun bestaan een gecontroleerd bestaan; veel extra
ruimte is er niet. Niet-legale mogelijkheden als structureel zwart bijverdienen wijzen
ze af. Delinquentie is al helemaal geen oplossing; ze vrezen niet alleen de repercussies
als pakkans, reputatieverlies, vermindering baankansen, maar uiten ook morele bezwaren. In die zin kan men spreken van een zekere reflexiviteit met betrekking tot de
potentiële handelingsconsequenties.
— om aan de fuik van een marginaal bestaan, uitkeringsafhankelijkheid, en het negatieve stigma van werkloze te ontkomen, overwegen ze een nieuwe beroepsgerichte opleiding of zijn ze er daadwerkelijk mee bezig. Het solliciteren heeft immers niet tot resultaten geleid. Ook het doen van vrijwilligerswerk, tijdelijk werk zien ze als een mogelijkheid ervaring op te doen en ergens tussen te komen. Maar ook dan stellen ze inhoudelijke eisen aan de baan (voltijds, redelijke beloning, afwisselend en interessant werk).
Als ze een nieuwe opleiding volgen, nemen ze de financiële consequenties voor lief
(studie- en reiskosten, korting uitkering).
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— in hun omgang met arbeidsbureau en Sociale Dienst stellen ze zich zakelijk op. Als
ze iets willen realiseren aan nieuwe mogelijkheden dan zien ze dat zijzelf initiatief
moeten nemen. In die zin zijn ze kritisch over de bemiddelings- en herscholingsfuncties
van het arbeidsbureau, met name voor langdurig werklozen. De Sociale Dienst is in hun
optiek vooral ’uitkeringsfabriek’ van centraal genomen politieke besluiten. Over de
persoonlijke contacten zijn ze tevreden; ze beschikken over voldoende sociale en verbale vaardigheden om deze soepel te laten verlopen. Ze hebben in principe geen problemen met de controlerende aspecten, maar de overdaad aan regels vinden ze belachelijk.
Frustraties afreageren, kwaad worden passen niet in deze zakelijke houding.
— voor deze respondenten is het aanhouden van regelmaat door een zekere tijdsstructurering belangrijk. Door opleiding, vrijwilligerswerk is de structurering (extern) ingekaderd in een stabiel ritme. Dit geldt ook voor de taken thuis. Als ze met een partner
leven en een kind hebben delen ze de verantwoordelijkheid. Uitgaan (stappen) is vervangen door sociale contacten met vrienden. De jeugdsubculturele invloeden hebben
aan betekenis verloren doordat ze zich nu volwassen voelen. Uitgaan is nu meer deelname aan de hogere vormen van cultuur, maar wordt ingeperkt door de beperkte bestedingsruimte en tijdsmogelijkheden. Delinquentie komt onder deze jongvolwassenen niet
voor.
— hun sociale identiteit is sterk verbonden met de gestelde levensopgaven: werk, gezin,
maatschappelijk iets betekenen en respectabiliteitscriteria. Ze zien zichzelf nu als zelfstandige individuen met een eigen (reflexieve) verantwoordelijkheid voor de realisatie
van levensopgaven. Deze reflectie kleurt ook de verhouding met ouders, relatiepartner
en vrienden. In deze contacten gaan ze uit van een onderhandelingshuishouding, gebaseerd op communicatieve argumentatie en egalitaire verhoudingen. Het werkloos zijn
speelt geen rol in hun identiteit, maar ze zien wel een aantal negatieve elementen als
statusverlies en stereotieperingen door anderen. Hun verklaring voor hun positie van
werkloosheid wordt gerelateerd aan externe maatschappelijke omstandigheden van
economische aard. Hun arbeidsethos vertoont geen erosie en ze oriënteren zich nog
steeds op middenklasse-banen in het primaire segment van de arbeidsmarkt. Klassebesef
komt vooral tot uiting door contrasteringen met bijvoorbeeld arbeiders. Over het algemeen zijn ze tamelijk tevreden over hun leven tot nu toe.
— in maatschappelijk opzicht staan ze kritisch tegenover een aantal ontwikkelingen.
De ’afbouw’ van de verzorgingsstaat baart hen zorgen. Er komen door de voortgaande
bezuinigingen steeds meer groepen ’slachtoffers’ die de rekening gepresenteerd krijgen.
De tweedeling van de samenleving in actieven en niet-actieven vinden ze beangstigend
dichterbij komen. De politiek vinden ze tekort schieten en ze wenden zich daar steeds
meer vanaf. Ondanks gevoelens van machteloosheid stemmen ze wel. Actievoeren en
demonstreren haalt volgens hen weinig uit. Ze zijn wel solidair, maar ze willen hun
eigen belangen niet vergeten. Hun respectabiliteit gaat hand in hand met wetsgetrouwheid. De ontwikkelingen betreffende orde en veiligheid vinden ze alarmerend en ze zijn
tegen een al te permissief klimaat. De criminaliteit moet met harde hand worden bestreden (meer bevoegdheden politie, zwaardere straffen). Naar andere levensstijlen zijn ze
redelijk tolerant, zolang deze maar respectabel zijn en niet ingaan tegen hun normaliteitsaannames. Ze zijn voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Hun maat-
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schappijbeeld kan dan ook worden gezien als een combinatie van conservatisme en
progressiviteit. Mensen moeten zich zo gelijkwaardig mogelijk kunnen ontplooien, maar
daarbij wel de regels in acht nemen. Dat geldt ook voor buitenlanders; dezen worden
getolereerd zolang ze zich maar aanpassen. Ze zijn zich bewust van de grote maatschappelijke (mondiale) problemen als de milieuproblematiek, problemen van de derde
wereld, bewapeningswedloop e.d. maar hoe deze op te lossen weten ze ook niet. Er
treedt een zekere distanciëring op, mede door de concentratie op de eigen, meer alledaagse problemen.
— structurerend voor hun toekomst zijn de onmiddellijke levensopgaven. Voor de
meesten geldt, dat ze nu een vaste relatie hebben. Ze zitten in de jonge kinderenfase
en ondanks de uitkeringssituatie is deze keuze niet uitgesteld. Het ideaal van kostwinner, eventueel tweeverdienersschap, denken ze op termijn te kunnen realiseren. Hun
werkloosheid wordt als tijdelijk gezien. Hun plannen bestrijken vooral de middellange
termijn. Ze zijn redelijk tevreden en optimistisch over hun mogelijkheden.

Type VI: Het discours van non-conformisten
Men zou kunnen zeggen dat de jongvolwassenen die tot deze levensstijl gerekend kunnen worden weliswaar elementen van een ’defiant individualism’ omvatten. Deze zijn
evenwel niet buurt- en klassegebonden zoals bij de typen I en II, maar eerder een vorm
van een post-modernistische oriëntatie, een kritische reflectie op materiële middenklasse-waarden en culturele vanzelfsprekendheden. Bij hen kan men spreken van een zoektocht naar een eigen identiteit.
Wanneer we kijken naar de organiserende principes dan kunnen deze als volgt ideaaltypisch samengevat worden:
— door hun middenklasse-opvoeding en opleiding zijn ze breed georiënteerd in culturele zin. Ze beschikken over sociale en communicatieve vaardigheden, een reflexiefkritische houding, en zijn individueel ingesteld. Deze autonomie moet ook in de relatiesfeer gewaarborgd blijven.
— in hun initiële opleidingstrajecten, MAVO/HAVO, conformeren ze zich in eerste
instantie nog aan de prestatie-eisen van ouders en het gezag van school, maar behalve
het leren hechten ze ook veel belang aan sociale contacten met mede-leerlingen en buitenschoolse activiteiten. Het belang van school krijgt daardoor een zekere relativering
en ze ontwikkelen zich tot culturele rebellen. In hun gedrag zijn ’macho’-elementen als
stoer doen, knokken afwezig. Na hun diploma gaan ze meestal nog naar secundaire
vormen van onderwijs op MBO/HBO-niveau. Nu zijn ze zelf verantwoordelijk voor hun
leerprestaties en een aantal besluit om dan vroegtijdig te stoppen. Redenen kunnen zijn:
de concurrentie van de vrije-tijd; als ze intern in de verpleging zitten bijvoorbeeld de
autoritaire structuur en hoge werkdruk; het tegenvallende beroepsideaal; de autoritaire
sfeer op school. Het belang van opleiding en het nut van een diploma worden, ook als
ze deze wel succesvol afsluiten, steeds meer ter discussie gesteld. In hun ogen is het
onderwijssysteem teveel ’een leerfabriek’. — door hun lange onderwijscarrière komen
ze relatief laat op de arbeidsmarkt terecht. Het in het begin nog aanwezige arbeidsethos
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transformeert als vrij snel richting eigen ontplooiing. Als ze al een baan vinden dan
duurt deze relatief kort, vooral door conflicten met ’gezagsdragers’ en de monotonie
van het werk. Een part-time baan of tijdelijk kan een financieel draagvlak leveren, maar
biedt weinig intrinsieke voordelen. Soms solliciteren ze nog, maar na verloop van tijd
ontwikkelen ze andere bezigheden en zingevingsidealen. De reguliere arbeidsmarkt
heeft voor de meesten dan afgedaan.
— de vrije-tijd wordt bij deze jongvolwassenen omgedefinieerd tot eigen tijd. Kenmerkend daarvoor is de eigen regie. Door het wegvallen van de structurering en betekenis
van het werk zoeken ze zelf nieuwe zingevingen. Deze zijn vooral individueel bepaald.
Mede daardoor zijn de oplossingen voor contradicties en dilemma’s niet zozeer te zien
als collectieve ontwerpen, maar als autonoom en authentiek. Stijlelementen in symbolisch-expressieve zin hebben minder een uitgesproken collectief bepaald jeugdcultureel
kader, maar benadrukken de eigen ’uniciteit’. Als gemeenschappelijke noemer delen ze
evenwel hun verzet tegen de, in hun ogen, kleinburgerlijke cultuur van hun milieu van
herkomst. Daar is immers vooral niet opvallen belangrijk, en wordt het conformeren aan
de klassewaarden van vooruitkomen en geld verdienen belangrijk gevonden. Daartegen
nemen ze kritisch stelling en deze stellingname impliceert tevens een meer radicaalkritisch maatschappijbeeld. De combinatie van een open identiteit en kritisch bewustzijn
maakt dat ze zichzelf zien als een culturele voorhoede, die buiten de gebaande wegen
om antwoorden zoekt op existentiële en maatschappelijke problemen. Vandaar het
belang van kleine netwerken van lotgenoten en sympathisanten om daaraan te werken.
Experimenteergedrag, ook in provocatieve zin, benadrukt dit anders zijn, maar ook hier
weer de eigen verantwoordelijkheid voor zelfbepaling van grenzen. Zo is blowen geen
vluchtgedrag, maar het verkennen van grenzen en het opdoen van nieuwe ervaringen.
Afhankelijkheid en verslaving passen daar niet in; soft-druggebruik moet sociaal ingekaderd blijven. Commune vrije-tijdsdelinquentie is afwezig. Ze zijn niet ’macho’-ingesteld en plegen geen gewelds- en vermogensdelicten. Vormen van vandalisme zijn
verbonden met ludiek bezig zijn.
— door hun sociale en communicatieve vaardigheden zijn ze weliswaar in staat om met
allerlei groepen jongeren op te trekken, maar ze hechten veel belang aan intensieve en
emotionele vriendschappen. Deze vrienden delen hun discours van een zich afzetten
tegen main-stream activiteiten en ideeën. Hun ontwikkeling loopt van gezinsgecentreerd
naar jeugd-gecentreerd en vervolgens naar subject-gecentreerd (men ziet zichzelf als een
autonoom en zelfverantwoordelijk subject). Vaste relaties passen daar alleen in onder
de voorwaarde van behoud van vrijheid. Ze kunnen samenwonen maar het vormen van
een gezin is geen reële optie. Ze zijn niet alleen nog te druk bezig met zichzelf, maar
vinden de ontwikkelingen van de maatschappij van dien aard dat ze het nemen van kinderen (vooralsnog) onverantwoord vinden. In principe blijft deze route open, maar de
keus daarvoor moet in een later stadium beredeneerd en afgewogen worden.
— ze zien hun uitkeringspositie als de consequentie van het niet regulier of voltijds
willen werken. Gelet op hun bescheiden materiële aspiraties en hun kritische houding
tegenover ’consumentisme’, hun budgetteringsvermogen, lage woonlasten e.d. kunnen
ze ervan leven. De dwang van het moeten werken met bijbehorend inkomen is ingeruild
voor de vrijheid van het zelf inrichten van het leven en het creëren van nieuwe zinge-
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vingen. Voor een aantal is deze nieuwe levensstijl te verantwoorden doordat ze bezig
zijn met vrijwilligerswerk. Daarnaast beschikken ze vaak over aanvullende inkomsten;
sommigen werken er zwart bij, anderen doen uitzendwerk of werken part-time of
hebben een verdienende partner. Daarmee zijn ze in staat voor hun relevante levensstijlaspecten te financieren, bijvoorbeeld vakanties in het buitenland, reizen, cultuurdeelname, hobby’s. Hoewel hun financiële positie niet overhoudt, zijn ze er niet door verbitterd; het is de consequentie van gemaakte keuzen, het bezig zijn onder eigen voorwaarden. Betaald werk verliest aan functie en hun sollicitatie-inspanningen zijn nu minimaal
en ritueel (het nominaal voldoen aan eisen van de uitkeringsinstantie). Soms wordt van
de nood een deugd gemaakt — als er geen werk beschikbaar is dan maar iets anders
ondernomen -, soms is het een vrije keus die in hun ogen te rechtvaardigen valt. Door
hun relatief hoge opleiding, cultureel kapitaal, sociale en communicatieve vaardigheden
staat voor hen nog een terugkeeroptie open richting arbeidsmarkt; ze denken zelf dan
aan het starten van kleinschalige bedrijven, creatief en artistiek bezig zijn, maar voorlopig hebben ze nog voldoende rationalisaties, als zinvol, individueel en maatschappelijk
bezig zijn, om daar vanaf te zien.
— de contacten met arbeidsbureau en Sociale Dienst zijn zakelijk-pragmatisch. Van het
arbeidsbureau verwachten ze niets (in de sfeer van bemiddeling, omscholing e.d). De
contacten met de Sociale Dienst zijn persoonlijker, maar op afstand. Ze beschikken over
voldoende institutionele competenties (danwel manipulatieve vermogens) om redelijk
onzichtbaar te blijven. Al teveel controle en toezicht ervaren ze als vervelend, als een
inbreuk op hun privacy. Hun uitkering zien ze vooral als een recht; dit geldt ook voor
kleine aanvullende (illegale) bijverdiensten. In de overige sectoren van de samenleving
is dat immers ook genormaliseerd. Volledig zwart werken of steunfraude wijzen ze
evenwel af.
— ze hebben geen moeite met hun tijdsstructurering. Er is geen sprake van verveling.
Met de hun beschikbare middelen weten ze hun culturele ambities -reizen, cultuurdeelname — te realiseren. Voorts hebben ze een vrij druk sociaal leven.
— ze wonen nu zelfstandig. Deze stap is vrij vroeg gezet; de voornaamste reden is het
je eigen gang kunnen gaan; hooglopende conflicten met ouders zijn er niet echt. De
relatie tussen hen en hun ouders is er nu een van wederzijds respect en gebaseerd op
volwassenheid. Met de meer burgerlijke broers en zussen is het contact nu minimaal
geworden; ze zijn elkaar ontgroeid. In de eventuele relatie overheerst het model van de
relatieve onafhankelijkheid; men kan, tot op zekere hoogte, zijn eigen gang gaan. Het
romantische huwelijksideaal hoeft voor hen niet zo.
— voor deze jongvolwassen mannen geldt dat ze hun identiteit niet ontlenen aan het
milieu van herkomst of de realisatie van maatschappelijke posities op het terrein van
werk en huwelijk. Hun identiteit is het resultaat van hun eigen ’levensproject’ en in die
zin grotendeels zelf ’achieved’, wellicht ’assumed’. De gemeenschappelijke noemer in
het proces van identiteitsvorming is bij deze jongvolwassenen niet zozeer het benadrukken van een collectieve en voorgegeven identiteit, maar de eigen individuele worsteling
voor de inrichting van het levensplan. Ze zijn in staat om flexibel met identiteitselementen om te gaan. Ze willen zich niet laten vastpinnen op sjablonen, maar benadrukken het individuele en authentieke karakter van hun ervaringen. In die zin is er een
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trendbreuk te zien met leeftijdgenoten uit deze milieus, bijvoorbeeld type V, die wel
belang blijven hechten aan het model van de moderne keuze-biografie. Dat impliceert
dat ze enerzijds beter om hebben leren gaan met ambiguïteit en anderzijds dat ze meer
reflexief bezig zijn. Zekerheid is relatief en rolmodellen van de vorige generatie zijn
niet langer adequaat. Deze zijn immers vooral maatschappijbevestigend en weinig
kritisch. Daarvoor in de plaats komen nieuwe principes als: tolerantie, rechtvaardigheid
en solidariteit. Hun marginale positie kan men zien als zelfgekozen, maar door hun
cultureel kapitaal en financiële (relatieve) onafhankelijkheid voelen ze zich niet achtergesteld. Volwassenheid valt niet langer samen met het realiseren van dominante levensopgaven, maar met het zelf (individueel) verantwoordelijkheid willen nemen voor
eigen keuzes. Oordelen van anderen zijn daarbij onbelangrijk; ze nemen zichzelf als
referentiepunt. Dit punt is niet gefixeerd, maar in beweging.
— het maatschappijbeeld van dit discours scharniert om meerdere op elkaar te betrekken begrippen die samen te vatten zijn als: kritische betrokkenheid en distantie. Betrokkenheid bij de slachtoffers en achtergestelden in de samenleving, distantie ten opzichte
van de institutioneel-bureaucratische structuren die deze ongelijkheid bevorderen danwel
in stand houden. Ze zijn politiek geïnteresseerd en willen ’bijblijven’— ze lezen kranten en opiniebladen, kijken naar achtergrond programma’s en voeren politieke discussies. Daarin overheerst een kritische houding. Ze stemmen wel, voornamelijk op ’klein
links’; over de grote partijen, vooral rechts van het politiek spectrum zijn ze vrij negatief. Ze zien dat de verzorgingsstaat onder vuur ligt en dat de bezuinigingen eenzijdig
afgewenteld worden op de lagere groepen. In hun ogen wordt de samenleving geregeerd
door een ’monsterverbond’ van kapitaal en politiek. Politici, ambtsdragers, autoriteitsfiguren worden cynisch beoordeeld; deze dienen het eigenbelang en dat van machtige
pressiegroepen en multi-nationals. Dit staat haaks op hun gevoelens van solidariteit en
de legitimiteit van de politiek, mede door de politieke schandalen, komt steeds meer
onder druk te staan. Ze hebben moeite met de maatschappelijk-politieke onverschilligheid ten aanzien van de ongelijkheid, inkomensverschillen en bezuinigingsoperaties. De
kosten daarvan komen per definitie terecht op de zwakste schouders en leiden uiteindelijk tot een tweedeling in de samenleving van mensen die wel aan de goede kant van
de streep staan en zij die aan de verkeerde kant staan. Een aantal spant zich in om
buiten de institutionele structuren om een ’betere wereld’ te creëren door vrijwilligerswerk, buitenparlementaire acties e.d. Anderen voelen zich machteloos om de negatieve
ontwikkelen om te buigen en trekken zich meer terug op de sociale leefwereld. Ondanks alle kritiek waarderen ze het democratisch gehalte van Nederland; je mag hier
in ieder geval kritisch zijn. Over de grote nationale en mondiale problemen als het
milieu, de derde wereld, oorlogsdreiging zijn ze niet optimistisch. Daarnaast zien ze ook
op sociaal niveau, door gebrek aan voldoende zingeving, allerlei negatieve ontwikkelingen die leiden tot isolement, vervreemding of verbitterdheid. Ontspoord gedrag als
criminaliteit, egoïsme wordt door hen gerelateerd aan dergelijke, structurele en sociale,
ontwikkelingen.
In hun opstelling naar anderen zijn ze tolerant; dit geldt zowel andere biografie-ontwerpen en levensstijlen alsook minderheden. Ze zijn met andere woorden ’cultureel relativisten’. Acceptatiecriteria zijn: authenticiteit, verdraagzaamheid en geen afbreuk doen
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aan rechten van anderen. Delinquente levensstijlen beoordelen ze negatiever dan deviante. Delinquentie doet immers afbreuk aan de onderlinge solidariteit; het is leedtoevoegend naar anderen en verhardt het sociale klimaat. Hun maatschappelijke betrokkenheid
impliceert ook bezorgdheid; ze zien het voortbestaan van de wereld aangetast door tal
van negatieve ontwikkelingen. Deze bedreigen niet alleen het sociale bindweefsel van
de samenleving, maar ook de ecologische bestaansvoorwaarden (milieu, kernwapens
e.d.).
— ook in hun toekomstperspectieven overheersen gevoelens van bezorgdheid met
betrekking tot maatschappelijke ontwikkelingen die desintegrerend en marginaliserend
werken en het bestaan van grote groepen kansarmen bedreigen. Ze zijn somber over het
milieu; economische doelstellingen overheersen. Wat hun eigen mogelijkheden betreft
zijn ze redelijk optimistisch. Hoewel ze beseffen dat het maken van toekomstplannen
met onzekerheden gepaard gaan, proberen ze in ieder geval greep op hun eigen leven
te houden. Voorlopig zijn ze van plan hun huidige leven te continueren, maar ook dat
kan door zich wijzigende omstandigheden anders lopen.
Nu de onderscheiden levensstijlen en de daarin verankerde discoursen uitgebreid besproken zijn, wordt het tijd om terug te keren naar de oorspronkelijke vraagstelling.
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Noten bij hoofdstuk 12

214.

Alhoewel ik in deze publikatie niet verder inga op geldigheidstheorieën (cf. Miedema en
Janssen, 1986) wil ik kort volgende opmerkingen plaatsen. Als onderzoeker staat men op het
snijpunt van twee typen ’conversaties’. Het eerste is dat met de onderzoekssubjecten, de
geïnterviewde respondenten; het tweede is met vakgenoten, het forum.
In interpretatief onderzoek kunnen daarop aansluitend twee reflectiefasen worden onderscheiden. In de eerste reflectiefase gaat het om de zogenaamde ’eerste-orde reconstructies’,
dat wil zeggen reconstructies door de respondenten zelf. Centraal daarin staan hun levensverhalen als vorm van retrospectie, verteld in hun bewoordingen en met hun accentueringen.
Deze levensverhalen zijn niet spontaan voorhanden (in de vorm van autobiografische verhalen), maar worden met behulp van het onderzoekstheoretisch kader gegenereerd (en ingeperkt) door vraagstelling en de daarmee samenhangende thema-lijst. De participanten (re)construeren in de interviewsituatie als het ware hun levensverhalen langs een voorgegeven ontwikkelingslijn, waaraan diachronische en synchronische elementen zijn te onderscheiden. Er
is dan ook sprake van een enerzijds op theoretische gronden aangebracht onderscheid in
verschillende socialisatiefasen, en anderzijds vindt daarbinnen een thematische uitwerking
plaats door het stellen van vragen over leefwerelddomeinen, ideeënwerelden en praktijken.
In die zin is er sprake van een zekere ’co-producing’. Immers, behalve de zelf-reflectie van
de respondenten, spelen ook de stilzwijgende vooronderstellingen van de onderzoeker(s), hun
interviewhouding, hun schipperen tussen betrokkenheid en afstand, in dat proces een rol. De
werkelijkheden van de respondenten, hun individuele levensverhaal en maatschappelijk perspectief, zijn dus al enigszins gefilterd of gemodelleerd. Zo is onze invalshoek eerder sociologisch dan psychologisch.
De tweede reflectiefase is de bewerking, wellicht omwerking, van het materiaal in een
wetenschappelijk verantwoorde typologie van levensstijlen met als doel een publikatie. Dit
veronderstelt van de onderzoeker een ’editing’ ten behoeve van de geïnteresseerde leek, maar
vooral ten behoeve van het professionele forum van collega-wetenschappers. Daarin moet
verantwoording worden afgelegd over gevolgde werkwijzen, procedures en resultaten. De
omzetting van de ene vorm van ’conversatie’ naar de andere, van interne geldigheid naar
externe geldigheid, leidt tot een zeker spanningsveld en afstand. "Our reflexivity thus reveals
itself as an awareness of the recognition that we allow ourselves to hear what our subjects
are telling us, not by imposing our categories on them, but by trying to see how our categories may not fit. And yet, we still acknowledge that those categories may be useful for
distinctions that matter to our professional colleagues" (Steier, 1991: 7-8; zie verder: Denzin
en Lincoln, 1994).

215.

Jankowski komt in zijn analyse van jongens die lid zijn van een ’gang’ tot een typering van
kenmerken die zich het best laten omschrijven als ’defiant individualism’. "Gang members,
virtually all of whom come from low-income neighborhoods, have, to varying degrees,
developed what I shall call a defiant individualist character. Throughout the text, I use the
term character rather than personality to refer to a group of personal traits structured in such
a manner as to constitute a psychological system. [..] The advantage of this concept is that
it accepts and incorporates the interconnectedness of individual personality traits and the
social environment they interact with. The defiant individualist character is composed of
seven attributes..." (Jankowski, 1991: 23-24). Deze atributen zijn: ’an intense sense of competitiviness’; ’a sense of mistrust or wariness’; ’self-reliance’; ’social isolation’; ’survival
instinct’; ’a social Darwinist worldview’ en ’a defiant air’. Zie voor een nadere uitwerking
Jankowski, ibid.: 23-28. "Finally, and most important, the level of defiant individualism in
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individuals is a composite of the observed traits mentioned above as a function of the number
of these traits that any one individual exhibits and the observed intensity which he or she
demonstrates them in everyday behavior. Hence, while most members of low-income comminties will share some of these traits (such as competitiviness and mistrust) by virtue of
their experience within this shared environment, gang members will more generally display
nearly all of these traits (large composite number) and to a much more intense degree (more
intense display over greater time). What most important to understand is that this is not
because they have joined gangs but because of their particular experiences before they
joined" (Jankowski, ibid: 28). Met name voor de typen I en II gelden dat deze kenmerken
onderdeel vormen van een wijdere buurtcultuur in achterstandswijken, waarin de bewoners
zich aanpassen aan een onzeker bestaan en armoede; zie daarvoor bijvoorbeeld Terpstra
(1996) over de bewoners van een nieuwbouwwijk met een relatief homogeen karakter. "...
de wijk kent een hechte sociale organisatie, waarin de sporen van vroegere volks- of arbeidersbuurten met hun eigen subcultuur nog duidelijk herkenbaar zijn en waarin op meerdere
wijzen het hechte verband wordt bestendigd. Er is geen sprake van desorganisatie en fatalisme, maar eerder van vitaliteit, die weliswaar leidt tot praktijken die maatschappelijk weinig
aanvaard zijn" (Terpstra, 1996: 220).
216.

Soms kan het nuttig zijn om een zekere agressieve houding, ook in verbaal opzicht, naar
’street-level bureaucrats’ te hanteren. Deze zijn gevoelig (angst voor fysieke bedreiging dan
wel bang zijn eventuele repercussies, ook in privé-opzicht, bij afwijzing) voor een dergelijke
strategie en als cliënt krijgt men dan zijn zin (cf. Protass, 1979: 108-109). Te vaak gebruik
maken van deze strategie of doorschieten in werkelijk fysiek geweld kan evenwel contraproductief werken.

217.

Voor werkende jongeren is in de jaren ’90 het belang van aangesloten zijn bij een vakbeweging steeds meer ter discussie komen te staan. Als ze aangesloten zijn is dat minder uit
solidariteitsoverwegingen, maar vooral vanwege persoonlijke voordelen. Het imago van de
vakbond - weinig dynamiek, vergadercultuur - heeft weinig wervingskracht. Het lidmaatschap
van een vakbond is voor grote delen van de beroepsbevolking zonder vaste baan eerder een
nadeel. Op dit moment is van de werkende jongeren tussen de 15 en 24 jaar slechts 16
procent bij een bond aangesloten (Marcella Breedveld, NRC Handelsblad, 11-8-1995).

DEEL 3: RESULTATEN IN THEORETISCH PERSPECTIEF

In hoofdstuk 13 wordt een drietal (jeugd)criminologische theorieën besproken: de
strain-theorie, de sociale controle theorie en de subculturele theorie. Ik besteed tevens
aandacht aan de nieuwe Britse culturele studies. In hoofdstuk 14 presenteer ik de eerste
resultaten vanuit het levensstijlenperspectief naar de relatie werkloosheid-criminaliteit.
In hoofdstuk 15 wordt de relatie werkloosheid-criminaliteit bezien vanuit de strain-, de
sociale controle en het (sub)culturele perspectief. De resultaten daarvan worden vervolgens vergeleken met die van de discoursanalyse van het levensstijlenperspectief. In
hoofdstuk 16 kom ik tot een afronding en bespreek ik de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie van dit onderzoek.

Hoofdstuk 13

Een drietal hoofdstromingen in de criminologie en de Britse cultuurstudies

13.1 Inleiding
Veel criminologische theorieën hebben hun ontstaansbasis in de Verenigde Staten.218
In het begin van deze eeuw, de pre-disciplinaire fase, stonden vooral meer eclectische
en niet-sociologische publikaties op de voorgrond; criminaliteit werd primair gezien als
een pathologisch verschijnsel, te verklaren door aangeboren afwijkingen (genetische
defecten, ’the criminal man’). Met het verschijnen van Sutherland’s Criminology in
1924 werd de toon gezet voor een meer moderne vorm van criminologiebeoefening.219 Na de initiële periode van 1900 tot 1930, was er in de periode van 1930
tot 1955 sprake van de groei van wat tegenwoordig de ’mainstream’ criminologie wordt
genoemd.220 In de jaren dertig zijn Park en Burgess, en met name Shaw en McKay
als grondleggers van de ’Chicago-school’ van belang (Faris, 1967; Bulmer, 1986).
Misdaad wordt niet langer gezien als individuele pathologie, maar als een sociaal
probleem.221 Hun onderzoekingen naar verschillen in delinquentiecijfers, achtergronden van delinquenten en processen van criminaliteit zijn nog steeds relevant.222 Veel
van hun resultaten (zie de vorige noot) zijn ook dan verwerkt in de verschillende
sociologische theorieën die daarna ontstonden, ondermeer Sutherland’s theorie van de
differentiële associatie.223 Deze sociologische theorie gaat uit van het perspectief dat
individuen het resultaat zijn van sociale ervaringen die hen voorzien van overtuigingen
en gedragstandaarden die het gedrag reguleren. Zonder het in detail uitgespeld te hebben, wordt duidelijk dat ook in het in deel I gepresenteerde ontwikkelingssociologisch
model noties van Sutherland en die van leden van de Chicago-school zijn verwerkt. In
die zin zijn hun ideeën, met alle discussies daaromheen, voor criminologen min of meer
’common knowledge’.
In het nu volgende gedeelte zal uitgebreider ingegaan worden op subculturele benaderingen, ’strain’-benaderingen en ’sociale controle’-benaderingen. Hoewel de demarcatielijnen tussen deze stromingen niet altijd scherp te trekken zijn, valt de behandeling van
deze theoretische benaderingen samen met de historische ontstaansachtergronden (Lilly
et al., 1995). Met name de subculturele en strain-benaderingen zijn op te vatten als
theorieën over maatschappelijke achterstanden en sociale tegenstellingen. In deze opvattingen hebben mensen in situaties van achterstelling en deprivatie een eigen subcultuur,
waarin het aanwezige waarden- en normenstelsel niet overeenkomt met dat van de
dominante cultuur. Delinquentie is dan een ’logische’ uitkomst. In de sociale controle

302

Het peilen van de diepte

theorieën gaat het met name om de reguleringsmechanismen via socialisatie en bindingen die mensen in het gareel houden.

13.2 Subculturele benaderingen
Onder de noemer subculturele benaderingen vallen tevens de theorieën die uitgaan van
sociale desorganisatie.224 Het begrip sociale desorganisatie is vooral verbonden met
de zogenaamde Chicago-school, en specifiek met auteurs als Thomas en Znaniecki,
Cooley in de jaren ’20. Door fundamentele maatschappelijke veranderingen (snelle
groei van steden door migratie, industrialisatie, urbanisatie) veranderen ook omgangscodes en onderlinge betrekkingen. Traditioneel homogene en stabiele verbanden nemen
af en daarvoor in de plaats ontstaan nieuwe, lossere relaties die gekenmerkt worden
door toegenomen heterogeniteit en ambiguïteit. Collectief vormgegeven levenswijzen
lossen op in meer geïndividualiseerde patronen. Dergelijke, vooral urbane, transformaties en moderniseringsprocessen leiden ertoe dat de onderlinge controle in het sociale
leven van mensen aan functie verliest, absolute waarden relatief worden en de onderlinge consensus en cohesie verdwijnen. Deze grote-stads verschijnselen werden afgemeten
aan de vermeend idyllische plattelandsgemeenschappen: ’the little house on the prairie’.225 De resultantes van deze processen (ook benoembaar als: de overgang van Gemeinschaft naar Gesellschaft, van een agrarische samenleving naar een industriële staat,
van traditionele verbanden naar moderne dynamische netwerken, van substantiële
rationaliteit naar functioneel-instrumentele rationaliteit en verzakelijking, van informele
controle naar institutionele (bureaucratische) controle) leiden volgens dit perspectief niet
alleen tot sociale desorganisatie, maar ook tot sociale deviantie.226 Bepaalde wijken
in grote steden (de zogenaamde ’inner-city areas’, ’slums’) werden gekenmerkt door
hoge criminaliteitscijfers, zelfmoord, prostitutie, psychiatrische problemen. Deze ’disorganized communities’ vormden de eenheid van analyse.227
De eerste Chicago-studies vonden plaats eind jaren ’20 en tot in de jaren ’40 was deze
onderzoekstraditie populair.228 Dergelijke onderzoekingen baseerden zich op ecologische principes, die teruggrepen op (aan Darwin ontleende) begrippen als competitie en
dominantie (Park, 1936; Burgess, 1967; deze principes komen ook terug in ruimtelijke
ordeningsmodellen, bijvoorbeeld concentrische groeizones, invasie, competitie en
conflict, accommodatie en assimilatie). Deze ’community-based’ onderzoekstraditie is
tot op zekere hoogte te vergelijken met de ’sociografische traditie’ in Nederland (Abma,
1990: 35). In sommige buurten trof men, zoals gezegd, veel meer geregistreerde jeugdcriminaliteit aan dan in andere (zichtbaar gemaakt door geografische verdelingen,
’mapping’). De buurten met de hoogste delinquentie kenmerkten zich door ’social ills’
als slechte woonomstandigheden, snelle wisselingen in de samenstelling van bevolkingen door onder andere de komst van immigranten, armoede en gezondheidsproblemen,
enz. De gevonden correlaties met delinquentie werden geïnterpreteerd als weerspiegelingen van een onderliggende toestand van sociale desorganisatie (gebrek aan sociale
stabiliteit, normatieve consensus, sociale cohesie) met als gevolg dat jongeren spontaan
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kunnen overgaan tot het vormen van jeugdgroepen, waarbinnen het plegen van delinquentie door de afwezigheid van sociale bindingen en bijbehorende controle kan leiden
tot meer professionele formaties (bendes).229 Verder bleek uit onderzoek uit deze periode dat de status van de woonbuurt, gebaseerd op ’ecologische variabelen’, samenviel
met differentiële wetshandhaving (hoe etnisch heterogener de buurt, des te meer politietoezicht) en met differentiële verdeling van ernstige vormen van delinquentie (meer
delinquentie in ’achterstandsbuurten’).
Een probleem is uit de hoeveelheid aan met delinquentie verbonden factoren causale
oorzaken aan te wijzen. Uit onderzoek van bijvoorbeeld Lander (1954) en Bordua
(1962) kwam naar voren dat niet zozeer economische deprivatie gewicht in de schaal
legt, maar dat de ecologische variabelen in hun onderlinge samenhang verwijzen naar
een toestand van anomie (sociale instabiliteit), een gebrek aan normatieve controle over
het handelen (zie: Gibbons, 1970).
Deze vroege resultaten bleven, alhoewel economische deprivatie (lage inkomenspositie)
en lokale buurttradities en waarden als voornaamste correlatie met geregistreerde delinquentie algemeen geaccepteerd werden, niet onomstreden (vooral door kritiek op gebrekkige statistische procedures en veranderende stedelijke ontwikkelingen).230 Men
sloeg daarna andere wegen in.
In Chicago werd niet alleen ecologisch onderzoek gedaan, maar ook etnografisch
onderzoek (’in-depth case studies’) naar loopbanen van jongeren uit de lagere klassen
die woonachtig waren in de meer delinquente buurten, nam een hoge vlucht (zie bijvoorbeeld de werken van: Shaw en collega’s, 1966; Thrasher; Thomas; Park; Sellin).
Hier stonden vooral delinquente subculturen en culturele transmissiemechanismen op
de agenda.231 Ook de differentiële-associatie theorie (Sutherland en Cressey) is daar
een uitvloeisel van (zie daarvoor bijvoorbeeld: Bruinsma, 1985). Ook Sutherland verwierp de meer individualistische verklaringen voor criminaliteit ten gunste van een
sociale en contextuele benadering. Delinquentie is, evengoed als conformerend gedrag,
aangeleerd gedrag door normale, levenslustige en goed gesocialiseerde jongeren.232
De Amerikaanse arbeiderswijken (althans voor de onderzochte periode 1930-1960)
worden gekenmerkt door traditionele waarden- en normenpatronen en handelingsmodellen, die afwijken van die van de dominante cultuur en zijn op te vatten als delinquente
subculturen. Voortbordurend op deze traditie publiceerde A.K. Cohen in 1955 zijn
’Delinquent Boys’. Deze publikatie leidde vervolgens tot vele debatten en nieuwe
studies rondom cultuurconflicten, processen van sociale differentiatie en levensstijlen.
In deze studies vermengen zich veelvuldig strain-perspectieven en culturele deviantieperspectieven doordat het accent vooral op ’lower-class male youth’233 is gericht (zie
bijvoorbeeld: Cloward en Ohlin, 1960). Daarop kom ik straks terug.
Algemene aannames binnen de subculturele benadering zijn: delinquentie wordt primair
veroorzaakt door sociale factoren; de structuur en instituties van een samenleving zijn
gedesorganiseerd; onzekerheid, met als begeleidingsverschijnsel anomie234 (Durkheim), maakt mensen, en vooral jonge mensen, kwetsbaar en bevattelijk voor delinquen-
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tie. Daarmee is tevens gegeven dat deze benadering in essentie een klasse-benadering235 is; het disproportioneel voorkomen van (officiële) delinquentie is vooral een
gegeven bij de lagere klassen. Aanname daarbij is dat, ondanks de aanwezigheid van
een dominante cultuur, de verschillende klassen verschillende waardensystemen (bij de
lagere klassen: subculturen) bezitten en dat jongeren daarin worden gesocialiseerd. En
tevens, dat deze, in zekere zin cultuurpessimistische, benadering vooral uitgaat van de
(subjectieve) normaliteitsaannames van de (gevestigde) middenklasse. Een vergelijkbaar
thema is te herkennen in de ’subcultures of violence’, zoals bijvoorbeeld ontwikkeld
door Wolfgang en Ferracuti (1982).236 Voor een verdere uitwerking, bijvoorbeeld de
ecologische zonetheorie, en kritische bespreking verwijs ik naar Shoemaker (1990:
hoofdstuk 4). Deze benadering kan desondanks worden beschouwd als een van de
eerste moderne sociologische verklaringsmodellen en heeft geleid tot verdere theorievorming en onderzoek.

13.3 Strain-benaderingen
In de strain-benadering staat het begrip anomie eveneens op de voorgrond en wordt in
zekere zin voortgeborduurd op de sociale desorganisatie-theorie. De strain-theorie wordt
vaak aangeduid als ’structurele theorie’.237 Bepaalde maatschappelijke structuren kunnen worden beschouwd als criminogeen238; criminaliteit is het gevolg van bepaalde
structurele ’strains’ (maatschappelijke veranderingen vertalen zich dan in interne spanningen en frustraties), waardoor individuen onder druk kunnen komen te staan om
delinquentie te plegen. Deze theorie heeft dan ook een duidelijke motivationele component; namelijk de vraag waarom mensen in bepaalde situaties delinquentie plegen.239
In de jaren ’30 werd de theorie door Merton verder ontwikkeld.240 Merton stelde,
mede onder invloed van de publikaties van de Uniform Crime Reports (de geregistreerde misdaadstatistieken in de VS), de vraag hoe het kwam dat met name de lagere
klassen oververtegenwoordigd waren in de officiële statistieken.
Anomie wordt door Merton die toestand genoemd wanneer er manifeste tegenspraken
bestaan tussen de culturele doelen van een samenleving en de legitieme middelen
waarover maatschappelijke groepen beschikken om die doelen te kunnen realiseren. Het
verwerven van materieel succes (geld, status) door een geslaagde maatschappelijke
positie (mobiliteit door opleiding, het realiseren van een succesvolle baan) is het dominante doel. Niet iedereen heeft evenwel de kans om dit doel te realiseren (kansenongelijkheid in maatschappelijke startposities en ongelijke toegang tot maatschappelijke
instituties). Wanneer bepaalde delen van de samenleving structureel uitgesloten worden
van de institutionele middelen om deze statusdoelen te bereiken dan kunnen deze
overgaan tot het inzetten van niet-legale middelen. In moderne samenlevingen is daarvoor een zekere morele ruimte. De instrumentele rationaliteit overheerst dan de moraliteit: het doet er niet zoveel toe hoe je succesvol bent als je het maar bent. Wanneer
mensen, bijvoorbeeld door hun structurele achterstandssituaties (minder bevoorrechte
groepen, marginale groepen), niet kunnen meedingen naar een succesvolle maatschappe-
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lijke positie en veelal materiële welstand, met bijbehorend aanzien en status, door het
buitengesloten zijn van legale middelen (gelegenheid tot het volgen van een opleiding,
het veilig stellen van baanzekerheid, het verdienen van een hoog inkomen) dan kunnen
ze naar niet-legale alternatieven zoeken.241 Merton onderscheidde meerdere aanpassingsstrategieën aan deze strain, die met name gelden voor de buitengesloten categorieën (de armen, de lagere klassen, sommige etnische groepen). Ook zij zijn opgevoed
met de dominante materiële succeswaarden, maar hun legale mogelijkheden (’opportunity structure’) zijn ingeperkter. Deze aanpassingsstrategieën zijn:
— conformiteit (acceptatie dominante culturele doelen en legitieme middelen)242;
— ritualisme (soms afwijzing doelen, maar vasthouden aan legitieme middelen);
— verzet of rebellie (afwijzing doelen en middelen en streven naar nieuwe doelen en
andere middelen);
— innovatie243 (acceptatie culturele doelen, maar afwijzing legitieme middelen), en
— terugtrekking, ’retreatism’ of terugtrekking (verwerping van zowel doelen als middelen).244
De eerste twee aanpassingen leidden niet tot criminaliteit, terwijl verzet kan leiden tot
politiek activisme om de bestaande structuren te wijzigen. Terugtrekking kan leiden tot
bijvoorbeeld verslavingsgedrag of andere vormen van escapisme. Innovatie als gekozen
alternatief kan worden gezien als een ’normaal’ antwoord op geblokkeerde mogelijkheden en kan leiden tot verschillende vormen van crimineel gedrag.245 Dit komt dan
volgens Merton vooral voor bij de kansarmen uit de lagere strata. Bovendien versterken
anomie en delinquentie elkaar over en weer.
Hoewel Merton verder aandacht besteed heeft aan referentiegroepen — interactiepatronen van individuen in collectiviteiten met verschillendsoortige graden van anomie —
blijft de vraag hoe de relatie is tussen anomie en individueel gedrag. Door het concept
van relatieve deprivatie — individuen vergelijken hun eigen positie of situatie met die
van anderen in min of meer gelijksoortige omstandigheden — wordt de ongelijkheid
niet als een structureel, objectief gegeven gezien, maar als een relatieve maat, vooral
afgemeten aan ’lotgenoten’.246
De strain-theorie is vooral toegepast op jongeren (jongens) en die institutionele componenten van de samenleving (school, gezin) die betekenisvol zijn voor adolescenten.
Voor jongeren is het middelen-doeleinden model niet zozeer het bereiken van materieel
succes langs (il)legale wegen, maar het realiseren van een statuspositie in de groep van
leeftijdgenoten. Het accent is nu individueler geworden en niet noodzakelijk verbonden
met concrete materiële omstandigheden. Strain wordt nu gerelateerd aan statusproblemen, schoolproblemen en relationele problemen en heeft een meer jeugdgecentreerde
invulling gekregen.
Hoewel de strain-theorie van Merton pretendeert een algemene verklaring te zijn, zijn
er toch meerdere beperkingen.247
De klassieke strain theorie is verder uitgewerkt door ondermeer Cohen (1955), Cloward
en Ohlin (1960) en Miller (1958). Hier wordt de anomie theorie als verklaringsgrond
voor delinquent gedrag vooral toegepast op jongens uit de lagere klassen. Delinquentie
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wordt nu gezien als een subcultureel verschijnsel in de lagere klassen.248 Delinquentie
voor jongens is dan vooral de zogenaamde ’gang-delinquentie’, een specifieke vorm van
groepsgedrag (netwerken van leeftijdgenoten met een bepaalde structuur- en taakverdeling) binnen specifieke grote-stadslokaties, met name delinquente arbeiderswijken. In
die zin kan het werk van Cohen ook onder de noemer van de subculturele benaderingen
geplaatst worden.249
Cohen gaat uit van middenklasse-waarden als maatstaf (’the middle-class measuring
rod’) en baseert zich daarbij op een viertal aannames: jongens uit de lagere milieus
hebben slechtere onderwijsprestaties; slechte schoolprestaties zijn gerelateerd aan delinquentie; slechte schoolprestaties zijn het gevolg van het niet kunnen voldoen aan de op
school gehanteerde middenklasse waarden; jongens uit de lagere klassen plegen delinquentie veelal in groepsverband en doen dit deels om een positief zelfbeeld te ontwikkelen en zich af te zetten tegen burgerlijke waarden. Op deze aspecten wijkt de socialisatie van jongens uit de lagere klassen af van die van middenklasse jongens.250 Door
het niet kunnen voldoen aan de middenklasse waarden op school, voelen jongens uit
de arbeidersklasse zich gefrustreerd (status-frustratie) en als reactie daarop zoeken ze
wraak. De conclusie van Cohen dat de delinquente subcultuur kan worden gezien als
een soort sociale beweging, die het gevolg is van gedeelde problemen van lage status
van arbeidersjongens. Cohen gebruikt daarvoor drie beschrijvende woorden: hun delinquentie is ’malicious, negativistic, en nonutilitarian’ (p. 25). Voorts is subculturele
deviantie ook te zien als ’short-run’ hedonisme, gebrek aan lange termijn doelen of
planning en het bevestigen van de groep autonomie.251 Zie voor een verdere kritische
bespreking: Kornhauser, 1978; Shoemaker, 1990; Gibbons en Krohn, 1991: 122-123;
Cortes en Gatti, 1972).252
Cloward en Ohlin (1960) hebben, als alternatieve formulering voor de theorie van
Cohen, de theorie van de differentiële gelegenheidsstrucuur ontwikkeld. De twee basisaannames zijn hier: geblokkeerde economische aspiraties (gebrek aan werk, te laag
werk) veroorzaken een laag zelfbeeld en algemene gevoelens van gefrustreerdheid; deze
frustraties kunnen leiden tot delinquentie binnen netwerken van jongeren, waarvan de
structuur de oriëntatie op delinquente en conventionele waarden uit de buurt bepaalt.
Het trefwoord is hier dus de met klassepositie verbonden gelegenheidsstructuur, een
ongelijke verdeling van legale en illegale middelen om conventionele economische
succesdoelen te realiseren en de aanwezigheid van criminele buurten en netwerken
(gangs).
Cloward en Ohlin zien delinquenten, in hun poging te ontsnappen aan armoede en
deprivatie, als doel-georiënteerd, als rationeel met betrekking tot hun economische
mogelijkheden, en daarop gebaseerde toekomstplannen. Hier is dus geen sprake van
destructief gedrag.
In deze theorie zien we de strain-theorie van Merton gecombineerd met de differentiële
associatietheorie van Sutherland (delinquentie als geleerd groepsgedrag). Afhankelijk
van buurtkenmerken (als bijvoorbeeld gebrek aan stabiliteit, weinig conventionele en
veel criminele netwerken, de aanwezigheid van illegitieme middelen) kunnen er een
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drietal typen ’gangs’ ontstaan: delinquente gangs (diefstal), conflict-gangs (geweld),
retreatist-gangs (terugtrekking)253 (drugverslaving).
Ook hier, na een succesvolle ontvangst, kritiek op het gegeven dat de theoretische
aannames moeilijk empirisch te funderen zijn; bijvoorbeeld de aanname van monolithische delinquente subculturen, en dat de theorie geen antwoord geeft op de vraag waarom delinquentie zich oorspronkelijk ontwikkelt en welke delicten worden gepleegd254
(cf. Kornhauser, 1978: 154-162; Shoemaker, 1990: 129-135; Gibbons en Krohn, 1992:
127-128).255
Ook Miller (1958) heeft een theorie over de cultuur van de lagere klasse en delinquentie ontwikkeld. Hij baseert zich op een tweetal aannames: er bestaan duidelijk te onderscheiden lagere klassenwaarden (’focal concerns’)256; de aanwezigheid van door vrouwen gedomineerde huishoudingen als integraal bestanddeel van de levensstijlen van de
lagere klasse is, als zodanig, een primaire reden voor het ontstaan van buurtgebonden
’straathoek’-groepen van jongens (’one sex-peer gangs’). Deze vormen als het ware een
sociaal en straatgebonden kader om een mannelijk identiteit te ontwikkelen. In tegenstelling tot Cohen en Cloward en Ohlin is de theorie van Miller geen structurele straintheorie, maar is het meer een algemene theorie over het culturele systeem van de lagere
klasse. De kernbegrippen (’focal concerns’) die daarvoor constituerend zijn, kunnen kort
worden samengevat als: problemen met autoriteiten (’trouble’) door bijvoorbeeld agressief gedrag; benadrukken van mannelijkheid en fysieke kwaliteiten (’toughness’),
straatwijsheid en het vermogen anderen te slim af te zijn (’smartness’), het zoeken van
avontuur en kicks, waaronder drank, vrouwen, stappen en gokken begrepen kunnen
worden (’excitement’), het gevoel overgeleverd te zijn aan het lot en geen greep op
situaties te hebben (’fate’), het streven naar autonomie, het onafhankelijk zijn van
externe controle (baas, partner), maar tegelijk ook een zoeken naar een zekere geborgenheid (’autonomy’).
Het optrekken met leeftijdgenoten uit de buurt, naast de functie van een masculiene
identiteitsontwikkeling als reactie op de afwezigheid van een mannelijk rolmodel in het
gezin, leidt tot het ontwikkelen van een gedragsrepertoire dat consistent is met de ’focal
concerns’ en het zoeken naar status en erkenning. Hoewel binnen de groepscultuur het
gedrag conformerend is aan de normen en waarden van de groep, leidt het toch vaak
tot delinquentie door de onverenigbaarheid van ’focal concerns’ en dominante maatschappelijke regels.
Bezwaren tegen de theorie van Miller richten zich vooral op de tweede aanname, de
relatie tussen vrouwelijke één-gezinshuishoudingen en delinquentie. De aandacht verschuift vrij snel van klassekenmerken naar raciale gezinskenmerken en bijbehorende
these van de ’culture of poverty’.
Ook hier vergelijkbare bezwaren, met name de tautologische aard van de theorie (de
gelijkstelling van focal concerns en gedragsuitingen). Zie verder: Kornhauser, 1978:
204-214; Shoemaker, 1989: 158-141; Gibbons and Krohn, 1992; 141-142.257
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Door Akers en medewerkers is tenslotte onderzocht door welke mechanismen crimineel
leergedrag tot stand komt; operante conditionering, versterking van straf en beloning,
bepalen of gedrag herhaald wordt (zie bijvoorbeeld: Akers, 1977/1985).258
Door Agnew (1985, 1990) wordt de strain theorie aangevuld met het begrip ’aversive
situations’. Strain wordt niet alleen maar veroorzaakt door het niet kunnen realiseren
van positief gewaardeerde doelen, maar ook door het onvermogen om aan pijnlijke
situaties te kunnen ontsnappen. Wanneer men niet kan ontsnappen aan frustrerende
ervaringen (een blokkade van pijnvermijdende ontsnappingsmogelijkheden) kunnen
individuen in hun alledaagse situaties (thuis, op school, in hun werk) overgaan tot
delinquentie (zie ook het onderzoek van McCarthy en Hagan over jongeren die op
straat leven, 1992).
Afsluitend kan gesteld worden dat de strain-/subculturele theorieën van Merton, Cohen,
Cloward en Ohlin, Miller voor sommige auteurs in theoretisch opzicht toch wel mankementen vertonen.259 Toch hebben deze studies het begrip subcultuur prominent op de
voorgrond geplaatst en bieden ze nog steeds inspiratie.260
Lilly et al. (1995), Messner en Rosenfield (1994) zien voor de strain theorie in gereviseerde vorm nog steeds een duidelijke rol weggelegd.261

13.4 Sociale controle benaderingen
In tegenstelling tot bijvoorbeeld strain-theorieën, waarin de aandacht uitgaat naar het
verklaren van (motieven voor) delinquentie, gaat de sociale controle theorie uit van een
omgekeerde benadering.262 In aansluiting op de nadruk die sociale integratie al bij
Durkheim (Hoe is sociale orde mogelijk in een complexe en gedifferentieerde samenleving?) had, ligt het accent bij de sociale controle theorie op de vraag waarom mensen
conformeren aan de samenleving.263 Of mensen die criminaliteit plegen al dan niet
een motief hebben is minder belangrijk dan het feit dat het criminele gedrag niet voortijdig (preventief) gecorrigeerd is. Binnen de controle theorie is de aanname dat iedereen gelijkelijk gemotiveerd is om delinquentie te plegen.264 Het gaat erom na te gaan
waarom bepaalde remmingen (tijdelijk) mensen niet in het gareel houden. Van belang
daarbij zijn de posities die bepaalde groepen jongeren innemen in het maatschappelijk
systeem en het niet voldoende functioneren van de daarmee corresponderende integratieve bindingen. In de jaren ’50 en ’60 komt de sociale controle theorie, voortbordurend
op ondermeer Durkheim265, opnieuw in de belangstelling (ondermeer: Reiss, 1951;
Toby, 1957; Nye, 1958; Reckless, ’containment theory’ als risico-theorie en ’push’ en
’pull’ factoren, 1961, 1967).266
Hirschi (1969)267 kan worden beschouwd als degene die de sociale controle theorie
als sociologische theorie — ook wel aangeduid met termen als: sociale bindingen
theorie, bindingstheorie of integratie theorie — het meest duidelijk (gedetailleerd en
geformaliseerd) uitgewerkt heeft.268 Hirschi gaat in zijn verklaring uit van de sterkte
van de bindingen die mensen hebben met de conventionele samenleving, vooral tot
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uitdrukking komend in middenklasse waarden, investeren in een maatschappelijke
toekomst e.d. Sociaal aangepast gedrag, conformering is het gevolg van de bindingen
van mensen aan hun omgeving; deze socialiseert hen in de geldende regels. In de relatie
die mensen hebben met de samenleving, hun banden met de conventionele orde, identificeert hij vier componenten:
— de kwaliteit van relaties met, affectieve en emotionele gehechtheid aan andere
mensen (’attachment’);
— rationele betrokkenheid bij de conventionele orde op grond van investeringen en
eigenbelang (’commitment’, ’stake in conformity’ — Toby, 1957)269;
— gebondenheid aan conventionele activiteiten (’involvement’);
— de overtuiging te moeten conformeren aan de regels (waarden en normen) van een
gemeenschappelijk waardensysteem, acceptatie van de morele geldigheid van maatschappelijke regels van de samenleving (’beliefs’).270
Involvement hangt in sterke mate samen met commitment; deze component speelt geen
onafhankelijke rol. Het zwaartepunt ligt vooral bij de gehechtheidscomponent.271
Centraal bij Hirschi staat het mechanisme van de informele sociale controle; aan de
overdracht van waarden en normen (maatschappelijke regels) door socialisatie besteed
hij verder geen aandacht; motivatie speelt dus geen rol, omdat het plegen van delinquentie — gesteld dat we het zouden durven — verbonden is met de menselijke natuur
(’moral innocence’).272 Ditzelfde geldt voor formele sociale controle.273 Hirschi ziet
als tegenhanger daarvan het begrip zelf-controle in meer individueel-psychologische
zin.274 Referentiepunten in de theorie van Hirschi vormen het middenklasse gezin en
het onderwijs en de daarbij behorende middenklasse waarden.275 De controlefactoren
in de theorie zijn vooral sociaal-psychologisch van aard. Delinquentie is dan het gevolg
van een tekortkoming (deficiëntie), namelijk de afwezigheid van een werkzaam controle
mechanisme. Sociale controle wordt op deze wijze gereduceerd tot externe controle
(relationeel en functioneel toezicht), maatschappelijke aanpassing en sociale repressie.
Het richt zich vooral op primaire (leeftijdgebonden) vormen van criminaliteit, waarbij
sprake is van een zekere instrumentaliteit. De theorie, die evengoed moet gelden voor
loopbaancriminaliteit van jongeren en meer volwassen daders, wordt daardoor gereduceerd tot een gelegenheidstheorie.276 Het plegen van (jeugd)delinquentie gaat gepaard
met materiële en financiële kosten (verlies reputatie, relaties, baan), afschrikking (pakkans, straf), marginalisering e.d. Voor de meeste mensen vormen deze factoren een voldoende rem om zich conventioneel op te stellen. Verder spelen gebrek aan vaardigheden, afwezigheid van gelegenheidsstructuren, geringe sociale (dan wel symbolische)
ondersteuning om delinquentie te plegen, de beschikbaarheid van alternatieven e.d
eveneens een inperkende rol.
Tot besluit noemen we nog de ’power-control’ theorie van Hagan (1989). Deze theorie
deelt aspecten met het perspectief van Gottfredson en Hirschi’s zelf-controle theorie;
de preferentie van een dader om risico’s te willen nemen; het belang van de ouderlijke
opvoeding. Wat dit laatste punt betreft wijkt Hagan af van Gottfredson en Hirschi. Voor
Hagan is de kritieke vraag hoe de machtsbalans tussen ouders van invloed is het op-
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voedproces en vervolgens risicopreferentie en criminaliteit beïnvloeden. Deze machtsbalans tussen echtgenoten bepaalt hoe kinderen worden gecontroleerd (’power-control’).277
Omdat de theoretische concepten operationaliseerbaar (meetbaar), logisch en overzichtelijk zijn, er inzichten uit verschillende deeldisciplines in worden samengebracht, is er
veel empirisch onderzoek onder de vlag van sociale controle theorie uitgevoerd.278
Uit meerdere onderzoekingen is gebleken dat sociale controle variabelen minstens zo
sterk zijn als structurele (strain) variabelen in het verklaren van jeugddelinquentie (zie
bijvoorbeeld: Shoemaker, 1990: 199; Kornhauser, 1978).279 Alhoewel er voldoende
empirische steun is voor de sociale controle theorie, is er ook van meerdere kanten
kritiek op uitgeoefend (zie bijvoorbeeld: Gibbons en Krohn, 1991: 102-105; Shoemaker,
1990; Timmerman, 1993; Brants-Langeraar, 1993; Cohen, 1985; Meier, 1989; Bruinsma, 1990; Leeuw et al., 1989).

13.5 Britse (sub)culturele studies
Naast de drie behandelde hoofdstromingen in de criminologie wil ik nu stilstaan bij de
Britse cultuurstudies. In deze studies staan in eerste instantie het leven van arbeidersjongens centraal. Door dit klasseperspectief worden elementen van de subculturele- en
strain-benaderingen verknoopt. Klasseposities hebben nu zowel een structurele als een
culturele dimensie. Het vroege subculturele onderzoek in Engeland is duidelijk beinvloed door de Chicago-school (Mays, 1954; Downes, 1966). Downes maakt evenwel
duidelijk dat subculturele theorievorming een weerspiegeling is van de cultuur waarin
deze wordt geformuleerd. Zo heeft de Britse arbeidersklasse duidelijk historisch bepaalde tradities en militante ervaringen met klasse-tegenstellingen. Delinquentie van jongeren uit de lagere klassen werden in de beginperiode na de tweede wereldoorlog bijvoorbeeld verbonden met armoede, afwezigheid van vaders, lokale tradities, opvattingen
over mannelijkheid, geringe betekenis van het onderwijs en een cynische houding ten
opzichte van autoriteiten. Dergelijke waarden uit arbeidersbuurten, waarin verder sprake
is van onderlinge solidariteit, sterke familiebanden, een informele economie e.d., staan
haaks op die van de middenklasse dan wel de samenleving als geheel (zie Brake, 1985,
hoofdstuk 3). Door de inname van verschillende posities in de klassestructuur krijgen
waardenpatronen een klassespecifieke invulling. Er is bij jongeren uit de lagere sociale
klassen niet zozeer sprake van vervreemding of frustratie, maar meer van een proces
van dissociatie van en verzet tegen middenklasse-instituties op het gebied van school,
werk en recreatie. Het domein van de vrije-tijd, mede door een toegenomen welvaart,
de verkorting van de arbeidsduur, de rol van massamedia, speelde in deze theorieën een
grote rol. Jongeren uit de arbeidersklasse die er niet in slagen succesvol te integreren
door middel van het onderwijs en een arbeidsloopbaan, vormen een ’delinquescent’
subcultuur; een subcultuur die eerder potentieel dan feitelijk delinquent is (Hargreaves,
1967). Het onderzoek naar tegen-school culturen en delinquentie van arbeidersjongeren
leidde tot een radicalisering van de Engelse onderwijssociologie en het ontstaan van een
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meer labellingsgerichte benadering in de criminologie (’new criminology’; oprichting
van National Deviancy Conference in 1968).280
De latere Britse culturele studies, veelal aangeduid met de term ’New Subcultural
Theory’, zijn vooral verbonden met het CCCS (Centre for Contemporary Cultural
Studies te Birmingham).281 Hier werden in de jaren ’70 en ’80 talloze studies verricht
naar subculturen van, vooral, arbeidersjongeren282; vanaf de teddy boys in de jaren
’50, mods en rockers (greasers en bikers) in de jaren ’60, de skinheads van de late jaren
’60 en beginjaren ’70’, de punks in de jaren ’70 en de tweede golf skinheads en een
revival van eerdere jeugdsubculturen tot aan de post-punk subcultures in de jaren ’80
als de ’nieuwe romantici’/heavy metal, gothics, acid house en rave (zie voor een overzicht ondermeer: Widdicombe en Wooffitt, 1995).
In de beginperiode — mede beïnvloedt door de roerige jaren ’60, veranderende gezagsverhoudingen, de culturele en seksuele revolutie, de toegenomen welvaart, de opkomst
van de mediacultuur, gebaseerd op populaire massacultuur en consumptie, het ontstaan
van jeugdstijlen e.d. — zien we een duidelijke verknoping van marxistische theorievorming en empirische (etnografische, historische) analyses van jeugdsubculturen.283
Cultuur is niet langer een neutraal begrip, maar wordt gerelateerd aan klasse en ideologie/hegemonie. Cultuur, in een meer antropologische betekenis, verwijst naar een
manier van leven (’a whole way of life’) gekenmerkt door sociale relaties met betrekking tot produktie(middelen), dat wil zeggen klasserelaties. Deze benadering wijst de
meer structureel-functionalistische (jeugdsociologische) gezichtspunten af, die stelden
dat het ontstaan van jeugdculturen samenhingen met het verdwijnen van klassentegenstellingen en nu vooral gestalte kregen door de opkomst van generatieconflicten en de
invloed van massacultuur. Vergelijkbaar met A.K. Cohen (1955) ontwikkelen bijvoorbeeld Murdock (1973, 1974) en Brake (1973, 1985) de notie van collectieve oplossingen.284 Wat dat betreft zijn er in binnen de nieuwe subculturele studies duidelijk
elementen uit de strain-benaderingen terug te vinden; strain als collectief ervaren contradicties op basis van klassepositie. Binnen het CCCS ontwikkelen zich na verloop van
tijd twee stromingen: een meer structuralistische en een meer culturalistische benadering.285
Het CCCS-onderzoek naar subculturen van jongeren als onderdeel van een bredere
populaire (massa)cultuur integreert drie structurele domeinen: buurt, gezin/familie en
de lokale economie. Deze domeinen zijn in steeds sterkere mate onder druk te komen
staan door moderniseringsprocessen en processen van schaalvergroting en bijbehorende
culturele en structurele transformaties. Het begrip oudercultuur of ’parent culture’ (de
dominante arbeidersklassecultuur binnen de buurtcontext) is niet langer in staat om op
traditionele wijze jongeren te integreren binnen de woonbuurten. Er treden dientengevolge allerlei differentiaties op binnen daarmee verbonden arbeidersjeugdsubculturen
(bijvoorbeeld onderscheidingen in (authentieke) ’street culture’ en ’pop media culture’),
die zich verschillend verhouden ten opzichte van de oudercultuur en dominante cultuur.
Brake wijst ondermeer op het onderscheid dat Parkin aanbrengt in deze verhoudingen
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tussen ondergeschikte en dominante klassen/waardensystemen: oppositioneel, aspirationeel (’accept the world, but not one’s place in it) en ’deferential’ (’accept the world and
one’s place in it’; Brake, 1985: 67).
(Sub)culturen binnen de arbeidersklasse zijn historisch gegroeide tradities die de invloeden van de heersende cultuur proberen te weerstaan.286 Subculturen van arbeidersjongeren moeten binnen de eigen geschiedenis van ’ouderculturen’ worden geplaatst.
Arbeidersjeugdsubculturen hebben te maken met meerdere articulatieprocessen (om een
eigen ruimte te verwerven, onderscheidingen aan te brengen, collectief ervaren contradicties op te lossen) tussen enerzijds ouderculturen, andere jeugdsubculturen (zowel
rivaliserende jeugdsubculturen binnen de ouderculturen als naar andere klasseculturen
van jongeren) en anderzijds de dominante cultuur van de samenleving. Het onderscheid
in ’wij-zij gevoelens’ (’us and them’) kent naast het klasse-element uiteraard ook leeftijds-, sekse- en generatie-elementen, verder aangevuld met etnische achtergronden en
territoriale differentiaties.
De onderzoeken van het CCCS, voorzover betrekking hebbende op jeugdsubculturen,
hadden vooral de meer spectaculaire en ’authentieke’ subculturen als thema. Aan de
hand van deze onderzoeken kan als het ware een staalkaart van de ontwikkelingen van
en in jeugdsubculturen worden gemaakt. Eind jaren ’80 en begin jaren ’90 verschuift
de belangstelling evenwel meer naar problematisch jeugdgedrag, jeugd als probleem.287
In onderzoek naar jeugd en jeugdstijlen is de relatie met deviantie en delinquentie niet
te negeren.288 De meer aangepaste jongeren (’straight’, ’respectable’, ’mainstream’)
en subculturen van meisjes werden in eerste instantie veronachtzaamd.289 Respectabiliteit wordt dan vooral verbonden met arbeidsethos en het belang van regulier, geschoold werk.290 Deze vormen het scheidend criterium tussen respectabiliteit en (deviante) marginaliteit, ’the deserving en the undeserving poor/unemployed’ (Ditch, 1991).
Voorop stond — en in zekere zin met heroïsch-romantische noties van verzet, strijdbaarheid, authenticiteit291 — het bestuderen van de meer oppositionele jeugdsubculturen, waarin voor jongeren uit de arbeidersklasse delinquentie, en voor middenklasse
jongeren culturele rebellie en politieke militantie de hoofdrubrieken vormen. Een kenmerkend verschil tussen arbeiders- en middenklassesubculturen is dat de verhouding tot
de heersende cultuur anders gestructureerd is. Delinquente jongeren uit arbeidersmilieus
staan min of meer vanuit een objectief criterium (klassepositie) afwijzend tegenover de
dominante cultuur, terwijl rebellerende middenklasse jongeren van binnenuit de heersende cultuur ondermijnen. Dit fundamentele verschil is voor Clarke et al. aanleiding
om subculturen van middenklassejongeren aan te duiden met de term tegenculturen (zie
Matthijs, 1993). Bovendien zijn deze jongeren minder gebonden aan specifieke woonbuurten en is er minder sprake van groepscohesie (’een diffuus tegencultureel milieu’)
(zie voor een verdere differentiatie: Abma, 1990: 43-51; Brake, 1985, de hoofdstukken
3 en 4).
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Vergeleken met het abstract empiricisme van de beginperiode (de jaren ’30 tot ’50) is
het onderzoek naar en theorievorming over jeugd(sub)culturen — al dan niet verbonden
met het probleem van jeugddelinquentie — breder geworden. Theoretische debatten
rondom de aard van cultuur, ideologie en legitimatie in de moderne verzorgingsstaat
vormen daar nu deel van. De aandacht gaat niet alleen maar uit naar bestaansvoorwaarden, reproduktie- en transformatiemechanismen, die vorm en inhoud van jeugdculturen
bepalen, maar ook naar verbindingen van jeugdculturen met die van volwassenen.
Aandacht gaat voorts niet enkel uit naar het domein van de vrije tijd — de sociaal-expressieve ruimte voor stijluitingen en consumptie -, maar ook naar het domein van
onderwijs, werk, relaties en gezin.292 Bovendien is er aandacht gekomen voor meisjesculturen, main-stream jeugdculturen en jeugdculturen van etnische minderheden (cf.
Pryce, 1979).

13.6 Excurs: Jeugdonderzoek in Nederland
Het jeugdonderzoek in Nederland laat na de jaren vijftig (het ’massa-onderzoek’) een
toenemende specialisatie (en fragmentatie) zien; het is vooral het terrein voor jeugd-,
onderwijs- en cultuursociologen, -psychologen en pedagogen geworden.293 Er is dan
ook een constante stroom publikaties over (allerlei facetten van) het bestaan van jongeren, hun problemen en oplossingen (zie voor een algemene inleiding bijvoorbeeld:
Matthijs, 1993; Dieleman et al., 1993; voor een meer historische ’generatie-benadering’
met het accent op de jaren vijftig: Tillekens, 1990; Meijers en Du Bois-Reymond, 1987;
voor de jaren zestig: Righart, 1995). In de jaren zeventig en tachtig heeft het Britse
cultuuronderzoek verricht aan het CCCS nieuwe impulsen gegeven aan het jeugdonderzoek in Nederland (zie voor de receptie daarvan bijvoorbeeld: Abma, 1986, 1990).
Op het gebied van de jeugdcriminologie gaat het vooral om onderzoek, dat te rangschikken is onder een van de 3 hierboven geschetste onderzoeksmodellen: strain, sociale controle, subcultuur. Het subculturele model omvat dan een vermenging van het
’Chicago-onderzoeksmodel’ en de ’New subcultural theories’. Wat het subculturele
onderzoek betreft, dan is er vooral kwalitatief (etnografisch of ’antropologisch’) onderzoek gedaan naar subculturen van druggebruikers, (deviante) randgroepjongeren, etnische minderheden, zwerfjongeren en drop-outs, hun specifieke problemen en hun deviantie-en delinquentie-patronen. Ook hier weer een stroom van publikaties.294 Bij kwalitatief onderzoek kan men stellen dat de ’rafelrand van de samenleving’, "... het maatschappelijk verdomhoekje ... rijkelijk is vertegenwoordigd" (Wester, 1990: 107).295
Onderzoeken naar de leefwereld van jongeren in meer algemene zin zijn eveneens vaak
kwalitatief van aard (diepte-interviews, participerende observatie) (maar zie bijvoorbeeld: Van der Linden, 1991 voor een meer kwantitatieve benadering). Daarin wordt,
naast onderzoek onder arbeidersjongens, ook ruimschoots aandacht besteed aan meisjes
en meisjesculturen (Hazekamp, 1985; Naber, 1985; De Waal, 1989. Van der Zande,
1991). Meer criminologisch van aard zijn tenslotte de kwalitatieve onderzoeken van
Ferwerda (1992) en Miedema c.s. Bij Miedema c.s. gaat het daarbij zowel om het
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verklaren van delinquentie alsook van respectabiliteit.296 Delinquentie, deviantie en
respectabiliteit zijn niet enkel afleesbaar aan gedragingen, maar zijn ingebed in betekeniscomplexen van levensstijlen, die elk voor zich een verhouding ten opzichte van de
dominante cultuur proberen te realiseren.297

13 Een drietal hoofdstromingen in de criminologie en de Britse cultuurstudies

61

Noten bij hoofdstuk 13

218.

Zie voor een compacte beschrijving hiervoor Gibbons, 1994. Natuurlijk zijn er ook in Europa
’criminologische’ theorieën ontwikkeld, maar deze zijn of gedateerd (bijvoorbeeld de criminele antropologie (Italiaanse school) van Lombroso, 1876, en de daarop gebaseerde evolutionair-psychologische criminologie) of meer geïnspireerd door juristen die een herziening en
humanisering van het strafrecht voorstonden (Beccaria, 1764; Von Feuerbach, 1832). Daarnaast zijn er nog aanzetten te onderscheiden van de ’morele statistici’ (Quetelet, Guerry) en
de Franse milieuschool die, vergelijk ook het Marxisme, de oorzaak van criminaliteit legt bij
economische behoeftigheid en sociale omstandigheden (zie ook: Bonger, 1902; Mayr, 1867)
(cf.: Gibbons, 1994; Franke, 1990, met name hoofdstuk IX). Als ik het heb over criminologische theorieën dan bedoel ik expliciet sociologische theorieën. De grondleggers van de
sociologie hebben hier en daar wel aandacht besteed aan criminaliteit en afwijkend gedrag
(Durkheim), maar geen puur criminologische theorieën ontworpen.
Voor een beschrijving van de ontwikkeling van de criminologie(beoefening) in Nederland
verwijs ik naar: Van Weringh, 1986. In zijn boek wordt hoofdstuksgewijs een overzicht
gegeven van de verschillende tijdvakken: De negentiende eeuw: het begin van hoop en strijd;
De Nederlands criminologie omstreeks de eeuwwisseling (met een onderverdeling naar: de
crimineel-antropologische richting, de milieurichting van W.A. Bonger en een psychologischcriminologische richting: ’de Groningse school’); De criminologie tussen de beide wereldoorlogen (de milieurichting, de crimineel-antropologische richting en de psychologisch-criminologische richting); De criminologie na de Tweede Wereldoorlog (de eerste fase tot het midden van de jaren zestig, de tweede fase vanaf het midden van de jaren zestig); De criminologie: voortgaande strijd en blijvende hoop.

219.

In het oordeel van Geis: "Indeed, if it were used as a text today, the 1924 issue would
provide an undergraduate student with an excellent understanding of important modes of
reasoning about key matters involved in criminal behavior and responses to it" (Geis, 1976:
304). En Gibbons: "Sutherland’s textbook helped to turn away thought from eclecticism and
biological hypotheses and towards sociological analysis" (Gibbons, 1994: 19). In latere
publikaties ontwikkelde Sutherland de theorie van de differentiële associatie (1937). Crimineel gedrag wordt nu gezien als de resultante van leerprocessen; net zo als ander gedrag
wordt crimineel gedrag geleerd in contact met anderen. Afhankelijk van met wie men optrekt
(zich associeert), de frequentie, duur, belangrijkheid en intensiteit van de contacten kan de
balans al dan niet omslaan in delinquent gedrag. Niet alleen het gedrag maar ook bijbehorende waarden en houdingen worden overgenomen. Deze vorm van leergedrag is contextueel
van aard; de omgeving, bijvoorbeeld een delinquente subcultuur, bepaalt de uitkomsten
daarvan. Problematisch bij deze theorie is de operationalisatie van termen en de empirische
toetsing door vage begrippen. Andere geuitte bezwaren hebben betrekking op de oorsprongsvraag, waar komt criminaliteit in eerste instantie vandaan; de variatie en mogelijkheden van
het aangaan van associaties, waarom kiezen mensen voor bepaalde groepen; de negatie van
individuele verschillen tussen mensen (persoonlijkheid, leervermogen, beïnvloedbaarheid).
Zie voor een revisie van Sutherland’s theorie verder: Akers, 1985; Bruinsma, 1985.

220.

Hoewel het maken van periodiseringen enigszins arbitrair blijft, onderscheidt Gibbons vijf
hoofdperioden in de ontwikkeling van de Amerikaanse criminologie. Behalve de eerste twee
net aangeduide periodes zijn er nog de periode 1955-1970, een verdere ontwikkeling en
volwassen wording van de criminologie; de jaren ’70 en de beginperiode van de jaren ’80,
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de periode van de radicalisering van de criminologie; en de laatste periode, een terugkeer
naar een meer conservatieve criminologie (Gibbons, 1979, 1994).
221.

Aan deze wijziging in opvattingen is sterk bijgedragen door de ’liberal reform movement’
(’Progressive movement’) die in de beginjaren van deze eeuw in Amerika aan invloed won.
Deze progressieven maakten zich zorgen over de negatieve kosten en het menselijk leed, die
gepaard gingen met de ongebreidelde Amerikaanse industriële groei. Daarmee verzetten ze
zich tegen de Darwiniaanse logica dat de armen en criminelen biologisch inferieur waren en
dat hun lot hun toekwam. Het Amerikaanse systeem kon zijn beloften van een stabiel en
rechtvaardig leven, ’the common good’, niet nakomen; deze belofte "... did not extend evenly
to all segments of the society; it did not penetrate the ghetto or the slum. Thus an understanding of the etiology of crime demanded a very close scrutinity of the conditions in these
special enclaves" (Rothman, 1980: 51; Platt, 1969). "In particular, the goal was to save the
poor, particularly their children, by providing social services - schools, clinics, recreational
facilities, settlement houses, foster homes, and reformatories if necessary - that would lessen
the pains of poverty and teach the benefits of middle-class culture" (Lilly et al., 1995: 39).

222.

Gibbons vat in een aantal conclusies de bevindingen van deze pionier-studies samen. "(Shaw
and McKay, 1931, 1932, S.M.) .. found that juvenile court referral rates were highest in
neighborhoods of rapid population change, poor housing, poverty, adult crime, and other
social ills. These rates also show a gradient pattern, being highest in inner-city areas and
declining with distance from the city centre. Shaw and McKay also reported that delinquency
rates differed markedly within specific neighborhoods. High rates were usually found near
industrial areas and deteriorated sections around the city centre. These rates had remained
stable or consistently high in certain neigborhoods, even though the area population had
changed completely over a 30-year period. This finding led them to conclude that delinquency was a cultural tradition in some urban neighborhoods. Shaw and McKay also developed
an account of the processes through which youth become lawbreakers in delinquency areas,
principally through examination of life history documents on youthful offenders (Shaw, 1930,
1931; Shaw, McKay, and McDonald, 1938). They concluded that delinquents were normal
youngsters whose involvement in misconduct occurred within a network of interpersonal ties
that included family, gang, and neighborhood influences. Offenders became engaged in
misconduct as they came under the influence of criminogenic conditions in their communities, that is, the delinquency traditions that existed there" (Gibbons, 1994: 20).

223.

De differentiële associatie theorie is een voorbeeld van theorie met een lange ontwikkelingsgeschiedenis (zie daarvoor Sutherland: 1956). Sutherland ontwikkelde de meer embryonale
versie in 1934; verscheidene revisies en uitbreidingen (1939, 1947) leiden uiteindelijk tot een
definitieve versie. Deze bestaat uit een negental proposities:
"1. Criminal behavior is learned...
2. Criminal behavior is learned in interaction with other persons in a process of communication...
3. The principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal
groups...
4. When criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the
crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple; (b) the specific
directions of motives, drives, rationalizations, and attitudes...
5. The specific direction of motives and drives is learned from definitions favorable to
violations of law over definitions unfavorable to violations of law...
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6. A person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violations
of law over definitions unfavorable to violation of law...
7. Differential association may vary in frequency, duration, priority, and intensity...
8. The process of learning criminal behavior by association with criminal and anti-criminal
patterns involves all of the mechanisms that are involved in any other learning...
9. While criminal behavior is an expression of general needs and values, it is not explained
by those general needs and values since noncriminal behavior is an expression of the same
needs and values..." (Sutherland, Cressey, and Luckenbill, 1992: 88-90; zie voor de toepassing van deze theorie in Nederland: Bruinsma, 1985).
De differentiële associatietheorie is in wezen een sekse-rol theorie (zie voor vergelijkbare
aannames de functionalistische sociologie van: Parsons, 1937; en Cohen, 1955, in: Walklate,
1995: 165-167). "Sutherland commented that boys were more likely to become delinquents
than girls. This, he suggested happened for two reasons: first, because they are less strictly
controlled by the socialisation process in general than girls are; second, because in that
process they are taught to be tough, aggressive, active risk-seekers, all characteristics which
Sutherland considered to be prerequisites for involvement in the criminal world. These two
factors taken together mean that boys are more frequently exposed to the kinds of learning
situations in which criminality becomes a possibility. This happens, despite the fact that in
other respects both boys and girls may be growing up together in the same economically
deprived neighbourhoods, and it is clearly indicative of a view that there is something more
to be understood about boys’ involvement in the criminal world than can be explained by
reference to socio-economic factors alone. [..] When it (differential association theory, S.M.)
is applied generally to an understanding of criminal behaviour it can be seen to offer a
framework substantially different in some respects to that proposed by the biological positivists" (Walklate, 1995: 164-170; zie voor een commentaar op deze aannames vanuit een
’gendered’ perspectief (’gender in terms of negotiated power relationships: patriarchy, domination, oppression, exploitation’) eveneens Walklate: "However, when applied specifically
to understanding the differences between male and female involvement in delinquent behaviour there are a number of issues which this theory treats as being unproblematic" (ibid.: 165
e.v.)).
224.

"The concept of social disorganization is usually meant to refer to a reduction or change in
social relations where mistrust, heterogeneity, and uncertainty characterize an individual’s
relationship with his or her group (Downes en Rock, 1982: 63-74). Group cohesiveness is
threatened, and norms that once restrained conduct have less controllling power" (Meier,
1989: 134).

225.

"In contrast to social disorganization, successful social organization involves an integration
of customs, effective teamwork, and high morale: all this leads to harmonious social relationships. Rural, small town America seemed to be the standard by which the concept of social
organization made sense" (Meier, 1989: 134). Een dergelijke nostalgie herinnert aan het
klassieke onderscheid van Tönnies tussen Gesellschaft en Gemeinschaft, 1887 (1974).

226.

"... conflict and disorganization are most apt to increase when the equilibrium of a social
system is disturbed during periods of rapid social change, and as conflict and social disorganization increase, so will rates of deviance" (Traub en Little, 1985: 40-41, geciteerd in:
Meier, 1989: 134).
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227.

De nadruk ligt dan ook vooral op het belang en de kwaliteit van sociale structuren en instituties, en minder op persoonlijke of situationele factoren. Tussen delinquente subculturen en
de dominante cultuur, zo kan men stellen, is sprake van cultuurconflicten. Zo stelt Sellin (zie
Bruinsma, 1985: 17) dat cultuurconflicten de uitkomsten van processen van sociale differentiatie zijn "... which produce an infinity of social groupings, each with its own definitions of
lifesituations, its own interpretations of social relations, its own ignorance or misunderstanding of the social values of other groups" (Sellin, 1970: 187). Cultuurconflicten, als alledaagse ervaringen, kunnen volgens Sellin op twee niveaus onderzocht worden. Enerzijds is er een
meer macro-sociologische optiek (relaties tussen verschillen in criminaliteitscijfers en levensstijlen van identificeerbare groepen), anderzijds is er een meer micro-sociologische optiek,
waarin individuele cultuurconflicten op de voorgrond staan, die met behulp van analyses van
levensgeschiedenissen en intensieve interviews onderzocht kunnen worden. Beide benaderingen delen dat: "... the experiences of one person at the same time reveals the life activities
of his group and that habit in the individual is an expression of custom in society" (Sellin,
1970: 189).

228.

Klassieke voorbeelden zijn ondermeer: de studie van Trasher naar gangs, 1929; Whyte naar
’college boys en corner boys’, 1943; Shaw en McKay naar de relatie stedelijke woonbuurten
en jeugddelinquentie, 1943; een update door Shaw en McKay vond zelfs nog in de jaren ’60
plaats (1969).

229.

In die zin kunnen desorganisatie- en anomie-theorieën als partiële controle-theorieën worden
begrepen.

230.

".. Brantingham and Brantingham (1984) note that while the Chicago School model worked
reasonably well in predicting crime areas during the 1920s and 1930s, multiple-nuclei models
of urban areas with more than one high-density inner-city zone seem to be more appropriate
models after World War II" (Winterdyk, 1996: 27).

231.

"These descriptions (Shaw; Shaw and Moore; Shaw, Mackay, and McDonald, S.M.) indicated
that most lawbreakers in these (lower-class delinquency, S.M.) areas were members of gangs
and peer associations in which delinquent conduct was defined positively, young boys were
inducted into lawbreaking by older youth, and juveniles were thought the skills of delinquency in much the same way that youths in socially-favored circumstances learn to become boy
scouts or "good boys" of some other brand" (Gibbons, 1970: 113). In dergelijke wijken is dan
sprake van een ".. existence of a coherent system of values supporting delinquent acts" (Shaw
en McKay, 1943: 173).

232.

".. Sutherland was suggesting that the distinction between lawbreakers and the law-abiding
lies not in their personal fiber but in the content of what they have learned. Those with the
good fortune of growing up in a conventional neighborhood will learn to play baseball and
to attend church services; those with the misfortune of growing up in a slum will learn to rob
drunks and to roam the streets looking to do mischief" (Lilly et al., 1995: 47).

233.

Cohen (1955) had als vertrekpunt weliswaar de verschillen in delinquentie tussen meisjes en
jongens, met name veroorzaakt door verschillendsoortige socialisatieprocessen, maar besteedde vooral aandacht aan delinquent gedrag van jongens als "... a masculine protest against
female authority. Despite the intriguing nature of some of the observations Cohen makes
about gender in relation to delinquency, his concern with social class left these observations
relatively under-developed though having a very influential effect on a whole generation of
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delinquency studies. [..] Whilst sex role theory does have its attraction as a starting point for
understanding gender relations in general as well as the gendered expression of criminal
behaviour in particular, its biological orientation is problematic" (Walklate, 1995: 167).
234.

Het begrip anomie is vooral verbonden met de Franse socioloog Durkheim (1858-1917).
Anomie is bij hem vooral normloosheid. Door snelle en diep ingrijpende maatschappelijke
veranderingen (industrialisering, urbanisatie, modernisering) worden allerlei maatschappelijke
groeperingen blootgesteld aan transformaties, die leiden tot een te loor gaan van traditionele
waarden en normen en dwingen tot een proces van herdefiniëring. Mensen raken stuurloos,
worden onzeker en er zijn geen vanzelfsprekende doelen meer. Er ontstaan dan collectieve
gevoelens van norm-onzekerheid en normloosheid. In dit verband kan men ook denken aan
de huidige debatten over normvervaging, de ’civil society’ en de risico-samenleving.

235.

Het begrip klasse is in Amerika vooral verbonden met ongelijkheid in status- en inkomenskenmerken en in het verlengde daarvan met secundaire kenmerken als opleiding, woonbuurt
en etniciteit. In die zin is eerder sprake van een systeem van sociale stratificatie, met behulp
van sociaal-economische indicatoren (materiële welstand), dan van een klassebegrip in
Marxistische of Weberiaanse zin. Bij het marxistisch klassebegrip wordt klasse bepaald door
economische positie, het wel of niet bezitten van produktiemiddelen; bij een meer Weberiaans klassebgrip wordt klasse bepaald door marktcapaciteiten, vaardigheden en opleiding (zie:
Brouns, 1993: 118). Bij het begrip klasse kan men voorts denken aan onderscheid op grond
van ongelijke kansen en ongelijke toegang tot economische en politieke macht, tot uiting
komend in bijvoorbeeld ongelijke beloningsverschillen (inkomsten) en verschillen in leefstijl,
hetgeen weer bijdraagt aan het voortbestaan van ongelijke kansen (zie Pot (1988) in: Brouns,
ibid.: 118).

236.

Ook hier weer de vooronderstelling dat in bepaalde wijken met negatieve kenmerken er een
subcultuur ontstaat waarin het plegen van geweld genormaliseerd gedrag is, "favorable
attitudes toward .. the use of violence" , aangeleerd door een "process of differential learning,
association or identification", met als gevolg dat "the use of violence .. is not necessarily
viewed as illicit conduct, and the users do not have to deal with feelings of guilt about their
aggresion" (Wolfgang en Ferracuti, 1982: 314).

237.

"Contemporary sociological theories of criminality can be divided into two main types:
structural and processual. Structural theories emphasize that crime is related to certain social
structural conditions in society, while processual theories describe the processes by which
individuals come to commit criminal acts. Structural theories are also more interested in explaining the epidemiology of crime - the distribution of crime in time and space - while
processual theories are more interested in etiology - the specific causes of criminal acts. (...)
Structural theories attempt to explain why certain forms of crime are more prevalent in some
social classes than in others (an aspect of epedemiology), while processual theories attempt
to explain how specific persons came to commit criminal acts" (Meier, 1989: 137). Structurele theorieën zijn vaak sociologisch van aard, terwijl processuele theorieën veelal sociaalpsychologisch van aard zijn. In dit onderzoek probeer ik recht te doen aan beide facetten.

238.

Ook Sutherland en Cressey hanteren een versie van het criminogene cultuur perspectief,
waarin brede maatschappelijke condities die criminaliteit bevorderen dan wel tegengaan een
centrale rol spelen. De maatschappelijke ontwikkelingen in de late 19e eeuw en het begin van
deze eeuw - een toegenomen individualisme, nadruk op het streven naar materieel succes,
cultuurconflicten door rivaliserende cultuurgroepen - hebben geleid tot een situatie van ’diffe-
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rentiële sociale organisatie’. De differentiële associatie theorie richt zich dan vooral het
verklaren van delinquent gedrag van een persoon, terwijl de differentiële sociale organisatie
’theorie’ verschillen in criminaliteitscijfers (’crime rates’) van specifieke groepen moet
verklaren (Sutherland, Cressey en Luckenbill, 1992: 104-118).
239.

Kenmerkend voor strain-theorie is dat delinquentie wordt verbonden met differentiële (economische) frustraties - ondermeer gebaseerd op structurele kansenongelijkheid - als motiverende
factoren; deze hoeven niet te worden verbonden met niveaus van sociale controle of de
aanwezigheid van delinquente subculturen.

240.

Merton leunde daarbij op de inzichten van Durkheim (1933, oorspronkelijke uitgave 1897)
over anomie in "Suicide".

241.

In ’zuivere’ strain-modellen is strain de verklarende variabele bij uitstek. Strain bij Merton
is dus de consequentie van macro-sociale desorganisatie, of anomie. Culturele onevenwichtigheid - niet iedereen kan of wil voldoen aan de eisen van universele culturele waarden - en
een gestratificeerde sociale structuur produceren in maatschappelijk opzicht anomie ("a
breakdown of the cultural structure", Merton, 1968: 216-217) en strain bij individuen. De
Amerikaanse cultuur is, volgens Merton, niet in balans door de sterke nadruk op de waarden
van economisch succes (’the American dream: the pursuit of individual self-interest, competitiveness, materialism, monetary success’), met uitsluiting van eventuele andere culturele
doelen, en de relatieve onverschilligheid ten opzichte van de middelen waarmee economisch
succes wordt gerealiseerd; slechts winnen telt. "A cardinal American virtue, ’ambition’
promotes a cardinal American vice, ’deviant behavior’" (Merton, 1957: 146). Structurele
anomie leidt dus tot individuele strain.

242.

"Merton realized that most people, even if they found their social ascent limited, did not
deviate. Instead, the modal response was for people to conform, to continue to ascribe to the
cultural succes goal, and to believe in the legitimacy of the conventional or institutionalized
means through success was to be attained. But for many others strain of their situation
proved intolerable" (Lilly et al., 1995: 54).

243.

" .. innovative conduct becomes especially prevalent as anomie intensifies. In contrast to
ritualism (or conformity), this adaptation requires an ability to relinquish commitment to
institutionalized means in favor of illegal means. Fluctuations in levels of anomie, whether
over time or within certain sectors of society at any given time, can be expected to determine
not only overall rates of deviance but also rates of particular kinds of deviance, including
crime, the prototypical innovative response" (Lilly et a;., 1995: 56).
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In schema ziet het model van Merton er als volgt uit:
A typology of modes of individual adaptation

Modes of Adaptation

I Conformity
II Innovation
III Ritualism
IV Retreatism
V Rebellion

Cultural goals
Means
+
+
±

Institutionalized

+
+
±

+ signifies acceptance; - signifies rejection; ± signifies rejection of prevailing values and
substitution of new values.
(Bron: Merton, 1957: 140; 1968: 140).

245.

Voor vernieuwing of deviantie geldt: " Een maatschappij, die wordt gekenmerkt door een te
grote druk op de succes-doelen, zal categorieën mensen kennen die, omdat zij wat betreft de
middelen zijn gedepriveerd, illegitieme middelen gaan aanwenden om de gestelde doelen toch
te realiseren. Volgens Merton zullen met name mensen uit de lagere milieus, vanwege hun
gebrek aan vooruitzichten, eerder dan mensen uit hoge milieus, hun toevlucht nemen tot
middelen die door de maatschappij als onwettig zijn gedefinieerd. Hij doelt dan op gedragingen als diefstal, heling en prostitutie. Zulke personen worden als het ware gedwongen deviant
gedrag te vertonen om te voldoen aan de algemeen aanvaardde succesdoelen" (Van Dijk et
al., 1995: 95).

246.

De universaliteit van culturele waarden wordt daarmee gerelativeerd door deze te verbinden
met de inname van specifieke klasseposities. "According to the logic of relative deprivation,
the poor, or those in the lower-class, do not compare their condition with middle- and upperclass lifestyles, even when they are aware of such values and behavior. Instead, the poor
compare themselves with each other or those just above poverty. In other words, the poor,
and other social classes as well, will compare themselves more to those with whom they
interact and associate than to those whom they only know through mass media accounts"
(Shoemaker, 1990: 106). Dit model biedt eveneens een mogelijkheid om individuele delinquentie onder jongeren uit lagere klassen te verklaren.

247.

Van Dijk et al. noemen onder meer: 1. strain verklaart alleen delinquentie met een bepaald
nut; 2. als er sprake van strain is bij de lagere klassen, dan zou er meer delinquentie gepleegd
moeten worden. Wellicht spelen toch andere (subculturele) waardenpatronen bij de lagere
klassen een rol; 3. criminaliteit van niet-gedepriveerden wordt niet verklaard; 4. de situationele context wordt genegeerd; 5. sommige complexe problemen als alcohol- of drugverslaving
wordt te simpel voorgesteld. Oorzaken en gevolgen kunnen andersom liggen danwel elkaar
versterken; 6. er wordt te weinig stil gestaan bij de rechtvaardigheid van de bestaande maatschappelijke orde (Van Dijk et al., ibid.: 95-96).
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248.

"It is our conclusion, by no means novel or startling, that juvenile delinquency and the
delinquent subculture in particular are overwhelmingly concentrated in the male, workingclass sector of the juvenile population" (Cohen, 1955). "Certainly, there is enough delinquency among the lower-class male segment of the population, whether is has been officially
recorded or not, to warrant concern and investigation. To the extent that delinquency occurs
among lower-class youth, it may well be that experiences of the lower-class, including values
and life-styles, contribute significantly to this behavior" (Shoemaker, 1990: 115).

249.

"So overdrawn is Cohen’s portrait of class subcultures, so different are the values of each
class subculture, that he could have dispensed altogether with strain theory. He hovers on the
brink of adopting a cultural deviance explanation of working-class delinquency: workingclass culture just naturally leads to delinquency involvement" (Kornhauser, 1978: 154).

250.

Cohen beweert dat opvoedpraktijken of socialisatie in middenklasse-gezinnen waarden en
levensstijlelementen benadrukken die haaks staan op die van arbeidersjongens. Deze middenklasse waarden zijn volgens Cohen: "1) drive and ambition; 2) individual responsibility; 3)
achievement and success, whether at work, in the classroom, or the field, or in any other
arena of competition; 4) the willingness to postpone immediate satisfaction of wants and
desires for future profit or gain (the deferred gratification pattern); 5) rationality in the form
of long-range planning and budgeting; 6) exercise of courtesy and self-control in association
with others, particularly strangers; 7) control of violence and agression, verbal or physical,
in all social settings; 8) ’wholesome’ recreation, that is, constructive use of leisure time, such
as a hobby, and; 9) respect for the property of others, perhaps the most basic value of all"
(zie Shoemaker, 1990: 117). Als reactie daarop worden middenklasse waarden vervangen
door een aantal oppositionele waarden. "Accordingly, status will be accorded to compatriots
who are truant, flout authority, fight, and vandalize property for "kicks" (Cohen, 1955). (..)
Lower-class youths, thrown together in high-density urban neighborhoods and saddled with
a common problem, find a common solution in embracing values that provide both the
chance to gain status and the psychic satisfaction of rejecting respectable values that lie
beyond their reach" (Lilly et al., 1995: 61). Cohen stelt dat deze jongens feitelijk slechter
gesocialiseerd worden (geen uitstel van behoeftebevrediging, minder controle over gevoelens
van agressie).

251.

In termen van Sykes en Matza ontwikkelen deze jongens een specifiek vrije-tijdswaardensysteem, gekenmerkt door het zoeken van kicks, de wens om de grote slag te slaan en agressieve zelfhandhaving als bewijs voor hun masculiniteit (Sykes en Matza, 1961: 712-719).

252.

Zo stellen Cortes en Gatti volgende punten van kritiek: 1. er is een veel grotere verscheidenheid van reacties op status-frustratie mogelijk dan alleen maar ’negatief’ delinquent gedrag;
2. in delinquente subculturen kan weliswaar sprake zijn van een omkering van middenklasse
waarden, maar er zijn ook behoeften van kicks, verzet tegen autoriteiten, groepsloyaliteit en
bescherming naar andere gangs. Deze waarden zijn in meer algemene zin verbonden met de
behoefte van adolescenten aan experimenteergedrag, avontuur, bravoure en spanning; 3. de
scherpe tegenstelling tussen middenklasse culturen en die van arbeidersklassen is in de laatste
decennia genivelleerder (Cortes en Gatti, 1972, aangehaald in: Van Dijk et al., 1995: 97).

253.

Volgens Coward en Ohlin zijn de retreatisten ’double-failures’. ".. people who have failed
to achieve status through either legitimate or illegitimate means, thus these lower-class
juveniles not only have been unsuccessful in conventional settings such as the school, but
also "have failed to find a place for themselves in criminal or conflict subcultures". As a
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result, they look to "drugs as a solution’ to their "status dilemma" (Cloward en Ohlin, 1960;
183)" (Lilly et al., 1995: 63)
254.

".. Cloward and Ohlin delineated three distinct subcultural forms (criminal, conflict, retreatist), but delinquents appear to mix these activities. "Delinquent boys", LaMar Empey (1982)
observed, "drink, steal, burglarize, damage property, smoke pot, or even experiment with
heroin and pills, but rarely do they limit themselves to any single one of these activities (p.
250; see, for example, Short & Strodtbeck, 1965)" (Lilly, et al., 1995: 64).

255.

Zo stelt Kornhauser vrij sarcastisch vast: "Here are four eminent sociologists (bedoeld worden: Merton, Cohen, Cloward en Ohlin, S.M.), experts in deciphering cultural meanings, all
working within the same theoretical framework, who cannot agree among themselves about
the content of culture and subculture, or even about what content they should invent for
subculture and culture that is consistent with strain theory" (Kornhauser, 1978: 155-156).
Deze kritiek lijkt vrij vernietigend, maar de reactie van Sampson en Wilson geeft aan dat
Kornhauser, die het begrip subcultuur als ’community subculture’ als ’provincial, tentative,
incomplete’ definieert, de plank misslaat.
"Whether community subcultures are authentic or merely "shadow cultures" (Liebow, 1967)
cannot be resolved here (see also Kornhauser 1978). But that seems less important than
acknowledging that community contexts seem to shape what can be termed cognitive landscapes or ecologically structured norms (e.g., normative ecologies) regarding appropriate
standards and expectations of conduct. That is, in structurally disorganised slum communities
it appears that a system of values emerges in which crime, disorder, and drug use are less
than fervently condemned and hence expected as part of everyday life. These ecologically
structured social perceptions and tolerance in turn appear to influence the probability of
criminal outcomes and harmful deviant behavior (e.g., drug use by pregnant women). In this
regard Kornhauser’s attack on subcultural theories misses the point. By attempting to assess
whether subcultural values are authentic in some deep, almost quasi-religious sense (1978:
1-20), she loses sight of the processes by which cognitive landscapes rooted in social ecology
may influence everyday behavior. Indeed, the idea that dominant values become existentially
irrelevant in certain community contexts is a powerful one, albeit one that has not had the
research exploitation it deserves (cf. Katz 1988)" (Sampson en Wilson, 1995: 50-51). Terugvertaald naar de Nederlandse situatie en mijn terminologie kan men dan stellen dat cognitive
landscapes min of meer synoniem zijn met categoriale discoursen (met een zekere correspondentie met buurtgebonden (jeugd)subculturen van de marginale arbeidersklasse). De buurtcontext als culturele factor kan verschillend doorwerken naar jongeren in vergelijkbare materiële
(gezins)omstandigheden. "One could hypothesize a difference, on the one hand between a
jobless family whose mobility is impeded by the macrostructural constraints in the economy
and the larger society but nonetheless lives in an area with a relatively low rate of poverty,
and on the other hand, a jobless family that lives in an inner-city ghetto neighborhood that
is influenced not only by these same constraints but also by the behavior of other jobless
families in the neighborhood (Hannerz 1969; W.J. Wilson 1991). The latter influence is one
of culture - the extent to which individuals follow their inclinations as they have been developed by learning or influence from other members of the community (Haneerz 1969)"
(Sampson en Wilson, ibid.: 51).

256.

Bij Miller handelt het om "’lower class-class culture as a whole - not subcultures within
lower-class areas". Deze klassecultuur ".. is responsible for generating much criminality in
urban areas" (Lilly et al., 1995: 50). Miller’s bewering is dat jongeren die deel uitmaken van
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dergelijke "... cultural practices which comprise essential elements of the total life pattern of
lower class culture automatically violate legal norms" (Miller, 1958: 166).
257.

In zijn samenvatting over strain-theorieën ziet Shoemaker als hun sterke punt vooral hun
’sensitizing’ eigenschappen. "That is, each suggests that a broad-based societal condition is
responsible for a significant proportion of delinquent behavior. To rest an explanation of
delinquency solely on such factors is inadequate. To ignore societal conditions in the explanation of delinquency, however, would be myopic and, most probably, unproductive" (Shoemaker, 1990: 143).
Meier ziet bijvoorbeeld bij Merton als nadeel vooral een als universeel veronderstelde dominante cultuur, waarin sociale waarden voorschrijven welke doelen nastrevenswaardig zijn.
Ditzelfde bezwaar geldt ook de universaliteit van niet-legale middelen. Er wordt te weinig
aandacht besteed aan historische variatie, aan de verschillende betekenissen die vormen van
delinquentie voor verschillende tijden en plaatsen kan hebben.
Een ander nadeel is de aanname dat crimineel gedrag vooral een lagere klasse-fenomeen is.
Er is genoeg evidentie van beroepsgebonden, witte-boorden en organisatiecriminaliteit en
andere vormen van deviantie onder leden van de middenklasse.
Het overaccentueren van strain als de verklarende factor is te simplistisch. Dit bezwaar kan
ondervangen worden door aandacht te besteden aan andere factoren, die gerelateerd zijn aan
persoon en interactieprocessen (cf. Meier, 1989: 141-142).

258.

"The stronger and more persistent these reinforcements, the greater the likelihood that criminal behavior will occur and persist. As a result, crime rates will be highest in those groups
characterized by associations that reinforce deviant rather than prosocial behavior (Phohl,
1985)" (Lilly et al., 1995: 51).

259.

Zo noemt Meier een drietal belangrijke problemen: anomie theorie veronderstelt een universaliteit van sociale waarden; anomie theorie gaat uit van de assumptie dat crimineel gedrag
disproportioneel vaker voorkomt in de lagere klassen; de anomie theorie is een te simplistische verklaring - er zijn ook nog andere invloeden werkzaam (Meier, 1989: 141). Ook Matza
(1964) wijst op conceptuele tekortkomingen van de strain-theorie (overpredictie van delinquentie, passief en overgesocialiseerd mensbeeld, het ontkennen van het alledaagse en episodische karakter van veel vormen van delinquentie). Conformisme en deviantie/delinquentie
vormen een continuüm met allerlei min of meer geaccepteerde tussenvormen. Als alternatief
stelt Matza daar zijn ’drift’hypothese voor, waarin jonge daders, ondanks het gegeven dat ze
zich overwegend conformeren aan de conventionele maatschappelijke waarden en normen,
min of meer als vanzelf betrokken raken bij vormen van delinquentie. Hulpmiddelen daarbij
zijn neutralisatie- en rationalisatietechnieken, waardoor ze in staat zijn excuses te vinden voor
hun delinquentie en een positief conventioneel zelfbeeld te handhaven (Sykes en Matza,
1957). Bovendien wijst Matza (1961) op het gegeven, dat binnen een bepaalde cultuur
meerdere subculturen naast elkaar kunnen bestaan, die zich beroepen op verschillende, soms
ondergrondse (’subterranean’) tradities. Als voorbeelden geeft hij: delinquentie, politiek
radicalisme en bohemianisme. Jeugdcultuur is dan een pluriform geheel van lokale en losse
coalities van jongeren met een tijdelijke en partiële oriëntatie op ondergrondse tradities.
In ’Becoming Deviant’ (Matza, 1969) geeft Matza, net zo als al eerder bij de vroegere
Chicago school, weer ruimte aan een meer subjectieve culturele benadering. Hij onderscheidt
binnen de criminologie globaal een tweetal benaderingen: ’appreciation’ en ’correction’. Als
voorstander van appreciatie is het hem vooral te doen om de betekenissen van de onderzochten zelf in hun leefwerelden. Matza omschrijft de appreciatie-benadering als: "... a
commitment - to the phenomenon and to those exemplifying it - to render it with fidelity and
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without violating its integrity. [..] The decision to appreciate ... delivers the analyst into the
arms of the subject ... and commits him to the subject’s definition of the situation. This does
not mean the analyst always concurs with the subject’s definition of the situation; rather that
his aim is to comprehend and to illuminate the subject’s view and to interpret the world as
it appears to him"’ (Matza, 1969: 24-25).
260.

"Thomas Bernard’s (1984) assessment of available research studies .. showed that empirical
data exist that clearly support strain theory (see also: Burton & Cullen, 1992; Cole, 1975).
Moreover, studies that claim to falsify the perspective’s premises often use questionable measures of key concepts, overlook supportive findings, and do not assess systematically all of
the theory’s components (Bernard, 1984; Messner, 1988). Bernard (1984) also noted that
strain theory offers perhaps the most promising approach to understanding serious urban male
delinquency. "The data on serious gang delinquency", he concluded, "virtually demand a
strain type explanation" (p. 366)" (Lilly, et al., 1995: 65). Ook Gibbon merkt op dat de
invloed van de subculturele benadering op het fenomeen jeugdbendes nog steeds van belang
is: "Taken in its entirety, much of it (data over ’gangs’, S.M.) indicated that none of the
theoretical perspectives we have looked at were entirely accurate. [..] Even though the major
theories regarding gang delinquency did not fare well in the face of evidence, the basic
notion of subcultures as important in accounting for delinquency and criminality has survived
and has turned up such recent ventures as Braithwaite’s general theory (Crime, Shame, and
Reintegration, 1989), in which subcultural formation plays an important part" (Gibbons, 1994;
28).

261.

"As America advances toward the 21st century .. it is also possible that the prevailing social
context will be conducive to renewed interest in the strain perspective. (..) If so, strain theory
- with its focus on the criminogenic costs of blocking opportunities for advancement and of
placing people in adverse social circumstances - will receive its fair share of adherents in the
criminological community" (Lilly et al., 1995: 69-70). "Given the growing awareness of
vexing contemporary social problems - such as homelessness, the urban underclass, persistent
economic stagnation, accompanied by glaring social inequalities, and urban decay in general explanations of social behavior cast in terms of fundamental characteristics, rather than
individual deficiencies, are likely once again to ’make sense’ to many criminologists" (Messner en Rosenfield, 1994: 14-15).

262.

"The important question is not ’Why do men not obey the rules of society" (Hirschi, 1969:
10). In plaats van het ’crime problem’ raakt deze vraag het probleem van de conformiteit
danwel respectabiliteit. De controle theorie is in dat opzicht in veel mindere mate een delinquentietheorie dan een conformiteitstheorie. Daaraan liggen opvattingen over de menselijke
natuur en de maatschappelijke orde ten grondslag. Over het plegen van delicten zegt Hirschi:
"We all would, if we could". Mensen zijn van nature gericht op bevrediging van eigen
behoeften en plezier (hedonisme).

263.

"Control theory attempts to combine theories of conformity with theories of crime, and it is
in this context that control theorists assert that crime is not caused as much by forces that
motivate persons to deviate as it is simply by the fact that deviance is not prevented (Nye,
1959: 3-9)" (Meier, 1989: 143). In tegenstelling tot Durkheim zien de meeste controle theoretici de sociale controle benadering als een processuele, sociaal-psychologische theorie. Het
begrip klasse als structureel intermediair tussen groep en maatschappij speelt daarbij geen rol.
Ditzelfde geldt voor de peergroup bij adolescenten omdat er geen functie voor de peergroup
is als ’lerende context’.
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264.

"It is our position, therefore, that in general behavior prescribed as delinquent or criminal
need not be explained in any positive sense, since it usually results in quicker and easier
achievement of goals than the normative behavior" (Nye, 1958: 50). "He is free to deviate"
(Hirschi, 1969: 18).

265.

Durkheim onderscheidt aan samenlevingen integrerende krachten - het vermogen van mensen
om samen te werken - en regulerende krachten - het binden van individuen aan normen. Zijn
opvatting over de menselijke natuur komt neer op het begrip ’homo duplex’, een samengaan
van twee verschillende aspecten. "On the one side there was the social self, the aspect of self
that looks to society and is a product of socialization and cultivation of human potentials the ’civilized’ member of a community. On the other side there was the egoistic self, the
primal self that is incomplete without society and that is full of impulses knowing no natural
limits. (..) In Durkheim’s view, conditions of social solidarity based on highly developed
functions of social integration and social regulation allowed the more primal self to become
humaninized fully in a life shared with others on a moral common ground. One implication
is that unless such social solidarity is developed and maintained, we may expect crime and
delinquency" (Lilly et al., 1995: 77-78; vergelijk ook de opvattingen van Mead (1934) over
het individu en zijn onderscheid in ’I’ en ’me - the social self’ en het belang van socialisatieprocessen).

266.

Daaronder kunnen verder de neutralisatietheorie van Sykes en Matza, Matza’s ’drift’ theorie,
Gottfredson en Hirschi’s ’self-control’ theorie en Hagan’s ’power control’ theorie begrepen
worden (zie voor een nadere uitwerking van de verschillende controle theorieën: Lilly et a;.,
1995: hoofdstuk 4). "Each of these theorists .. tended to take the position that crime and
delinquency could be expected in conditions where controls were not effective" (Lilly et al.,
1995: 81).

267.

Hirschi gaat eveneens van dezelfde drie fundamentele perspectieven in de criminologie uit
als die ik hier behandel. In zijn woorden: " According to strain or motivational theories,
legitimate desires that conformity cannot satisfy force a person into deviance. According to
control or bond theories, a person is free to commit delinquent acts because his ties to the
conventional order have somehow been broken. According to cultural deviance theories, the
deviant conforms to a set of standards not accepted by a large or more powerful society"
(Hirschi, 1969: 3).

268.

"Hirschi’s claims about lack of social bonding and low self-control as major forces in crime
and delinquency developed into one of the most dominant etiological perspectives in criminology in the period since 1970" (Gibbons, 1994: 26).

269.

Toby (1957) vergelijkt in zijn artikel de mate van bindingen van delinquente ’slum’ jongens
(’hoodlums’) en meer respectabele middenklasse jongens. "In short, youngsters vary in the
extent to which they feel a stake in American society. For those with social honor, disgrace
is a powerful sanction. For a boy disapproved already, there is less incentive to resist the
temptations to do what he wants when he want to do it. (...) To determine the stake which
a youngster has in conformity it is necessary to know more than the level which his family
occupies in the economic system. His own victories and defeats in interpersonal relations can
be predicted only roughly from family income or father’s occupation" (Toby, 1957: 16).
Toby maakt vervolgens een aanvullende overstap van individueel naar structureel niveau,
gebaseerd op ecologische en subculturele kenmerken van buurten; daarmee verschuift de
vraagstelling. "Some individuals have less stake in conformity than others in every communi-
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ty, but communities differ in the proportion of defeated people. A community with a high
concentration of them has an even higher crime rate than would be expected from adding up
the deviant predispositions of its individual members. (...) In short, there is a social component to stake in conformity ... (...) To sum up: the social disorganisation approach can explain
why community "A" has a higher crime rate than community "B" but not why Joe becomes
a hoodlum and Jim does not. The different stake in conformity of the individual within a
given community, on the other hand, can account for varying tendencies to become committed to an anti-social way of life" (Toby, ibid.: 16-17).
270.

"The chain of causation is thus from attachment to parents, through concern for the approval
of persons in positions of authority, to belief that the rules of society are binding on one’s
conduct" (Hirschi, 1969: 200).

271.

"Dat attachment vooraf gaat aan commitment en beliefs, blijkt ook uit het onderzoek van
Bowlby (1969) naar de ontwikkeling van attachment-gedrag bij jonge kinderen en uit de
gegevens die hij aanhaalt over het gedrag van jongen bij niet-menselijke primaten. Bowlby
komt tot de conclusie dat de behoefte aan attachment is aangeboren en primair is, dat wil
zeggen onafhankelijk van de behoefte aan voedsel en warmte: "There is in infants an in-built
propensity to be in touch with and to cling to a human being." (Bowlby, 1969, p. 222) Volgens Bowlby (ibid., p. 388) ontwikkelt het kind een gehechtheid aan een onderscheiden
persoon, in de meeste gevallen aan de moederfiguur, in het tweede kwart van het eerste
levensjaar. Attachment bestaat dus al wanneer er nog geen sprake kan zijn van commitment
en belief. De kwaliteit van de eerste gehechtheidsrelatie is van groot belang voor het vermogen gehechtheidsrelaties te ontwikkelen met andere personen. Ainsworth (1963) veronderstelt,
dat hoe onzekerder de eerste gehechtheid van een kind is, hoe geremder dat kind zal zijn bij
de ontwikkeling van gehechtheden aan anderen. Glueck en Glueck (1950, p. 164) schrijven,
dat wie zich niet heeft kunnen hechten aan haar of zijn ouders, ook niet gehecht kan raken
aan anderen" (Ruttenfrans, 1989: 263). Zie Ruttenfrans eveneens voor bezwaren tegen het
attachment-concept van Hirschi en een nadere uitwerking van het attachment-concept van
Bowlby (ibid.,: 263 e.v.). "De betrekkelijke ongrijpbaarheid van deze componenten maakt
operationalisaties buitengewoon moeilijk. De multiple choice-methode die bijna alle onderzoekers hanteren, is mijns inziens veel te oppervlakkig om een zo gecompliceerde psychische
toestand als affectieve gehechtheid te meten. Wellicht verdient hier het gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden, bijvoorbeeld diepte-interviews, de voorkeur" (Ruttenfrans, ibid.,:
268).

272.

"For Hirschi (1969).. the problem of explaining deviance was a false problem based on the
mistaken assumption that people are fundamentally moral as a result of having internalized
norms during socialization. He insisted, however, that it was an "oversimplification" to say
that "strain theory assumes a moral man while control theory assumes an amoral man:
because the latter "merely assumes variation in morality. For some men, considerations of
morality are important, for others they are not" (Hirschi, 1969: 11). (..) Hirschi suggested no
motivational factors and simply noted that the loss of control sets the individual free to
calculate the costs of crime. "Because his perspective allows him to free some men from
moral sensitivities, the control theorist is likely to shift to a second line of social control to the rational, calculational component in conformity and deviation (Hirschi, ibid.: 11)"
(Lilly et al., 1995: 98).
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273.

Sociale controle wordt door Hirschi nogal pragmatisch ingevuld; vandaar ook de toeëigening
door de overheid van dit begrip tot beleidsinstrument. Het krijgt daardoor een hele specifieke
betekenis. "In de huidige discussie over criminaliteitsbestrijding en normversterking wordt
het begrip sociale controle gebruikt in de zin van directe sociale bemoeienis met ongewenst
gedrag: preventie, signalering en correctie van zodanig gedrag door de burgers zelf alsmede
door functionarissen die hetzij om andere redenen gezag hebben (onderwijsgevenden bijvoorbeeld), hetzij daarvoor speciaal zijn aangewezen (conciërges, suppoosten, etcetera)." (Van
Doorn, 1987: 241, aangehaald in: Bruinsma, 1990: 19).

274.

Een lage zelf-controle - gedefinieerd als "... the tendency of people to pursue short-term
interests without considering the long term consequences of their acts" (Gottfredson en
Hirschi, 1990: 177) - wordt dan verbonden met een, in termen van de dominante cultuur,
inadequate socialisatie. Complementair aan deze versie is dan de gelegenheidstheorie (’opportunity-approach’). Het essentiële verschil tussen niet-delinquente jongeren en delinquente
jongeren is dus de mate van zelf-controle en het optreden van allerlei ’negative life-events’
in de latere levensloop (Junger, 1994; Robins, 1966). "Hirschi (1969) emphasized that control
is sustained by individuals’ continuing relationship with the conventional order, that is, by
their bonds to family, school, work, everyday activities, and beliefs. Now, Gottfredson and
Hirschi abandoned the idea that continuing social bonds insulate against illegal involvement
in favor of the proposition that self-control, internalized early in life, determines who will
fall prey to the seduction of crime" (Lilly et al., 1995: 102).

275.

"Gottfredson and Hirschi (1990) .. failed to resolve a hidden inconsistency in their thinking.
On one hand, they implied that social class is an unimportant correlate of crime and that
crime is found across the class structure. On the other hand, the logic of their model seemingly predicts a strong correlation between class and crime. Their image of the offender,
we may recall, is as someone who is a social failure: Lacking self-control, offenders do
poorly in school and poorly in the job market. They inevitably slide into the lower class.
Further, offenders can be expected to be inadequate parents themselves, passing on low selfcontrol and economic disadvantage to their offspring. Over generations, then, crime should
be concentrated increasingly in the bottom rungs of society" (Lilly et al., 1995: 104). Een
ander bezwaar is de omissie dat de meer maatschappelijke condities die van invloed zijn op
de kwaliteit van het gezinsleven en de opvoeding, het vermogen om als ouders goede opvoeders te zijn en het vermogen om zelf-controle bij kinderen te vestigen, genegeerd worden.
Currie noemt deze omissie de: ".. fallacy of autonomy - the belief that what goes on inside
the family can usefully be separated from the forces that affect it from outside: the larger
social context in which families are embedded for better or for worse" (Currie, 1985: 185,
geciteerd in: Lilly et al., ibid.: 104). "Control theories are most impressive to the extent that
one accepts the larger social structure and conventional, middle-class values as things to be
taken for granted. For control theory, the systems that are to accomplish the regulations of
the individuals at risk for crime and delinquency through their integration are almost always
systems defined in conventional, middle-class terms" (Lilly et al., ibid.: 108). Een belangrijke
vraag daarbij is er sprake is van een gemeenschappelijk waarden- en normensysteem in de
maatschappij of dat er meerdere concurrerende waarden- en normensysteem bestaan, bijvoorbeeld langs lijnen van klasse, leeftijd (jeugdsubculturen) en etniciteit. In dat verband kan men
immers spreken van een multi-culturele en pluriforme samenleving. Individuen en groepen
kunnen verschillende houdingen aannemen ten aanzien van het dominante waardensysteem
en de juistheid en rechtvaardigheid daarvan.
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276.

In een longitudinale studie naar jeugddelinquentie vond Agnew dat de variabelen van de
sociale controle theorie slechts 1 tot 2 procent van variantie verklaarden van de delinquentie
in de tijd. Agnew suggereert dat de sociale controle theorie bruikbaar kan zijn om relatief
lichte vergrijpen en delinquentie van jonge adolescenten te verklaren, maar dat het controle
perspectief te kort schiet bij het verklaren van relatief ernstige delicten en voor delinquentie
van oudere adolescenten en jongvolwassenen (Agnew, 1985).

277.

Hagan (1989) maakt in zijn ’power-control’ theorie een onderscheid in een tweetal gezinstypen: patriarchale gezinnen en egalitaire gezinnen. In patriarchale gezinnen worden dochters
meer gecontroleerd dan jongens (reproduktie van ’gender-relations’; vergelijkbaar met de
mannen- en vrouwenrollen in de traditionele standaardbiografie). Aan jongens worden andere
eisen gesteld en deze nemen meer risico’s en ontwikkelen meer experimenteergedrag; kortom,
een stijging van hun kansen om delinquent gedrag te ontwikkelen. In egalitaire gezinnen
worden kinderen meer gelijk opgevoed. De machtsbalans verschuift naar meer vrijheid voor
vrouwen ten aanzien van hun echtgenoten, en meer vrijheid voor dochters ten aanzien van
zonen (vergelijk de moderne keuzebiografie, waarin meer sprake is van gender-neutrale
opvoedingspatronen en een groter belang wordt toegekend aan een onderhandelingshuishouding). De toegenomen tolerantie naar dochters leidt ertoe dat zonen en dochters convergeren
in hun risicopatronen en dat de betrokkenheid in delinquentie van meisjes toeneemt. De
aandacht voor gender-vraagstukken en machtsbalansen en de effecten voor opvoedpatronen
is in de theorie van Hagan een positieve ontwikkeling, maar daarbij zou ook aandacht voor
klasseverschillen betrokken moeten worden. "In particular, the theory must address the intersection of class and gender and thus speak to issues such as parenting by single mothers
within the context of impoverished inner-city communities" (Lilly et al., 1995: 106).

278.

Hirschi (1969) heeft zelf zijn theorie getoetst aan de hand van een zelf-rapportagestudie
onder ruim 4000 studenten als onderdeel van het grotere Richmond Youth Project in Californië. Dit onderzoek liet zien dat:
"- Gehechtheid aan ouders is nauw verbonden met wetsconform gedrag bij jongeren. Deze
relatie geldt voor alle milieus.
- Gehechtheid aan school - schoolwerk leuk vinden, de mening van leraren en leraressen
belangrijk achten - is eveneens gerelateerd met weerstand tegen delinquentie. Overigens blijkt
ook dat slechte schoolprestaties sterk samenhangen met jeugdcriminaliteit.
- Gehechtheid aan leeftijdsgenoten is eveneens van belang: vooral jongeren met weinig
bindingen met een conventionele levensstijl worden aangetrokken tot avontuurlijke jeugdgroepen, die nogal wat criminaliteit plegen, en vertonen mede ten gevolge daarvan zelf ook
relatief veel crimineel gedrag.
- Deelname aan conventionele activiteiten, zoals huiswerk maken tegenover rondhangen op
straat, is negatief gecorreleerd met zelfgerapporteerde delinquentie.
- Overtuigingen waaruit respect voor de wet, politie en justitie spreekt en afwijzing van
delicten en delinquenten, zijn ook negatief gerelateerd aan zelfrapporterende delinquenten"
(Van Dijk et al., 1995: 105-106, die ook verwijst naar: Nettler, 1978; zie verder Hirschi,
1967).

279.

In haar conclusie stelt Kornhauser: "Strain models are disconfirmed. Cultural deviance
models are without foundation in fact. To the more definitive formulation of control models,
to the more adequate linking of macrosociological and microsocial control theories, and to
their more rigorous testing, the study of delinquency might profitably turn" (Kornhauser,
1978: 253). "Control theory has continued as a major criminological perspective well into
the 1990s" (Cullen en Burton, 1994).
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In deze bespreking staan we verder niet stil bij een aantal andere belangrijke (politiek-)criminologische benaderingen zoals de labelling theorie, waarin de definitie van criminaliteit en
de definitiemacht van de staat ter discussie staan en conflict theorie, een meer marxistische
benadering, die in de jaren ’60 gestalte krijgen. Hoewel ook hier sprake is van meerdere
voorlopers en verschillende accenten willen we slechts kort aandacht schenken aan de nieuwe
criminologische (’radicale’) conflicttheorieën die in Brittannië gestalte hebben gekregen,
mede onder invloed van Amerikaanse voorlopers als Vold, Turk, Platt, Chambliss en Quinney. Een reden daarvoor is de parallelliteit tussen de nieuwe subculturele en nieuwe criminologische (’new’ criminology) benaderingen (Taylor, Walton, Young), bijvoorbeeld in hun
aandacht voor het begrip cultuur en machtsprocessen en hun gedeelde afwijzing van het
traditioneel positivisme. In de context van de jaren ’60, groeiende welvaart, de verburgerlijkingshypothese van de arbeidersklasse, was de aanname dat criminaliteit en klassentegenstellingen zouden verdwijnen door een toenemende maatschappelijke consensus. Toen deze
veranderingen niet optraden, de criminaliteit bleef stijgen, de klassentegenstellingen verdwenen niet maar kregen andere articulatievormen, zocht men naar andere verklaringskaders.
"Theories of crime and deviance, like social theories in general, are in part creations of their
time. (..) The challenges made by the ’new conflict theorists’ to the paradigmatic theories of
structural-functionalism, appear to have been prompted, not so much by a re-examination of
the classical social theorists, but rather by events in the real world which have thrown the
assumption of ’consensus’ into doubt" (Taylor et al., 1973: 237). Het startpunt ".. was a
systematic attempt to overturn the taken-for-granted assumptions of positivist criminological
tradition" (S. Cohen, 1980: 9). De traditionele (conventionele) criminologie was te ingeperkt
en teveel verbonden met ideologische constructies en staatsbeleid. De aandacht werd verlegd
naar het bestuderen van politieke en economische structuren en instituties van het kapitalistische systeem. Deze bepalen de maatschappelijke voorwaarden voor het ontstaan van criminaliteit. ".. central to our concerns is the explanation of law and criminality in terms of the
dominant mode of production and the class nature of society" (Young, 1976: 14). "We are
confronted once again with the central question of man’s relationship to structures of power,
domination and authority - and the ability of men to confront these structures in acts of
crime, deviance and dissent - we are back in the realm of social theory itself. (..) .. and we
have suggested that an adequate social theory would need to be free of the biological and
psychological assumptions that have been involved in the various attempts to explain the
actions of men who do get defined and sanctioned by the state as devaint and react against
those definitions, in different historical circumstances" (Taylor et al., 1973: 268). "For the
new criminology, then, crime would be defined as capitalist policies and interests that contribute to human misery and deprive people of their human potential. Here the violation of
human rights is of central concern for the definition of crime and includes imperialism,
capitalism, racism, and sexism" (Lilly et al., 1995: 191). Het plegen van criminaliteit kan dus
worden gezien als een rationeel antwoord op een repressieve maatschappij. Taylor, Walton
en Young besluiten hun boek dan ook met: "The task is to create a society in which the facts
of human diversity, whether personal, organic or social, are not subject to the power to
criminalize" (Taylor et al., 1973: 282). Zie voor een kritische bespreking, met name het gebrek aan discussie over de menselijke aard en de sociale orde: Currie, 1974. Na de opkomst
van Thatcher en het ontstaan van ’nieuw rechts’ - met als gevolg een herstructurering van
de verzorgingsstaat - schoof ook de ’nieuwe criminologie’ op naar een meer realistische
positie: ’left realism’. Er ontstaat nu aandacht voor een voor die tijd ’vergeten’ fenomeen:
het slachtoffer. ".. it marked a significant shift in Britain’s radical criminology, one not so
much from theoretical issues as toward research and statistical analyses of crime causation
and its consequences" (Lilly et al., 1995: 194). Criminaliteit moet bestudeerd worden als "..
problems as people experience them", inclusief " the complaints of women" (Young, 1986:
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24). "Its agenda is concerned equaly with racism, police brutality, and a number of other
"everyday crimes" (see Young & Matthews, 1992; Matthews en Young, 1992). The uniqueness of its perspective is that it is interested decidedly in the class and power dimensions of
crime causation and what can be done about it" (Lilly et al., 1995: 194).
281.

Zie voor een historisch overzicht bijvoorbeeld: Davies, 1993; Corrigan en Sayer, 1985.
Volgens Davies hebben de debatten binnen en rondom het CCCS uiteindelijk geleid tot Marxistisch geïnspireerde cultuurstudies die op drie op elkaar ingrijpende premissen zijn gebaseerd. "(i) Cultural processes are intimately connected with social relations, especially with
class relations and class formations, with sexual divisions, with the racial structuring of social
relations and with age oppression as a form of dependency. (ii) Culture involves power and
helps to produce asymmetries in the abilities of individuals and social groups to define and
realise their needs. (iii) Culture is neither an autonomous nor an externally determined field,
but a site of social differences and struggles (Jonhson, 1986/7: 39)", geciteerd in: Davies,
1993: 126).

282.

Deze jeugdculturen werden in de media vooral negatief geportretteerd. "By 1965, the working-class youth subcultures of the mods and rockers had become to be the central focus for
what Davis (1990) calls the ’youth spectacle’. This was primarily a result of reports of
seaside Bank Holiday clashes between mods and rockers during 1964, setting in motion a
spiral of media-conveyed and amplified moral panics. The mods and rockers were widely
cast in the role of folk devils, and became the focus for the expression of many anxieties in
the parent society and culture (S. Cohen, 1972)" (Widdicombe en Wooffitt, 1995: 10).

283.

Een aantal, voornamelijk van het CCCS afkomstige studies (bijvoorbeeld: Mungham en
Pearson, 1976; Hall & Jefferson, 1976; Brake, 1980, 1985; Willis, 1977, 1978; Clarke et al.,
1979; Hebdige, 1979), maar ook andere Britse publikaties (Murdock en medewerkers van het
Centre for Mass Communication Research te Leicester) hebben ook in Nederland veel aanhang en weerklank gekregen (zie bijvoorbeeld: Jeugdkulturen, 1983; Abma, 1990). "The new
theories about British post war youth cultures are massive exercises of decoding, reading,
deciphering and interrogating. These phenomena must be saying something to us - if only we
could know exactly what. So the the whole assembly of cultural artefacts, down to the punks’
last safety pin, have been scrutinized, taken apart, contextualized and re-contextualized. The
conceptual tools of Marxism, structularism and semiotics, a left-Bank pantheon of Genet,
Lévi-Strauss, Barthes and Althusser have all been wheeled in to aid this hunt for the hidden
code" (S. Cohen, 1980: ix).

284.

Murdock stelt dat: "... subcultures offer a collective solution to the problems posed by shared
contradictions in the work situation, and provide a social and symbolic context for the
development and reinforcement of collective identity and individual self-esteem" (Murdock,
1973: 9).
En Brake: "My argument is that subcultures arise as attempts to resolve collectively experienced problems resulting from contradictions in the social structure, and that they generate a
form of collective identity from which an individual identity can be achieved outside that
ascribed by class, education and occupation. This is nearly always a temporary solution, and
in no sense a real material solution, but one which is solved at the cultural level" (Brake,
1985: ix).
Matthijs, in navolging van het CCCS, brengt een onderscheid aan tussen de beschrijvende
term ’jeugdcultuur’(vrije jeugdbeweging, gecommercialiseerde jeugdstijl) en de analytische
termen tegen- en subcultuur. "De jongeren subcultuur en tegencultuur zijn onderdeel van de
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verschillende klassebepaalde ouderculturen. Subculturen ontstaan uit een typische combinatie
van generatieconflict en onvermogen om de sociale problemen waar de ouderculturen mee
worden geconfronteerd op te lossen. De antwoorden die de jongere generatie formuleert zijn
in hoofdzaak imaginair en symbolisch. Als oplossingsstrategie stellen de oplossingen van de
subcultuur weinig voor, zij zijn niet rechtstreeks gericht tegen de politiek of tegen economische omstandigheden die de problemen veroorzaken. Wanneer dat wèl gebeurt en er expliciet
sociale en culturele alternatieven voor de problemen beschreven, bepraat en uitgeprobeerd
worden, kunnen we spreken van een tegencultuur" (Matthijs, 1993: 190).
285.

"In culturalism relations are looked at in terms of how they are lived and experienced.
History shapes us in conditions which are not of our own making, yet we in turn create
history. We experience the conditions of our life, define them and respond to them. Structuralism reminds us that we can only live and experience our conditions through and within the
categories, classifications and frameworks of culture. In language, in particular, we construct
our experience and our subjectivity and this makes it a site for a struggle for the rules of
definition of the human experience" (Brake, 1985: 186).

286.

".. according to New Subcultural theorists, subcultures express a fundamental tension between
those in power and those condemned to subordinate positions. This tension is expressed in
the form of subcultural style (Hebdige, 1979). Subcultures are than interpreted as forms of
resistance which is symbolically represented in style. Subcultural style is then read like a
text, as resistance through ritual: resistance to subordination. Territoriality, solidarity, aggressive masculinity, stylistic innovation are all attempts by working-class youth to reclaim
community, and reassert traditional values while resisting dominant ones. Finally, in addition
to symbolising resistance style communicates a group identity which is often said to be in
opposition to another subcultural group. It provokes a reaction and members are often stigmatised. Subcultural styles have become the principal way in which the mass media report or
visualise youth. Judges, the police and social workers will use sterotypes based on appearance
and dress to label groups and link them with certain characteristic kinds of behaviour"
(Widdicombe en Wooffitt, 1995: 18).

287.

"Perhaps the most significant images of youth in the late 1980s and 1990s are more directly
related to social and political issues rather than subcultural groups: unemployment, AIDS and
sexuality, drugs and hooligans (and lager louts) have received more attention in the media
than subcultural groups. For the present, the ’youth spectacle’ does seem to be locked into
the more or less routine and institutionalised portrayal of the latest youth fashions and fads.
What has persevered, though, is an image of youth as a problem; what has been lost over the
decades is the image of youth as a ’progressive’ class, and as an asset to the nation" (Widdicombe en Wooffit, 1995: 140; zie verder: Muncie, 1984).

288.

"These studies focused on four key themes which were to become central in New Subcultural
Theory, namely, class, delinquency, culture and leisure" (Widdicombe en Wooffitt, 1995; 15).

289.

"Most youth was not involved in these (British subcultures, S.M.), feeling it had an investment in the system as it stood, responding deferentially or aspirationally" (Brake, 1985: 72).

290.

"It is work, above all, which is the guarantee of respectability; for work is the means - the
only means - to the respectable life. The idea of ’the respectable working classes’ is irretrievably associated with regular, and often skilled, employment. It is labour which has disciplined the working class into respectability" (Hall et al., 1978: 141).
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"Resistance can be defined as all forms of actions that challenge some established force or
power structure and is thus potentially transformative rather than just reproductive of dominating positions or structures. Young (1990) shows that resistance has to oppose five different
forms of oppression; exploitation, marginalization, powerlessness, cultural imperialism and
violence. And while such a fight for freedom or emancipation must always strive for equality, it must also acknowledge respect and affirm differences. Aggleton and Whitty (1985, pp.
62f) find it important to make a series of crucial distinctions: (1) between resistant intentions
and resistant effects; (2) between acts of challenge or ’resistances’ against overarching power
relations and those ’contestations’ that are directed against localized principles of control; (3)
between the resistant subjectivity of personal insights into the nature of power and the resistant behaviour of social collectives; and (4) between the experiental site in which resistant
intentions arise and the field of practice where it results in resistant actions since a displacement may take place from one area or sphere to another (e.g., from schools to family, from
class to generation or from economics to culture). They argue that studies of resistance need
to investigate ethnographically how various aspects are distributed and articulated across
different sites of experience and within different sets of power in specific contexts. A differentiated analysis of resistance should ask who resists what, how, why and with which results" (Fornäs, 1996: 126).
Door hun nadruk op arbeiderssubculturen als ’heroïsch’ verzet tegen hun ondergeschikte
klasseposities heeft het CCCS te weinig oog gehad voor negatieve aspecten van deze subculturen. ".. CCCS workers have been criticised because their explicit political agenda has led
them to overlook the negative elements of working-class youth subcultures, and because
economic and ideological abstractions have obscured the importance of personal responsibility (Woods, 1977). To make this point clear, it is useful to contrast the new with the older
subcultural theories. In the older theories, the delinquents were neither condemned nor
admired; they were simply the casualties of a system that didn’t work for everyone. The new
subcultural theories began with a more overtly political agenda: to interpret subcultures as
resistance to dominant cultural values" (Widdicombe en Wooffitt, 1995: 19-29). Een bekend
onderzoek naar de verzetscultuur van jongeren tegen het onderwijssysteem is het onderzoek
van Willis. "Willis (1977) has analysed the anti-school culture of a group of working-class
lads, and found it higly ambivalent. Their opposition to middle-class values and power
structures within the school institution is an overly partial resistance. The peer-group culture
contains devastating limitations in its relation to the division of labour (reflection), women
and immigrants. This leads its resistance to anti-intellectualism, misogyny and racist xenophobia that prevents the rebellious germs from developing into any emancipatory movement. It is in fact the very resistance of the gang that prepares it for accepting a future
subordinate wage labour position. The partial character of the critical potentials and the
fundamental inner contradictions of this working-class culture prevent it seeds of emancipation from maturing. There is no simple line between power and resistance: opposition is often
intimately mixed with hidden repression, adjustment and insubordination, and the frontiers
run in much more complicated ways than expected. An effective resistance on one level may
be conservative on another level, and this may in the longer run make the victories of the
first level useless" (Fornäs, 1995: 131). Het nadeel van deze ’verheerlijking’ en romantisering, het alleen maar benadrukken van het creatieve verzetskarakter, het kritiseren van de
bezwaren vanuit de dominante cultuur tegen deze authentiek vormen, leidt tot blinde vlekken.
".. values of racism, sexism, chauvinism, compulsive masculinity and anti-intellectualism, the
slightest traces of which are condemned in bourgeois culture, are treated with a deferential
care, an exaggerated contextualisation, when they appear in the subculture" (S. Cohen, 1980:
xxvii). Dit geldt ook voor vormen van ’verzets’delinquentie. Langs deze kritische lijnen kan
ook het ontstaan van het ’left realism’ worden begrepen. In dit perspectief wordt juist aan-
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dacht gevraagd voor de slachtoffers van delinquentie en de bijbehorende aantasting van de
privé-levenssfeer en publieke ruimte, met name in de meer kwetsbare arbeiderswijken, door
(jeugdige) delinquenten uit deze wijken.
292.

"Youth cultures are a response to the combined experience of being primarily a location in
the labour force, or in the domestic labour sphere, social class and the experience of a reality
mediated by the primary indicators of sex, race and class, and the secondary indicators of
geographical location, neighbourhood, generation, leisure, social control and hegemony.
Youth culture is an essay in experiencing this, accepting some of it and resisting other
features" (Brake, 1985: 198).

293.

"De cultuurkritische traditie wordt door de sociale wetenschappen in de loop van de jaren
vijftig echter verlaten. De pedagogiek ontwikkelt zich in de richting van de empirisch-analytische wetenschappen en ruilt overwegend kwalitatieve methoden in voor meer kwantitiatieve.
Deze ontwikkeling gaat gepaard met specialisatie en verwijdering tussen de disciplines. Er
wordt doorgaans niet meer gestreefd naar de totale levensloopsamenhang als voorwerp van
onderzoek en theorievorming. De jeugd als kennis- en onderzoeksobject wordt opgedeeld
tussen psychologen, pedagogen en sociologen, die ieder hun eigen theorieën en methodieken
uitwerken" (Du Bois-Reymond en Meijers, 1987: 210)

294.

Bijvoorbeeld: Janssen et al., 1982; Buiks, 1983; Eckert en Gelderloos, 1990; Gelder en
Sijtsma, 1988; Swierstra et al., 1986; Berg en Blom, 1986; Blom en Janssen, 1987; Swierstra,
1990; Werdmöller, 1986, 1990; Grapendaal et al., 1991; Sansone, 1992).

295.

Een andere vorm van kritiek op het CCCS-onderzoek door Widdicombe en Wooffitt geuit,
is dat het de perspectieven en ’accounts’ van de deelnemers aan subculturen nauwelijks
onderzocht heeft (zie evenwel bijvoorbeeld: Willis, 1977). "Perhaps there is an obvious
reason for the neglect of members’ own accounts and interprettions. Reading the theoretical
literature, it is clear that the theorists’ obvious admiration for the subcultures is infused with
a mild contempt for the actual members. (..) The analytic approach adopted by the New
Subcultural theorists ensures that the members of subcultures are effectively silenced before
they have even been allowed to speak about their lives: the knowledge about them is not
written in their own terms" (Widdicombe en Moffitt, 1995: 23). En iets verderop citeren ze
met instemming S. Cohen. "I sometimes have a sense of working-class kids suffering an
awful triple fate. First, their actual current prospects are grim enough; then their predicament
is used, shaped and turned to financial profit by the same interests which created it; and then
- the final irony - they find themselves patronised in the latest vocabulary imported from the
Left Bank" (S. Cohen, 1980: xxviii). "Clearly what is needed is an empirical attempt to take
heed of members’ own accounts: their own perceptions, reports, stories and anecdotes"
(Widdicombe en Wooffitt, 1995: 28).

296.

"Respectabel is een jongere als hij een opleiding volgt, een baan heeft, geld verdient, een dak
boven zijn hoofd heeft, niet fraudeert met uitkeringen, in staat is tot een goed consumptieniveau, niet al te veel ziekteverzuim pleegt, kortom als hij de economie op een normale manier
helpt draaiende te houden. Welke morele of maatschappelijke opvattingen hij hanteert en hoe
zijn privé-leven er uitziet is zijn eigen zaak, als hij daarbij maar economisch te werk gaat.
Ook de sub- en tegencultuur ressorteert onder die norm. Lukt dat niet of valt hij daarbuiten,
dan hoort hij bij het niet-respectabele gedeelte" (Matthijs, 1993: 223-224).
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"De manier waarop over de jeugd wordt gepraat lijkt grondig veranderd. Het gaat niet meer
om een onderscheid tussen een bijzonder en spectaculair gedeelte, het gaat om de ene kant
om hen die wel respectabel zijn, aan de andere kant om hen die het niet kunnen en om de
steeds veranderende criteria die het onderscheid daartussen bepalen. Sub- en tegencultuur zijn
daarbij franje geworden, zij roepen geen extreme emoties meer op, zij zijn geaccepteerde
middelen om een glad en geordend bestaan op te fleuren" (Matthijs, 1993: 224).

Hoofdstuk 14

Een eerste verkenning: de relatie werkloosheid en criminaliteit bezien vanuit het levensstijlenperspectief

14.1 Inleiding: een terugblik op de vraagstelling
Uit literatuuronderzoek blijkt, dat de conclusies met betrekking tot de relatie werkloosheid en criminaliteit nogal uiteen lopen (Albrecht, 1987; Belknap, 1989; Crow e.a.,
1989: De Bie en Miedema, 1990).298 Ook in de jaren ’90 geldt nog steeds dat onderzoek naar de relatie tussen werkloosheid en delinquentie geen eenduidige antwoorden
heeft opgeleverd (zie bijvoorbeeld: Crime and Economy, 1995; Graham en Bennet,
1995).299 In zekere zin kan de discussie over deze relatie worden gezien als een verbijzondering van het debat over de relatie klassepositie, en dan in het bijzonder die van
de lagere klassen, en criminaliteit.300 Gegeven het feit dat langdurige werkloosheid
vooral een fenomeen is bij de lagere klassen, kan gesteld worden dat de relatie werkloosheid — delinquentie niet los kan worden gezien van een meer algemeen debat naar
maatschappelijke ongelijkheid en criminaliteit.301 Deze controverse leidt dan ook tot
diverse, ook politiek-ideologische en sociaal-economische, stellingnames. De beide
extremen binnen de relatie werkloosheid en criminaliteit zijn daarvoor tekenend. Aan
de ene kant van de schaal is er grond voor de stelling dat er een verwaarloosbare relatie
bestaat tussen werkloosheid en delinquentie en andere kant wordt gesteld dat werkloosheid een hoofdoorzaak is in de totstandkoming van criminaliteit. Verschillen in
uitkomsten van onderzoek naar deze relatie lijken niet alleen in sterke mate samen te
hangen met gehanteerde vraagstellingen, historisch-economische perioden, methoden
en onderzoekspopulaties, maar ook met de (mens- en maatschappij-opvattingen) van de
onderzoeker en zijn/haar theoretisch vertrekpunt, belangen van opdrachtgevers en het
politiek-culturele klimaat.
Hoewel ik reeds uitvoerig op de literatuur ben ingegaan, wordt nogmaals kort een
aantal bevindingen herhaald. Wanneer men kijkt naar de relatie werkloosheid en delinquentie, dan zijn de eerste ’gezond verstand’ verklaringen relatief simpel en voor de
hand liggend (Fineman, 1990: 93 e.v.).
Wanneer het economisch perspectief als vertrekpunt wordt genomen dan is de redenering dat de financiële problemen ten gevolge van werkloosheid/uitkeringssituatie vooral
leiden tot het plegen van vermogensdelicten als diefstal, inbraak, fraude, heling e.d.
Bovendien kunnen vermogensdelicten gecombineerd worden met geweldsaspecten:
straatroof, overvallen e.d.302
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Een tweede redenering volgt vooral het gelegenheids- en vervelingsargument. Mensen,
die werkloos zijn hebben weinig omhanden, zijn gefrustreerd, trekken op met lotgenoten. Van het één komt het ander en delinquentie is het logisch gevolg. Ook alcohol- en
druggebruik, al dan niet in samenhang met delinquentie, kan daarvan het gevolg zijn.
Delinquentie verwijst dan naar gebrek aan zingeving en tijdstructurering.
Een laatste redenering volgt de bindingen-theorie, zoals bijvoorbeeld door Hirschi
(1969), Orsagh en White (1981), en Sviridoff en Thompson (1983) ontwikkeld zijn (zie
Fineman, ibid.). Illegaal gedrag ontstaat vooral als mensen geen bindingen met de
conventionele samenleving hebben. Werk is een integrerend mechanisme en bindt
mensen aan het maatschappelijk bestel; werkloosheid zet mensen apart (marginalisatie)
en blokkeert de conventionele middelen om materiële doelen te bereiken. Dit laatste
aspect refereert tevens aan de uitgangspunten van de strain theorie.
Deze verklaringen/theorieën zijn indicatief voor het uitgangspunt, dat de relatie tussen
werkloosheid en delinquentie in meer algemene termen wordt voorondersteld. Het hoe
en waarom van het plegen van delinquentie door een individuele werkloze is daaruit
niet onmiddellijk af te leiden.303
Een laatste algemene verklaring is dat in tijden van economische onzekerheid en normvervaging er behoefte bestaat304 om mensen die afwijken van het gangbare patroon
strakker te disciplineren en mensen die delinquentie plegen strenger te straffen. Werklozen en delinquente werklozen zijn dan met name ’targets’.
Uit onderzoek blijkt voorts steeds weer dat mensen met een strafblad relatief vaak
werkloos zijn.305 Dit geldt vooral in perioden waar sprake is van economische recessies. Ook Jongman en medewerkers stuiten in hun onderzoeken op deze disproportionele oververtegenwoordiging van niet-actieven en werklozen bij mensen, die met politie/justitie in aanraking komen (Jongman, 1982; Jongman et al., 1991; voor een internationaal literatuuroverzicht: Van Netburg, 1996).306 Ik heb reeds aandacht gevraagd
voor een vaak voorkomende redeneerfout: de oververtegenwoordiging van werklozen
onder daders kan niet opgevat worden als het bestaan van een relatie tussen werkloosheid en criminaliteit (cf. Crow et al., 1989: 5). Als de meeste criminelen werkloos zijn
dan kun je omgekeerd nog niet stellen dat de meeste werklozen ook crimineel zijn. Er
zijn immers te veel ’negatieve’ gevallen — ’false positives’ — om deze stelling te
ontmaskeren.
In onderzoeken op macro-niveau en zogenaamde time-series onderzoeken — waarin
over een aantal jaren wordt gekeken naar de trendmatige ontwikkeling en samenhang
tussen geregistreerde criminaliteitscijfers en werkloosheidscijfers, eventueel aangevuld
met andere economische en sociologische macro-factoren — worden weliswaar positieve verbanden gevonden, met name door het gelijklopend profiel van tijdspaden (cf.
Freeman, 1983; Beijers, 1993; Van Dijk, 1991)307, maar blijven bezwaren bestaan
tegen beperkte aannames en gebrek aan controle voor dan wel gebrekkige operationalisatie van andere factoren (maar zie het review van Chiricos, 1987 en de onderzoeken
van Land et al., 1995).308
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Naast de onderzoekers, die beweren, dat er slechts gering bewijsmateriaal bestaat voor
een relatie tussen werkloosheid en criminaliteit309, zijn er (steeds meer) onderzoekers,
die het standpunt aanhangen dat genoegzaam bewezen is dat er een directe dan wel
indirecte relatie bestaat tussen beide verschijnselen.310 Uit recent onderzoek, waarin
jongeren worden onderzocht, die als werkenden of als schoolverlater werkloos worden,
blijkt de relatie inderdaad aanwezig. Zie o.a.: Farrington et al., 1986; Viscusi, 1986.311
Het doen van gedetailleerd onderzoek onder groepen mensen zelf, daders en niet-daders, werkenden en werklozen, is verkiesbaar wanneer men uitspraken wil doen over
de samenhang tussen arbeidsmarkt- en inkomenspositie en vormen van criminaliteit
(delicten, daders en slachtoffers). Dit ondanks het gegeven, dat een dergelijk onderzoek
tijdrovender is. De vermoedelijke voordelen wegen daar evenwel tegenop: grotere
validiteit en een nauwkeuriger onderling vergelijken van effecten met betrekking tot
tijdsvolgorde en relatieve gewichten. Bovendien kan men in een dergelijk model ook
meer aandacht besteden aan invloeden van andere effecten als leeftijd, sekse en etniciteit, verzorgingspositie en belevingsaspecten. Met name de relatie leeftijd-criminaliteitwerkloosheid verdient hierbij aandacht (zie Steffenmeier en Allan, 1995).312 Stijging
van werkloosheid en de toename van jeugdcriminaliteit wordt vooral geassocieerd met
het plegen van vermogenscriminaliteit. Bij deze categorie (jongeren en jongvolwassenen) kunnen economische motieven (lage uitkeringen, consumptieve levensstijl) een
duidelijke rol spelen. Hoewel economische factoren ook bij volwassenen een rol zullen
spelen, kunnen motieven toch een andere basis hebben (handhaven materiële levensstijl,
wanhoopscriminaliteit). Ook hier verwijzen we weer naar Crow e.a., Box, Fineman enz.
voor een meer uitgebreid overzicht. De relatie leeftijd-arbeidsmarktdeelname verwijst
tenslotte naar de effecten van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor verschillende
positiegroepen.313
Wanneer men onderzoek naar de relatie tussen werkloosheid en criminaliteit op individueel-categoriaal niveau doet dan is het mogelijk variatie in leefwerelden daarbij te
betrekken. De ’kwaliteit’ van lokale gemeenschappen op het domein van lokale arbeidsmarkten, de leeftijdsopbouw, de bevolkingssamenstelling, structurele en culturele hulpbronnen kunnen nogal uiteenlopen; bijvoorbeeld grote stad-platteland, centrum-periferie
of binnen steden de verschillendsoortige wijken. In (oude) wijken met veel werkloosheid wordt, deze gedachtengang volgend, de sociale cohesie ondermijnd en neemt de
sociale controle af.314 Deze ontwikkelingen vormen een voedingsbodem voor het ontstaan van sociale praktijken, waaronder meer criminele, die haaks staan op de dominante eisen van de samenleving.315
Veel, voor het gemak maar aangeduid met de term neo-positivistische, meer kwantitatieve onderzoeken naar de relatie werkloosheid en criminaliteit zijn vooral ’buitenkant’
onderzoeken; de onderzoeker hanteert zijn/haar vooronderstellingen/hypothesen, al dan
niet meer of minder geëxpliciteerd in een wetenschappelijk model. Deze vorm van
objectivering (of negatiever geformuleerd: projectie) hoeft niet aan te sluiten bij wat
werklozen zelf ervaren. De vergeten kant is dus de belevingskant, de betekenis van
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werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid voor de betrokkenen zelf. Het ’buiten’
perspectief heeft zich vooral bezig gehouden met de invloed van werkloosheid op
bekend geworden of veroordeelde daders, de justitiële afhandeling, hun recidive en de
reacties vanuit de sociale omgeving van daders en die vanuit werkgevers, Sociale
Diensten, het hulpverleningsaanbod e.d. Een terugkerend fenomeen, waarop ik al wees,
is daarbij dat veroordeelden, ook in tijden met een lage werkloosheid, een grotere kans
lopen om werkloos te worden of te blijven dan anderen. De werkloosheid onder hen
is daarbij meestal een facet van een complex aan problemen. Slechte huisvesting of
dakloosheid, geringe of niet afgemaakte opleidingen, geen arbeidsmarktkwalificaties,
verslavingsproblematiek, een uitkeringssituatie, die vaak gepaard gaat met schulden.
Medische klachten en psychisch disfunctioneren, isolement en vereenzaming hangen
daarmee ook samen. Door hun ’publieke zichtbaarheid’ worden ze ook vaker staande
gehouden. Er treedt meestal een neerwaartse spiraal van ’verloedering’ op; er zijn
steeds minder mogelijkheden om uit deze vicieuze cirkel te komen. Met name jongeren
lopen het risico in een marginaliseringsproces te geraken, wanneer zij geen stabiliteit
en identiteit kunnen opbouwen via werk, huisvesting en relatiepartner. Ze blijven dan
als het ware hangen in de ’push en pull’ momenten van delinquente/deviante jeugdsubculturen (Miedema en Janssen, 1986). Het krijgen van een baan werkt voor dergelijke
marginale groepen de overige factoren dan ook niet zomaar weg (Weerman, 1995).
De opzet van dit onderzoek wijkt af van hierboven geschetste varianten: geen tijdsreeksanalyses, geen survey-onderzoek. Gelet op mijn belangstelling voor processen van
betekenisgeving en ontwikkelingen in levenslopen, heb ik gekozen voor een meer
interpretatieve benadering. Dit onderzoeksmodel laat derhalve geen kwantificering van
gegevens toe en sluit het gebruik van statistische analyses uit.316
Een ander nadeel is dat ik door de gekozen, ingeperkte, onderzoeksopzet geen vergelijkingen kan trekken met levensstijlen van werkenden, ouderen en allochtonen. Zie
evenwel voor een vergelijkbaar onderzoek naar jongvolwassen vrouwen met een uitkering: De Bie en Miedema, 1990; voor een vergelijking van typologieën werklozen
uit ander onderzoek: Miedema, 1993).
Trefwoorden in dit onderzoek zijn de reeds eerder behandelde begrippen alledaagse
theorie en levensloop. Door de reconstructie daarvan, in eerste instantie op individueel
niveau tot maatschappelijk perspectief en biografie en vervolgens de constructie op
categoriaal niveau tot categoriaal discours en socialisatietrajecten, kunnen verschillende
groepen actoren onderscheiden worden. Doel is om te komen tot een typologisch onderscheid in levensstijlen, waarbij levensstijlen gelezen moeten worden als een combinatie
van gedeelde alledaagse theorieën, in mijn terminologie discoursen, en collectieve
handelingsmodellen, door mij aangeduid met sociale praktijken. Ik ga dus nadrukkelijk
uit van de cognitieve componenten van levensstijlen, die als basis dienen voor sociale
praktijken.
Aanname is dat in verschillende te onderscheiden typen levensstijlen vormen van
delinquentie, als onderdeel van sociale praktijken, òf genormaliseerde bestanddelen zijn
dan wel logisch uitgesloten worden. Ik interpreteer dus niet alleen de motieven of
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gegronde redenen317, die geldig zijn voor het plegen van delinquentie, maar ook de
gegronde redenen om daar vanaf te zien. De afwezigheid van delinquentie, al dan niet
in combinatie met culturele deviantie, wordt door mij aangeduid met de term respectabiliteit. Hoewel respectabiliteit en conformiteit vaak door elkaar heen gebruikt worden
geef ik de voorkeur aan de eerste term. Men kan ook niet-conformistisch toch respectabel zijn. Men zou natuurlijk kunnen stellen dat ook delinquenten het overgrote deel van
hun activiteiten respectabel invullen318, maar door het gebruik van termen respectabiliteit, deviantie en delinquentie worden de hoofdcontouren scherper omlijnd.

14.2 Levensstijlen en delinquentie
Alhoewel in de ideaal-typische beschrijvingen van de zes door mij onderscheiden typen
levensstijlen al gepreludeerd is op de betekenissen van verschillende vormen van delinquentie, wil ik deze relatie nu specifiek analyseren. Specifiek, niet geïsoleerd, omdat
de opvattingen over delinquentie en het al dan niet overgaan tot het plegen van verschillende vormen van delinquentie, onderdeel zijn van discoursgebonden levensstijlen
in meer algemene zin. Vormen van delinquentie en opvattingen over delinquentie
ontlenen hun (sociale, morele/normatieve en individuele) geldigheid aan de regels van
een discours. Aan het discours ontlenen de participanten, met andere woorden, organiserende principes, die bepaalde vormen van handelen legitimeren en andere afwijzen als
geldig of als niet-geldig. Handelen moet dus geplaatst worden binnen de alledaagse
voor(onder)stellingen, die constituerend zijn voor een bepaald discours; het discours als
regelgeleide praxis. Vormen van neutralisatie en rationalisatie voor dergelijk gedrag
passen daar eveneens in.
Verder is van belang hoe de relatie tussen werkloosheid en delinquentie verloopt in de
tijd. Door het dynamische levensloopmodel (zich wijzigende posities/levensopgaven,
veranderende opvattingen) kan onderzocht worden hoe deze relatie zich per type levensstijl ontwikkelt.

14.3 De logische relaties tussen werkloosheid en delinquentie
Tussen uitkeringspositie en delinquentie kunnen, afhankelijk van chronologie en causaliteit, logischerwijs meerdere mogelijke relaties bestaan.319 Ik wijs hier met nadruk
op het belang van deze noot. Deze zou eigenlijk in de hoofdtekst moeten staan, maar
om de grote lijn te kunnen volgen heb ik besloten de uitwerking van de relaties tussen
uitkeringspositie en delinquentie verder in de noot te behandelen. Voor uitkeringspositie
kan ook langdurige werkloosheid worden gelezen. De relevante samenhangen laten zich
als volgt beschrijven:
Relatie A: Er bestaat geen empirische relatie tussen uitkeringspositie en delinquentie.
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Relatie B: Er bestaat een empirische samenhang tussen uitkeringspositie en delinquentie
en wel in die zin dat het terecht komen in een (langdurige) uitkeringspositie leidt tot
het plegen van delinquentie als oplossingsstrategie voor ervaren problemen dan wel
contradicties.
Relatie C: Er bestaat een empirische relatie tussen uitkeringspositie en delinquentie en
wel in die zin dat het plegen van delinquentie vooraf gaat aan dan wel leidt tot werkloosheid/uitkering of als alternatief gezien wordt voor een betaalde reguliere baan.
Relatie D: Er bestaat een empirische samenhang tussen uitkeringspositie en delinquentie
zonder dat er sprake hoeft te zijn van een directe relatie. Het is immers mogelijk dat
uitkeringspositie en delinquentie nevenschikkende symptomen zijn, die beide verwijzen
naar een gemeenschappelijke achterliggende dimensie, bijvoorbeeld zelfgekozen marginaliteit. In dit laatste geval hoeven werklozen niet af te wijken van werkenden met een
vergelijkbaar discours. Er kan dan sprake van een ’schijnverband’ zijn.
Een alternatieve mogelijkheid E is het optreden van een interveniërende factor. Uitkeringspositie leidt bijvoorbeeld tot marginalisering en marginalisering leidt vervolgens
tot onverschilligheid — een ’defiant individualism’ (Jankowski, 1991) — waarin het
plegen van delinquentie ’genormaliseerd’ wordt en een rationele oplossing is.
Deze voorbeelden laten zien dat de relatie verschillendsoortige uitkomsten vertonen.
Door de contextuele variatie, waarin individuen zich bevinden en de invloeden van
omgevingsfactoren als woonbuurten en vriendengroepen wordt duidelijk dat behoedzaamheid geboden is bij het interpretatieproces. Men kan niet op voorhand op theoretisch of empirische gronden kiezen voor een bepaalde relatie of hypothese en andere
uitsluiten.
De door mij geconstrueerde levensstijlen moeten wat hun aan- of afwezigheid van
bepaalde delinquentiepatronen betreft, passen binnen een van de zojuist geschetste
logische mogelijkheden. Dit sluit niet uit dat binnen de ontwikkelingen van een levenslooptraject de ene relatie na verloop van tijd opgevolgd kan worden door een andere
relatie. Binnen dit voor de tijd gedifferentieerde model kunnen bij mensen die werkloos
worden globaal een tweetal aanpassingsstrategieën worden onderscheiden. Als er sprake
is van een proces van assimilatie dan wordt de betekenis van werkloosheid als het ware
passend of congruent gemaakt met het discours, waaraan men al participeerde. Is er
evenwel sprake van een proces van accommodatie dan leidt de (her)definiëring van de
werkloosheidssituatie tot een bijstelling van het discours en in het radicale geval een
overstap naar een ander discours waarmee de definiëring van de werkloosheid wel
strookt. Bovendien kan delinquentie in de loop der tijden binnen een levensstijl een
verschuivende betekenis krijgen, bijvoorbeeld kickgedrag als vorm van leeftijdgerelateerde delinquentie wordt genormaliseerd tot verwervingscriminaliteit. Of een ander
voorbeeld: respectabiliteit uit morele overtuiging wordt, bijvoorbeeld door te letten op
de pakkans, een meer gecalculeerde overtuiging.
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Wanneer deze mogelijkheden verbonden worden met een typering van levensstijlen dan
zijn de uitkomsten als volgt kort te benoemen:
Relatie A kan worden gezien als het model van een respectabele levensstijl, waarin
hooguit incidenteel ruimte bestaat voor leeftijdgebonden kleine bagateldelicten. Het
werkloos worden en het moeten leven van een uitkering kunnen leiden tot problematische situaties, maar (vermogens)delinquentie dan wel uitkeringsfraude worden niet
gezien als reële alternatieven. In deze levensstijl overheerst het proces van assimilatie;
de werkloosheid wordt als tijdelijk gezien dan wel als een onvermijdelijk, vooral extern
bepaald, gegeven waaraan je je zo goed en kwaad als mogelijk moet aanpassen.
Relatie B kan worden gezien als een reactie, een proces van accomodatie, op externe
omstandigheden — het onverwachts werkloos worden en moeten zien rond te komen
van een uitkering -, en delinquentie kan dan een instrumenteel karakter krijgen, al dan
niet met politieke rationalisaties.320 Men zou kunnen zeggen dat de oorspronkelijke
respectabiliteit aan werkings- en wervingskracht heeft verloren en dat de werkloosheid
en de daaraan inherente beperkte financiële mogelijkheden en psychosociale problemen,
leiden tot een herdefiniëring van het belang van respectabiliteit. Men heeft in dat geval
het gevoel minder te verliezen, wanneer men de respectabele reputatie op het spel zet
door over te gaan tot niet-legale oplossingen. Het moeten (over)leven kan dan worden
gezien als een proces van accommodatie waarvan een meer cynische en calculerende
houding het gevolg is.
Relatie C kan worden gezien als een vorm van ’loopbaancriminaliteit’ of van een
proces van dusdanige marginalisatie, dat delinquentie daarvan een integraal bestanddeel
wordt. De werkloosheid werkt als een soort ’multi-plier’ om delinquentie te (blijven)
plegen dan wel opnieuw te beginnen. Hier lijkt weer sprake te zijn van een proces van
assimilatie, een acceptatie van niet-legale oplossingsstrategieën, waar in het discours al
een zekere mate van tolerantie aanwezig is.
In relatie D kunnen vormen van delinquentie worden gezien als begeleidingsverschijnselen van bijvoorbeeld culturele en/of marginale deviantie, waarvoor de uitkering de
voedingsbodem kan zijn. Het aan het respectabele milieu van herkomst ontleende
discours, waarvoor vooruitkomen en arbeidsethos constituerend zijn, wordt getransformeerd dan wel vervangen door een discours, waarin deze vormen van deviantie/delinquentie genormaliseerd zijn. Er is dan sprake van een proces van accommodatie door
het centraal stellen van andere levensopgaven dan de oorspronkelijke milieubepaalde.
Relatie E laat een verband zien tussen uitkeringspositie en criminaliteit, maar dit verband is indirect. Er treedt een intermediaire factor op waardoor er als het ware een
erosieproces met betrekking tot de aanvankelijke respectabiliteit optreedt (normvervaging). In zekere zin kan een dergelijk proces worden gezien als een reactie-formatie op
een niet-gewenste en niet-veranderbare situatie waardoor respectabele grenzen, al dan
niet calculerend, vervagen. Dit kan door het optreden van groepspressie, de aanwezig-
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heid van ’succesvolle’ voorbeelden of het zich voordoen van een gunstige gelegenheidsstructuur om bepaalde vormen van delinquentie (tamelijk risicoloos) te plegen. Uitkeringsfraude is (was) daar een voorbeeld van. Een dergelijke oplossing zit tussen assimilatie en accommodatie in. Binnen het vigerende respectabele discours moet men als
overtreder van de regels bijvoorbeeld een beroep doen op neutralisatie-en rationalisatietechnieken om de gepleegde delinquentie te verantwoorden.
Deze mogelijke relaties wil ik nu tegen het licht houden bij de zes geconstrueerde
levensstijlen. De verklaringen die ik kan aanbrengen binnen de typologie zijn exploratief, maar steunen wel op empirische evidentie. Een bezwaar bij meer theoretische
vormen van generalisatie is in mijn geval de soms lage vullingsgraad. Aanvullend
’bewijs’ vormen zowel bevindingen uit de literatuur als eerdere onderzoeksresultaten.
De empirische bevindingen worden getransformeerd naar ’ideaal-typen’.321

14.4 Type I: De levensstijl van ongebonden marginale werklozen
In deze (klassegebonden) levensstijl is delinquentie een ’genormaliseerd’ bestanddeel
van het dagelijks bestaan. Genormaliseerd wil zeggen dat het delinquente gedrag zich
met een zekere regelmaat voordoet en in zijn ’normale’ vorm niet onderhevig is aan
morele kritiek dan wel acceptabele neutralisaties kent. Dat houdt uiteraard niet in dat
iedereen even delinquent is of 24 per dag bezig is met het plegen van delinquentie. Het
merendeel van de tijd gedragen ze zich conventioneel, maar specifieke vormen van
delinquentie zijn als het ware ingeburgerd. We hebben gezien dat deze respondenten
op relatief jonge leeftijd al beginnen met verschillende vormen van delinquentie, mede
mogelijk gemaakt door de gebrekkige controle structuur van het ouderlijk gezin. De
aanloop-vormen van de delinquentie maken in eerste instantie onderdeel uit van het
buiten op straat rondhangen en de ’machocultuur’ en zijn dan nog leeftijd- en klassespecifiek en territoriaal bepaald. De spreiding in vormen van delinquentie (en deviantie)
is dan ook groot. Naast vernielingen, die kunnen voortvloeien uit spelsituaties en zucht
naar avontuur, gewelddadigheid (knokken) als vorm van fysiek handhaven in de secundaire socialisatiefase, komen ook vermogensdelicten voor. Zowel in actieve zin, zelf uit
stelen gaan, als in passieve zin, meelopen of heling. Dit kan oplopen van simpele
winkeldiefstallen tot inbraak, al dan niet in vereniging. Ook hier weer een vermenging
van bravouregedrag, delinquentie als expressie-middel, en instrumenteel gedrag, materieel gewin. Verder zijn er de delicten, die samenhangen met brommers, uitgaan en
alcoholgerelateerde delicten, ook vaak weer knokken of inbreken. Deze in zekere zin
leeftijdsgebonden delinquentie (primaire delinquentie) kan zich transformeren naar meer
secundaire vormen van delinquentie, die hun draagvlak hebben in het discours. Tevens
kunnen ze in deze fase experimenteergedrag met, in het begin vaak nog hasjiesj, later
allerlei hard-drugs vertonen. In het verlengde daarvan kunnen ze te maken krijgen met
verslavingseffecten en soms dealen.
Typerend voor deze verlengde carrière is het zich niet willen (of kunnen) binden c.q.
de verantwoordelijkheid niet willen dragen als vader/kostwinner. Men is aan niemand
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verantwoording schuldig en het belang van significante anderen en hun moreel appel
is gering. Als ze doorgaan, ook na contacten met politie en justitie, dan ontwikkelen
ze een meer professionele houding; ze worden, naast ’street smart’ ’institution wise’ en
weten hoe ze zich moeten verkopen dan wel de zaken kunnen manipuleren. Vrijheidsstraffen en/of boetes zien ze als risico’s van het vak, die nooit helemaal uit te sluiten
zijn. Ook hun druggebruik stabiliseert zich nu meer. Voor hen is de uitkering, met alles
wat er illegaal naast gesnabbeld kan worden, te beschouwen als een draagvlak voor de
continuering van deze levensstijl. In hun ’modus operandi’ treden eveneens veranderingen op; er vindt als het ware een overstap plaats van wisselende losse coalities van
mededaders (’buurtgangs’) naar meer solitair en calculerend bezig zijn.
Hun opvattingen over criminaliteit, crimineel gedrag van anderen omvat, wellicht
onverwacht, uitgesproken ’law-and-order’ elementen. Hun eigen delinquentie wordt
toegedekt door rationalisaties en het aanbrengen van ’wij-zij’-gevoelens. In principe
moet iedereen zelf maar weten wat men doet, een combinatie van een zekere tolerantie
en onverschilligheid. Slachtoffers zijn, naast de voorkeur voor bedrijven, tot op zekere
hoogte mensen die erom vragen of mensen die het wel missen kunnen. Onnodig fysiek
geweld wordt evenwel afgewezen; ook geweld krijgt een zekere instrumentaliteit. In die
zin moeten ze voortdurend werken aan hun reputatie van ’harde’ jongen.
Wanneer we naar de relatie uitkeringspositie — delinquentie kijken dan is in deze
levensstijl vooral model C van toepassing. Hierbij kan de kanttekening worden geplaatst
dat in model C de additionele relatie E als bestendigende factor werkzaam is. Hun
delinquentie kent al een startpunt voordat ze werkloos zijn en bestendigt tot op zekere
hoogte hun werkloosheid door bijkomende effecten als strafblad, negatieve reputatie
e.d. Hun marginaliteit in maatschappelijk opzicht is tweeledig; enerzijds is er sprake
van sociaal-economische, anderzijds van sociaal-culturele marginaliteit. Beide aspecten
zijn inherent aan het milieu van herkomst en zijn moeilijk te doorbreken. In zekere zin
is er sprake van een onvermogen om zich aan te passen aan de reguliere eisen van de
maatschappij (zelfdiscipline, onderwijs, arbeidsmarkteisen), veelal in combinatie met
onvoldoende sociale en emotionele vaardigheden en een zekere militante houding. Hun
werkloosheid bevordert vooral de recidive, maar met een duidelijke afweging van
risico’s en opbrengsten, een vorm van een rationele kosten-baten analyse.

14.5 Type II: De levensstijl van gehuwde marginale werklozen
De respondenten van dit type delen in grote lijnen de achtergronden van type I respondenten. Differentiatiepunt is dat in deze levensstijl de respondenten op het eind van hun
secundaire dan wel begin tertiaire socialisatiefase een vaste relatie krijgen. Daarmee
neemt hun levensloop een andere wending; ze hebben nu gezinsverantwoordelijkheid
en zien zichzelf primair als kostwinner. De vormen van leeftijdgebonden vrije-tijdsdelinquentie, waar ze in de secundaire socialisatiefase nog wel aan deel nemen, worden
nu afgebouwd. Het optrekken met leeftijdgenoten, op straat rondhangen, stappen,
fysieke handhaving in een macho-cultuur, baldadigheden, ’brommer’delicten en lichte
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vormen van vermogenscriminaliteit worden vervangen door een meer gezinsgeorienteerd patroon. Expressieve delinquentie als symbool van groepssaamhorigheid enerzijds en onderlinge rivaliteit anderzijds verliest zijn functie. Kortom, door het aangaan
van een vaste relatie loopt hun moratorium, en de sociale experimentatieruimte van de
vrije-tijd, ten einde en daarmee hun ’probleemloos’ jong zijn. De kostwinners- en
zorgfunctie (ouderschap), het streven naar een reguliere baan, inkomenszekerheid, staan
als levensopgaven nu centraal.
Valt de baan weg dan treedt, naast verlies van andere functies, er een behoorlijk inkomensverlies op. Door hun werkloosheid krijgen ze het gevoel te falen (strain); ze
kunnen hun gezinnen niet een stabiel materieel draagvlak bieden. Als reactie daarop
ontwikkelen ze allerlei inkomensgenererende strategieën, die lopen van calculerende tot
meer illegale. Gezien hun schuldenpositie, leningen, betalingsachterstanden huur en
nutsdiensten, raken ze steeds meer verzeild in een positie waarin gaten met gaten
gevuld worden. Ze maken weliswaar onderdeel uit van familie- en kameraden-netwerken waarin onderlinge steun en wederzijdse hulp gedeeltelijk soelaas bieden, maar het
bestaan blijft een balanceren op het slappe koord van schulden maken en uiteindelijk
komen ze terecht in een uitzichtloze schuldval. Op allerlei manieren proberen ze te
ontsnappen aan deze fuik, eventueel langs de weg van niet-legale alternatieven. De
risico’s die daarbij horen, worden op de koop toegenomen, maar na verloop van tijd
lopen ook deze wegen dood. Zwart werken, klusjes doen bieden geen permanente
oplossingen; er zijn teveel nadelen aan verbonden. De bezwaren zijn niet zozeer moreel
van aard, maar vooral pragmatisch (verraad, betrapping, kortingen, verscherpte controle
e.d.) en zij vrezen de repercussies daarvan voor hun gezin.
Hoewel ze een zeker optimisme handhaven, geeft een aantal aan dat delinquentie bij
verslechtering van de situatie niet langer uit te sluiten is. Het kan dan gaan om vermogensdelicten als diefstal, inbraak, maar ook lucratieve handeltjes (heling) worden genoemd. Uitkeringsfraude is een andere mogelijkheid, die op termijn realiteit kan worden, bijvoorbeeld door ’schijnscheidingen’ te arrangeren. De betekenis, die delinquentie
heeft in deze fase is vooral een instrumenteel overleven met het accent op de gevoelde
gezinsverantwoordelijkheid.
Werkloosheid kan verder leiden tot risicovol gedrag als gokken en/of te veel drinken;
het heeft dan vooral als functie een tijdelijk ontsnappen aan de spanningen thuis. Wanneer men tot de ontdekking komt dat dit een hellend pad is probeert men daarmee op
te houden; niet alleen vanwege gezondheidsproblemen, financiële redenen, reputatieverlies, maar ook vooral om de relatie veilig te stellen.
Voor de mannen van dit type lijkt relatie B niet langer uitgesloten; in principe proberen
ze respectabel te blijven, zij het dat er meerdere, ook door het milieu, getolereerde
grijsvlakken in geïncorporeerd zijn in de vorm van kleine vermogensdelicten en zwart
werken. Mochten ze werk krijgen (en houden) dan, zo is mijn vooronderstelling, hervinden ze hun evenwicht en ontwikkelen ze een nieuwe stabiliteitsstructuur (maatschappelijke bindingen). Ze zijn dan immers volwaardig kostwinner en daardoor tevens een
goede huisvader, ze hebben dan een positiever zelfbeeld en een meer acceptabele, maatschappelijke status.
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Onder deze jongeren kan dus op latere leeftijd als gevolg van de werkloosheid/uitkeringspositie, hoewel vroegere leeftijdsgebonden vormen van delinquentie en dus politiecontacten niet geheel en al uit te sluiten zijn, zich het verschijnsel van ’first-offending’
voordoen. Alhoewel speculatief, ondersteunt de uitkomst de veronderstelling van Jongman et al. Hoewel ze uit marginale milieus komen, die vergelijkbaar zijn met die van
type I, hebben ze geprobeerd binnen de grenzen daarvan een zekere respectabiliteit als
volwassene te handhaven. De structurele werkloosheid sluit het traditionele ’stijgings’perspectief door een reguliere baan, ook als deze aan de onderkant van de arbeidsmarkt
blijft, af. In die zin is hun criminaliteit vooral ’wanhoopscriminaliteit’.

14.6 Type III: De levensstijl van werklozen uit het traditionele arbeidersmilieu
Voor de mannen van dit type zijn weer parallellen te trekken met het vorig type. Ook
voor hen geldt dat de kostwinnersfunctie na verloop van tijd een centrale plaats krijgt.
Bij hen is het relationele omslagmoment meestal wat later in de tijd. We zouden kunnen stellen dat in de primaire en secundaire socialisatiefase de drie typen nog min of
meer diffuus met elkaar optrekken (door gemeenschappelijke elementen van woonbuurt
en opleidingstraject). Breukpunten met type I vormt hun zichtbare delinquentie en
negatieve reputatie; met type II hun vroege zorgfunctie voor vrouw en kinderen. Zowel
type I als type II jongens hebben bovendien vaak een slechtere naam door een mindere
status in woonbuurt, schoolprestaties en een wat ruiger bestaan, en na verloop van tijd
scheiden zich de wegen.
Voor de jongens van type III krijgt het domein van de vrije-tijd in de secundaire en
begin tertiaire socialisatiefase een vrij zelfstandige functie. Trefwoord daarbij is ’youth
as fun’. In die zin zien we bij hen een klassespecifieke jeugdgecentreerdheid met een
relatieve autonomie ten opzichte van gezin en school. Deze vormt onderdeel van hun
standaardbiografie en ze weten dat na deze ’je bent maar eenmaal jong’-periode, de fase
van gezinsverantwoordelijkheid de volgende is. In de overgang ligt een zeker dualisme
besloten; vriendengroepen en de vriendin zijn tot op zekere hoogte concurrenten. Pas
wanneer de oude vriendengroepen oplossen door relatievorming of andere redenen, orienteren ze zich meer op de vriendin en nemen langzamerhand de vrije-tijdsactiviteiten
met kameradengroepen af ten gunste van het relatie-ideaal. Daarmee komt dan ook een
einde aan hun leeftijdgebonden vormen van (ingeperkte) vrije-tijdsdelinquentie. Ze
raken als het ware ingebed in de wereld van de respectabele volwassenen. Deze (her)integratie is mogelijk omdat ze ervoor hebben gezorgd niet te ver te doorschieten in
problematisch gedrag. Hun delinquentie wordt tot op zekere hoogte getolereerd. Voorwaarden daarbij zijn ondermeer: het niet te gek maken en na verloop van tijd er mee
ophouden. Binnen dit kader zijn vormen van uit de hand gelopen spel- en experimenteergedrag, het verkennen van grenzen en risico’s, samen met leeftijdgenoten normaal
en onderdeel van de stapcultuur en de zelfhandhaving. Ze worden evenwel op hun
verantwoordelijkheden aangesproken en in die zin moeten ze zelf-controle ontwikkelen.
Doen ze dit niet dan zijn ze risicofiguren en dreigt het risico van uitstoting, zowel op
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de arbeids- als de huwelijksmarkt, richting type I jongens. Vrije-tijdsactiviteiten vormen
gedeeltelijk compensatie voor de saaiheid van het scholierenbestaan of de monotonie
van het werk. In het ideale geval hanteren ze een segmentatiestrategie; de vrije-tijd is
vooral een week-end gebeuren en mag niet teveel interveniëren met de eisen van andere
systemen.
Hun delinquentie heeft tot op zekere hoogte de functie van symbolisch-expressieve
uitingen en kick-gedrag, wat Katz (1988) als de ’seductions’ en ’sensual dynamics’ van
’thrill seeking’ delinquentie bestempelt, en refereert niet aan een structurele achterstandspositie. Vermogensdelinquentie komt sporadisch voor, maar stuit op meer leefwereld-bezwaren en kan leiden tot (dreigende) marginalisering van de positie in groepen
van kameraden en reputatieverlies in algemene zin.
Het optrekken in wisselende coalities van leeftijdgenoten wordt weerspiegelt in delinquentievormen. De ene keer zijn het vernielingen, de andere keer zijn het knokpartijen
of ’brommer’delicten. Contacten met politie/justitie kunnen daaruit voortvloeien, maar
niet noodzakelijkerwijs.
Wanneer ze een vaste relatie krijgen, neemt dit meer avontuurlijk bestaan een einde en
bereiden ze zich voor op een ’gezinscarrière’. Werkloosheid past daar niet binnen, maar
als dit zich onverhoopt voordoet, kunnen ze zich met enig kunst- en vliegwerk handhaven. Zwart werken is geclausuleerd toegestaan — het moet een tijdelijke vorm van
bijverdienen blijven -, maar vermogenscriminaliteit spoort niet langer met hun respectabiliteit. Er zijn dan nog wel andere oplossingen, alhoewel in absolute zin delinquentie
nooit helemaal uit te sluiten is.
Wanneer we kijken naar de relatie uitkeringspositie-delinquentie dan lijkt vooral model
A op zijn plaats. Zijn ze op jongere leeftijd, bijvoorbeeld als schoolverlater, al een
tijdlang werkloos geweest of wisselen perioden van werk en werkloosheid elkaar af dan
is model D eveneens van toepassing. De delinquentie is dan vooral een functie van de
(dan wellicht overmaat aan) vrije-tijd (verveling) en gebrek aan geld en niet van de
(veelal optimistisch als tijdelijk ingeschatte) werkloosheid.
Wanneer de werkloosheid evenwel blijvend wordt, dan kunnen we veronderstellen dat
er een proces van toenemende marginalisering optreedt. Ook binnen deze groep kan dat
leiden tot recidive, maar voor diegenen zonder politiecontacten tot first-offending. Ook
hier weer speculatieve ondersteuning voor Jongman et al., maar met nogal wat voorbehoud. Er zou dan sprake moeten zijn van een overstap naar een ander discours met
andere opvattingen over respectabiliteit e.d., maar door scheiding, nieuwe kameradennetwerken (meer type I of type II), de verleiding van een grote slag, zou er wat dat
betreft een omslagmoment kunnen optreden. In dat geval geldt ook voor hen dat ze dan
steeds minder verliezen te hebben.
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14.7 Type IV: De levensstijl van werklozen uit respectabele arbeidersmilieus
De jongens van dit type kunnen in de primaire en secundaire socialisatiefase nog
optrekken met de eerder geschetste drie typen, die in dezelfde buurt wonen en/of gemeenschappelijk dezelfde scholen bezoeken. Ze zijn evenwel afkomstig uit de wat meer
respectabele arbeidersmilieus.
In de secundaire socialisatiefase voltrekt zich evenwel een omslagmoment. Ze oriënteren zich nu niet op leeftijdgenoten, maar blijven familiegecentreerd. Daarmee is hun
vrije tijd ruimtelijk en sociaal anders ingekaderd en is er sprake van meer controle op
hun doen en laten. Ze vermijden nu ook de contacten met de wat meer ruigere leeftijdgenoten, die wel gaan stappen, drinken, achter de meiden aan zitten, brommers opvoeren
of anderszins experimenteren. Daarvoor in de plaats komt een meer ingetogen en
huiselijker leven. Ze worden op school en in de vriendengroepen van vroeger wat hun
jeugd- en vrije-tijdsoriëntatie betreft steeds meer buitenstaander; een reden extra om de
gezelligheid vooral thuis te zoeken. Delinquentie is bij hen zo goed als afwezig of zo
triviaal dat het nauwelijks een dergelijke kwalificatie verdient.
Het zijn, kortom, de wat meer serieuze jongens, die meer investeren in opleiding of
werk. Als ze uit huis gaan is dit veelal om een eigen huishouding te vestigen. Zo niet,
dan blijven ze rustig thuis wonen. Ook voor hun is de werkloosheid een niet verwachte
uitkomst, maar kenmerkend voor hen is hun optimisme. Ze stellen aan hun baan evenwel wat hogere eisen en vertonen gerichter zoekgedrag.
Wordt de werkloosheid na verloop van tijd langdurig dan blijven ze zich oriënteren op
de primaire arbeidsmarkt, maar ze zoeken naar alternatieve zingevingen in de hobbysfeer, part-time werk en soms vrijwilligerswerk. Voor hen blijft het ideaal van de
standaardbiografie onverminderd aanwezig, maar hun contacten met de andere sekse
zijn vrij beperkt. Draagvlak om de problemen het hoofd te bieden vormen nog steeds
de familiale verbanden en eventueel die van de partner.
Niet-legale oplossingen worden met kracht van de hand gewezen. Hun respectabiliteit
komt weliswaar onder druk te staan, maar ze zien delinquentie niet als oplossing.
Bij dit type geldt vooral relatie A.

14.8 Type V: De levensstijl van werklozen uit respectabele middenklassemilieus
Vergeleken met de vorige vier typen, alle afkomstig uit de ’arbeidersklasse’, zijn de
jongens van dit type afkomstig uit midden-klasse gezinnen (of daarmee vergelijkbare
aspirerende arbeidersklasse gezinnen). Dit impliceert dat in de opvoeding het belang
van onderwijs voortdurend onderstreept wordt. Diploma’s vormen immers de entree
naar een goede maatschappelijke positie. In die zin wordt de vrije-tijd in de secundaire
socialisatiefase daaraan (gedeeltelijk) ondergeschikt gemaakt. De vrije-tijd is dan nog
grotendeels gecontroleerde vrije-tijd.
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Wanneer ze kiezen voor een vervolgopleiding op MBO-, HBO-niveau dan gaan ze
meestal op kamers wonen, soms via een voorfase van intern wonen, en de vrije-tijd
krijgt dan een wat experimenteler karakter en kan opgevat worden als een ’inhaalmanoeuvre’. Uitgaan en stappen, contacten met de andere sekse, incidenteel experimenteren
met soft-druggebruik passen daarin, maar ze willen niet te ver doorschieten. Ze blijven
investeren in hun opleiding, zij het soms met vertraging. De vrije-tijd loopt nog gedeeltelijk door in hun beginnende arbeidscarrière, maar na verloop van tijd stabiliseert zich
dit, mede onder druk van een vaste vriendin. Ook kunnen we spreken van een relatief
korte moratoriumfase en jeugdgecentreerdheid.
Hun werkloosheid stoelt vrij vaak op teleurstellende of te hoog gegrepen verwachtingen
met betrekking tot de werkinhoud of ’foutieve’ inschattingen van hun mogelijkheden
op de arbeidsmarkt dan wel een onderwijs- en beroepskeuze waar op de arbeidsmarkt
geen vraag naar is. Ze scholen zich dan om, vaak met behoud van de uitkering, en ze
zien zich zelf niet als echte werkloze. In dat opzicht kan hun herscholing worden gezien
als een defensieve strategie om alsnog een middenklassepositie te verwerven. Ze verwachten zeker weer aan de slag te komen na het afronden van hun opleiding. Hun
uitkering kan gedeeltelijk worden gezien als een studiebeurs. In die zin is hun leven te
vergelijken met het studentenleven van serieuze studenten, alhoewel voor een aantal nu
geldt dat ze gezinsverantwoordelijkheid dragen. Hoewel er bij hen een moderne keuzebiografie zichtbaar is, blijven ze zichzelf zien als hoofdkostwinner, maar in de toekomst, als ze zelf een baan hebben en de kinderen groter zijn dan is het aannemelijk
dat hun partners, ook redelijk opgeleid, een baan zoeken. Ze verwachten dan tot de
tweeverdieners te gaan behoren.
Delinquentie is in deze fase hooguit deviantie. Ze raken steeds meer ingebed in de
wereld van de respectabele middenklasse en onderschrijven de daar heersende waarden.
Ook hier geldt relatie A.

14.9 Type VI: Werklozen uit middenklassemilieus met een alternatieve
levensstijl
Net zo als de eerste vier typen onderling kunnen interacteren is dit ook bij de typen V
en VI het geval. Ze delen min of meer vergelijkbare (midden-klasse) milieu-achtergronden, wonen in dezelfde buurten en bezoeken vergelijkbare schooltypen als MAVO/HAVO, soms VWO. Het verschil tussen type V en type VI is dat de eersten tamelijk systeemconform leven, terwijl de laatsten een alternatieve en rebellerende levensstijl
ontwikkelen.
De jongens van type VI kunnen wat dat betreft worden onderscheiden in een plus
variant, deviant maar respectabel, en minus variant, deviant en meer delinquent. Vonden
we in eerder onderzoek vooral een delinquente levensstijl (zie Miedema en Janssen,
1986), mede veroorzaakt door een radicalisering van hun druggebruik, en een meer
heterogene samenstelling, ook drop-outs uit de lagere klassen, nu gaat het met name om

14 Een eerste verkenning...

329

deviante jongeren, die vergelijkbare middenklasse achtergronden en socialisatietrajecten
delen.
Hun subculturele delinquentie is ingeperkt en binnen hun nieuwe, veelal zelfgekozen,
marginaliteit overheerst dan ook een respectabele oriëntatie op basis van eigen morele
afwegingen. Is bij de minusvariant de dubbele breuk met milieu en maatschappelijk
systeem totaal, bij deze levensstijl zijn de breuken meer partieel. Er is nog sprake van
emotionele betrokkenheid bij de ouders en zeker van maatschappelijk engagement bij
de samenleving, maar binnen zelf ontwikkelde normatieve kaders. In eerste aanleg
conformeren ze zich nog aan het verwachtingspatroon van de ouders en aan de maatschappelijke eisen. Is bij de minusvariant de breuk al vroeg en radicaal een onomkeerbaar gegeven, bij de jongvolwassenen van dit type zijn zogenaamde terugkeer-opties
niet in absolute zin uit te sluiten. Ze kunnen als het ware als tweede kansers, zo vooronderstel ik, zich alsnog aanpassen; er is, met andere woorden, nog onderhandelingsruimte. Dit stoelt mede op het gegeven, dat hun delinquentie niet getransformeerd is tot
secundaire delinquentie met allerlei stigmatiseringseffecten (relatie E).
In de periode van het vervolgonderwijs worden de contouren van een alternatieve
levensstijl zichtbaar. Ze zijn kritisch en ontdekken na verloop van tijd dat hun onafhankelijkheidsdrang leidt tot het moeten maken van een keus, of (’burgerlijk’) aanpassen
of kritisch buitenstaander blijven. Ze kiezen dan voor de inrichting van hun eigen leven,
ze ontwikkelen nieuwe levensopgaven en zingevingen en stellen zich steeds autonomer
en subjectgecentreerder op. Hun socialisatie hebben ze, zo kan men stellen, nu in eigen
regie. De prijs die ze daarvoor moeten betalen, sociaal-economische marginalisering,
wordt gecompenseerd door de vrijheid van culturele zelfbepaling. Dit drukken ze uit
in allerlei (avant-gardistische) stijl-elementen, waarvoor ze legitimatie zoeken bij radicale jeugdsubculturen en sociale bewegingen. Cultureel en politiek activisme, experimenteren met leefvormen en stijlkenmerken, gebruik van soft-drugs e.d. vormen daarbinnen
elementen om zich te onderscheiden van hun conventionele leeftijdgenoten. Hun onvrede met het maatschappelijk bestel, de afwijzing van de dominante ideologie, kanaliseert
zich in positieve alternatieven, die niet sporen met de platgetreden banen van hun
milieu bepaald model van de moderne keuze-biografie. Werk, carrière, relatie en kinderen, materiële eisen en zekerheden worden vervangen door een grotere ambiguïteitstolerantie en een sterk geïndividualiseerde invulling van de levensloop. Als ze een relatie
hebben dan met behoud van een individualistische oriëntatie.
Ze ontwikkelen in het verlengde van hun communicatieve competenties eveneens
calculerende competenties in hun omgang met bureaucratische instellingen en ze weten
daarmee hun voordeel te doen (omdefiniëringen, onderhandelingen, laag profiel houden
e.d.).
Voor hen geldt in principe relatie A, maar deze kan worden vervangen door relatie D.
Deviantie is dan, net zo goed als werkloosheid, onderdeel van een alternatieve levensstijl. Voor de minusvariant, die veel dieper in bepaalde vormen van delinquentie (druggebruik, vermogensdelicten) zit, geldt relatie E. Bij hen is de werkloosheid/uitkeringsafhankelijkheid een symptoom van een steeds marginaler wordende positie en ontstaat
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een recidive bevorderende keten. In die zin is deze groep vergelijkbaar met de jonge
mannen van type I.

14.10 Voorlopige conclusies
Ik heb willen laten zien dat, aan de hand van het ontwikkelingssociologisch model, er
onderscheiden samenhangen bestaan tussen typen levensstijlen, levensplannen, de
beleving van de werkloosheid en vormen van delinquentie dan wel de afwezigheid
daarvan. Specifieke omslagmomenten doen zich vooral voor gedurende de overgang van
de secundaire naar de tertiaire socialisatiefase. Te denken valt aan: het al dan niet
herdefiniëren van relevant geachte levensopgaven, het belang van en ondersteuning
door bepaalde netwerken, betekenis van werk en werkloosheid, uitkeringsafhankelijkheid, gezinsidealen en ervaren materiële problemen. De conclusie is dan ook dat op dit
analyseniveau er geen eenduidige relatie bestaat tussen uitkeringspositie en het plegen
van specifieke vormen van delinquentie; de onderzochte groep jongvolwassen mannen
met een uitkering tamelijk heterogeen is samengesteld. De relatie werkloosheid en
criminaliteit laat geen algemene generalisaties toe, maar moet gedifferentieerd worden
voor typen levensstijlen (zie bijvoorbeeld Jankowski, 1991, 1995). Dit neemt niet weg,
dat door de materiële druk van de werkloosheid, het verlies in geloof in een rechtvaardige samenleving, jongeren behorende tot bepaalde, in essentie respectabele, typen (de
typen II en III), na verloop van tijd, het plegen van vermogensdelinquentie dan wel
uitkeringsfraude als een uitweg kunnen beschouwen. Dit niet-legale alternatief kan voor
hen samenhangen met het belang dat ze toekennen aan hun verzorgingspositie; ze definiëren zich vooral als kostwinner met gezinsverantwoordelijkheid. Maar zoals ik heb
laten zien is de overstap van respectabele (wetsgetrouwe) levensstijlen naar een delinquente levensstijl niet een stap die gemakkelijk gezet wordt. Als ’rationele’ oplossing
impliceert een dergelijke overstap naar delinquentie nogal wat psychologische en sociale verliesposten.
In het volgende hoofdstuk wil ik nagaan welke theoretisch-criminologische verklaringsmodellen passen op de in dit onderzoek gevonden samenhangen tussen uitkeringspositie
en (respectabele dan wel deviant/delinquente) oplossingsstrategieën.
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298.

Ook de invloed van werkloosheid op andere factoren, gezondheid, psychisch functioneren,
zelfwaarde, zelfmoord e.d., is een discussiepunt. Ook hier geldt dat als er relaties worden
aangetroffen, de directe invloed moeilijk is te meten. Zo onderzocht Collin Pritchard, een
Brits psychiater, of werkloosheid een belangrijke oorzaak vormt voor zelfdoding bij mannen
(British Journal of Psychiatry, June, 1992). "Het lijkt aannemelijk dat jonge mannen voor wie
het vinden van werk een belangrijk onderdeel is voor het verwerven van een volwassen
identiteit, vatbaar zouden zijn voor de onttakelende gevolgen van werkloosheid. Pritchard
maakte gebruik van de statistieken over de incidentie van suïcide die bijeen zijn gebracht
door de Wereld Gezondheidsorganisatie en van de cijfers over werkloosheid, zoals die
verzameld zijn door de International Labour Organisation. Het blijkt dat in de onderzochte
periode van 1974 tot en met 1988, de zelfmoordcijfers in de meeste landen van de Europese
Gemeenschap significant samenhangen met werkloosheid. Dit geldt zowel voor zelfmoorden
onder jeugdigen als voor de algemene zelfmoordcijfers. [..] Het lijkt er dus op dat werkloosheid economisch en psychisch kwetsbare individuen verder in het moeras kan drukken. De
al vaak beschreven ’depressieve’ reactie op het werkloos zijn eist zijn tol. Er zijn echter
verscheidene redenen om voorzichtig te zijn met deze conclusie. Zo zegt een algemene
tendens nog niet veel over de betrokken individuen. Bovendien blijkt dat in Groot Brittanië
de suïcide onder jeugdigen sterker samenhangt met de algemene werkloosheid dan met de
specifieke jeugdwerkloosheid. Misschien levert het hebben van een werkloze vader, een grote
bijdrage aan de ervaren uitzichtloosheid" (Ad Bergsma, NRC, 9-7-1992; zie verder noot plus
4).

299.

"The relationship between employment and crime is highly complex. The effects of unemployment on crime have not so far been succesfully isolated from a wide range of other
socio-economic factors, such as income distribution and inequality, urban deprivation and
deficits in education (see Tarling, 1982; Box, 1987, Belknap, 1989). What evidence there is
suggests that the relationship between unemployment rates and crime rates is equivocal.
However, at the individual level, particularly amongst young males, there is some evidence
to suggest that boys are more likely to commit offences, particularly property offences,
during periods of unemployment (Farrington, et al., 1986). There are a number of reasons
why unemployment could lead to crime, from lack of income to boredom, demoralisation and
the destabilisation of the family unit. It is known that unemployment can precipitate family
break-up and that this in turn may increase the vulnerability of children within the family to
become delinquent (Lenkowski, 1987). It is also known that criminals are more likely to be
unemployed than non-offenders (Association of Chief Officers of Probation, 1993) and that
unemployed youth are more likely than those in work to hang around the streets and seek
or succumb to opportunities to commit offences (Rutter and Giller, 1983). On balance,
therefore, it would appear that while there is little evidence to support a causal relationship
between unemployment and crime, they are likely to reinforce one another" (Graham en
Bennet, 1995: 42).

300.

Deze controverse heeft nauwe raakvlakken met de gekozen benaderingswijze in theoretisch
en methodisch inzicht. Nog even het onderscheid in structurele en processuele, sociologische
en sociaal-psychologische, terugroepend kan worden gesteld dat de meer structurele benaderingswijzen als de subculturele en strain-theorieën doorgaans wel een relatie vinden en de
sociale controle theorie meestal niet. Empirisch onderzoek zou een definitief uitsluitsel
moeten geven, los van de theoretische argumenten. Zo geeft Hirschi aan: "The primary virtue
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of control theory is not that it relies on conditions that made delinquency possible while
others theories rely on conditions that make delinquency necessary. On the contrary, with
respect to their logical framework, these theories are superior to control theory, and, if they
were as adequate empirically as control theory, we should not hesitate to advocate their
adoption in preference to control theory" (Hirschi, 1969: 29). Facetten van dit debat zijn: de
aard van de menselijke natuur, gedetermineerdheid versus vrije wil, etiologie versus epidemiologie, structuur versus ’agency’. Ook self-report studies, die al meer dan dertig jaar zijn
uitgevoerd, hebben geen definitief antwoord opgeleverd. "Perhaps the most interesting, and
controversial, relationship in the self-report literature concerns social class. Many self-report
studies have found no difference in the criminal involvement among youngsters in the lower,
middle, or upper class (Tittle et al., 1978). There is dispute on this matter, however, since
some studies have reported class differences (with lower-class respondents reporting greater
criminal involvement than middle- or upper-class respondents. Most studies, however, have
failed to find such a relationship (Braithewaite, 1981). Reviews of self-report studies have
found that they more often obtain information on minor than major offenses. One such
review concluded that when the seriousness of crime is taken into account, there is a relationship between social class and criminality; lower-class respondents are more likely to have
committed a serious crime than middle- or upper-class respondents (Hindelang et al., 1981).
The apparent lack of relationship between social class and delinquency, then appears to be
related to the seriousness of the crime asked about on the self-report surveys" (Meier, 1989:
73).
301.

Hoewel met criminaliteit hier vooral vermogensmisdrijven worden bedoeld (instrumentele
criminaliteit, verwervingscriminaliteit) kan werkloosheid (dan wel een lage klassepositie of
de aanwezigheid van de beleving van maatschappelijke ongelijkheid) ook in relatie staan met
geweldsmisdrijven (de ’hidden injuries of class’ van Sennet en Cobb, 1972). Enerzijds zijn
er vermogensmisdrijven met een (strategisch) geweldskarakter (berovingen, overvallen), maar
anderzijds zijn er ook meer pure geweldsmisdrijven als mishandeling, doodslag en moord.
De relatie geweld en werkloosheid is door mij niet verder onderzocht, alhoewel we bij de
verschillende typen levensstijlen hebben gezien dat in de meer marginale levensstijlen (type
I en type III) en bij de levensstijl met vrije-tijdsdelinquentie (type III) in het repertoire van
delicten regelmatig opduikt. Geweldscriminaliteit kan meerdere betekenissen en doelen
hebben, ondermeer: relationeel geweld (tussen partners, bekenden), bijvoorbeeld kinder- en
vrouwenmishandeling, vetes tussen gezins- of familieleden; status- en groepsgeweld van
jongeren in functie van sensatiezoeken, handhaving van een macho-reputatie, mannelijke
identiteit en groepsloyaliteit; onmachtgeweld, het afreageren van frustraties, eventueel verplaatst naar een indirect slachtoffer; cultureel geweld, bijvoorbeeld de verdediging van eer;
geweld om conflicten op te lossen; vergeldingsgeweld (wraak), een omkering van slachtoffer
naar dader; angstgeweld, het als eerste beginnen in een bedreigende situatie; afgunstgeweld,
iemand iets niet gunnen (vaak in combinatie met vernielingen). Alcohol kan bij meerdere
vormen een aanjagende factor zijn. Verder kan men nog de relatie geweld en seksualiteit,
aanranding en verkrachting, nemen of de relatie geweld en persoonlijkheidsstoornis. Dit
onderzoek laat niet toe geweldsdelicten verder te analyseren, maar men kan zich voorstellen
dat in de relatie werkloosheid - geweld, geweld soms een directe, maar vaker nog een indirecte uitkomst is.
Gurr (1981) stelde vast ".. the correlational studies of the twentieth-century crime trends
suggest that socio-economic change is an underlying but indirect source of variation in
violent crime. The dynamics differ so greatly from one period, place and social group to
another, however, that we must conclude that contextual and intervening variables determine
the specific effect of change" (Gurr, 1981: 332).
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Uit de samenvatting van het recente onderzoek van Oliver (1995) blijkt, als een soort contrapunt, dat hij een duidelijke en rechtstreekse relatie ziet tussen sociaal-economische en gezinsachtergronden en de stijging van geweld tegen personen. Zijn onderzoek toetst ".. the hypothesis that inequality is a direct and immediate cause of violent behavior in young men of
low income, and that it also has an indirect effect through parenting received. U.K. crime
statistics for the years 1987 through 1994 are analyzed to isolate the role of inequality in the
40% rise in male juvenile violence during this period. The major causes of violence are
income inequality combined with false hopes for equal opportunities, lack of welfare support
for the disadvantaged, and poor job quality. These conditions have characterized Great
Britain since 1979 and have coincided with the unprecedented rise in violent crime since
1987. Although business cycle variations and changes in violent crime reporting may have
accounted for a small portion of the post-1987 increase, these are insignificant in comparison
with the medium-term factor of government economic and social policies adopted during the
1980s. These politically conservative policies produced an increase in low income families,
which in turn caused the rise in juvenile violence after 1987; and they created a winner-loser
culture that may also have encouraged young men to react to the new inequality in a violent
manner" (Samenvatting Oliver (1995) in: Criminal Justice Abstracts, 1996, (2), nummer
0491-28: 212).
302.

Als het economisch motief het belangrijkst is dan is vermogenscriminaliteit vooral economische criminaliteit. In het besluitvormingsproces om economische criminaliteit te plegen
onderscheidt Jankowski volgende fasen. "In the area of economic crime, the process begins
when individuals assess the material condition in which they live. They then decide that the
condition (or a perceived threat to worsen the condition) is neither desirable nor acceptable.
Next, they make a commitment to pursue a strategy to alleviate this condition. Here the goal
can be variable. .. (S)ome may want only to maintain their present condition (or prevent it
from worsening); others may be want to experience some recreation that their condition does
not afford; still others may want to escape the present condition through socioeconomic
mobility. Their next step is to rationalize the commission of a criminal act (Matza 1990;
Matza en Sykes 1957: 664-670). They then formulate a general strategy, deciding on the
resources (which can include weapons) necessary to be succesful and the tactics to be employed. Finally, they commit the criminal act itself when the benefits of the specific situation
(targeted opportunity) seem to outweigh the risks" (Jankowski, 1995: 92).

303.

"There has always been some debate about the relationship of inequality to crime, but the
major problem has been assessing this relationship. More often than not, inferential statistics
are used in much the same manner as epidemiological studies of disease or related kind of
problems. Using aggregate statistics is simply not adequate; there may be more subtle causal
processes that such methods have difficulty discerning. In addition, even when a relationship
is found using aggregated data, the etiology, characteristics, and behavior associated with that
relationship cannot be specifically detailed or easily understood. In order to provide such
specifications, more closely focused research is needed. In sociology this research will often
need to be ethnographic" (Heimer, 1995: 93). Als ’second best’ heb ik gekozen voor de
kwalitatieve methode van open interviews. Ik heb dus geen veldwaarnemingen gedaan, maar
de (levens)verhalen van de geïnterviewden en hun verklaringen als uitgangspunt genomen.

304.

"Volgens Ranulf (1964) is de behoefte om delinquenten zwaar te straffen het sterkste onder
bevolkingsgroepen die zich bedreigd voelen en/of zichzelf in de strijd om het dagelijkse
bestaan het meeste moeten ontzeggen. Dit zouden in Westerse samenlevingen bijvoorbeeld
leden van de lagere middenklassen zijn" (Van Dijk et al., 1995: 3). Gelet op het electorale
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belang van deze groep wordt de roep om een punitiever beleid door de overheid overgenomen en komt criminaliteit hoog op de politieke agenda te staan.
305.

Recentelijk (januari 1996) is door het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie) door Van Netburg een literatuuronderzoek gepubliceerd naar "Arbeidsmarktpositie van ex-gedetineerden. In Nederland, andere Europese landen
en de Verenigde Staten" over de afgelopen tien jaar. In de Conclusies worden vier fasen
onderscheiden: arbeidspositie vóór detentie; arbeidstoeleiding in detentie; arbeidstoeleiding
na detentie; en arbeidspositie na detentie. Als ik de conclusies Van Netburg citeer en me
beperk tot de arbeidspositie vóór en na detentie dan blijkt:
"Arbeidspositie vóór detentie
In het kader van deze literatuurverkenning is in binnen- en buitenlandse publikaties gezocht
naar informatie over de arbeidspositie van ex-gedetineerden. Om een duidelijk beeld te
krijgen is ook gekeken naar de achtergronden van deze groep voordat zij in detentie gingen.
Het beeld dat daaruit naar voren komt, stemt niet tot vrolijkheid. In het algemeen zijn de
volgende kenmerken van toepassing: - meer dan de helft is jonger dan 30 jaar; - tussen de
60% en 80% is ongeschoold of heeft de middelbare school niet afgerond; - gemiddeld 50%
kan niet of nauwelijks lezen en schrijven; - tussen de 40% en 75% is werkloos, heeft nauwelijks werkervaring of heeft korte ervaring in veelvuldig wisselend werk.
Andere sociaal-economische kenmerken binnen deze groep zijn: alcohol- en/of drugsproblemen, financiële problemen (schulden), gezins- en relatieproblemen, huisvestingsproblemen
en gezondheidsproblemen. Daarnaast worden psychische problemen geconstateerd zoals:
negatief zelfbeeld, gebrek aan zelfvertrouwen en geringe (arbeids)motivatie. In het strafproces
blijkt volgens vele onderzoeken werkloosheid van verdachten een negatieve rol te spelen bij
de straftoemeting. Zij krijgen eerder een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf opgelegd dan
verdachten met een baan. Dit heeft weer tot gevolg dat een meerderheid van de gedetineerden werkloos was vóór detentie. Degenen die wel werk hebben, worden vaak als gevolg van
detentie werkloos. Een ander negatief effect is dat eventuele sociale uitkeringen in veel
gevallen tijdens detentie worden stopgezet. De negatieve spiraal (door o.a. werkloosheid)
waarin vele delinquenten zich toch al bevinden, wordt in detentie voortgezet. [..]
Arbeidspositie na detentie
Wat is nu in zijn algemeenheid te zeggen over de arbeidspositie van ex-gedetineerden; met
name de invloed van het al of niet hebben van werk op recidive? Uit het voorgaande blijkt
dat de sociaal-economische positie (w.o. de arbeidspositie) van de meeste ex-gedetineerden
al vóór de detentie slecht is. Na detentie is de arbeidspositie nog slechter door het strafblad
en door evt. ontslag vanwege detentie. Uit onderzoek onder gedetineerden blijkt dat men
weinig verwachtingen heeft, maar dat zij het vinden van betaald werk het belangrijkste
vinden. Er blijkt echter nauwelijks animo te zijn om na vrijlating een (beroeps)opleiding of
cursus te gaan volgen. Financieel is er meestal geen of weinig armslag door schulden en
stopzetting van uitkering(en). Werkloosheid met als gevolg gebrek aan een regelmatig inkomen verhoogt de kans op recidive van ex-gedetineerden. Bovendien spelen de overige sociaal-economische en psychologische problemen een niet te onderschatten rol. Er blijkt echter
weinig onderzoek te zijn naar de invloed van werk op recidive van ex-gedetineerden. Uit
enkele cijfers van de reclassering blijkt dat gemiddeld ruim 50% tot 80% van de cliënten
werkloos of arbeidsongeschikt is. Een derde van de ex-gedetineerden blijkt volgens een
nationaal Engels onderzoek binnen twee jaar na vrijlating te recidiveren. Ander Engels
onderzoek toont aan dat weinig werkgevers bereid zijn ex-gedetineerden aan te nemen omdat
ze weinig werkervaring hebben en als een risico worden beschouwd. Werkgevers die wel exgedetineerden als werknemer aannemen zijn meestal (82%) tevreden over de arbeidsprestatie.
Dit laatste pleit ervoor om veel en intensieve inspanning te verrichten om ex-gedetineerden
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aan een baan te helpen. Een goede samenwerking tussen gevangenisautoriteiten, reclassering,
arbeidsvoorziening, Ministerie van Werkgelegenheid en ’last but not least’ potentiële werkgevers lijkt van groot belang om althans een deel van deze als onbemiddelbaar beschouwde
groep een positieve toekomst te bieden" (Van Netburg, 1996: 37, 39; zie verder J. Janssen,
1995).
306.

"Baanloosheid verhoogt de kans op geregistreerde criminaliteit - het type criminaliteit waaraan publiek en politiek momenteel zo onevenredig veel aandacht besteden - in aanzienlijke
mate. Dat die relatie vooral in de geregistreerde criminaliteit tot uiting komt, spreekt vanzelf.
Voor de gemarginaliseerde bevolkingsgroepen zijn de risicoloze witte-boordendelicten nu
eenmaal niet of nauwelijks beschikbaar. De delinquenten onder hen zullen zich moeten
behelpen met wat men de risico-criminaliteit zou kunnen noemen. Maar, inhoudelijk gezien
blijft het geconstateerde verband weerbarstig. Uiteindelijk blijken ook verreweg de meeste
baanlozen zich immers keurig aan de wet houden. Er moet meer aan de hand zijn. Het ligt
voor de hand te veronderstellen dat baanloosheid de kans op risico-criminaliteit vooral
vergroot in subgroepen van gemarginaliseerden, waar de bodem als het ware al rijp is"
(Jongman et al., 1991: 38-39).

307.

"Volgens Jongman (1982, 1988) bestaat er een onmiskenbaar positief verband tussen werkloosheid en criminaliteit. Dit positieve verband wordt op macro-niveau nagerekend door
Beijers (1993). Deze bevestigt de positieve samenhang tussen werkloosheid en (vermogens)delicten, maar uit zijn twijfels over de causale relatie tussen beide. Van Dijk (1991)
concludeert uit zijn overzicht van de empirische evidentie op basis van tijdreeksenanalyse dat
de relatie tussen werkloosheid en criminaliteit in Europese onderzoekingen niet altijd even
sterk naar voren komt, met als opvallende uitzondering de Nederlandse studie van Van
Tulder (1985). In Amerikaanse studies wordt vaker dan in de Europese gevonden dat hoge
werkloosheidscijfers en hoge criminaliteitscijfers samengaan (zie Freeman, 1983; Belknap,
1989)" (Theeuwese en Van Velthoven, 1994: 43).

308.

Een voorbeeld is het onderzoek van Theeuwes en Van Velthoven (Een economische visie op
de ontwikkeling van de criminaliteit, 1994), en de reactie daarop van Dijksterhuis en Timmerman, 1995. In hun Conclusie schrijven Dijksterhuis en Timmerman: "... het ... zal duidelijk zijn dat de uitgevoerde tijdreeksanalyses naar ons oordeel grote vraagtekens oproepen.
Dit komt door een te summiere theoretische inbedding, een aanvechtbare operationalisatie
van de begrippen, een te kritiekloos hanteren van beschikbare gegevens en het nalaten van
pogingen om de samenhangen tussen de onafhankelijke variabelen te onderzoeken" (Dijksterhuis en Timmerman, 1995: 107; zie voor de repliek: Theeuwes en Van Velthoven, 1995).
Land et al. (1995) merken over hun onderzoek het volgende op. "We noted that the accumulation of research findings has demonstrated the complex and multifaceted nature of the
general U-C relationship. The present study has focused on the temporal aspects of this
relationship. Several conclusions are warranted. First, given the annual time-series properties
of the unemployment and crime rates studies herein, the forms of the regresion analysis
specified by Cantor and Land (1985) are statistically acceptable. Second, with annual time
series extending from 1946 through 1990, these models remain succesful in identifying and
estimating both the negative (crime opportunity) and positive (crime motivation) effects
postulated by Cantor and Land (1985). Third, other related research demonstrates that these
effects (1) are evident across age- and race-specific population categories; (2) are not mediated by imprisonment/general deterrence processes; (3) are generally consistent with evidence
from microlevel studies; and (4) are consonant with studies based on monthly unemployment
and crime rate time series. In brief, the pattern of effects of unemployment levels and fluc-
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tuations postulated by Cantor and Land (1985) has substantial empirical support for some
Index crime rates. Future research should document more fully the intervening mechanisms
for these effects and what, if any, portions to attribute to imprisonment/deterrence and/or
other mechanisms. Variation in these effects across different categories of crime also requires
explanation" (Land et al, 1995: 77). Uit het onderzoek van Cantor en Land (1987) bleek
verder dat ".. the contemporaneous effect of personal unemployment status on criminal
involvement found in microstudies appears to occur primarily for crimes of theft and burglary
and primarily for teenagers and young adults. They also noted that these individuals are least
likely to be cushioned by the availability of government unemployment benefits and social
aid mechanisms cited by Cantor and Land (1985)" (Land et al., ibid.: 76-77).
309.

Zo stelden Collins en Weatherburn nog recentelijk dat: "Hoewel werkloosheid vaker geassocieerd wordt met een stijging dan met een daling van de criminaliteit blijkt uit onderzoek
dat een sterke samenhang tussen werkloosheid en criminaliteit ontbreekt. Dit artikel beschrijft
een model dat de stijging van de criminaliteit nagaat wanneer hetzij de aanvang hetzij de
lengte van de criminele carrière wijzigingen ondergaat. Zelfs bij een aanzienlijke stijging van
de werkloosheid laat het model slechts een geringe stijging van criminele activiteiten zien.
Hiermee zou een mogelijke verklaring kunnen zijn gegeven voor het feit dat zoveel onderzoeken geen verband aanwijzen tussen werkloosheid en criminaliteit. Met literatuuropgave"
(In: Justitiële Verkenningen, 1996, (5): 111).

310.

Fineman (1990) noemt als onderzoekers, die slechts geringe samenhang tussen werkloosheid
en criminaliteit vinden: Carr-Hill en Stern, 1979; Wilson en Herrnstein, 1985. Onderzoekers,
die wel een relatie aantreffen zijn: Thornberry en Christenson, 1984; Bottomley en Pease,
1986; Duster, 1987.
Box vat op basis van uitgebreid literatuuronderzoek de resultaten als volgt samen: "The
relationship between overall unemployment and crime is inconsistent, even when victimisation survey data are used as the measure of crime... On balance the weight of existing research
supports there being a weak but none the less significant causal relationship. However,
properly targeted research on young males, particularly those from disadvantaged ethnic groups, which considers both the meaning and duration of unemployment, as well as measuring
crime through self-reported techniques, and relating this to periods after being made unemployed, is the only way of settling this issue" (Box, 1987: 96-97).

311.

"For youths who found employment soon after leaving school, there was little difference in
their crime rate; for those who had periods of unemployment, more crimes for material gain
were clearly in evidence. Farrington et al. also throw important light on the conclusion from
correlational studies that not everyone who is made unemployed will be propelled into crime;
but it did influence those with low-income, low intelligence, and neglectful parents, from
large households and poor housing. In other words, unemployment had the greatest criminal
effect on those already at risk. Farrington et al. are cautious in their conclusions, but venture
tot suggest that decreases in youth unemployment might have benefits in reducing crime"
(Fineman, ibid.: 94-95).

312.

"... much crime and delinquency can be seen as more-or-less isolated time-bound events (or
brief series of events) that occur in the transition from childhood to and through asolescence,
and that more or less cease during the actual transition from adolescence to adulthood. Yet
we still know very little about the dynamics of termination of offending during the late
teenage years and how this desistance is influenced by particular life events marking the
transition from adolescence to adulthood, such as marriage, employment, college, joining the
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military, leaving the neighborhood, or finding new friends. [..] Both crosssectional and
longitudinal research are needed to further explicate the manner in which the adolescence-toadulthood phase molds the characteristics and behaviors of individuals, and how this molding
is affected by the changes in social expectation, the roles the individuals play, the situations
they encounter, the individuals who become significant others to them, and the subjective
meanings attached to all these changes" (Steffensmeier en Allan, 1995: 113).
313.

Niet alleen de werkloosheid van de dader zelf, maar ook het betrekken van de werkloosheidsgeschiedenis van het gezin van herkomst als generatie-effect zou in nieuw onderzoek een
verfijning kunnen betekenen. Vooronderstelling daarbij is, dat de maatschappelijke kwetsbaarheid dan als het ware van de oude aan de nieuwe generatie wordt doorgegeven (zie bijvoorbeeld Angenent, 1991: 193-194; Vettenburg et al., 1983, 1984). Uit het onderzoek van
Batenburg, Smeenk en Ultee is ondermeer gebleken dat: "... tot op zekere hoogte, iemands
kans op werk niet alleen afhangt van iemands laatste beroepsklasse, maar ook van de klasse
van iemands vader. Werkloosheid is in sterke mate sociaal bepaald" (1995: 277).

314.

Terpsta stelt evenwel dat deze processen voor nieuwbouwwijken niet hoeven op te gaan. "In
afwijking van de analyse van Wilson (1987) over het ontstaan van een onderklasse en een
armoedecultuur in de grote steden van de Verenigde Staten, S.M.) gaan deze verschijnselen
(cumulatie van achterstanden en problemen als gevolg van omvangrijke en blijvende werkloosheid, een sociaal isolement tot de dominante samenleving waarbinnen verschijnselen als
werkloosheid en uitkeringsafhankelijkheid tamelijk geaccepteerd zijn, S.M.) echter niet gepaard met fragmentatie van sociale verbanden en met desorganisatie van de buurt. Integendeel, de wijk kent een hechte sociale organisatie, waarin sporen van vroegere volks- of
arbeidersbuurten met hun eigen subcultuur nog duidelijk herkenbaar zijn en waarin op meerdere wijzen het hechte verband wordt bestendigd. Er is geen sprake van desorganisatie en
fatalisme, maar eerder van vitaliteit, die weliswaar leidt tot praktijken die maatschappelijk
weinig aanvaard zijn. Terwijl in de beschrijving van Anderiesen en Reijndorp (1989) een
duidelijke tendens tot heterogeniteit in de bevolkingssamenstelling van de oude stadswijken
naar voren komt, is in deze nieuwbouwwijk sprake van een ontwikkeling naar een tamelijk
homogene bevolking. De nieuwe heterogeniteit in de oude stadswijken hangt samen met het
verschijnsel dat deze voor sommige categorieën (ondanks mogelijke nadelen) een aantrekkelijk woon- en leefmilieu bieden (zie ook Anderiesen en Reijndorp 1990)" (Terpstra, 1996:
220-221).

315.

"The balance of the evidence seems tot indicate that unemployment is indeed a factor which
affects the likelihood of offending, but it is only one of a number of factors and it necessary
tot specify the conditions in which the relationship is observed. Exactly how unemployment
interacts with other factors is little understood as yet. Future research should place perhaps
more emphasis on the study of such interactions. Meanwhile there is insufficient consistent
evidence tot favour any one theory about how unemployment may be related tot crime"
(Crow et al., 1989: 5-6).

316.

Gegeven de doelstelling van dit onderzoek, het kwalitatief ’toetsen’ van theoretisch afgeleide
verklaringen, is het niet kunnen schatten van beschrijvende statistieken als percentages en
proportionele verdelingen voor een grotere populatie met in veel opzichten onbekende kenmerken, niet al te bezwaarlijk. Het niet kunnen bepalen van de representativiteit en de
betekenis van non-response, vloeit uit deze werkwijze voort (cf. Zetterberg, 1954/1965: 128130).
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317.

Daarmee sluit ik aan bij Weber. In Wirtschaft und Gesellschaft (1922/1964) omschrijft Weber
een motief als: ".. ein Sinnzusammenhang, welcher dem Handelnde selbst oder dem Beobachtenden als sinnhafter "Grund" eines Verhaltens erscheint" (Weber, 1964: 288). Zie voor een
verdere uitwerking van Weber en andere voorlopers als Schutz, Dewey en Burke de meer
uitgewerkte visies van Mills. In het bekende artikel ’Situated actions and vocabularies of
motive’ stelt Mills "What is reason for one man is rationalization for another. The variable
is the accepted vocabulary of motives, the ultimates of discourse, of each man’s dominant
group about whose opinion he cares" (Mills, 1940: 910). Zie verder: Peters, Scott en Lyman,
Blum en McHugh in: Maso, 1984: 80 e.v.

318.

"It means recognizing the reality of a criminal’s life (as distinguished from the mass-media
image of that life), which is that he isn’t a criminal twenty-four hours a day and behaves
most of the time just like anyone else from his class and ethnic background" (Polsky, 1971:
130-131).

319.

De geschetste relaties waarvan ik uitga, kunnen nog worden uitgebreid met andere mogelijke
samenhangen. Het bepalen van causaliteit, onder de voorwaarde van een empirisch verband
is meestal gemodelleerd op de klassieke criteria van Hume. Voorbeeld daarvan is temporaliteit in de keten van oorzaak en gevolg - variabele A gaat altijd vooraf aan B; het voorbeeld
van constante conjunctie - wanneer er sprake is van variabele A, dan altijd variabele B; en
het voorbeeld van invloedssamenhang (’continguity of influence’) -een plausibel mechanisme
verbindt variabele A met variabele B. De vraag is of in kwalitatief onderzoek op vergelijkbare wijze gesproken kan worden van causale relaties. De mogelijkheid daarvan wordt zowel
betwist door kwantitatieve, positivistisch ingestelde onderzoekers - alleen in gecontroleerde
kwantitatieve experimenten is dat mogelijk - als door kwalitatieve onderzoekers - causaliteit
is een onwerkbaar concept in het verklaren van menselijk gedrag; mensen zijn geen biljartballen (Huberman en Miles, 1984: 434). Het model van Hume gaat uit van een tweetal
variabelen en is in die zin te zien als mono-causaal. Meestal is er evenwel sprake van multiple causaliteit of ’causal multiplexity’ (Huberman en Miles, ibid.: 434), waarin sprake is van
gezamenlijke en reciproke invloeden van meerdere variabelen in contexten van lokale netwerken. Het zoeken naar causale verklaringen is dan ook vaak een analyse in retrospectief opzicht, waarin de samenhang tussen deel en geheel verduidelijkt wordt. Een dergelijke verklaring sluit aan bij de alledaagse causale vragen als: Onder welke voorwaarden doet een fenomeen zich voor? Wat bewerkstelligt zijn optreden? Onder welke omstandigheden is het
waarschijnlijk dat het zich als uitkomst voordoet? Welke factoren bepalen de variatie van het
fenomeen? Wanneer is het afwezig en wanneer is het aanwezig? (zie Lofland en Lofland,
1984, geciteerd in Huberman en Miles, ibid.: 434). Causale verklaringen moeten geen unieke
verklaringen zijn - alleen toepasbaar in enkelvoudige gevallen - maar moeten generaliseerbaar
(dan wel specificeerbaar of reviseerbaar) zijn naar andere gevallen, bijvoorbeeld door het proces van analytische inductie. Dat houdt in dat de analyse van een concreet geval naar een
hoger abstractieniveau (’more abstract common characteristics’) wordt getild (Denzin, 1989).
Daarbij is het gevaar aanwezig dat ".. multiple cases will be analyzed at high levels of
inference, aggregating out the local webs of causality and ending with a smoothed set of
generalizations that may not apply to a single case. This happens more often than we care
tot remember. The tension here is that of reconciling the particular and the universal: reconciling an individual case’s uniqueness with the need to understand generic processes at work
across cases (Silverstein, 1988). Silverstein argues that each individual has a specific history which we discard at our peril - but it is a history contained within the general principles that
influence its development. Similarly, Noblit and Hare (1983) make a strong case for preserving uniqueness, yet also making comparisons (Noblit & Hare, 1988)" (Huberman en Miles,
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ibid.: 435). De bedoeling is te komen tot meer inzichten in de interactie-effecten van de
verschillende ’predictors’. "That, in turn, would surface recurrent patterns, "families" or
"clusters" of cases with characteristic configurations. As Ragin (1987) notes, such a caseoriented approach looks at each entity, then teases out configurations within each case and
subjects them to comparative analysis. In these comparisons (of smaller number of cases),
underlying similarities and systematic associations are sought out with regard to the main
outcome variable. From there, a more explanatory model can be explicated, at least for the
cases under study" (Huberman en Miles, ibid.: 436).
Volgens Swierstra (1990), zich daarbij baserend op Clayton en Tuchfield (1982: 156), moet,
als er sprake wil zijn van causaliteit, voldaan zijn aan drie welbekende criteria: a) er moet
sprake zijn van eens statistisch verband; b) de veronderstelde oorzaak moet het veronderstelde gevolg in de tijd voorafgaan; c) beide mogen niet door een derde factor worden veroorzaakt, ofwel het mag geen schijnverband zijn (Swierstra, 1990: 50 e.v.). Statistische verbanden kunnen door opzet van dit onderzoek niet aangetoond worden; ook uit de literatuur
blijkt dat, hoewel meer recente uitkomsten laten zien dat er een duidelijke en positieve
samenhang bestaat tussen werkloosheid en (vermogens)delinquentie, het verband niet eenduidig gestaafd kan worden. Gelet op de ’opgroeicriminaliteit’ (leeftijdgebonden criminaliteit)
plegen de meeste jongeren in hun adolescentieperiode incidenteel wel eens kleine delicten.
Deze ’kruimel’delicten hebben voor de onderzoeksvraag te weinig scheidend vermogen. De
sequentie fenomeen A (delinquentie) en fenomeen A (werkloosheid) kan binnen het levensloopperspectief door verschillende ’begin’leeftijden niet in een universeel patroon geduid
worden. Daarvoor moet een meer longitudinale (prospectieve) opzet eventueel uitkomst
bieden. Etiologische differentiaties, het kijken naar verschillendsoortige achter- en ontstaansgronden op basis van onderscheiden typen levensstijlen, maken hetevenwel mogelijk om
naast de strikte monocausale (determinerende) relatie ook te kijken naar meer overkoepelende
werkingssferen tussen beide fenomenen, waarbinnen oorzaak en gevolg afwisselen optreden
en tevens elkaar versterkende processen zichtbaar worden gemaakt (Swierstra, ibid.). Werkloosheid en delinquentie moeten dan niet nominaal (te strikt als meetbare variabele) worden
gedefinieerd maar als relationele, dynamische, intersubjectief betekenisvolle begrippen, die
in elkaar grijpen door structurele en structurerende invloeden op zowel maatschappelijk als
op leefwereld-niveau.
Wanneer men nu uitgaat van de voor dit onderzoek relevante fenomenen (variabelen) A
(werkloosheid) en B (delinquentie) dan zijn er allerlei mogelijke samenhangen voorstelbaar.
Vraag daarbij is welke status de fenomenen (variabelen) hebben binnen het hierboven geschetste model, waarin een theoretisch meer brede, maar logisch meer ingeperkte inkadering
om de empirische geldigheid strijden. Is werkloosheid de veroorzaker van delinquentie (het
gevolg); is delinquentie de veroorzaker van werkloosheid (het gevolg); zijn beide verschijnselen onafhankelijk van elkaar (geen relatie) of is de relatie indirect aanwezig door het optreden
van een ander (onderliggend of overkoepelend derde) fenomeen?
Meer schematisch kan ik dan volgende patronen - ’causale’ modellen - onderscheiden:
A --/-- B In dit geval is er sprake van een ’negative case’. Er is geen relatie vast te stellen
tussen werkloosheid en delinquentie.
A ----> B Hier is sprake van een mono-causale relatie waarin A (werkloosheid) logisch
(in de tijd) vooraf gaat aan B (delinquentie).
B ----> A
Deze relatie is een inverse van de vorige. Nu gaat delinquentie vooraf aan
werkloosheid.
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A <===> B Deze relatie is wederkerig; er is sprake van ’co-occurence’. Veranderingen in
en invloeden op de relatie zijn wederzijds afhankelijk, bijvoorbeeld lengte van de werkloosheid en frequentie van gepleegde delicten.
A ---> B of B---> A of B <====> A
^
I E
In deze voorbeelden is sprake van interveniërende variabelen en multiple causaliteit. Een
andere factor is noodzakelijk om de relatie tot stand te brengen. In het eerste voorbeeld is
er pas sprake van een relatie tussen werkloosheid en delinquentie als er voldaan is aan I, zeg
kostwinnersfunctie, en eventueel E, zeg uitzichtloze schuldsituatie. In dergelijke gevallen is
te zien dat de logische combinatie van fenomenen een contextuele inbedding krijgt door het
specificeren van additionele voorwaarden.
A ---> B of B---> A of A <====> B
I I
\C/
of E..
Deze modellen zijn nog complexer van aard doordat de interveniërende factor(en) C, E enz.
in combinatie met de eerste variabele en een tijdsverloop gezamenlijk doorwerken naar de
tweede variabele. Als voorbeeld: Werkloosheid leidt tot verveling, verveling tot druggebruik,
druggebruik wordt verslavend en leidt tot continuering van de werkloosheid, de verslaving
moet gefinancierd worden met als gevolg delinquentie.
Omdat in dit onderzoek causaliteit vooral wordt gezocht in betekenisvolle (en complexe)
samenhangen in de tijd maak ik voor de vervolganalyse slechts gebruik van de eerste vijf
modellen. Het proceskarakter kan daarmee voldoende gespecificeerd en toegelicht worden.
Deze exercitie wil slechts duidelijk maken dat het mathematisch afbeelden van de werkelijkheid nogal complex kan worden, met name als er gebruik wordt gemaakt van contextuele
variaties. Mijn bedoeling is vooral bepaalde patronen zichtbaar te maken zoals die zich
empirisch bij onze respondenten voordoen. "Fundamentally, we think that social phenomena
exist not only in the mind, but in the objective world as well, and that there are some lawful,
reasonably stable relationships tot be found among them. The lawfulness comes from the
sequences and the regularities that link phenomena together; it is from these that we derive
the constructs that account for individual and social life. This stance acknowledges the
historical and social nature of knowledge, along with the meaning making at the center of
phenemenological experience (Packer & Addison, 1989; Polkinghorne, 1988). Our aim is to
"transcend" these processes by carefully constructing explanations that can account for them
in plausible ways. Thus transcendental realism calls both for causal explanation and for the
evidence to show that each entity or event is an instance of that explanation. So there is a
need not only for an explanatory structure, but also for a careful descriptive account of each
particular configuration. This is one reason we and others have tilted toward more descriptive
yet also more inductive methods of study" (Huberman en Miles, ibid.: 429.
320.

Jongman stelde recentelijk dezelfde vraag. "Voor deze beide categorieën (jeugdigen, die na
hun schoolopleiding niet aan het werk komen; personen, die reeds een betaalde baan hebben
gehad, in hun jeugd met de politie in aanraking zijn geweest en later, na het verliezen van
de betaalde baan, weer terugvallen in crimineel gedrag, S.M.) zou dus gelden dat baanloosheid vooral recidive bevorderend werkt. De derde categorie is het meest interessant. Mensen,
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die niets noemenswaard op hun kerfstok hebben en tijdens hun baanloosheid voor het eerst
het criminele pad opgaan. Bestaan ze zelf wel? Op grond van ons theoretisch model (sterkere
motivaties, zwakkere bindingen in het maatschappelijk domein) moeten ze voorkomen. (..)
Zij zijn een speciaal en dan kwalitatief onderzoek waard. In een wat cynische zin zouden zij
wel eens de ’mooiste’ toets op de veronderstelde criminogene werking van de baanloosheid
kunnen vormen" (Jongman et al., 1991: 39).
321.

Door het gebruik van ideaal-typen wordt gepoogd de externe validiteit te vergroten. "..
looking at multiple actors in multiple settings enhances generalizability; the key processes,
constructs, and explanations in play can be tested in several different configurations. And
each configuration can be considered a replication of the process or question under study.
Multiple cases also identify configurations (of actors, of working arrangements, of causal
influences) that hold in some setting but not in others. We thus come out with distinct
"clusters" or "families" of cases" (Huberman en Miles, 1994: 435). Ook voor mijn ’crosssample’ onderzoek geldt: ".. the issue is not so much the quest for conventional generalizability, but rather an understanding of the conditions under which a particular finding appears
and operates: how, where, when, and why it carries on as it does. Multiple cases are especially important as "comparison groups" (Glaser & Strauss, 1970); they also permit a "replication" strategy (Yin, 1991), where single-case findings are successively tested in a following
series of cases. When multiple cases are carefully ordered along a key dimension, powerful
explanations are more likely (see Eisenhardt, 1989b, for a compelling example)" (Huberman
en Miles, ibid.: 441).

Hoofdstuk 15

De relatie werkloosheid en delinquentie: een
vergelijking tussen de aannames van het
strain-, sociale controle en het subculturele
perspectief, Britse cultuurstudies en de resultaten van discoursanalyse

15.1 Inleiding
Levensstijlen kunnen worden gezien als de uitkomsten van interacties tussen groepsdenken — discoursen — en groepshandelen — sociale praktijken. Wil men het handelen
van homogene groepen, ondermeer gebaseerd op gedeelde maatschappelijke posities,
gemeenschappelijke subculturen, collectieve en cruciale sociale ervaringen, kunnen
begrijpen dan is het noodzakelijk inzicht te krijgen in hun denkpatronen, hun funderingen in de leefwereld, hun probleemdefinities en de wijzen waarop deze in de tijd
transformeren. Je zou kunnen zeggen dat het nu niet meer gaat om (de alledaagse beschrijving) van discoursen van onderscheiden categorieën jongeren, maar om de sociologische interpretatie van discoursen over categorieën jongeren. Deze interpretatiestap
is met name gericht op het analyseren van het complex van organiserende principes —
deze zijn immers constituerend voor specifieke handelingstructuren — en wordt ook
wel discoursanalyse genoemd. In deel II is daartoe reeds een eerste aanzet gegeven.
De ’hamvraag’ is nu of het levensstijlenproject een zekere meerwaarde heeft, bijvoorbeeld door het kunnen interpreteren van bepaalde typegebonden oplossingsstrategieën,
of dat deze benadering niet meer is dan een modieuze herformulering van reeds bestaande theorieën. Daartoe zullen de verschillende theoretische perspectieven (ook
aangeduid als benaderingen, stromingen, theorieën) — strain, sociale controle en (sub)culturele — toegespitst worden op de relatie werkloosheid en criminaliteit. Vervolgens
wordt dan geanalyseerd hoe en op welke wijze deze theoretische perspectieven aansluiten bij de resultaten van de discoursanalyses. Deze typegewijze vergelijking naar de
onderzoeksvraag, de relatie tussen werkloosheid en oplossingsstrategieën, moet duidelijk
maken welke criminologische verklaring per levensstijl theoretisch de meeste zeggingskracht heeft. Dit laatste kan worden gezien als een vorm van meta-analyse. Kort samengevat gaat het derhalve om de volgende drie ’stappen’: (1) de samenvatting van een
aantal criminologische theorieën; (2) hun relevantie (verklaringskracht) voor de relatie
werkloosheid en criminaliteit; en (3) de toepasbaarheid daarvan aan de hand van de
uitkomsten van dit onderzoek — de zes onderscheiden typen levensstijlen.
In de bespreking van de door mij gekozen hoofdstromingen in de criminologie en de
Britse cultuurstudies hanteer ik een andere volgorde dan in hoofdstuk 13. Ik begin met
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de strain-benadering, vervolgens behandel ik het sociale controleperspectief en ik sluit
af met de subculturele stromingen.

15.2 Het levensstijlenperspectief vergeleken met de basisaannames van een
drietal criminologische theorieën en de Britse cultuurstudies
15.2.1 Het strain perspectief en de relatie werkloosheid — delinquentie
Het ’klassieke’ strain perspectief (Merton, 1957) is een relatief sterke algemene theorie322 om de relatie werkloosheid — delinquentie te verklaren. Hoewel de theorie vooral is gebruikt om ’lower-class’ of ’lower-income’ delinquentie te verklaren, kan het
verklaringsvlak ook opgerekt worden naar werklozen uit de middenklasse; ook zij
worden immers in tijden van massale werkloosheid en herstructureringsprocessen van
de arbeidsmarkt in maatschappelijk opzicht steeds meer buitengesloten en in hun strevingen geblokkeerd. In beide milieus kan werkloosheid leiden tot een situatie van
anomie; tussen maatschappelijke economische condities — structurele veranderingen
van arbeidsmarkten als: uitstoot van arbeid, streven naar grotere efficiëntie, opleidingsgerichte allocatiemechanismen, zich wijzigende verhoudingen tussen vraag en aanbod
van banen — en individuele investeringen in en kansen op een betaalde baan kunnen
inconsistenties optreden, die leiden tot frustratie en vervreemding. De individueel
gestelde doelen (levensopgaven) — goede baan, redelijk inkomen, vooruitkomen en
maatschappelijk succes, ontplooiing, stichten eigen gezin, bestaanszekerheid — blijken
niet of moeizaam te realiseren en men moet zijn levensontwerp (tijdelijk) bijstellen.
Van belang daarbij is welk segment van de arbeidsmarkt oriëntatiekader is. De meer
individuele baanblokkades aan de onderkant van de arbeidsmarkt — het secundaire
segment van ongeschoold en (semi-)geschoold werk — en die voor middelbaar en hoger niveau zijn primair verbonden met opleidingsniveau. Daarmee is tevens het belang
gegeven van het kunnen beschikken over materiële hulpbronnen en symbolisch kapitaal,
sociaal-cultureel kapitaal en netwerkondersteuning. Deze factoren bepalen mede of en
in welke mate men kan beschikken over legale alternatieve mogelijkheden. Het sociologisch gegeven dat mensen uit de lagere klassen grosso modo minder mobiliteitsmogelijkheden bezitten (lager opleidingsniveau, grotere streekgebondenheid, weinig omscholingsalternatieven, traditionele man-vrouw verhoudingen (gemodelleerd aan de hand
van de standaardbiografie)) dan die van de middenklassen, maakt niet alleen dat aspiratieniveaus uiteenlopen, maar ook dat de mogelijkheden om gewenste doelen te realiseren ongelijk verdeeld zijn (kansenongelijkheid). Jongvolwassenen met een middenklasse-achtergrond met een redelijke opleiding beschikken over betere zoekstrategieën
en meer mogelijkheden om legitieme alternatieven te ontwikkelen dan jongeren uit de
arbeidersklasse. Voor de eersten geldt immers dat ze een keuze kunnen maken uit
meerdere opties: keuze voor een alternatief opleidingstraject, grotere investeringbereidheid, betere planning, rolwisseling met eveneens hoog opgeleide partner, grotere verhuisbereidheid, een latere fase van gezinsvorming, financiële mogelijkheden voor kinderopvang, enz. De aanname is dan dat voor jongvolwassen mannen uit de midden-
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klasse er bepaalde en overwegend conformistische (ontsnappings)routes open blijven
die niet aanwezig zijn, of in veel mindere mate, voor jongvolwassen mannen uit arbeidersmilieus. Voor de laatsten geldt dat hun zone van respectabele ’achievement’-alternatieven voor de arbeidsmarkt ingeperkter is. De consequenties van de effecten van de
(nog steeds doorgaande) herstructureringsprocessen van de arbeidsmarkt raken dan ook
vooral langdurig werklozen met een onvoldoende (’marktgekwalificeerde’) opleiding.323
Bij werklozen is het binnen het anomiemodel324 van belang om te kijken in hoeverre
de betrokkenen zelf denken greep te hebben op de inrichting van hun leven(sloop), hun
’identiteitsprojecten’, hun tevredenheid met het momentane leven en hun toekomstperspectieven, bijvoorbeeld door eigen inspanningen met betrekking tot het realiseren van
’vervolgopleidingen’, om- of herscholingstrajecten. Is deze relatieve autonomie, als
voorwaarde voor het handhaven van respectabiliteit en maatschappelijke integratie,
afwezig dan komen de andere, in de visie van Merton meer of minder afwijkende,
individuele reactiewijzen in zicht: innovatie, ritualisme, ’retreatisme’, en rebellie. In
mijn levensstijlenanalyse zijn deze individuele adaptaties per type levensstijl weliswaar
gehomogeniseerd tot categoriale oplossingen — met een bepaald sociaal draagvlak voor
de geldigheid en rationaliteit van de voorgestane oplossing -, maar deze transformatie
tast het model van Merton verder niet aan.325
Om de vraag welke oplossing of ’strategie’ gekozen wordt te kunnen beantwoorden,
moet het concept werkloosheid contextueel ’vertaald’ worden; vergelijkbaar met het
operationaliseren van de verschillende werkloosheidsdimensies in variabelen-onderzoek.
Werkloosheid is immers niet alleen te karakteriseren door het onvermogen om een baan
te vinden/vast te houden, maar kent ook andere consequenties (zie bijvoorbeeld Jahoda,
1982). Is het ontbreken van werk — de negatieve status van werkloze — het meest
belangrijk of overheerst vooral de financiële problematiek van het moeten leven van
een minimale uitkering, of is het juist verveling, gebrek aan zinvolle activitieiten of
identiteitsverlies. Het gaat, kortom, om de ((inter-)subjectieve) interpretatie van categorieën werklozen van hun situatie. In dit perspectief is werkloosheid niet een individuele
ervaring, maar vooral relationeel-sociaal bepaald door gedeelde socialisatie-ervaringen
en omgevingsnormen; hiermee is de ’normaliteit’ en acceptatie van oplossingen om met
dergelijke probleemgebieden om te gaan binnen relevante netwerken van significante
anderen gegeven. Ook Merton gebruikt in een later stadium termen als referentiegroep
en relatieve deprivatie.326 De voornaamste factor volgens Merton is dat de anomie
theorie gebaseerd is op maatschappelijke condities, de "social surround" (Merton,
1964).327 Shoemaker geeft aan dat anomie theorie in de versie van Merton te weinig
oog heeft voor institutionele factoren.328 Zonder de introductie van deze bemiddelende
factoren blijft de theorie incompleet.329 Vandaar de, gedeeltelijk onder de noemer van
subcultureel bepaalde, revisies ondernomen door Cohen, Cloward en Ohlin, en Miller.
Wil de anomie-theorie in de vorm van het model van Merton geldig zijn dan moeten
in de verschillende levensstijlen deze bemiddelende factoren met betrekking tot perceptie van kansenongelijkheid en motivatie om delinquentie te plegen dan wel een alternatieve oplossingsstrategie te ontwikkelen in uitspraken terug te vinden zijn. Willen deze
samenhangen in processueel opzicht verklaarbaar zijn dan moet ondermeer gekeken
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worden naar voorgeschiedenis en achtergronden van typen, ’objectieve’ en gepercipieerde kansen op een succesvolle arbeidsmarktcarrière — de motivaties, aanwezigheid
van alternatieve mogelijkheden, normatieve opvattingen over rechtvaardigheid en
kansengelijkheid, enz.
Keren we terug naar de adaptatiewijzen in het model van Merton dan kunnen, naast de
conformisten, volgende modaliteiten worden onderscheiden:
Werklozen die kiezen voor innovatie. Gewoonlijk wordt aangenomen dat de innovators
overgaan tot het plegen van vermogensdelicten. Zij streven de culturele succesdoelen,
althans het daarmee verbonden consumptieve patroon en prestige, na door het inzetten
van niet legale middelen (criminaliteit primair als verwervingscriminaliteit, fraude als
calculerende strategie).
Werklozen die kiezen voor ritualisme. Deze oplossing is niet delinquent, maar verwijst
naar een overconformering in het geloof aan legale middelen, terwijl soms de doelen
verlaten kunnen worden. Hier is sprake van een rigide schijnaanpassing; men blijft
bijvoorbeeld tegen beter weten in solliciteren.
Werklozen die kiezen voor retreatisme. Ook deze oplossing is niet delinquent, maar
men zakt weg in een apathische houding. Men is vooral bezig met de eigen situatie,
waarin bijvoorbeeld het, liefst fatsoenlijk, (over)leven hoofdzaak is. Men kan evenwel
ook vluchten in verslavingsgedrag (gokken, alcohol en drugs).
Werklozen die kiezen voor rebellie. Deze werklozen verwerpen de gevestigde structuren
waarin het prestatiestreven en het carrièremodel trefwoorden zijn en zoeken naar nieuwe
(zingevings)alternatieven en andere levensstijlontwerpen.
De niet-delinquente modellen van adaptatie zijn wellicht deviant, maar hoeven niet
rechtstreeks te leiden tot het plegen van vermogensdelinquentie. In deze vorm is het
model te schetsmatig en moet het nader ingevuld worden.
Een eigentijds invulling, als variant van innovatie binnen de mogelijkheden van de
verzorgingsstaat, is voorts nog de keuze van werklozen voor een calculerende strategie.
De uitkering wordt omgedefinieerd als gegarandeerd basisinkomen; daarop geënt zijn
twee levensstijlen te onderscheiden. Een eerste, meer materieel gerichte, groep ondernemenden zoekt vooral naar aanvullende (vaak semi-legale en illegale) inkomensstrategieën (’hosselen’); een tweede prefereert een meer autonoom leven in eigen regie. Deze
laatste groep kan kiezen voor een meer rebellerende levensstijl, maar niet noodzakelijkerwijs (zie bijvoorbeeld Kroft et al., 1989: 297 e.v.; voor een bespreking van Kroft et
al.: Miedema, 1993: 286 e.v.).
Het model van Merton en de uitbreiding door Kroft et al. geven als doel-middelen
structuur weliswaar de logische mogelijkheden, maar specificeert onvoldoende het hoe
en waarom van de respectievelijke oplossingen. Het geeft met andere woorden een te
beperkt inzicht hoe structurele maatschappelijke (sociale, economische, politieke, ideologische) condities getransformeerd worden naar structurerende invloeden op het niveau
van de leefwereld. Waarom de ene (het ene type) werkloze voor een conformistische
oplossing ’kiest’, terwijl een andere (een ander type) een meer deviante ’kiest’ wordt
onvoldoende duidelijk gemaakt. Er is, met andere woorden, behoefte aan een meer

15 De relatie werkloosheid en delinquentie...

335

uitgewerkt handelingsmodel van aanpassingsstrategieën, dat zowel ruimte biedt aan
individuele/categoriale oplossingen als aan maatschappelijke invloeden daarop.
In de ’nieuwe’ strain benaderingen van Cohen (1955), Cloward en Ohlin (1960) — die
door hun nadruk op het collectieve karakter van adaptatiewijzen ook wel aangeduid
worden als ’subcultural strain theorists — en in zekere zin die van Miller (1958), staat
vooral het verklaren van delinquentie gepleegd door jongeren, vooral jongens, uit de
lagere klassen centraal.330 Er moet volgens deze onderzoekers iets aan de hand zijn
met jongeren uit de lagere klassen.331 De objectieve klassepositie, de positie van het
ouderlijk gezin in het maatschappelijk stratificatiemodel langs lijnen van beroep, inkomen en prestige, gaat gepaard met specifieke klassegebonden ervaringen van de jongeren die daarin opgroeien. De structurele klassepositie heeft dan een complementaire
kant, de culturele klassepositie; beide aspecten, al dan niet elkaar versterkend, zouden
het plegen van klassegebonden vormen van delinquentie mogelijk maken. Zo vraagt
Cohen aandacht voor een andere vorm van socialisatie bij de arbeidersklasse dan bij de
middenklasse (’class-related value systems’). Jongeren uit de arbeidersklasse kunnen
niet voldoen aan de middenklassewaarden in het onderwijssysteem en kiezen voor
andere, meer beroepsgeoriënteerde, opleidingen, hebben vaker conflicten over regels en
gezag, zijn minder bereid te investeren in de toekomst en ze zijn vaker vroegtijdig
schoolverlater. In de theorie van Cohen is het falen op school en het afwijzen van de
daar gebezigde waarden een vorm van vijandige reactieformatie. Door het onderling
optrekken van lotgenoten in vergelijkbare marginale posities ontstaan ondersteuningsnetwerken van peergroups, waardoor negatieve en kwaadaardige vormen van jeugddelinquentie mogelijk zijn (de oplossing van ’corner boys’).332 Cohen onderscheidt daarbij evenwel ook een aangepaste, meer algemene vorm: de ’college boys’, zeg maar,
aspirerende en conformistische arbeidersjongens. De relatie naar werkloosheid, zo kan
worden gesteld, is dan met name voor de ’corner boys’ meerledig: een slechte startpositie op de arbeidsmarkt en gebrek aan sociale vaardigheden en competenties om te
concurreren met aanbieders die deze kenmerken wel bezitten; een delinquent verleden
met risico’s van strafblad en negatieve reputatie (initiële delinquentie); een algemeen
vijandige houding naar autoriteiten in de samenleving; het optrekken met vrienden met
vergelijkbare negatieve werkhoudingen en delinquente oriëntaties. Deze negatieve
kenmerken kunnen elkaar onderling versterken en een vervolgtraject in gang zetten naar
danwel een instandhouden van een meer marginaal-delinquente levensstijl. De ’college
boys’ kunnen bij langdurige werkloosheid hun conformistische oriëntatie behouden333,
maar deze kan door gevolgen van langdurige werkloosheid onder druk komen te staan
(zie voor voorbeelden van deze redenering bij bepaalde levensstijlen van jongvolwassen
vrouwen met een uitkering: De Bie en Miedema, 1990).
Onderzoeksresultaten, gebaseerd op het model van Cohen, bij oudere jongens, jongvolwassen mannen zijn mij verder niet bekend (zie voor jongens in de leeftijdscategorie
15-16 jaar het bekende longitudinale onderzoek van Farrington et al., 1986 in Engeland). Het is aannemelijk dat jonge vroegtijdige schoolverlaters, ook als ze ’delinquentprone’ zijn, die werk vinden minder delinquent zijn dan werkloze, gediplomeerde
schoolverlaters (Farrington et al., ibid). De onderzoeksresultaten zijn te weinig substan-
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tieel om de these van Cohen definitief aan te nemen, maar zijn model blijft ook dan
van belang.334
Cloward en Ohlin (1960) gaan in hun theorie van de differentiële gelegenheidsstructuur
uit van twee basisassumpties die in elkaars verlengde liggen en leiden tot het plegen
van delinquentie door arbeidersjongeren in gespecialiseerde ’gangs’. De eerste aanname
is dat geblokkeerde economische strevingen leiden tot een negatief zelfbeeld en algemene gevoelens van frustratie; ten tweede, dat deze frustraties, afhankelijk van het waardenpatroon in de woonbuurt, leiden tot verschillendsoortige oplossingen: delinquentie,
geweld en terugtrekking. In tegenstelling tot Cohen gaan Cloward en Ohlin er expliciet
vanuit dat arbeidersjongens rationeel hun, positioneel bepaalde, economische doelen
bezien en daarop hun toekomst oriënteren. Hun oplossing om al dan niet delinquentie
te plegen hangt niet alleen af van deze perceptie, maar ook van de buurtcontext, het
leren van en optrekken met peers, en gezamenlijk bepalen deze aspecten de gelegenheidsstructuur om delinquentie te plegen. Deze combinatie van ideeën, die teruggrijpen
op Merton en Sutherland, vraagt duidelijk aandacht voor de verschillende, maatschappelijk bepaalde, kansen om gestelde doelen te bereiken.335 Naar dit onderzoek toe vertaald, kunnen de volgende aannames van belang zijn: als er geen sprake is van volledige werkgelegenheid (en dat de werkloosheid vooral geconcentreerd is in de lagere
klassen en specifieke woonbuurten) én er in bepaalde wijken sprake is van bijvoorbeeld
een ’cultuur van werkloosheid en hosselgedrag’ danwel verlies aan stabiliteit van
eertijds respectabele standaarden, solidariteit en gemeenschapszin dan kunnen deze
waarden door nieuwe generaties werklozen worden overgenomen danwel worden getransformeerd en leiden tot (continuering van buurt- en klassegebonden) vormen van
delinquentie. De aanname dat geblokkeerde economische aspiraties houdingen bepalen
en frustraties veroorzaken wordt niet door onderzoek ondersteund.336 Bovendien geldt
ook hier weer het nadeel dat vooral onderzoek is gedaan onder adolescenten en minder
onder jongvolwassenen. De specialisatie in verschillendsoortige gangs vond weliswaar
empirische steun, maar lijkt eerder opgeld te doen voor de Amerikaanse situatie dan de
Nederlandse, althans voor autochtone jongeren.337
Miller (1958) gaat eveneens uit van de cruciale rol van de cultuur van de lagere klassen.338 Volgens Miller onderscheidt de cultuur van de lagere klasse zich door duidelijk waarden (’focal concerns’ die het alledaags handelen richting geven), die onafhankelijk zijn van andere waarden. Miller doet, in tegenstelling tot Cohen en Cloward en
Ohlin, een minder duidelijk beroep op het begrip strain. Jongens uit de arbeidersklasse
delen als klasse-kenmerk een sterke oriëntatie op peergroups en op het buitenleven op
straat en door de focal concerns van deze klassecultuur, te zien als een statussysteem,
komen ze in de problemen en in aanraking met de formele controle instituties.339
De aanname dat er sprake is van een onderscheiden arbeiderscultuur kan weliswaar op
instemming van velen rekenen, maar de vraag blijft of de lijnen tussen jongens uit de
lagere klassen en die van de middenklasse zo eenduidig zijn te trekken. Aannemelijk
is volgens mij dat veel jongeren uit beide klassen zich rekenen tot een meer diffuse
’mainstream’ jeugdcultuur en de scherpe kantjes eraf zijn geslepen. Een meer ’populaire’ variant op de these van Miller is het begrip ’armoedecultuur’ (’culture of poverty’,
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met name toegepast op de situatie in derde-wereld landen; cf. Lewis, 1961, 1966),
waarvoor nog sterker geldt dat deze onderscheiden waarden en houdingen determineren.340 Hoewel er ook in de westerse wereld aanwijzingen zijn voor het bestaan van
armoede341 en in samenhang daarmee tendenties voor het ontstaan van armoedeculturen en het ontstaan van een onderklasse in de lagere klassen, blijft de vraag hoe sterk
de daar aangehangen waarden contrasteren met die van andere arbeidersklasse-segmenten of die van de middenklasse. Wanneer de armoedecultuur vooral gecentreerd is rondom deviante en delinquente waarden en oplossingen dan kan er sprake zijn van een
generationele overdracht van niet-legale oplossingsstrategieën. Is dit niet het geval, —
men kan dan spreken van de ’respectable poor’ en situaties van ’hard living’ (zie
bijvoorbeeld Rubin, 1976/1978) -, dan zullen meer conformistische en conventionele
oplossingen worden voorgestaan, maar met de mogelijkheid van gelegenheidsdelinquentie en het inschakelen van rationalisatietechnieken daarvoor.
Zoals al eerder uiteengezet, zijn de varianten van de strain-theorie van Cohen en Cloward en Ohlin ook te begrijpen als subculturele of ecologische theorieën. Dit laatste
geldt nog veel sterker voor de theorie van Miller. Opgevat als strain-theorieën richten
ze zich vooral op jongeren uit de lagere klassen. Ze vormen dus geen algemene theorieën om delinquentie van alle jongeren te verklaren.342 Delinquentie door middenklasse jongeren gepleegd, kan eveneens verklaard worden door een beroep te doen op
het motief strain (spanningen, frustraties), maar deze strain is niet verbonden met een
lage klassepositie en de daarbij behorende secundaire kenmerken.
Blijft de voor mij relevante vraag of deze theorieën bruikbaar zijn om de relatie tussen
werkloosheid en delinquentie, in ieder geval voor jongeren uit de lagere klassen, te
verhelderen. Centraal in deze benadering staat vooral delinquentie van mannelijke
adolescenten uit de arbeidersklasse in de leeftijdscategorie 16-20 jaar. Hun delinquentie
is sterk verbonden met hun klassepositie, zowel in structureel als in cultureel (waarden
en normen) opzicht. Men zou kunnen zeggen dat het vooral gaat om leeftijdgebonden
vormen van delinquentie van arbeidersjongeren die zich op een of andere wijze gemarginaliseerd voelen door de met hun positie verbonden klasse-ongelijkheid; geblokkeerde
institutionele middelen om doelen als opleiding, baan, (materiële) status te realiseren.
Kenmerkend daarvoor is dat de delinquentie voor de meesten na verloop van tijd
ophoudt; ze groeien er als het ware uit.343 Als we het hebben over deze jongvolwassenen (24 -26 jaar) uit de arbeidersklasse, en dit zal zeker gelden voor diegenen die
langdurig werkloos zijn, dan zijn hun maatschappelijke klasseposities, vergeleken met
de eerdere leeftijdsfase, niet wezenlijk veranderd, wellicht zelfs verslechterd. De vraag
is dus waarom ze dan stoppen met het plegen van delinquentie. Om dergelijke redenen
te kunnen achterhalen moeten we hun ’objectieve’, maatschappelijk voorgegeven,
klassepositie vervangen door interpretaties en percepties van hun eigen leefsituatie en
de daarin optredende strain-elementen.344 Het pluspunt van deze theorieën is hun ’sensitizing’ kwaliteiten. De maatschappelijke omstandigheden waarvoor ze aandacht vragen, laten zien dat de ongelijke verdeling van delinquentie te maken heeft met ’klassefactoren’ in structureel en cultureel opzicht (cf. de verschillende onderzoeken van Jong-
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man). Maar dat laat onverlet dat het perspectief van de betrokkenen zelf niet genegeerd
kan worden. Als het strain-perspectief geldigheid heeft, moet dat in de belevingswerelden van de onderzochten zelf, in hun alledaagse theorieën, geuit worden in de vorm van
negatieve ervaringen en evaluaties van uitsluiting en kansenongelijkheid — frustraties,
blokkades, contradicties — die te relateren zijn aan hun klassepercepties en cultureel
repertoire. Naast de oplossingsstrategieën in het gebied van conformisme en deviantie
(ritualisme, retreatisme) kan worden gekeken hoe en wanneer innovatieve (delinquente)
en rebellerende oplossingen sociaal genormaliseerd worden, geldigheid krijgen als min
of meer rationele oplossingen, in de verschillende discoursen. Het model van Jongman
en Timmerman (1993; Ploeg, 1991) is een poging om het strain-perspectief, motivaties
om delinquentie te plegen — de zogenaamde aandrijvende factoren, op meer kwantitatieve wijze te valideren, maar is aangevuld met sociale controle elementen, motivaties om geen delinquentie te plegen — de zogenaamde remmende factoren.345

15.2.2 Het sociale controle perspectief en de relatie werkloosheid — delinquentie
Gezien de dominante positie die Hirschi (1969) in de controle theorie inneemt, sta ik
vooral stil bij zijn theoretisch model. Ik roep nog even in de herinnering terug dat deze
theorie niet zozeer bedoeld is om criminaliteit te verklaren, maar vooral conformiteit:
"Deviance is taken for granted; conformity must be explained" (Hirschi, ibid.: 10). De
sociale (sociaal-psychologische) controle factoren worden vooral gezien als remmende
factoren die het plegen van criminaliteit moeten voorkomen. Zijn deze onvoldoende of
niet adequaat dan verliezen ze hun ’repressieve’ functie en vergemakkelijken ze het
plegen van misdaden. Dat zou immers, gezien de verlokkingen en verleidingen die samenhangen met het plegen van delinquentie, de normale (en universele) situatie zijn.
Als mensen delinquentie plegen dan moet er sprake zijn van missende factoren die wel
aanwezig zijn bij zich conformistisch gedragende mensen, namelijk de afwezigheid van
werkzame controle mechanismen en/of gebrekkige socialisatie/internalisatie. In Hirschi’s
theorie gaat het niet zozeer om persoonlijke kenmerken, de ’personal social control’
theorieën zoals uitgewerkt door bijvoorbeeld Reckless (1961), maar om de sociale
banden, die een individu aan de conventionele samenleving binden en als gevolg conformeringsdruk bewerkstelligen. Deze sociale banden omvatten zowel psychologische
en emotionele componenten, de ’attachment’ aan personen/groepen en de daar geldende
opvattingen (relationele controle)346; een min of meer rationele kosten-baten analyse
component met betrekking tot de bereidheid om te investeren en te conformeren aan
conventionele regels, de ’commitment’; een participatiecomponent met betrekking tot
het meedoen aan conventionele (legitieme) activiteiten, de ’involvement’; en de component van het waardensysteem, de acceptatie van de conventionele culturele doelen,
publiek normen en regels, kortom, ’beliefs’. Deze componenten kunnen op verschillende wijzen onderling samenhangen en zelfs tegengesteld lopen.347 Hirschi geeft
evenwel met nadruk aan dat de componenten ’attachment’ en ’commitment’ positief
samenhangen en klasse-onafhankelijk zijn. De controle theorie gaat van de vooronderstellingen uit dat er een universeel geldig systeem van opvattingen bestaat (de dominan-
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te conventionele cultuur), waardoor normatieve consensus over conformiteit en maatschappelijke orde wordt benadrukt.348 Deze opvatting staat dus haaks op die van subculturele strainperspectieven.
Nu is de sociale controle theorie vooral toegepast op onderzoek bij (middenklasse)
adolescenten en de voor hen relevante institutionele socialisatiekaders als religie, gezin
en school.349 Daaruit blijkt dat met name attachments en commitments met betrekking
tot conventionele instituties gerelateerd zijn aan lage delinquentiecijfers. De sociale
controle theorie schiet tekort in het verklaren en voorspellen van welke soorten van
delinquentie zich zullen ontwikkelen, maar dat bezwaar kan ook tegen andere theorieën
worden geuit. Voorts doet de theorie geen uitspraken over hoe zelfbeelden en attachments ontstaan en veranderen.350
Wanneer ik de sociale controle theorie op de relatie werkloosheid — respectabiliteit
(centraal staat immers de vraag waarom mensen, en dus ook langdurige werklozen, niet
de wet overtreden) toepas dan moeten twee soorten vragen beantwoord worden: a.
waarom blijven respectabele langdurig werklozen conventioneel?; en b. waarom worden
respectabele langdurig werklozen delinquent? De categorie langdurig werklozen die al
voor hun werkloosheid serieuze delinquentie pleegden (en die, naar ik aanneem, al
weinig conventionele bindingen vertoonden en ook geen nieuwe bindingen zijn aangegaan), daarmee doorgaan in hun werkloosheidsperiode valt buiten het bereik van de
aannames van de sociale controle theorie. Vooronderstelling is dat de betekenis van
werkloosheid en het moeten leven van een uitkering voor beide vragen zullen uiteenlopen.
Werklozen die respectabel blijven, zullen dat doen omdat ze de hechte sociale en
emotioneel belangrijke relaties met significante anderen niet in gevaar willen brengen
(angst voor relationele verliezen, vermijdingsgedrag naar minder respectabelen); de
(perceptie van) rationele verliesposten van het plegen van delinquentie groter zijn de
eventuele opbrengsten (het in gevaar brengen van het (potentiële) nut van eerdere
investeringen als opleiding door pakkans, detentie, reputatieverlies, meer formele sociale controle door bijvoorbeeld de Sociale Dienst; ze blijven participeren aan conventionele activiteiten, ook als ze in hun bestedingen een stapje terug moeten doen; ze blijven
geloven in conventionele waarden en de legitimiteit van de institutionele samenleving.
Ze blijven geloven in het belang van werk (arbeidsethos) en zijn optimistisch over hun
kansen om weer aan de slag te komen. In dergelijke overwegingen spelen rationele
keuzemomenten (’kosten- en batenanalyse’) een duidelijke rol.
Bij werklozen waarvoor geldt dat hun respectabiliteit door langdurige werkloosheid
onder druk komt te staan danwel dat ze daadwerkelijk delinquentie gaan plegen, moet
dus een verlies aan sociale controle mechanismen optreden. Aannemelijk is dat de
attachment component, zeker in de beginfase van het werkloos worden, relatief stabiel
blijft, maar door het langdurig worden van de werkloosheid kan de sociale horizon na
verloop van tijd inkrimpen (verlies (werk)contacten met collega’s, groter sociaal isolement) en kan men zich gaan oriënteren op andere betrekkingspersonen, bijvoorbeeld
werkloze lotgenoten. Van belang bij jongvolwassen mannen is volgens mij vooral de
aan- of afwezigheid van de verzorgingspositie, de inbedding in een stabiele relatie en
de eventuele verantwoordelijkheid van het vaderschap. Het niet kunnen voldoen aan de
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(financiële) eisen van de kostwinnersrol, het kunnen zorgen voor je gezin, kan leiden
tot negatieve verschijnselen als identiteitsverlies, afnemend zelfrespect, gevoelens van
tekortschieten en frustratie en als zodanig kunnen deze gevoelens doorwerken op de
overige componenten. De financiële problemen die door werkloosheid ontstaan, kunnen
overigens de kwaliteit van de primaire relatie nadelig beïnvloeden (spanningen, conflicten, vluchtgedrag e.d.). De involvement component kan kwalitatief verschuiven; afnemende participatie aan conventionele activiteiten, ook door het afnemen van bestedingsmogelijkheden, met als eventueel gevolg een meer marginale of perifere positie in oude
netwerken, gebrek aan structurering en zinvolle contacten danwel toetrede tot nieuwe,
wellicht meer deviante, netwerken. Ook het waardensysteem (belief) dat oorspronkelijk
georiënteerd is op de conventionele dominante cultuur kan zich wijzigen door de omstandigheden van langdurige werkloosheid. In de sociale controle theorie, toegespitst
op (jong)volwassenen, zou met name de binding aan werk opgenomen moeten worden.
Deze binding moet niet in abstracte zin gezien worden — aanwezigheid arbeidsethos,
positieve arbeidsmarktoriëntatie — maar vooral als impliciete band met de werkgever
dan wel het bedrijf, de collega’s e.d. Wanneer men als werkzoekende geen reguliere
baan kan vinden, men als ex-werknemer zich afgedankt voelt (’wegwerpwerker’) of als
men zich als (nog steeds) werkende door allerlei inkrimpingsoperaties bedreigt voelt in
zijn bestaans- en toekomstmogelijkheden dan kan het initiële vertrouwen in legitimiteit
van instituties, ideologische rechtvaardigheidsgevoelens, politiek vertrouwen, onderlinge
solidariteit afnemen en vervangen worden door het voorop stellen van eigen belang en
calculerend bezig zijn. Dergelijke afwegingen bepalen, al dan niet elkaar onderling versterkend, het belang van de component commitment. Men kan overgaan tot een nieuwe
afweging van de voordelen van delinquente oplossingen ten opzichte van respectabele,
allerlei rationalisaties ontwikkelen om delinquentie te plegen. Men kan, kortom, het
gevoel krijgen weinig meer te verliezen hebben en door de combinatie van marginalisering en verarming, persoonlijke en gezinsomstandigheden, kan men dan besluiten te
gaan kiezen voor niet-legale oplossingen, zelfs als deze contra-produktief blijken te zijn.
Langdurig werkloze jongvolwassenen die verbitterd raken, voelen dat ze tekort schieten,
hun situatie als uitzichtloos ervaren, alleen maar tegenwerking door bureaucratische
instanties zien, financieel in de knel raken, hebben dus evenzovele redenen om zich af
te wenden van de conventionele orde en te opteren voor meer delinquente strategieën
en calculerend eigenbelang. In deze gedachtengang spelen structurele condities een
escalerend rol als ze worden gepercipieerd als unfair en er zich op het leefwereldniveau
structurerende condities voordoen die traditioneel-conventionele oplossingen steeds
meer uitsluiten. Maar uit de strain-theorieën weten we dat ook andere, niet-delinquente,
adaptatiemodellen mogelijk zijn: isolement, apathie, rebellie. Wil men dergelijke processen kunnen interpreteren dan is meer gedetailleerd, kwalitatief onderzoek naar
levenslopen een eerste eis.
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15.2.3 Het subculturele perspectief en de relatie werkloosheid — delinquentie
Bij de behandeling van de strain-theorieën is reeds stil gestaan bij de rol van subculturele noties; jongens uit de lagere klassen zijn in deze theorieën niet of niet voldoende
in staat om te voldoen aan de aan de middenklasse ontleende criteria tot maatschappelijke aanpassing en stijging. De daarmee gepaard gaande frustraties zijn voor sommigen
een reden om niet-legale middelen te beproeven als alternatieve (kortere en meer belovende) route voor materieel gewin en maatschappelijk aanzien. Tevens is daarbij opgemerkt dat subculturen analytisch te onderscheiden zijn in meer structurele benaderingen
en meer culturele benaderingen. Deze benaderingen vloeien empirisch in elkaar over
wanneer over sociale gelaagdheid — klassen — van de samenleving wordt gesproken.
Dit klassemodel kent derhalve enerzijds een structurele lokatie met betrekking tot de
verdeling van maatschappelijke posities, hulpbronnen en statusconstellaties (met name
zichtbaar in de beroepsstructuur) en anderzijds een culturele lokatie door onderscheiden
normen- en waardensystemen. Dit laatste aspect, differentiatie in vormen van cultureel
kapitaal, distincties in relationeel opzicht ten aanzien van andere categorieën (wij-zij
perspectieven), gevoelens van ’general trust’ e.d, is van belang omdat het aandacht
vraagt voor de sociologische afstand tussen klassebepaalde waardensystemen en de
moeizame verhouding van de arbeidersklasse tot de dominante middenklassecultuur. Op
de achtergrond van het subculturele perspectief staat, evenals bij de andere theorieën,
de meer macro-sociologische vraagstelling hoe maatschappelijke orde en stabiliteit,
ideologische consensus en democratische waarborgen tot stand komen en zich handhaven. Deze zijn immers niet a priori gegeven, maar moeten steeds opnieuw bewerkstelligd worden. Systeemintegratie is daarbij de sleutelterm. Bepaalde segmenten van
de bevolking daarvan uitsluiten, de gemarginaliseerde groepen, leidt tot maatschappelijke spanningen en scheuren in het sociale weefsel. Het optreden van delinquentie onder
deze onderste lagen is, deze gedachtengang verder volgend, een logische reactie. Uitgangspunt daarbij is immers het empirisch gegeven dat met name de lagere klassen een
overmaat aan delinquentie ’produceren’. Onevenwichtigheden door snelle maatschappelijke transformaties en moderniseringen veroorzaken sociale desorganisatie waardoor
met name de lagere klassen — zij wonen immers meestal in de lage inkomenswijken,
waar de traditionele cohesie is afgenomen — onvoldoende in staat zijn danwel onvoldoende mogelijkheden hebben om zich aan de eisen van moderne rationaliteitsvormen
aan te passen. Daarmee verliezen sociale structuren en hun instituties hun integratieve
(bindende en controlerende) werking. De invloed van complexe, veelal onderling verweven, maatschappelijke veranderingen werken dus differentieel door naar de verschillende klasseconstellaties. Sommige klassen passen zich sneller en beter aan dan andere
aan gewijzigde maatschappelijke veranderingen en verhoudingen en weten hun relatieve
klassevoorsprong te bewaren. De herstructurering van de arbeidsmarkt, met als zichtbaar
gevolg banenverlies aan de onderkant van de arbeidsmarkt, het belang van diploma’s
als entree-voorwaarde voor een baan en het ontstaan van ’underemployment’ door
diploma-inflatie, baanonzekerheid door wegvallen van garanties met betrekking tot ’lifelong employment’, aantasting van rechtspositionele waarborgen van de arbeidsplaats,
treffen vooral gezinnen uit arbeidersmilieus. Hun mobiliteitsmogelijkheden zijn dras-
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tisch afgenomen en de structurele werkloosheid treft hen onevenredig zwaar. Een
bijkomende factor is dat hun traditionele buurtgebonden netwerken, en familiale ondersteuningsnetwerken aan erosie onderhevig zijn door het heterogener worden van buurten, verzakelijking van contacten en monetarisering van relaties. Mensen die in dergelijke buurten wonen, delen vooral hun zwakke inkomenspositie (inkomenswijken).
Daarmee is tevens gegeven de groeiende afhankelijkheid van sociale voorzieningen en
inkomenssubsidies. Werkloosheid in deze milieus komt steeds vaker en steeds langer
voor en de daarmee gepaard gaande problemen — financieel, psychologisch, relationeel,
sociaal -, worden steeds nijpender. Daarmee is het vervreemdingsproces, anomie, ten
opzichte van de institutionele samenleving en de dominante cultuur onomkeerbaar
geworden en verliezen de controlefuncties aan belang. Als deze gezinnen ook nog worden getroffen door interne gezinsproblematieken en relationele spanningen dan heeft
dat negatieve invloed op de uitkomsten van socialisatieprocessen en opleidingstrajecten
van de kinderen in dergelijke gezinnen. De vraag is nu hoe jongeren die in dergelijke
omstandigheden opgroeien aan de fuik van marginalisering weerstand kunnen bieden.
De (traditioneel) respectabele oplossingen in deze arbeidersculturen komen onder druk
te staan en verwervingscriminaliteit danwel uitkeringsfraude kunnen een reëel alternatief
worden om het hoofd te bieden aan de problemen van ’hard living’ en verarming. Als
dergelijke alternatieven geconcentreerd zijn in bepaalde wijken kunnen deze oplossingen een sociaal draagvlak krijgen en uiteindelijk genormaliseerd worden (zie ondermeer: Terpstra, 1996). De in de ouder-cultuur bestaande subculturele opvattingen en
regelstructuren staan vervolgens een succesvolle maatschappelijke integratie van nieuwe
generaties in de weg.

15.2.4 Britse cultuurstudies en de relatie werkloosheid — delinquentie
Het nieuwe Britse subculturele perspectief, zoals ondermeer door het CCCS uitgewerkt,
heeft zich vooral bezig gehouden met de meer spectaculaire en delinquente jeugdculturen van jongeren, vooral jongens, afkomstig uit arbeidersmilieus; trefwoorden daarbij
zijn: klasse, delinquentie, cultuur en vrije-tijd. Hun stelling luidt dat jeugdculturen,
zeker bij een tekort schieten van de ouderculturen, collectieve (en onmiddellijke) oplossingen zijn voor gemeenschappelijk ervaren problemen en contradicties. De oplossingen
zijn vooral imaginair, omdat de contradicties die samenhangen met structurele klassegedetermineerde ongelijkheid niet echt worden opgelost. Deze oplossingen zijn vooral
cultureel en krijgen een zekere stilering op het domein van de vrije-tijd.351 Ook hier
gaat het weer om problemen van sociale orde en wanorde, integratie en marginalisering
van nieuwe generaties in snel veranderende (kapitalistische) samenlevingen. Jeugd en
jongeren vormen geen homogene, uniforme en klassenloze categorie, maar hun ervaringen worden differentieel gestructureerd door het opgroeien in een klassesamenleving.
Voor arbeidersjongens geldt dat ze in hun cultuur specifieke waarden (’core values’)
ontwikkelen.352 Arbeidersjeugdculturen moeten niet geïsoleerd worden geanalyseerd
maar worden geplaatst in een groter krachtenveld, waarin hun relaties naar waarden van
volwassen arbeidersculturen en middenklasse-culturen worden gespecificeerd (Murdock
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en McCron, 1976). Nu de werkloosheid ook jongeren uit de middenklasse raakt, moeten
ook zij contradicties collectief, dat wil zeggen passend binnen de vooronderstellingen
van hun discours, oplossen. Ook voor hen geldt een toenemende ongelijke verdeling
van kansen op een goed betaalde baan.
De aandacht voor structurele contradicties en culturele oplossingen voor ervaren problemen van werkloosheid, onderwijsachterstand, slechte beloningsstructuur, ’dead-end’
banen e.d. zijn zoals al aangeven, vooral symbolische oplossingen.353 Belangrijk is
of, en in welke mate, jeugdsubculturele oriëntaties en netwerken van peer-groups voor
jongvolwassen werklozen nog relevant zijn. De empirie moet daar verder uitsluitsel
over geven, maar voorstelbaar is dat sommige jongvolwassenen die al geruime tijd
baanloos zijn, zich afwenden van de institutionele samenleving en op zoek zijn naar
nieuwe zingevingen en identiteiten, waar elementen ontleend aan (jeugd)subculturen in
kunnen voorzien. Een andere mogelijkheid is dat werkloze jongeren een soort uitstelgedrag naar de eisen van volwassenheid ontwikkelen en hun jeugdsubculturele bestaan
voortzetten en wellicht radicaliseren. Centraal staan dus vragen naar respectabele dan
wel deviante oriëntaties van jongvolwassen werklozen in samenhang met centrale
waarden in hun oudercultuur en de mate waarin oplossingen jeugdgecentreerd, gezinsgecentreerd dan wel zelfgecentreerd zijn.

15.2.5 Conclusies
Uit de bespreking van de relatie tussen werkloosheid en delinquentie, geplaatst binnen
de aannames van de drie criminologische en nieuwe subculturele theorieën, blijkt dat
deze theorieën verschillende aspecten benadrukken. Gedeeltelijk is dat terug te voeren
op de maatschappelijke context, waarbinnen hun ontstaansgeschiedenissen zijn te
localiseren en waar wetenschapstradities mee zijn verbonden. Een andere factor is
verbonden met het, soms vloeiende onderscheid, tussen sociologische en sociaal-psychologische theorieën en de daarmee corresponderende niveaus en vraagstellingen
(structurele versus processuele benaderingen), mens- en wereldbeelden, enz; theorieën
die opgevat kunnen worden als discoursen over criminaliteit en samenleving. noot15.2
hier
De structurele strain theorie
Deze macro-sociologische theorie over maatschappelijke ongelijkheid en conflicten
tussen ideologische en culturele doelen en maatschappelijke realisatievoorwaarden
(middelen) heeft ook een individuele/categoriale kant in meer sociaal-psychologische
zin (denk aan begrippen als relatieve deprivatie, referentiegroep en individuele adaptatiewijzen). De ’objectieve’ maatschappelijke ongelijkheid en structurele contradicties
worden op leefwereldniveau (inter-)subjectief gepercipieerd als structurerende condities
voor de kwaliteit van het bestaan. Delinquentie als reactie op geblokkeerde mogelijkheden is dan vooraal een ’pushmodel’. Het oplossen van ervaren strain is de (rationele en
emotionele) motivatiefactor bij uitstek en geldt dan vooral voor gemarginaliseerde
individuen en categorieën (jongeren uit de lagere inkomengroepen, de arbeidersklassen).
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Hoewel er andere reactiemechanismen en adaptatiewijzen zijn, zou delinquentie als
innovatieve oplossingsstrategie, om de problemen verbonden met werkloosheid en
uitkering te boven komen, vooral vermogensdelinquentie of ’inkomensfraude’ moeten
zijn; criminaliteit als wanhoopscriminaliteit. De meer gewelddadige vormen van delinquentie als reactie op spanningen (relationeel geweld, wraakgeweld, ’hate crimes’) laat
ik hier verder rusten. Gelet op het gewicht en de massaliteit van de problematiek zou
er (zie ook Matza, 1964) meer vermogenscriminaliteit door werklozen gepleegd moeten
worden dan dat zich feitelijk voordoet.
De sociale controle theorie
Deze theorie wordt vaak geplaatst binnen het domein van de leer- en socialisatietheorieën en beweegt zich vooral op sociaal-psychologisch niveau. Niet de motivatie om
delinquentie te plegen, maar het verlies van inbedding in conventionele netwerken en
activiteiten en gehechtheid aan significante anderen maakt delinquentie als ’risk-taking’
mogelijk. ’Logisch’ zou dat vooral verwervingscriminaliteit moeten zijn van jongeren
die relatief geïsoleerd staan of zijn komen te staan. Het zich bevinden in een marginale
inkomenspositie is geen noodzakelijke voorwaarde. De component ’belief’ zou bij
werklozen kunnen impliceren dat het geloof in de dominante cultuur en de legititmiteit
van de samenleving erodeert en dat als gevolg daarvan het plegen van criminaliteit als
(politiek) verzet mogelijk wordt, maar dan is er sprake van een ’strainmotief’.
De subculturele (strain) theorie
De strain theorie is, zoals al gezegd, sociologisch van aard, maar in de subculturele
variant staan niet individuele oplossingen centraal, maar vooral de collectieve. Ook hier
dus weer een sociaal-psychologische vertaling naar ervaringgswerelden van categorieën.
Ondersteuning voor specifieke oplossingsstrategieën worden ontleend aan subculturen
met een afwijkend normen- en waardenpatroon. Als er sprake is van een concentratie
van werklozen in een bepaalde woonbuurt of familienetwerk kan er een ’cultuur van
werkloosheid’ ontstaan, die faciliterend werkt op het plegen van fraude en vermogensdelinquentie. In die zin is bij hen sprake van een tweezijdig proces van marginalisatie
(cultureel en structureel), maatschappelijk isolement en non-participatie.
De nieuwe subculturele theorie
In de nieuwe Britse subculturele theorieën is er enerzijds een meer structuralistische
(neo-marxistische) variant en anderzijds een meer culturalistische (stijl als textueelsymbolische interpretatie) variant. In het brede spectrum van ouder- en klasse (sub)culturen, hegemoniale cultuur, jeugd(sub)cultuur en tegen(sub)culturen is er enerzijds
aandacht voor leefwereldproblemen van de arbeidersjeugd, de proletarische en etnische
onderklasse en anderzijds voor processen van culturele articulatie en stijluitingen. In de
meer sociologische variant worden parallellen zichtbaar met de traditionele subculturele
benaderingen, zij het met een kritische klasse-analyse. Contradicties worden collectiefsymbolisch opgelost (’resistance through rituals’). Werkloze jongeren kunnen opgaan
in delinquente of rebellerende subculturen dan wel deze als oriëntatiekader gebruiken
voor individuele toe-eigening. Als de oudercultuur delinquent is of een zekere tolerantie
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bezit naar jeugddelinquentie dan reproduceren dergelijke subculturen zich als marginale
subculturen. Vermogensdelinquentie is evenwel niet alleen maar een symbolische
oplossing, maar voor werklozen een strain-oplosing met contra-productieve effecten.
Uit deze samenvatting blijkt dat sommige theorieën elkaar overlappen en andere een
vrij specifieke verklaring bieden. Voor de verklaring van de relatie tussen werkloosheid
en delinquentie reiken ze hooguit een partieel verklaringskader aan. In de volgende
paragraaf sta ik stil bij de bevindingen van de uitgevoerde levensstijlenanalyse en
worden de verloopscurves van de relaties onderzocht.

15.3 Werkloosheid en delinquentie opnieuw bekeken
Type I: de levensstijl van ongebonden marginale werklozen
Uit dit onderzoek is gebleken dat de relatie tussen werkloosheid en delinquentie bij
deze levensstijl begrepen kan worden als voldoende aan model C. De delinquentie van
deze jongvolwassen mannen is niet een direct uitvloeisel van hun werkloosheid, alhoewel er bij langdurige werkloosheid sprake kan zijn van meer belastende omstandigheden, maar primair verbonden met hun gezins- en buurtklimaat. Beide sferen worden
gekenmerkt door strain en subculturele marginaliteit en delinquentie als oplossingsmodel is daar traditioneel ingebed. Het met het discours verbonden syndroom van een
weerspannig en opstandig individualisme (’defiant individualism’, Jankowski, 1989; zie
ook de ’focal concerns’ van Miller, 1958) kan worden gezien als een voedingsbodem
voor leeftijdgebonden groepscriminaliteit, een reactie op gebrek aan mogelijkheden om
via formele instituties aanzien en status te verwerven (strain), geringe sociale controle
door gezin en uit de buurt en materiële achterstelling. Dit patroon bestendigt zich in de
naschoolse periode en wanneer ze langdurig werkloos worden is verwervingscriminaliteit een ’logische’ vervolgstap. Voor type I kunnen het strain en subculturele perspectief
elkaar versterken, terwijl het sociale controle model daarin negatief complementair past;
er is immers nauwelijks sprake van stabiele hechtingsfiguren of conventionele rolmodellen. Structurele condities en culturele omstandigheden versterken wederkerig hun
marginale positie en de daarmee verbonden contradicties maken niet-legale oplossingen
eerder voor de hand liggend dan legale. Men zou kunnen stellen dat voor dit type, onafhankelijk van het gekozen theoretische gezichtspunt, de relatie tussen werkloosheid en
criminaliteit empirisch onbetwistbaar is. In een levensstijlbenadering kunnen de verschillende verklaringskaders op elkaar betrokken worden. Daardoor wordt zichtbaar dat
voor deze sociale categorie eenduidige oplossingen om deze relatie te doorbreken
moeilijk te realiseren zijn. ’Woning, wijf en werk’ zijn wellicht onontbeerlijke (materiële en relationele) voorwaarden voor een bepaalde (re-)intregatie, maar niet noodzakelijkerwijs voldoende. Het complex van organiserende principes blijft immers onderdeel
van de buurtcultuur en de daarmee gegeven sociale afstand tussen ’wij en zij’ moeilijk
overbrugbaar.
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Type II: de levensstijl van werkloze gehuwde marginale werklozen
Voor de jongvolwassen mannen van dit type geldt in grote lijnen het zoëven geschetste
structurele beeld van de jongvolwassen mannen van type I. Hoewel er in principe
sprake zou kunnen zijn van model A (geen relatie tussen werkloosheid en delinquentie)
lijkt relatie B steeds aannemelijker te worden. Als deze groep mannen langdurig werkloos is, met alle materiële en relationele problemen van dien (strain), komt, zo lijkt het,
delinquentie als wanhoopsstrategie steeds dichterbij. Het grote verschil tussen dit type
en het vorige is dan ook gelegen in de verzorgingspositie en als gevolg daarvan een
transformatie van het syndroom van ’defiant individualism’. Deze traditioneel ingevulde
positie, de man behoort het gezinsinkomen te verdienen, kan zowel faciliterend als
inhibiterend werken. In die zin is de sociale controle theorie van belang om te kijken
hoe de spanningsvolle balans doorslaat. De gehechtheid aan partner en familieleden kan
een rem zijn, maar als de strain te groot wordt ook aanleiding geven tot het plegen van
steunfraude en/of vermogenscriminaliteit. In dit afwegingsproces kan de subcultuur de
noodzakelijke neutralisatiemechanismen aanreiken. Levensstijlonderzoek kan meer
inzicht geven in dit complexe proces en zichtbaar maken welke oplossingsalternatieven
reëel zijn en welke niet. Het aanbieden van een reguliere baan en een voldoend inkomen lijkt de noodzaak tot het plegen van verwervingscriminaliteit of uitkeringsfraude
te kunnen indammen. Hun ressentiment tegen de ongelijke maatschappelijke verhoudingen, een residuvorm zal overigens overeind blijven, is daarmee niet weggenomen,
maar de angel van de verzetscomponent is daarmee wel uitgetrokken.

Type III: de levensstijl van werklozen uit het traditionele arbeidersmilieu
De jongvolwassen mannen uit dit segment van het arbeidersmilieu combineren in hun
discours in zekere zin een afgezwakte vorm van ’defiant individualism’ en wat genoemd kan worden (een afgezwakte vorm van) ’social compliance’, een inschikking in
de dominante maatschappelijke regels. Deze combinatie stelt hen in staat om de regels
van hun arbeidersmilieu in te passen aan de maatschappelijke eisen. Je zou ook kunnen
zeggen dat hun substantiële rationaliteit (op leefwereldniveau) de functionele rationaliteit van het maatschappelijk systeem met behulp van een aantal transformaties kan
integreren. De strategieën die zij hanteren om hun contradicties die samenhangen met
hun langdurig werkloos zijn op te lossen, dragen over het algemeen dan ook een respectabel karakter. Voor hen geldt in de relatie tussen werkloosheid en delinquentie
vooral model A. Als ze volwassen worden, nemen ze allengs meer afstand van hun
leeftijdgebonden vormen van delinquentie; de experimenteerruimte van de secundaire
socialisatiefase. In deze fase kan hun delinquentie worden geïnterpreteerd als een
combinatie van (status-)strain en een Britse subculturele oriëntatie op ’peers’. De sociale controle theorie lijkt vooral van belang voor de fase van jongvolwassenheid; identificatie en attachment met ouders en relatiepartner, investeringen in het maatschappelijk
systeem, een pragmatische toekomstvisie (’belief’). Ze verwachten, als het economisch
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klimaat weer aantrekt, een baan te vinden. Hun werkloosheid is vooral een respectabel
overleven.

Type IV: de levensstijl van werklozen uit respectabele arbeidersmilieus
In deze levensstijl van aspirerende arbeidersjongens — het ideaal van geschoold vakman, een baan op het primaire segment van de arbeidsmarkt — zijn nauwelijks elementen van het ’defiant individualism’ terug te vinden. Hun oriëntatie is vooral gericht op
het maatschappelijk systeem; daarin hebben ze geïnvesteerd. Hun ’social compliance’
maakt dat ze hun strevingen harmoniseren met de maatschappelijke mogelijkheden;
daarin zijn ze vrij realistisch, maar tegelijkertijd hanteren ze het principe van de hoop.
Ze zijn weliswaar langdurig werkloos maar hun tijd komt nog wel. Strain en subculturele verklaringen zijn bij hen minder relevant. Hun respectabiliteit is vooral verbonden
met het model van de sociale controle theorie. Voor hen is eveneens model A in de
relatie tussen werkloosheid en delinquentie geldig.

Type V: de levensstijl van werklozen uit respectabele middenklassemilieus
Deze levensstijl, die ik als defensief heb gekarakteriseerd, kent wel een zekere mate van
’individualism’, maar niet in de vorm van ’defiant individualism’. Hun individualisme
is ingebed in een middenklasse discours van ’social compliance’, waarin de functionele
rationaliteit van het maatschappelijk systeem niet ter discussie staat. Alhoewel er gedurende de adolescentiefase een tijdelijke oriëntatie is op jeugdsubculturele uitingsvormen,
neemt deze geen verzelfstandigde plaats in. In die zin blijven ze main-stream gericht.
Het verklaringsmodel van de subculturele benaderingen, in essentie gericht op jongeren
uit de arbeidersklasse, geldt voor hen niet. Dit geldt ook het strainmodel; de strain van
het langdurig werkloos zijn heeft hier vooral de functie van een herbezinning op nieuwe
mogelijkheden. Er is geen relatie tussen werkloosheid en delinquentie (model A). Voor
hen geldt, evenzo als bij de typen III en IV, het sociale controle model van Hirschi,
maar de ’attachment’-component wordt hier kritischer geëvolueerd en in het eigen
relatiemodel verder uitgewerkt. Ditzelfde geldt voor hun maatschappelijke bindingen.

Type VI: werklozen uit middenklassemilieus met een alternatieve levensstijl
In deze levensstijl is geen sprake van een ’defiant individualism’ noch van een ’social
compliance’. Hier geldt eerder een vorm van ’defiant compliance’, een complex van
kritische discoursregels ten aanzien van conventionele middenklassepraktijken en de
functionele rationaliteit van maatschappelijke regels. Hoewel er sprake is van economische marginaliteit is deze marginaliteit grotendeels zelfgekozen. Van culturele marginaliteit in traditionele zin, een achterstelling in of uitsluiting van deelname aan de dominante cultuur is veel minder sprake. Hun culturele marginaliteit wordt ervaren als pro-
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gressief en avant-gardistisch en wortelt vooral in hun substantiële rationaliteit van
discursieve communicatie, een zoektocht naar het ’goede, schone en waarachtige’. Er
is geen relatie tussen werkloosheid en serieuze delinquentie, maar de transformatie van
het arbeidsethos naar een zelfgekozen bezigheidsethos houdt wel een relatie in met een
meer deviant-culturele levensstijl. Verklaringen geworteld in de strain en subculturele
lagere klasse benaderingswijzen hebben hier geen functie. De sociale controle theorie
met zijn nadruk op aanpassing en inpassing in de dominante cultuur voldoet evenmin.
De Britse subculturele benadering van militante en politiek geïnspireerde (jeugd)subculturele bewegingen sluit nog het beste aan bij deze levensstijl.
In de bijlage worden typegewijs verschillende aspecten die in dit hoofdstuk aan bod
zijn gekomen schematisch gepresenteerd. Aan de orde komen: de sociale betekenissen
van respectabiliteit, deviantie en delinquentie; de aanwezige delinquentiepatronen; de
straintheorie; de sociale bindingstheorie; de subculturele theorie en de nieuwe subculturele theorie; en de inkadering van oplossingsstrategieën van levensstijlen binnen de
zojuist genoemde theoretische perspectieven.
Uit de levensstijlen blijkt dat voor sommige levensstijlen als die van type I en II het
strain-perspectief goede aanknopingspunten biedt, voor andere, de typen IV en V, de
sociale controle theorie en voor nog weer andere de subculturele theorie (type III)
danwel de Britse cultuurbenadering (type VI).

15.4 Discoursen, handelingsrationaliteit en klassepositie
Gelet op de overeenkomsten tussen de maatschappelijke positie van hun ouders en hun
ideeënwerelden en die van jongeren zelf kan voor de meeste typen in grote lijnen
worden gesproken van een reproduktie van discoursen langs klasselijnen. Deze reproduktie van de oudercultuur is niet een statisch gebeuren, een blinde kopie, maar kent
allerlei transformaties en moderniseringsaspecten. Dergelijke generationele veranderingen weerspiegelen in afgeleide zin maatschappelijke veranderingen en moderniseringsprocessen in cultureel, sociaal en economisch opzicht. Deze hebben vooral gestalte
gekregen na de jaren zestig. De klassebepaalde scheidslijnen in materieel en consumptief opzicht zijn vervaagd; die van machtsposities en het beschikken over hulpbronnen
(soorten kapitaal) veel minder. Het maatschappelijk stratificatiesysteem is door onderwijsdeelname weliswaar opener geworden, maar door veranderingen in de economie en
op de arbeidsmarkt is de scheidslijn tussen werkenden en niet-werkenden, mensen met
een uitkering, aangescherpt. In die zin lopen deze jongvolwassenen het risico binnen
hun klassesegment in een meer marginale positie terecht te komen danwel te degraderen
naar een onderliggend segment. Diegenen die al traditioneel daartoe behoren hebben
dan ook weinig ontsnappingskansen. Hun stijgingsperspectief (inter-klasse mobiliteit)
is ’objectief’ gering door hun gebrek aan opleidingskwalificaties. Gesteld kan dan ook
worden dat in algemene zin de discoursen van de onderscheiden levensstijlen de inname
van maatschappelijke klasseposities reflecteren, met uitzondering van type VI. Dit
discours baseert zich weliswaar op dat van het middenklasse milieu van herkomst, maar
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is kritisch-geradicaliseerd en verbonden met nieuwe sociale bewegingen. In tegenstelling tot de meer collectieve andere levensstijlen is deze veel geïndividualiseerder. Dit
geldt trouwens ook voor type I, maar hun vorm van individualisme is meer te zien als
maatschappelijke non-participatie en vindt zijn uitdrukkingsvorm in het syndroom van
’defiant individualism’.
De componenten van het discours, sociale identiteit, maatschappijbeeld en toekomstbeeld, zijn weliswaar opgebouwd uit meerdere interdependente themagebieden, maar
het beeld dat daaruit oprijst laat tamelijk coherent zien hoe de jongvolwassenen in hun
verschillende levensstijlen hun eigen posities in sociaal-cultureel en maatschappelijk
opzicht waarnemen. Relevant daarbij is de afstand tussen discoursen en de dominante
cultuur enerzijds en die tussen discoursen en de institutionele maatschappij anderzijds.
Deze afstanden bepalen de mate van integratie in de samenleving en de mate van
correspondentie tussen discoursrationaliteit en systeemrationaliteit. Gangbare klasseclichés sluiten daarop aan. Voor de typen I en II leiden maatschappelijke uitsluitingsprocessen en het wegvallen van het principe van de hoop op lotsverbetering niet alleen
tot individuele marginaliteit, maar ook tot maatschappelijke non-participatie.
De sociale identiteit is, net als de beide andere discourscomponenten, een combinatie
van meerdere aspecten. De sociale identiteit omvat zowel de presentatie van identiteitsaspecten (zelfbeelden) als de omgevingsreceptie daarvan. In deze wisselwerking hoeft
de sociale identiteit niet samen te vallen met een positioneel gefixeerde en rigide identiteit (’ascribed identity’), maar kan, afhankelijk van ontwikkelingen in de levensloop en
veranderende sociale contexten, heterogeen en flexibel gepresenteerd worden (’achieved’ en ’assumed identity’). Ondanks de individualiseringsmogelijkheden voor de
ontwikkeling van een ’identiteitsproject’ in deze moderne betekenis, blijf ik hier de
identiteit zien als een categoriaal ’construct’. Hetzij positief, hetzij negatief gestimuleerd, individuen blijven op zoek naar affiliaties met anderen. Deze bindingen bieden
enerzijds identificatiemogelijkheden met vergelijkbare anderen (lotgenoten), anderzijds
kritische vergelijkingsmogelijkheden om zich van anderen te onderscheiden (positieve
of negatieve referentiegroepen). Een categoriale identiteit moet dus sociaal en relationeel opgevat worden; naast gemeenschappelijkheid (intra-groep homogeniteit) impliceert
het ook distantie en distinctie (inter-groep heterogeniteit). Hoe homogener en/of geslotener de relatienetwerken, des te vaker is het identiteitspad traditioneel voorgegeven. Hoe
heterogener en/of opener de relatienetwerken, des te vaker het identiteitspad zelf vormgegeven kan worden. In de cruciale fase van jongvolwassenheid zijn vooral de relevante
levensopgaven van het aangehangen levensontwerp — men maakt als het ware zichtbaar waarvoor men staat -, constituerend voor het identiteitsontwerp. Sommige elementen daarvan — sekse, leeftijd, etniciteit — liggen in grote lijnen vast. Andere elementen
— beroepsidentiteit, ’gezinsidentiteit’ (kostwinnerschap, vaderschap), ’macho-identiteit’
zijn het gevolg van met levensopgaven verweven keuzes. De identiteit is dan meer
positioneel-cultureel bepaald; is een dergelijke constellatie ingenomen dan volgt de
identiteitstoekenning vanzelf. Daarmee is ook de breedte gegeven van acceptabele
alternatieven; men wordt door in de sociale omgeving levende verwachtingen (alledaagse interacties) en in institutionele ontmoetingen afgerekend op de coherentie daarvan.
In de identiteitsontwikkeling spelen, naast interactionele contacten met lotgenoten,
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competenties en reflexief vermogen een rol, met name in het bekritiseren van voorgegeven identiteitsrolmodellen. Identiteiten kunnen derhalve meer of minder traditioneel of
modern zijn, lokaal of kosmopolitisch georiënteerd zijn, voortijdig afgerond zijn (’foreclosure’) of als project gaande zijn. Welke identiteitselementen relevant zijn is veelal
een tweede-orde vraag. Veel aspecten van de sociale identiteit staan immers voor de
betrokkenen zelf niet ter discussie, maar zijn impliciet ingeweven in het alledaagse
bestaan. Pas als deze ter discussie worden gesteld krijgen ze expliciet betekenis. De
identiteit als Nederlander of als heteroseksuele man zijn voor de meeste respondenten
zo vanzelfsprekend dat ze zich daar nauwelijks van bewust zijn (hoeven te zijn). Slechts
in crisissituaties (emigratie, homo) worden ze onderwerp van reflectie. Dit is ook te
illustreren voor langdurige werkloosheid. Als men werkt of nog studerende is dan zijn
deze bezigheden positief identiteitsverlenend; ontbreken ze of vallen ze weg, dan wordt
de vroegere status vergeleken met de huidige en kan werkloosheid als identiteitsverlenend element hooguit negatief worden benoemd, vooropgesteld dat opleiding en werken
in de levensloop (nog) als relevante levensopgaven worden gezien. De identiteit voor
deze werklozen is eigenlijk de relatie met de arbeidsmarkt en het soort arbeidsethos dat
ze aanhangen. Men kan zich defensief beroepen op structurele factoren of pech; men
is immers niet vrijwillig werkloos, men blijft op zoek naar een baan. Dit geldt vooral
voor diegenen met gezinsverantwoordelijkheid; het kostwinnerschap, zowel in de standaardbiografie als in de moderne keuzebiografie, blijft een essentiële factor. Jongvolwassenen met andere biografie-ontwerpen kijken daar anders tegen aan.
Voor veel jongeren zijn aspecten van de sociale identiteit, het leefwereldniveau, belangrijker dan iets vaags als de maatschappelijke identiteit, de identiteit gebaseerd op positie-innames in de maatschappelijke reproduktiesystemen of op sociologische analyses.
De expressieve kanten van het uitdragen van de identiteit, het domein van de vrije-tijd
en jeugdstijlen — kleding, uiterlijk muziekvoorkeuren, consumptiepatronen — nemen
voor de meeste jongeren in belang af naarmate ze volwassen verantwoordelijkheid gaan
dragen.
Ook de component maatschappijbeeld is opgebouwd uit meerdere dimensies. De analyse van het maatschappijbeeld moet zicht geven op het gegeven hoe categorieën hun
plaats (posities) in de samenleving zien. In het maatschappijbeeld worden opvattingen
over en ervaringen met sociale, economische, culturele en politieke verhoudingen
verknoopt in een categoriaal-ideologisch raamwerk van overtuigingen. Dit bepaalt hoe
gevoelens en cognities van (on)rechtvaardigheid en (on)gelijkheid ontstaan en welke
legitimeringsbronnen ter verklaring daarvan gebruikt worden. Op deze wijze wordt
duidelijk hoe interdependenties tussen leefwereld en systeem, tussen marginaliteit en
integratie, tot stand komen en de consequenties die deze verbindingsschakels hebben.
Maatschappelijke bindingen kunnen dus gerelateerd worden aan de sociologische afstanden die bestaan tussen vormen van leefwereldrationaliteit en de dominante systeemrationaliteit, bijvoorbeeld de acceptatie van meritocratische mobiliteitscriteria en bijbehorende beloningsverschillen. Sociale identiteit en maatschappijbeeld grijpen uiteraard op
elkaar in en kunnen worden gezien als een systeem van communicerende vaten. Een
identiteit gebaseerd op leefwereldposities of een negatieve maatschappelijke identiteit
kleurt mede het maatschappijbeeld. Maatschappijbeelden zijn derhalve op te vatten als
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differentiërende perspectieven (coherente betekenissystemen) van categorieën die in
functie staan van (een relatie hebben met) hun uiteenlopende maatschappelijke posities.
Simpel gesteld, posities zijn cognities. Dat houdt in dat maatschappijbeelden geen
objectieve constructies of representaties zijn, maar actieve, sociale (inter-)subjectieve
interpretaties of reconstructies van ervaringen met ’objectieve’ maatschappelijke condities. De contradicties die ze zien (al dan niet verkregen door socialisatie-ervaringen,
percepties of reflectie op eigen ervaringen) zijn dus een botsing tussen enerzijds maatschappelijke beloftes — de ’social opportunity structures’ in termen van bijvoorbeeld
de ideologie van gelijkheid, van volledige werkgelegenheid, van een voldoend uitkeringsniveau als vormen van ’levenskansen’ — met een objectieve, dominante teneur (de
als ideologisch-universeel aangeprezen geldigheid en normativiteit van de systeemrationaliteit) en anderzijds hun eigen (veelal klassebepaalde) realisatiemogelijkheden die zich
baseren op vormen van leefwereldrationaliteit.
In het toekomstbeeld gaat het met name om het vertrouwen van mensen om hun leven
zelf vorm en inhoud te kunnen geven. De realisatiemogelijkheden van relevante levensopgaven staan daarbij primair. Wil men deze in goede banen leiden dan is het hanteren
van een tijdperspectief, het planmatig sturing geven aan het eigen leven, onmisbaar.
Naast bijvoorbeeld fatalisme zien we ook het principe van de hoop. De maatschappelijke component van het toekomstbeeld geeft uitdrukking aan gevoelens van pessimisme
(doemdenken) en optimisme ten opzichte van structurele ontwikkelingen; deze spelen
bijvoorbeeld een rol bij de kinderwens of gezinsuitbreiding. Risicovolle ontwikkelingen
zijn bijvoorbeeld het milieu, vrede en veiligheid, de economie.
Specifiek voor een sociale categorie is het met het discours verbonden handelingspatroon. Leden van een sociale categorie oriënteren zich in hun handelen op gedeelde,
positioneel bepaalde, cognitieve ervaringen en vooronderstellingen en deze zijn op hun
beurt weer constituerend voor vormen van ’collectief’ (in mijn termen: categoriaal)
gedrag. Handelen is, met andere woorden, sociaal geïnspireerd, regelgeleid en contextbepaald. De handelingsregels — motieven, ’goede gronden’ — krijgen hun sociale
geldigheid en vanzelfsprekendheid door interactie en communicatie, kortweg socialisatie, met groepsleden. Dergelijke, collectief gedeelde en veelal routineuze en alledaagse,
handelingspatronen noemen we sociale praktijken. Discours en sociale praktijk staan
ten opzichte van elkaar in een interdependente relatie, maar analytisch gaan we ervan
uit dat het discours de regierol heeft en dat het handelen in zekere zin een afgeleide is
van het discours. De relevantie- of dieptestructuur van een discours maakt zichtbaar
welke organiserende principes het handelen reguleren (specifiek vorm en inhoud geven).
Organiserende principes legitimeren dus bepaalde vormen van handelen, binnen bestaande groepsnormen, als (moreel) juist, terwijl ze andere vormen veroordelen. Voor
een lid van een sociale categorie is geldig handelen rationeel en normatief juist handelen. Handelingsrationaliteit en discoursrationaliteit vooronderstellen elkaar (en versterken elkaar) en maken handelen sociaal betekenisvol handelen binnen gedeelde vooronderstellingen. Rationaliteit is per definitie ingeperkte rationaliteit (’bounded rationality’)
omdat vooronderstellingen selectief zijn: niemand weet alles, (bijna) niemand gaat alle
mogelijke alternatieven en handelingsconsequenties na.354 Rationaliteit is vooral sub-
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stantiële rationaliteit, zeg maar leefwereldrationaliteit, en deze rationaliteit bepaalt ook
welke vormen van instrumentele (calculerende, zakelijk-technische) rationaliteit geldigheid hebben. Substantiële rationaliteit impliceert dan ook categoriale waarden en normen op moreel terrein. Voor de meeste discoursen geldt dat de waarden en normen van
de dominante cultuur, al dan niet aangepast, onderdeel vormen van hun substantiële
rationaliteit. In die zin hebben de normen en waarden van de dominante cultuur een
relatieve ’universele’ geldigheid. Dit geldt ook voor diegenen die, om welke vigerende
reden dan ook, delinquentie plegen. Voor hen hebben deze universele regels meer
grijszones, — ze zijn minder absoluut -, en contextuele flexibiliteit, — soms wel, soms
niet -, en worden ze gemakkelijker terzijde geschoven. Om inbreuken toe te dekken
maken ze dan gebruik van (cognitieve technieken van) rationalisaties en neutralisaties,
waardoor ook bepaalde vormen van delinquentie een zekere normaliteit (en dus rationaliteit en geldigheid) krijgt. Deze redenering geldt vooral voor autochtone jongeren; op
de vraag hoe dit zit voor jongeren met andere culturele achtergronden kan ik niet verder
ingaan. Het zich voordoen van criminaliteit kan worden gezien als een functie van de
verhouding tussen discoursrationaliteit en systeemrationaliteit. Zijn deze congruent of
overlappen deze elkaar grotendeels dan zal er eerder sprake zijn van conformistisch
handelen (respectabiliteit); botsen deze (contradicties) dan kan delinquentie een mogelijke gevolg zijn, maar er zijn, zoals ik heb laten zien, ook andere oplossingen (alternatieve handelingsstrategieën) voorstelbaar.

15.5 Het levensstijlenperspectief: een nieuw paradigma?355
De vraag in het begin van dit hoofdstuk luidde of de in dit onderzoek gehanteerde
levensstijlenanalyse een meerwaarde heeft of niet. Voordeel van een levensstijlbenadering, met inbegrip van het ontwikkelingssociologisch aspect en de verknoping van
verschillende deeltheorieën, is volgens mij vooral gelegen in de mogelijkheid diepte
onderzoek uit te voeren. Na een initiële periode in de jaren twintig, heeft de groeiende
belangstelling voor het levensstijlenperspectief (danwel andere kwalitatieve methoden
als ’de life-history method’ om het alledaagse bestaan en de levensloop te bestuderen),
net zo als bij andere criminologische theorieën, zijn wortels in de context van maatschappelijke veranderingen: hier die van na de jaren zeventig.356 Oudere theorieën
hoeven hun geldigheid niet te verliezen, maar bieden mogelijkheden tot incorporatie en
integratie dan wel revisie. Sinds de jaren ’70 zien we in de criminologie steeds meer
pogingen om tot integratie van verschillende theorieën te komen. Dergelijke integratieve
of geïntegreerde theorieën lijken op het eerste gezicht de oplossing om te komen tot
meer eenduidige theorieën met een groter bereik en een grotere verklaringskracht. In
navolging van Einstadter en Henry (1995) geef ik evenwel de voorkeur aan meer rivaliserende benaderingen, waarin de te gebruiken theorieën, en waar nodig aangepast, ieder
op hun eigen unieke merites worden beoordeeld357. Op analytisch-theoretisch niveau
heeft het levensstijlenperspectief een zekere universele pretentie — mensen doorlopen
positietrajecten die als socialisatietrajecten hen in staat stellen competent, en in moderne
rationele samenlevingen in toenemende mate, reflexief te functioneren in maatschappe-
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lijke verbanden. Hoe een en ander empirisch ingevuld wordt, kan alleen beantwoord
worden door het doen van onderzoek. De aard van de probleemstelling, de keuze voor
een onderzoekspopulatie, de theoretische vragen en operationaliseringen, de te gebruiken methoden bieden mogelijkheden tot flexibilisering en onderlinge vergelijking.
Centraal blijft evenwel de vraag hoe mensen (gedifferentieerd naar structurele kenmerken als: klasse, sekse, leeftijd en etniciteit) alledaagse kennis verwerven en toepassen
in hun sociale praktijken. Het aangrijppunt van leef- en belevingswerelden als categoriale constructen biedt mogelijkheden om de daar gesitueerde discoursen te analyseren op
handelingsrationaliteit en handelingsconsequenties. Van belang is daarbij de afstand (de
mate van acceptatie van dominante regels en de functionele rationaliteit) naar de dominante cultuur, het beschikken over acceptabele hulpbronnen en de acceptatie van legitieme middelen. Processen van integratie, marginalisering en uitsluiting sluiten daarbij
aan. Ervaren problemen en contradicties zijn in zekere zin levensstijlenspecifiek, alhoewel er natuurlijk overeenkomsten kunnen zijn in existentiële problematieken en maatschappelijk bepaalde meer algemene problemen en onzekerheden aangaande realisatievoorwaarden.
Het levensstijlenperspectief maakt de onderzoeker ontvankelijk voor zowel culturele als
structurele processen, hun onderlinge samenhang en dynamiek. Van belang is daarnaast
een kritische analyse van de bredere maatschappelijke context, een maatschappijanalyse.
’Agency’ en ’structure’, ’actors’ en ’factors’, leefwereld en systeem kunnen zo op elkaar betrokken worden. Dit is evenwel hoofdzakelijk een onderzoek op leefwereldniveau. Ik heb voornamelijk getracht de invloed van (historisch-)structurele ontwikkelingen als voorwaarden voor de realisatie van (individuele en collectieve) levenslopen
en levensopgaven te vertalen naar structurerende invloeden op leefwereldniveau. De
verschillende maatschappelijke subsystemen op juridisch, economisch, politiek, sociaalcultureel niveau kunnen op hun beurt onderzocht worden naar de implicaties voor
mogelijkheidsvoorwaarden voor realisatie van gestelde levenslopen en levensopgaven.358 Door allerlei maatschappelijke veranderingen is het traditionele klasseconcept,
de objectieve klassepositie op basis van opleiding, beroep, inkomen en sociaal prestige
(de bekende stratificatie in sociaal-economische statussen), minder goed toepasbaar. Het
begrip klasse als positiebegrip (’objectief stratificatieprincipe’, ’Klasse an sich’) is
ondermeer problematisch door samenleefverbanden waarvan de partners behoren tot
verschillende beroeps- en inkomensniveaus, de complexiteit van tweeverdienende partners, gescheiden mensen, werklozen of mensen met een uitkering. De samenleving is
flexibeler en heterogener geworden. Door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt — het
onderscheid tussen het primaire en het secundaire segment, ’under-employment’ en
’subemployment’, part-time werkenden, soms met meerdere banen, en werklozen, al dan
niet tewerk gesteld in een banenproject, is het objectieve klassebegrip, het lokaliseren
van mensen in een bepaald stratum en het definiëren van relevante criteria daarvoor,
moeilijker geworden. Het subjectieve klassebegrip (’Klasse für sich’), de klasse waartoe
mensen zich rekenen, een collectiviteitsverband met gedeelde waarden en belangen, is
eveneens moeilijker vast te stellen. Er is naast gemarginaliseerde groepen ook een grote
middengroep ontstaan zonder duidelijke klassewortels in marxistische zin. Identiteiten
zijn niet langer per definitie klasse-identiteiten of beroepsidentiteiten. Het cultureel
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verbonden zijn met een groep, groepsidentificatie, is steeds meer ontkoppeld van een
positie op de arbeidsmarkt, en wordt in toenemende mate voor aankomende generaties
een individueel project. Nu geldt deze ontwikkeling voor jongeren uit de traditionele
segmenten van de arbeidersklasse minder duidelijk dan die voor jongeren uit de middenklassen, maar ook bij hen treden in toenemende mate processen van culturele differentiatie op. Door het gebruik van levensstijlen als overkoepelend begrip kan recht worden gedaan aan de fragmentering van klassen in maatschappelijke categorieën, die
weliswaar een interne homogeniteit vertonen, maar extern, naar andere groepen, toe
vooral distincties aanbrengen. In een pluriforme samenleving leiden dergelijke ontwikkelingen tot een terugtrekking van de dominante cultuur naar een beperkt aantal eisen
van ’civil citizenship’. Als aan deze normatieve eisen is voldaan, is de inrichting van
het overige leven een individuele zaak.
Het levensstijlenperspectief is geen volledig ontwikkeld nieuw (revolutionair) paradigma, maar biedt mogelijkheden nieuwe antwoorden te geven op klassieke vragen naar
het ontstaan en voortbestaan van vormen van respectabiliteit, deviantie en delinquentie.
Door haar aandacht voor de dubbele hermeneutiek, het onderscheid in eerste en tweedeorde constructies en de dialectische relaties daartussen, kan het levensstijlenperspectief
bijdragen aan het proces van voortschrijdende interpretatie van de sociale werkelijkheid
in al haar complexe geledingen.359 Het moderniseringsproces van de samenleving, en
de analyse van onbedoelde en niet voorziene consequenties en risico’s daarvan, vraagt
derhalve om een reflexieve manier van wetenschapsbeoefening, ook binnen de criminologie. Biografisch onderzoek360, onderzoek naar levensstijlen en discoursen kan daarbij inzicht bieden (zie bijvoorbeeld Fischer-Rosenthal, 1995, 1996).
Voorwaarde daarbij is dat sociologische ontwikkelingen in levensstijlen ook een politiek-maatschappelijke receptie krijgen. Zo heeft Jan Pronk onlangs gewezen op meerdere drogredenen van zelfgenoegzaamheid om niets te hoeven doen aan het geweld en de
armoede in de derde wereld. Analoog daaraan kan men ook klassieke afweermechanismen onderscheiden om zich niet druk te hoeven maken over het lot van gemarginaliseerde medeburgers. Het lot van mensen die in kommervolle omstandigheden leven,
iedere dag opnieuw te maken krijgen met bestaansonzekerheid, niet voor vol worden
aangezien kan men dan afdoen met volgende drogredenen: het is onze zaak niet (’onverschilligheid’); ze hebben altijd al niet willen deugen (’fatalisme’); ze doen het
zichzelf aan (’schuldtoewijzing’); wat kunnen wij eraan doen, eerdere pogingen hebben
ook al niets uitgehaald (’fatalisme’); al te veel hulp gaat ten koste van onszelf (’opportunisme’); ach, het valt wel mee en het is niet bewezen (’ontkenning’).361
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322.

".. Merton’s purpose was to outline a general theory of deviance..." (Shoemaker, 1990: 103).

323.

De consequenties van de werkloosheid worden dan tot ".. soziale Probleme wie strukturelle
Veränderungen des Alltags, der Familiensituation und der Zeitabläufe, um psychische Probleme wie Identitätsverlust, Brüchigwerden der Identität, um Depressionen und um physische
Probleme mit manifesten körperlichen Beschwerden (vgl. Frese/Volpert 1980; Jahoda/Lazarsfeld/Zeisel 1978). Die empirischen Ergebnisse zeigen, daß die offenkundigen Probleme
keineswegs die gleichen geblieben sind. Unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen
(technologischer Wandel, Veränderungen im Jugendalter und Ausweitung des internationalen
Marktes) haben sich die Folgeprobleme der Arbeitslosigkeit und der Jugensarbeitslosigkeit
gewandelt. (Auf folgende Veränderungsfaktoren sei kurz hingewiesen: 1. Marginalisierung
eines Großteils der proletarischen und kleinbürgerlichen Jugend; 2. die Zerstörung von
Zukunftsperspektiven der arbeitslosen Jugendlichen; 3. Einbezug nicht-proletarischer Jugendlicher in den Kreislauf der "Hoffnungslosigkeit"; 4. Verarmung der unteren Bevölkerungsschichten) (Haupert, 1991: 219/250).
Volgens de normen van de Verenigde Naties - zie het Human Development Report (1996)
van de ontwikkelingsorganisatie van de VN, de UNDP - gaat de groei van de Nederlandse
economie steeds meer de richting in van ’meedogenloos’. Deze kwalificatie wordt gebezigd
omdat de inkomens steeds ongelijker worden verdeeld en de groei voorbijgaat aan de armen.
De twintig procent van de huishoudens met de laagste inkomens zien sinds 1991 hun besteedbaar inkomen achter uitgaan. Met name de rijkste twintig procent lijken te profiteren van de
economische opleving. CBS-cijfers ondersteunen deze trend. Voor 1991 geldt dat de rijkste
twintig procent van de huishoudens 4,1 zoveel verdiende als de twintig procent van de
huishoudens met de laagste inkomens. In 1994 was dit verhoudingscijfer gegroeid tot 4,4. De
gemiddeld besteedbare inkomens bedroegen voor de rijkste twintig procent voor de periode
1991-1994 achtereenvolgens: 50.800 (1991); 52.300 (1992); 53.000 (1993); 54.600 (1994).
Voor de armste twintig procent bedragen de cijfers respectievelijk: 12.300 (1991); 12.800
(1992); 12.700 (1993); 12.400 (1994). De daarmee corresponderende verhoudingscijfers zijn
dan: 4,1 (1991); 4,1 (1992); 4,2 (1993); 4,4 (1994) (Bron: NRC Handelsblad, Arlen Poort:
Groei in Nederland Ongelijk; Nederland groeit ’meedogenloos’, 17-7-1996). Ook uit het
rapport Sociale en Culturele Verkenningen 1996 van het Sociaal en Cultureel Planbureau
blijkt dat verschillen in inkomen, koopkracht en sociale en culturele leefsituatie tussen
bevolkingscategorieën in Nederland verder zijn toegenomen. De afgelopen tien jaar zijn de
inkomens- en koopkrachtverschillen tussen kansarmen en kansrijken aanzienlijk groter geworden. Volgens het SCP telt Nederland ongeveer een half miljoen huishoudens die van het
sociaal minimum moeten zien rond te komen en nog eens zo’n 400.000 huishoudens die daar
hooguit twaalf procent boven zitten (studenten niet meegeteld) (Bron: NRC Handelsblad,
Verschil tussen kansarm en kansrijk verder toegenomen, 27-6-1996).

324.

Het strain perspectief, veelal toegepast op meer individueel categoriaal niveau, kent als
tegenhanger op structureel niveau het anomie perspectief. Als de samenleving destabiliseert
ten gevolge van snelle structurele en/of cultureel-ideologische veranderingen ontstaan er
conflicten tussen ideologisch verankerde idealen (’goals’) als kansengelijkheid en maatschappelijke realisatiemogelijkheden (’means’). In dat geval kan men, in navolging van Durkheim,
spreken van een toestand van anomie. "A well regulated, or stable, society has a balanced
equilibrium between means and goals. In a stable society, both means and goals are accepted
by everyone and are available to all. Social integration effectively occurs when individuals
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are socialized into accepting that they will be rewarded for the occasional sacrifice of conforming to the institutional means and when they actually compete for rewards through legitimite means. Malintegrated, or unstable, societies stress the goals without stressing the means,
or vice versa (Beirne and Messerschmidt, 1991: 377)" (geciteerd in: Einstadter en Henry,
1995: 148). Uitsluiting door marginalisering, het ontstaan van een onderklasse van de ’trully
disadvanteged’ leidt tot een tweedeling van de samenleving (een onevenwichtige, anomische
situatie) en strain bij de uitgeslotenen.
325.

Hagan stelt dat Merton niet zozeer geïnteresseerd was in individuele verklaringen, maar
vooral in verklaringen voor klassen van individuen. "Merton did not mean for his theory
simply to explain why some individuals deviate more than others. He was more interested
in explaining why disadvantaged classes of individuals deviate more than other classes of
individuals. He reasoned that members of less economically advantaged classes are more
affected by the disparity between shared success goals and the scarcity of means to attain
them. Higer rates of crime and deviant behavior among those in less advantaged class groupings are the expected result of this structural inconsistency" (Hagan, 1994: 32).

326.

"This concept (relative deprivation, S.M.) can be used to explain why some people in "anomic" situations do not resort to criminality to resolve their dilemma. They do not perceive
the dilemma as others might or as structural, "objective" assessment of the situation might
suggest" (Shoemaker, 1990: 105-106).

327.

Er zijn criminologen die beweren dat Merton’s versie van anomie theorie eigenlijk een duale
theorie is, waaraan een motivationele (individuele) component en een structurele (sociale
organisatie) component is te onderscheiden (Shoemaker; 1990: 105). Shoemaker noemt
Messner (1988) als voorbeeld. Messner beweert dat deze twee dimensies van de theorie onafhankelijk zijn en dat onderscheiden onderzoeksstrategieën nodig zijn om elk facet van deze
verklaring van criminaliteit te onderzoeken (Shoemaker, ibid.: 105).

328.

"If one does not focus on economic issues, it is possible to conceptualize anomie in terms
of specific organizational goals and means. With respect to delinquency, therefore, the
means-end theory may be more appropriately applied to school problems, peer relationships,
and other youth-oriented concerns rather than to economic issues" (Shoemaker, 1990: 106).

329.

"... they should not be interpreted as providing the ultimate sociological understanding of
delinquency" (Shoemaker, 1990: 108).

330.

Hoewel bijvoorbeeld door Vaz (1967) erop gewezen is dat jeugdcriminaliteit ook door
jongeren afkomstig uit de middenklasse wordt gepleegd, is de validiteit van de aanname dat
geregistreerde jeugdcriminaliteit een fenomeen van de lagere klassen is empirisch onbetwistbaar (zie ook Hoofdstuk 1).

331.

"To the extent that delinquency occurs among lower-class youth, it may well be that experiences of the lower-class, including values and life-styles, contribute significantly to this
behavior" (Shoemaker, 1990: 115).

332.

"The second basic point of Cohen’s thesis, that school performance is related to delinquency,
has also been supported by research. In fact, this has been one of the most consistently
documented relationships in recent literature (Hirschi, 1969; Offord et al., 1978; Jensen and
Rojek, 1980; Rogers and Mays, 1987)" (Shoemaker, 1990: 120). Elliot en Voss (1974) in hun
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onderzoek naar ’school drop-out’ en delinquentie vonden evenwel dat met name vlak voor
de periode van vroegtijdig schoolverlaten er een piek bestond met betrekking tot delinquentie.
Zij zien ’dropping-out’, vooral bij arbeidersjongens, dan als een ’delinquency-reducing solution’ eerder voor ervaren problemen op school dan een opstap naar een meer delinquente
carrière zoals Cohen suggereert. Deze reductie geldt zeker als drop-outs een stabiele relatie
aangaan en werk krijgen. "... dropouts who not only eliminate schoolproblems by dropping
out but who also bolster their efforts to assume adult status by marrying or gaining employment have the lowest rates of delinquency" (Shoemaker, ibid.: 121). De in dit onderzoek
gestelde centrale vraag blijft evenwel onbeantwoord: Wat gebeurt er met deze jongeren als
ze er niet in slagen werk te vinden of als ze na een baan werkloos worden?
333.

"As Hyman Rodman (1963), Elliot Liebow (1967), and others suggest, the disadvantaged
often display an ability to incorporate a basic conformity to a dominant, middle-class value
system with the exigencies of their everyday lives" (Shoemaker, 1990: 124).

334.

"Cohen’s thesis has merit, however, in that it pointed to a critical source of adolescent
problems and juvenile delinquency - lack of status and failure within the school system. And
to the extent that he highlights the qualitative distinction between youthful and adult lawbreaking, in both motivation and pattern of conduct, Cohen made an important contribution to
the understanding of delinquency. If this observation is accepted, then no theory of delinquency is adequate that does not account for Cohen’s measuring rod" (Shoemaker, 1990:
124).

335.

"A major contribution of this theory is the contention that the opportunity to commit illegal
acts is distributed unevenly throughout society, just as are opportunities to engage in conformistic behavior" (Shoemaker, 1990: 126).

336.

"Interviews with lower-class youth, delinquent youth, or gang members, simply fail to support the basic assumption that lower-class youth hinge their feelings and behavior on the door
of perceived economic opportunity in their lives. One reason for this conclusion is the interaction among aspirations, expectations, and behavior" (Shoemaker, 1990: 129). Vergeleken
met jongeren uit de middenklasse verwachten arbeidersjongens minder; in die zin zijn ze
realistisch-pragmatisch bezig en hebben ze oog voor de ongelijke kansenstructuur. Uit het al
eerder vermelde onderzoek van Elliot en Voss (1974) bleek dat ".. lowered perceptions of
occupational succes follow delinquency rather than precede delinquency" (Shoemaker, ibid.:
130). "Those in the lower class must come to grips with the reality of the situation and
"stretch" or alter their values to accomodate their present behavior (Rodman, 1963). Excellent
literatary and ethnographic descriptions of this process are found in Joyce Carol Oates’ Them
(1969) and Elliot Liebow’s Tally’s Corner (1967). Paper and pencil tests, it may be argued,
simply cannot measure or describe the complexities of these relationships" (Shoemaker, ibid.:
131). De laatste zin kan overigens worden gelezen als een pleidooi voor een meer interpretatieve werkwijze.

337.

"There is support, however, for the contention that lower-class gang behavior is specialized
and that the specialization is somewhat connected with neigborhoods characteristics. In fact,
connection between gang delinquency and neighborhood organization is the strongest feature
of Cloward and Ohlin’s theory. In other words, the theory offers a reasonably good explanation of the content of gang delinquency, with the possible exception of drug use in gangs;
it falls short in providing an adequate explanation of why the delinquency originally developed" (Shoemaker, 1990: 134-135). Zie verder Jankowki, 1989.
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338.

Ik sla in deze behandeling de aanname van Miller dat het door vrouwen gedomineerde gezin
karakteristiek is voor de levensstijl van de lagere klassen over. Deze nogal gepolitiseerde
aanname ondervond weinig empirische steun.

339.

"Rather than being nonconformist and "driven", gang members are behaving in stable, conforming, and "normal" fashion, according to the norms and values of their "most significant
cultural milieu" (Miller, 1958: 18)" (Shoemaker, 1990: 137).

340.

"... Edward Banfield (1968) took up this theme in describing the ills of the modern center.
In this treatise, Banfield suggests that poverty represents a cycle in which lackadaisical
attitudes and present-time orientations produce low educational aspirations and achievements,
which result in low occupational attainment, which is equated with low social class attainment and, often, with poverty. (..) Whether the life-style of the poor represents a cultural set
of values consciously passed along from one generation to the next, or whether this life-style
is a rational, logical adaptation to a continous set of problems and obstacles to achievement,
is subject to debate (Liebow, 1967). In either case, research evidence accumulated since the
end of World War II has supplied some support for a basic tenet of Miller’s thesis - that a
definite set of values and life-styles exists among the poor of Western societies. (The rich,
detailed ethnographic accounts of the lower class do not, of course, duplicate the specific
focal concerns outlined in Miller’s thesis. More importantly, these accounts rarely discuss
crime and delinquency as separate aspects of lower-class behavior, sometimes barely at all.
Poverty engenders a variety of problems, it would seem, while crime and delinquency, in this
view, are manifestations of the larger problem of poverty)" (Shoemaker, 1990: 138-139).

341.

In de Sociale Nota 1996 staat over armoede ondermeer te lezen: "De Sociale Top van de
Verenigde Naties in Kopenhagen (maart 1995) heeft de politieke erkenning opgeleverd dat
armoede ook een probleem is in westerse landen. Het kabinet heeft de slotverklaring van de
top ondertekend en zich, mede daardoor, gebonden aan het bestrijden en voorkómen van
armoede en sociale uitsluiting. ... Hoewel in Nederland, dankzij de Algemene bijstandswet,
geen sprake is van armoede in de strikte zin des woords, kunnen zich wel degelijk financiële
en sociale problemen voordoen die als armoede kunnen worden gekenschetst. Voorbeelden
zijn problematische schulden en sociaal isolement. Financieel komt de nieuwe armoede
vooral tot uitdrukking in problematische schuldsituaties. Naar schattingen kampen tussen de
150 000 à 200 000 huishoudens met problematische schulden, vooral huishoudens met een
minimuminkomen. Uit het rapport van de commissie Schuldenproblematiek blijkt dat het
aantal probleemschulden de laatste jaren opvallend snel stijgt. De schuldsituaties worden ook
steeds complexer, waardoor saneringsmaatregelen moeilijker te treffen zijn. Sociaal isolement
treft vooral mensen die langdurig zijn aangewezen op een minimumuitkering. Financiële
problemen en sociaal isolement gaan overigens vaak hand in hand. Uit onderzoek blijkt dat
de minima proberen rond te komen door onder meer te bezuinigen op sociale activiteiten
(Engbersen, 1990)" (Sociale Nota 1996: 67-68).

342.

"It would be easy to criticize all of the theoretical positions on lower-class delinquency on
the grounds that none of them provides an adequate explanation of delinquency among all
adolescents, particularly middle-class juveniles. This type of criticism, however, is irrelevant
in that the theories were not intended to explain middle-class delinquency. A theory should
be evaluated in terms of what it purports to explain, not in terms of anything else" (Shoemaker, 1990: 141).
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343.

Het merendeel van arbeidersjongens blijkt, als ze ouder worden, te stoppen met het plegen
van delinquentie doordat ze zich in toenemende mate gaan oriënteren op de wereld van
volwassenen en de bijbehorende verplichtingen serieus nemen. Deze ontwikkeling kan door
de subculturele strain theorie niet afdoende verklaard worden. Volgens Matza (1964) lijden
de theorieën van Merton, Cohen en Cloward en Ohlin aan een "embarassment of riches" ;
ze voorspellen in dat opzicht meer delinquentie dan feitelijk gepleegd. "As youths develop
conventional committments through work, marriage, and the like, most become law-abiding
adults (so-called maturational reform), which cannot be easily explained by these theories"
(Jackson, 1989: 319). In de visie van Matza is er eerder sprake van een ’drift into delinquency’ door de onzekere status van jongeren (tussen kind en volwassene) en de (foutieve) mening van jongeren dat hun peers delinquente normen aanhangen - ’shared misunderstandings’.
Als ze ouder worden en zich de symbolen van de volwassenheid verwerven, aldus Matza, dan
neemt hun delinquentie af.

344.

"Some maintain that strain theories do not address individual responses and that attempts to
test these theories with individual-level data are misguided (Bernard, 1987). As Agnew
(1987) points out, however, attention to individual responses to blocked opportunities is
necessary in testing strain theories, otherwise the "causal chain would break down" (p. 282)"
(Shoemaker, 1990: 142).

345.

Het model van Jongman en Timmerman (in oervorm in 1985 ontwikkeld) is door Ploeg
verder uitgewerkt en getest op drie groepen respondenten: langdurig werklozen, mensen met
een laag inkomen en mensen met een hoog inkomen. Centraal staan vier begrippen: de
aandrijvende factoren: maatschappelijke positie en, gevoelens van sociale onrechtvaardigheid;
de remmende factor persoonlijke banden (relationele bindingen); en het te verklaren fenomeen: delinquentie. De resultaten van dit onderzoek vormen evenwel geen bevestiging: "..
het door ons gepostuleerde model wordt, ook in exploratief gewijzigde versie, niet door de
steekproefgegevens gereproduceerd en dient daarom op statistische gronden verworpen te
worden" (Ploeg, 1991: 158), en hebben geleid tot een herziene versie van dit model (zie
Ploeg, ibid.: 168). Ploeg stelt evenwel: "Een dergelijk model, speculatief als het is, zou nader
uitgewerkt dienen te worden. Voor een eventuele toetsing ervan zou goed nagedacht moeten
worden over de te volgen procedure en de te gebruiken methoden. Voor wat betreft de opzet
van een dergelijk toetsingsonderzoek kunnen op basis van de ervaringen van deze studie in
elk geval en tweetal aanbevelingen gedaan worden.
Ten eerste dient een volgende onderzoeksgroep veel meer wetsovertreders te bevatten, zodat
op minder speculatieve wijze uitspraken gedaan kunnen worden over de factoren die van
invloed zijn op het feitelijk uitvoeren van criminele handelingen.
Ten tweede zou niet uitgegaan moeten worden van momentopnames in het leven van de
respondenten, maar moet tevens hun verleden in de analyse betrokken worden. Op die wijze
zou kunnen worden gezocht naar parallellen tussen enerzijds de maatschappelijke positie en
de relationele positie, en anderzijds de "criminele carrière"" (Ploeg, ibid.: 167-168).

346.

Ook bij Hirschi kunnen we verbindingen leggen met voorgangers als Sellin. Sellin formuleerde reeds in 1938 het begrip ’conduct norms’ als vorm van groepsgebonden (culturele) gedragsstandaarden. "For every person..., there is from the point of view of a given group of
which he is a member, a normal (right) and an abnormal (wrong) way of reacting, the norm
depending upon the values of the group which formulated it" (Sellin, 1938: 30).
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347.

"Although Hirschi recognizes several possibilities of the interconnectedness of these four
elements of the social bond, he suggests that they generally vary together. It is possible, for
example, for attachment and commitment to vary inversely. In other words, attachment to
parents and peers may prevent a juvenile from developing commitments to school and
legitimate occupational pursuits, particularly if he is from a lower- or working-class environment. Hirschi contends, however, that attachment and commitment are positively associated,
regardless of social class position. Moreover, he maintains that commitment, involvement,
attachment, and belief are also positively associated with one another. No component is
theoretically more important than another, although research may suggest the ascendency of
one over another under specified conditions (See for example, Wiatrowski et al., 1981)"
(Shoemaker, 1990: 183-184).

348.

Ook hier kan weer een relatie worden gelegd met Sellin. In Sellin’s meer ’cross-cultural’
benadering is de aanname dat, hoewel er sprake is van een immense culturele variatie in
’conduct norms’, er normatieve regels zijn die voor alle culturen geldig zijn, de zogenaamde
’universal categories’. Het probleem bij zowel Sellin als Hirschi is de specificatie van wat
universele waarden zijn. Uit antropologisch onderzoek blijkt immers de grote verscheidenheid
aan culturele normen. Beperken we ons tot de Amerikaanse cultuur in de jaren ’60, Hirschi’s
vertrekpunt, dan wordt zichtbaar dat juist in deze periode sprake is van rivaliserende waardensystemen (studentenprotesten, emancipatiebewegingen van zwarten en vrouwen). De consensus lijkt te worden vervangen door dissensus met betrekking tot opvattingen over conformiteit en maatschappelijke orde. Nu kan men natuurlijk zeggen dat voor de waarden achter
de streep geldt dat iedereen deze aanhangt, maar ook dan blijft het benoemingsprobleem,
zeker op het domein van het alledaagse leven.

349.

".. evidence is accumulating which suggests that the effects of the social bond on delinquency
is age specific. Some research concludes, for example, that the social bond is a stronger
inhibitor of delinquency among 15-year-olds (those in the "middle" of adolescence) than
among other youth (LaGrange and White, 1985), while other studies suggest that the effect
of the bond may be greater among younger juveniles and for less serious offenders in general
(Agnew, 1985). In addition, some conclude that the impact of the social bond on delinquency
may vary in content with age such that family variables are more important among younger
children, while school factors become more salient with middle adolescents, and conventional
beliefs assume a greater inhibitory role for older youth (Shoemaker and Gardner, 1988)"
(Shoemaker, 1990: 200).

350.

"Despite the optimism associated with social control theory, it cannot answer some important
questions that must be addressed if a more complete understanding of delinquency is to be
developed. How are commitments and attachments produced, and what factors may destroy
those social bonds that have been created? What determines the associations one has to
choose from, within the framework of the physical environment? Are juveniles more likely
to be pulled into delinquent activity or pushed from conventional attachments and commitments? Answers to these questions must come from perspectives outside of social control
theories" (Shoemaker, 1990: 299-300).

351.

"Like the older theories, New Subcultural theorists’ interpretation of the existence and meaning of the working-class youth subcultures focused on the structural conditions which
constituted the problem, and the cultural forms which represented the solutions. There where,
however, important differences between the two approaches. In particular, New Subcultural
Theory embraced neo-Marxism and sought to provide a clearer conception of the interrelati-
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ons between subcultures and class cultures through the notion of hegemony and winning
space. (..) This turn towards more overtly conflictual theoretical perspectives may have been
stimulated by the context in which New Subcultural theorists were writing (S. Cohen, 1980).
During the 1970s Britain witnessed the dissolution of the myths of classlessness, embourgeoisement, consumerism and pluralism; there were early warnings of economic recession; there
was high youth unemployment, and recognisable political resistance was weak. This contex
was woven into New Subcultural theories and the ’problem’ of the working-class adolescent
came to be seen in terms of bitter conflict and resistance. The image of the delinquent
changed from a ’frustrated sociale climber’ to cultural innovator and critic (Cohen, 1980: iv)"
(Widdicombe en Wooffitt, 1995: 16 en 29).
352.

Deze ’core values’ lijken veel op de ’focal concerns’ van Miller (1958) en Sykes en Matza
(1961). "The delinquent solution was not, however, simply regarded as a matter of engaging
in particular kinds of activities; these activities were part of a culture of delinquency which
included a set of core values such as toughness, hedonism, immediate excitement and defiance of authority" (Widdicombe en Wooffitt, 1995: 15).

353.

" These studies (P. Cohen, 1972; Corrigan, 1979; Willis, 1977, S.M.) demonstrate the beginnings of a theoretical perspective which emphasises resistance and opposition to structural
problems rather than compensation for them. Moreover, this intellectual shift had two consequences: it removed the individualistic bias of earlier theories, in which individuals were
deemed to feel status frustrations, alienation and so on; and the emphasis upon structural
considerations meant that analysts did not have to take account of whether or not young
people recognised that their membership of subcultures was a collective response to sociostructural problems" (Widdicombe en Wooffitt, 1995: 16). Door dit laatste aspect, een gebrek
aan empirisch onderzoek naar ervaringen van jongeren zelf, is de tendentie zichtbaar bij het
CCCS tot een overmaat aan theoretiseren: ".. without empirical data we are in no position
to assess any theoretical account of the sociale and cultural meanings of subcultural groups"
(Widdicombe en Wooffitt, ibid.: 21).

354.

Op de beperkingen van rationaliteit is door Herbert Simon gewezen. "In diens opvatting is
de omgeving waarin het individu opereert dermate complex dat rationeel gedrag niet optimaal
kàn zijn. De beperkingen worden gelokaliseerd in externe factoren en die kunnen variëren
van de organisatie van de omgeving tot de cultuur van het handelend individu. De rationaliteit is dus aan beperkingen onderhevig, een verschijnsel dat de auteur bounded rationality
noemt (Simon, 1957: 198)" (Gowricharn, 1992: 60). Rationaliteit moet in deze zin worden
opgevat en is derhalve altijd contextgebonden en beperkte rationaliteit.

355.

Het begrip paradigma wordt bijvoorbeeld door Koningsveld als volgt samengevat: "Het
geheel van theorieën, filosofische uitgangspunten, waarden en illustratieve voorbeelden dat
terrein en werkwijze van een wetenschappelijke groep in het normale onderzoek vastlegt"
(Koningsveld, 1976: 203). Het paradigma of disciplinaire matrix definieert het veld van
onderzoek en verbindt dat met de wetenschappelijke groep.

356.

"The rediscovery of the life history method in the seventies created an enthusiasm which was
inspiring to many. Due to dissatisfaction with quantitative research, parsonian functionalism
or stuctural marxism, life histories were used to (re)introduce the subject into sociology"
(Kochuyt, 1996: 5).
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357.

In het nu volgende geef ik de positie van Einstadter en Henry meer gedetailleerd weer. Ik
baseer me daarbij op hun slothoofdstuk Fission or Fusion.
"What is different about the recent wave of integrated theories (since the 1970s) is the emergence of explicit rather than implied integration; theorists state that they are integrating
specific sets of theories. The key to demystifying these new integration attempts is to recognize that the emphasis of different perspectives gives greater weight to some features than
to others in the attempt to understand, explain and respond to harmful behavior. It is our
view that rather than merge the different emphases, we should respect their differences,
retaining their integrity as part of the array of approaches instead of meshing them together
with the risk of losing what is unique about their contributions" (Einstadter en Henry, 1995:
302).
Problemen die volgens Einstadter en Henry (1995) met theorie-integratie samenhangen zijn
ondermeer vragen met betrekking tot: wat nu exact geïntegreerd wordt; het gewicht van de
theorieën die enerzijds een statisch en anderzijds een dynamisch beeld van het sociale leven
schetsen en de methodische oriëntaties die daarmee samenhangen (meer positivistisch versus
meer interpreterend); voor welke versie van de theorie wordt gekozen (selectieprobleem van
sleutelbegrippen); de beoogde populatie van daders dan wel delictvormen; wat integratietheoretici verstaan onder integratie en langs welke mechanismen ze de gekozen theorieën onderling gerelateerd zien. Ze stellen vervolgens: "It is clear from this brief presentation that
integrated theory can result no such much in a solution to the problems of diversity but an
intensification of the problem. Since each integration theorist may use different criteria to
construct his or her own comprehensive approach, what emerges is integrational chaos. So
what starts out as a recognition that there are competing theoretical perspectives in criminology, end up in a battle for who has the best collection of theories in their integrated framework. We now longer bob from theory to theory in our failure to transcend one-sided interpretations of reality (Young, 1981: 306-307) but scamper from one integrated theory to
another" (Einstadter en Henry, 1995: 309). In plaats van integratie stellen Einstadter en Henry
het idee van de gereedschapkist voor. Iedere theorie is daarbij een stuk gereedschap met zijn
eigen (specialistische) gebruiksfunctie. ".. retaining the individual integrity of theories whose
differences and applications are refined and specialized may be more important than developing the grand explanatory tool. In this we agree with Hirschi’s (1979) concept of "separate
and equal," in which he argued that theories should be placed in opposition to each other
rather than be integrated. As Gibbons summarizes Hirschi’s position: "The thrust of Hirschi’s
comments was that theoretical integration muddy the empirical waters and make it more,
rather than less, difficult to disentangle causal influences and to identify the differential
contribution that each of them makes to the behavioral outcome, delinquency" (Gibbons,
1994: 185)" (Einstadter en Henry, 1995: 310; zie ook Kornhauser, 1978:248).

358.

"As "theories" underlying vital social practices, both law and science are deeply implicated
in moral questions, although these typically go unremarked upon - even unrecognized - in
the conventional discourses of their practioners" (Yeager, 1995: 247).

359.

Giddens beschrijft de ’double hermeneutic’ als: "... the subjects of study in the social sciences and the humanities are concept-using beings, whose concepts of their actions enter in a
constitutive manner into what those actions are. Social life cannot even be accurately described by a sociological observer, let alone causally elucidated, if that observer does not master
the array of concepts employed (discursively or non-discursively) by those involved" (Giddens, 1987: 18-19).
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360.

"... biography has a double meaning. It refers to social structure by providing agents with
various socially patterned life-courses to be transversed in the course of their life-histories.
Numerous studies on the institutional prefabrication of biographies attest to this (Elder, 1985;
Mayer, 1990). It also refers to the story which the individual is able to - and, indeed, must
tell" (Fischer-Rosenthal, 1996: 2).
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Deze gegevens zijn ontleend aan een artikel van Anil Ramdas: Sterven voor een meer van
honing, NRC Handelsblad, 17-8-1996; zie verder Galbraith, 1993). "It is not in the nature of
the politics of contentment to expect or to plan countering action for misfortune, even disaster, that, however predictable and predicted, is in the yet undisclosed future. Such planning,
invoking as it always does public action - provision of good educational opportunity, competent attention to drug addiction, family counseling, adequate welfare payments - is systemetically resisted by the contented electoral majority. In what is the accepted and, indeed, only
acceptable view, the underclass is deemed the source of its own succor and well-being; in
the extreme view, it requires the spur of its own poverty, and it will be damaged by any
social assistance and support. None of this is, of course, quite believed; it serves, nonetheless,
to justify the comfortable position and policy" (Galbraith, 1993: 40-41).

Hoofdstuk 16

De balans opgemaakt

16.1 Inleiding
In dit laatste hoofdstuk wil ik stilstaan bij de uitkomsten van dit onderzoek en de
betekenis, de relevantie, daarvan. Bij het begrip relevantie kan men denken aan wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie. De wetenschappelijke relevantie, wat
betekent dit onderzoek voor de theoretisch-empirische kennis over de probleemstelling
naar werkloosheid en delinquentie, komt in de volgende paragraaf aan bod.362 De
maatschappelijke relevantie, wat betekent dit onderzoek voor de samenleving in bredere
zin, of in nauwere zin voor beleidsorganisaties die zich met werkloosheid en werklozen
bezig houden, voor de werklozen en hun positie, komt daarna aan bod. Wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie kunnen in wisselwerking staan, maar ook onafhankelijk van elkaar optreden dan wel benadrukt worden. Wat de onafhankelijkheidsvraag
betreft is het onderscheid tussen fundamenteel onderzoek en toegepast of beleidsgericht
onderzoek toepasselijk; in principe gaat het dan om de vraag of het probleem primair
sociologisch is gedefinieerd of dat het een zoeken is naar een oplossing voor een
sociaal probleem, waarvoor wetenschappelijk onderzoek een zekere legitimatie kan
bieden (cf. Miedema, 1994: 15 e.v.). Dit onderzoek tracht aan beide aspecten recht te
doen.

16.2 Levensstijlen en criminologische theorievorming
De levensstijlenbenadering, het analyseren van sociale praktijken en discoursen, integreert op onderscheiden niveaus verschillende (deel)theorieën. Voordelen van deze
benadering liggen naar mijn idee op volgende domeinen:
— ze gaat primair uit van alledaagse belevingswerelden van respondenten, hun cognities: ervaringen, problemen, rationaliteit, motivaties, intenties363 en oplossingen. De
daarop gebaseerde houding is in principe sociaal van aard, maakt het handelen regelgeleid en voorziet het handelen van een zekere legitimiteit (sociale geldigheid). Deze
houding kan meer traditioneel ingekaderd zijn (klassesubculturen langs ’gender lijnen’
en leeftijdverdelingen) of meer reflexief-modern van aard zijn op basis van individuele
autonomie;
— ze biedt zicht op de ontwikkelingsdynamiek, zowel in persoonlijk, sociaal als institutioneel/structureel opzicht; veranderingen, nieuwe ontwikkelingen, conflicten en contra-
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dicties krijgen daarmee een voorname plaats; relaties tussen individu, sociale omgeving
(leefwereld) en maatschappelijk systeem worden als interdependent gezien;
— ze plaatst, door de centraliteit van de begrippen (sociale en maatschappelijke) positie
en socialisatie, meerdere ’hulptheorieën’ in één model: levenslooptheorie, jeugd- en
generatie-theorie, handelingstheorie, identiteitstheorie, leertheorie, motivationele theorie
(levensopgaven); in dat opzicht kan een sociologisch vertrekpunt aangevuld worden met
(sociaal-)psychologische noties;
— ze biedt meerdere integratieve mogelijkheden in theoretisch opzicht; in de eerste
plaats de combinatie van criminologische theorieën en in de tweede plaats de combinatie van ’agency’ en ’structure’ (substantiële rationaliteit op leefwereldniveau versus
functionele (technisch-instrumentele) rationaliteit op het niveau van het maatschappelijk
systeem); in dat opzicht worden structurerende voorwaarden, gelegen op het niveau van
de leefwereld, aangevuld met structurele voorwaarden die zicht bieden op de (re-)produktie van levensstijlen van maatschappelijke categorieën;
— ze gaat (een te grote) reductie van complexiteit (een te hoog abstractieniveau) tegen
door aandacht te besteden aan concrete samenhangen tussen verschillende leefwerelddomeinen en de betekenissen van verschillendsoortige gedragsrepertoires in relatie met
interveniërende factoren; ook dan gaat het natuurlijk om het maken van keuzes met
betrekking tot wat (theoretisch) relevant is en wat minder;
— ze biedt in principe mogelijkheden voor een methodisch pluralisme; naast kwalitatieve onderzoeksmodellen ook meer kwantitatieve mogelijkheden, data-triangulatie
e.d;364
— ze geeft de ruimte aan heteronomie van discoursen en de daarin optredende soorten
contradicties, waardoor differentiatie in typen levensstijlen en comparaties, zowel tussen
typen als binnen één en hetzelfde type, mogelijk is. Zeker in een cultureel snel veranderende samenleving — de multi-culturele samenleving — biedt discoursanalyse zicht op
mogelijkheden om verschillende groepen te binden aan de ’civil society’;
— ze biedt een contextueel kader, waarin aandacht kan worden besteed aan doorlopende historische ontwikkelingen in structureel opzicht (modernisering, rationalisering,
flexibilisering, fragmentarisering);
— ze signaleert relevante probleemvelden, ervaren contradicties en oplossingsstrategieën. Deze blijken per levensstijl en per levensfase uiteen te kunnen lopen. De analyse
van de betekenissen van werk en werkloosheid bijvoorbeeld biedt beleidsinstanties
aangrijpingspunten, zowel op meer nationaal niveau alsook op lokaal niveau. Op dat
laatste terrein kan het gemeentelijk beleid plannen ontwikkelen om iets te doen voor
hun werklozen in meer specifieke zin; dit bestrijkt dus het belang van de maatschappelijke relevantie.
Al met al biedt een levensstijlenbenadering, toegespitst op de onderzoeksvraag naar de
relatie tussen werkloosheid en delinquentie bij jongvolwassen mannen, de mogelijkheid
om te laten zien dat deze relatie een gedifferentieerde vorm heeft. De correspondentie
tussen eerste-orde en tweede-orde niveau (postulaat van adequaatheid: de onderzochten
moeten zich blijven herkennen in de wetenschappelijke weergave van hun levensverha-
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len en de (explicitering van de grondslagen van hun) handelingsrationaliteit) staat
daarbij centraal.365
De interpretatieve methode kent, naast het voordeel van gedetailleerd inzicht bieden in
levensloopontwikkelingen, uiteraard ook nadelen. Deze methode is doorgaans arbeidsintensief en de resultaten zijn door het relatief kleine aantal respondenten366 minder
goed empirisch kwantificeerbaar/generaliseerbaar, bijvoorbeeld het geven van een
nauwkeurige schatting van de proportionele verdeling van typen levensstijlen over het
bestand (de populatie) van langdurig werklozen, onder andere door lokale variabiliteit
van beroepsbevolking en arbeidsmarktomstandigheden. Dit laat onverlet dat ook interpretatief onderzoek moet voldoen aan eisen van: precisie, reikwijdte, systematiek en
relevantie.367 Ook hier weer de opmerking dat deze noot eigenlijk in de ’hoofdtekst’
thuishoort, maar overwegingen ten aanzien van de leesbaarheid e.d. hebben ertoe geleid
dat de opmerkingen over deze eisen als noot worden gepresenteerd. Vandaar ook de
gedetailleerde weergaven van theoretische noties, methodische procedures, analysestappen en transformatieprocessen, en uitkomsten van dit onderzoek368 en de uitgebreide vergelijkingen tussen deze uitkomsten en een aantal criminologische theorieën.
Hoewel de resultaten geen empirische generalisatie toelaten, kan desalniettemin gesteld
worden dat theoretische generalisatie ten aanzien van het processuele model van dicoursen wel mogelijk is.
Door een nadere analyse van de ’causale’ keten tussen werkloosheid en delinquentie
(dan wel deviantie of respectabiliteit) is het mogelijk verschillende logische verloopmodellen (correspondentiepatronen aan de hand van tijdcurves) van deze relatie empirisch
in kaart te brengen. Ik heb laten zien dat de aan- of afwezigheid van initiële delinquentie (primaire of leeftijdsgebonden delinquentie), de verschillende vormen en functies
daarvan voor groepen leeftijdgenoten zowel kan samenhangen met hun structurele
klasselokatie, (sub-)culturele hulpbronnen en opvoedstijlen als met hun pogingen om
status en identiteit te verwerven. Daarmee wordt ook zicht verkregen op het belang van
verschillendsoortige levensopgaven en de structurerende consequenties daarvan. Betekenissen van respectabiliteit, deviantie en delinquentie, werk en werkloosheid, verzorgings- en kostwinnerpositie, identiteit, maatschappijbeeld en toekomstverwachtingen
zijn daaraan te relateren. Ik heb voorts laten zien dat voor sommige levensstijlen de
primaire delinquentie of niet voorkomt dan wel tijdelijk een ’moratoriumfunctie’ heeft
en dat voor andere de primaire delinquentie zich continueert en versterkt wordt door
de met de werkloosheid samenhangende problemen naar meer secundaire vormen
(recidive-patronen en ontwikkeling van een criminele carrière).
Voor de onderzoeksvraag blijkt met name van belang of jongeren met een respectabele
levensstijl door de werkloosheid beginnen met illegale inkomensstrategieën. Over het
algemeen is dat niet het geval, maar tegelijkertijd is duidelijk geworden dat sommige
levensstijlen gerekend kunnen worden tot risicogroepen (’groups at risk’), waarin
delinquentie op termijn een gedwongen uitweg wordt (kan worden) om ervaren contradicties het hoofd te bieden. Type II is daarvoor het meest kenmerkende voorbeeld.
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Uit dit onderzoek blijkt dat jongvolwassenen met adequate bindingen in staat zijn deze
voort te zetten. Initiële respectabiliteit schijnt nauwelijks ingeruild te worden voor een
meer delinquente levensstijl. Levensstijlen met ingeperkte delinquentie (leeftijdgebonden exploratief groepsgedrag op het domein van de vrije-tijd) hernemen na deze fase
hun respectabele positie en integreren in de wereld van volwassenen. Hun investeringen
in respectabiliteit worden niet definitief in de waagschaal gesteld; in die zin is er sprake
van een rationele kosten-baten analyse. In dat opzicht wordt de theorie van Hirschi
gedeeltelijk bevestigd. Gedeeltelijk, omdat de jonge mannen van type VI opteren voor
een levensstijl die relatief los is komen te staan van de dominante respectabele middenklassecultuur. In dat opzicht (de keuze voor alternatieve biografie-ontwerpen) is hun
levensstijl flexibel respectabel en zijn vormen van deviantie daarin niet uit te sluiten.
Deze transformeren zich niet tot een uitgesproken vorm van delinquentie. Ook zonder
maatschappelijke conformering of conventionele opvattingen en activiteiten zijn zij in
staat zelf-controle en maatschappij-kritiek als organiserende principes in te zetten.
Persoonlijke idealen en politiek-ideologische opvattingen dragen weliswaar bij tot een
radicalisering, maar binnen de grijszones van de democratische speelruimte. Vooralsnog
zijn het culturele rebellen en non-conformisten, maar bij een voortschrijdend proces van
politieke radicalisering is het, althans voor sommigen, voorstelbaar dat hun radicalisme
gepaard kan gaan met politiek verzet en geweld. Men kan daarbij denken aan de levensstijlen van autonomen en radicale splintergroeperingen van nieuwe sociale bewegingen.
Voor het strain en subculturele perspectief is zichtbaar geworden dat de negatieve
milieu- en buurtkenmerken elkaar versterken en eenmaal in een dergelijk achterstandstraject belandt, blijken de meer conventionele opties ingeperkt (Terpsta, 1996; Jankowski, 1989). Een in meerdere opzichten gemarginaliseerde positie kan leiden tot een
discrepantie tussen het ideaal van een ’normaal leven’ (de verwachtingen van de standaard en de moderne keuzebiografie-ontwerpen) en inzet van middelen daarvoor. De
kansenongelijkheid in de legale gelegenheidsstructuur geldt trouwens ook de illegale
gelegenheidsstructuur. Het al dan niet participeren daaraan kan, tot op zekere hoogte,
weer verklaard worden met de bindingentheorie van Hirschi. Maar bij type II is duidelijk geworden dat deze bindingscomponenten onverbindend verklaard kunnen worden.
Voor type I zijn deze al vanaf een pril begin onverbindend. Deze levensstijl kan worden
gezien als een ’loner-type’ met een uitgesproken vorm van ’defiant individualism’,
waarin de socialisatie-uitkomsten zich moeizaam laten rijmen met de eisen van de
dominante cultuur.
Voor de respectabele levensstijlen van arbeidersjongens geldt dat de werkloosheid
meerdere negatieve en frustrerende aspecten combineert. Aan het adaptatiemodel van
Merton kunnen in categoriaal opzicht meerdere oplossingsstrategieën worden ontleend.
Hoe langer de werkloosheid duurt, des te uitzichtlozer ze deze positie ervaren. In dat
opzicht wordt een legitimiteitsverlies — twijfels aan de rechtvaardigheid van de verdeling van maatschappelijke kansen — zichtbaar en neemt het vertrouwen in de politiek
af. Bij hen wordt een zeker isolement zichtbaar, een zich terugtrekken in hun leefwerel-
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den. Naast een meer calculerende houding, het stringenter bewaken van hun eigen
voordelen en een focussen op het eigen overleven, worden ook de contouren zichtbaar
van verlies aan solidariteit en een tanende tolerantie met lotgenoten in vergelijkbare
posities. Ze klampen zich steeds meer vast aan hun eigen respectabiliteit en omarmen
een meer repressieve ’law-and-order’-houding. Dit proces, ook een vorm van radicalisering, leidt enerzijds tot politieke desinteresse en uiteindelijk onverschilligheid, maar
anderzijds bestaat het gevaar van een verrechtsing, met name naar minderheidsgroepen
en buitenlanders. Ontwikkelingen op macro- en meso-niveau hollen hun structurele en
culturele klasseposities steeds meer uit en hun leefwereld loopt het risico (ecologischgeografisch, sociaal en cultureel) te desintegreren. Met name in de grote steden zien we
in oude en nieuwe volkswijken deze spanningen tussen gevestigde autochtonen en
allochtonen als nieuwkomers en buitenstaanders groter worden. Het subculturele perspectief op dit niveau kan dan ook moeiteloos worden verbonden met de multi-culturele
en multi-raciale spanningen in deze wijken. Als mensen zich bedreigd voelen is het
zoeken van zondebokken een mogelijke uitlaatklep voor ontwikkelingen waar men geen
greep meer op heeft; onbegrip van bestuurders en politici, werknemers die hen niet
(meer) nodig hebben etc. vergroten hun houding van vijandigheid. Ook daar zou voortgezet levensstijlenonderzoek zicht op kunnen bieden.
Voor de theorievorming in de criminologie biedt het levensstijlenperspectief mogelijkheden om verschillende theorieën te vergelijken op hun sterke en zwakke punten door
steeds te analyseren hoe een bepaalde levensstijl ’omgaat’ met delinquentie, welke
vormen van motieven en rationaliteit worden gebruikt, hoe oplossingen sporen met de
eisen van de dominante cultuur, onder welke voorwaarden levensstijlen worden ge(re)produceerd.
Zoals ik heb laten zien, zijn het strain en subculturele perspectief nog steeds te beschouwen als dé verklaringspogingen voor de delinquentie (van jongens) in de lagere
klassen. Het sociale controle perspectief baseert zich meer op respectabele, goed-geïntegreerde, jongeren uit respectabele arbeiders- en middenklassen. In een snel veranderende samenleving is het begrip klasse evenwel aan slijtage onderhevig. Veranderingen in
politieke en economische subsystemen raken steeds meer het leven van mensen in de
leefwereld (cf. Habermas, 1981; Beck, 1992; Fischer-Rosenthal, 1995).369 De verdeling van risico’s en zekerheden treffen nu ook andere maatschappelijke categorieën dan
die uit de lagere klassen. Voorts geldt voor dat traditionele verbanden en formaties, tot
op zekere hoogte, vervangen worden door netwerken van geïndividualiseerde en mondige (calculerende, kritische en zelf-reflexieve) burgers.370 Dit houdt wel in dat levensstijlen in snel veranderende moderne samenlevingen moeten kunnen omgaan met meer
gehorizontaliseerde verhoudingen, flexibele contexten en een zekere mate van fragmentatie en ambiguïteit. Type VI kan daar partieel als de voorhoede van worden gezien,
maar door hun terugtrekking uit het economisch subsysteem (de arbeidsmarkt in formele zin) ondermijnen ze in zekere zin de ordende grondslag van de moderne, westerse
samenleving. In een gepluraliseerde samenleving, waarin de geldigheid van discourspraktijken steeds relatiever wordt, ontstaan weliswaar op leefwereldniveau verschillende levensstijlen naast elkaar, maar binnen de politieke en economische subsystemen

360

Het peilen van de diepte

gelden andere, veelal dwingende, wetmatigheden. Levensstijlen die minder autonoom
zijn dan die van type I en VI, conformeren zich nog steeds daaraan. De paradox is dat
ze investeren in conformiteit (werk), maar de realisatie van mogelijkheden steeds meer
extern komt te liggen door een globaliserende economie. Arbeidsmarktparticipatie wordt
door het wegvallen van volledige werkgelegenheid voor hen illusoir. Het vinden van
werk wordt, met name aan de onderkant van de arbeidsmarkt, maar ook in bepaalde
segmenten van de primaire arbeidsmarkt, steeds meer een ’zero-sum game’; door de
concurrentie om beschikbare arbeidsplaatsen creëren de winnaars tegelijkertijd ook de
verliezers. De verliezers moeten zich aanpassen aan een lager niveau (’subemployment’)
of hooguit genoegen nemen met geflexibiliseerde banen met een tijdelijke duur. Voor
de kansarme verliezers blijft weinig anders over dan zich te schikken in een situatie van
langdurige uitkeringsafhankelijkheid. Dat sommigen daar geen genoegen mee willen of
kunnen nemen wordt in dit onderzoek eens te meer bevestigd. In de jeugdcriminologie
zou niet alleen meer aandacht moeten worden geschonken aan de onderklasse-criminaliteit, het traditionele object, maar ook aan deviante en delinquente oplossingsstructuren
van nieuwe groepen, die zich teweer stellen tegen maatschappelijke marginaliseringsprocessen. Daarnaast zou de criminologie zich meer bezig moeten houden met een kritische maatschappij-analyse, het onderzoeken van structurele voorwaarden die criminogeen doorwerken naar het alledaagse leven van mensen (zie Hagan en Peterson, 1995;
Thema-nummer van ’Journal of Research in Crime and Delinquency’: Symposium on
the future of research in crime and delinquency, (30/4), 1993).

16.3 Het belang van een differentiatie in levensstijlen van werklozen in
beleidsmatig opzicht
Dat de massale werkloosheid en met name de langdurige werkloosheid van de zogenaamde harde kern — zo langzamerhand zestig procent van het werklozen bestand —
een groot maatschappelijk probleem is, hoeft nauwelijks enige toelichting. Dat binnen
deze harde kern van werklozen zich ook de harde kern van delinquenten bevindt (veel
recidive, criminele carrière), zal ook geen verbazing oproepen. Een actief delinquent
bestaan dan wel een ernstig delinquent (strafrechtelijk) verleden loopt grotendeels
parallel met de situatie van werkloosheid.
Voor veel werklozen geldt dat ze door hun werkloosheid met verschillendsoortige
problemen worden geconfronteerd: sociaal isolement; gebrekkige maatschappelijke
participatie; geldgebrek en verlies aan hulpbronnen; een overmaat aan vrije-tijd; relationele spanningen en psycho-somatische klachten e.d. Hun leefwereld en consumptieve
mogelijkheden krimpen in; ze hebben moeite om hun bestaan zingeving te geven; hun
maatschappelijke integratie, met werk als belangrijke verbindingsschakel, neemt af en
in het verlengde daarvan dreigt dan een proces van marginalisering; er is sprake van
verdwijnende collectiviteitsbanden, identiteitsverlies en gebrek aan toekomstperspectief;
ze worden afhankelijk van de uitkeringsinstantie met bijbehorende controle-structuren;
er ontstaan wantrouwen en vervreemding ten opzichte van de politiek en politici; ze
ontwikkelen een meer intolerante houding naar minderheden en hun arbeidsethos wordt
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steeds nominaler. Kortom, het zich bevinden in een vrijwel permanente positie van
spanningen is voor de meeste langdurig werklozen een onderdeel van hun dagelijks
bestaan geworden, waarin het overleven steeds moeizamer verloopt. Door de versterking van structurele en culturele marginaliseringsprocessen371 dreigt het gevaar van
een maatschappelijke tweedeling en het ontstaan van een onderklasse. In zekere zin is
het begrip onderklasse een verlegenheidsterm, waarmee een residucategorie wordt
aangeduid die sociologisch buiten de conventionele sociale structuren en theoretische
modellen valt.372 Daarmee loopt hun ’citizenship’373, het zijn van volwaardig burger
in sociaal, juridisch-politiek en economisch opzicht, eveneens een groot risico. Het
risico dreigt dat als men eenmaal in de onderklasse zit, men er moeilijk weer uitkomt;
dit geldt ook voor kinderen in dergelijke gezinnen.374 Langdurig werklozen en anderen die langdurig afhankelijk zijn van het sociale uitkeringsstelsel dreigen te worden
gereduceerd tot een ’verzorgingsklasse’ en moreel gestigmatiseerd te worden.375
In de Sociale Nota 1996 wordt dan ook gerefereerd aan deze ’nieuwe armoede’.376
De schatting is, zoals al eerder aangegeven, dat 150.000 tot 200.000 huishoudens, met
name huishoudens met een minimum-inkomen, in Nederland te kampen hebben met
problematische schulden, waardoor sociaal isolement door bezuinigingen op sociale
activiteiten al snel volgt. Ik verwijs verder naar de nota ’Arm Nederland’, het eerste
jaarrapport in Nederland (Cultureel Planbureau en Universiteit van Utrecht, G. Engbersen, oktober 1996). "Uit deze nota blijkt dat het niet hebben van werk sterk met
armoede samenhangt: in 83 procent van de huishoudens die op of rond het sociaal
minimum leven heeft niemand werk" (NRC Handelsblad, 23-10-1996).
Binnen het werkloosheidsprobleem baart vooral het bestand van langdurig werklozen
zorg. Een kwart miljoen mensen is langer dan een jaar al werkloos. Voor hen is de
situatie tamelijk uitzichtloos, temeer daar van de langdurige werklozen 60 procent laag
geschoold is. De toegang tot de arbeidsmarkt is voor mensen met lage kwalificaties,
ook aan de onderkant van het loongebouw, dramatisch slecht.
Nu heb ik laten zien dat werkloosheid uiteenlopende betekenissen en problemen met
zich meebrengt. Er kan niet gesproken worden van een homogene categorie; onder
langdurige werklozen blijkt een staalkaart van levensstijlen en daaraan gerelateerde
oplossingsstrategieën aanwezig. Voor de levensstijlen van werkloze jonge volwassenen
waarvoor geldt dat werk een centrale levensopgave is, de typen II, III, IV en V, mag
men aannemen dat de instanties belast met werk en uitkering, GAB’s en Sociale Diensten, hun uiterste best doen om iedereen aan de slag te krijgen.377 Daarbij kan een
onderscheid worden aangebracht tussen meer kansloze werklozen, type II, gedeeltelijk
type III, en meer kansrijke werklozen, gedeeltelijk type III en de typen IV en V. De
onderkant van de arbeidsmarkt is voor veel werklozen met een lage scholing de enige
mogelijkheid regulier werk te vinden. Voor hoger opgeleide jongeren lijken de vooruitzichten rooskleuriger, maar dan moeten zij zich veelal tevreden stellen met tijdelijk
werk of werk beneden hun eigenlijke niveau.378 In de discoursen zijn de daarop aansluitende verhalen over de bemiddelingsfunctie van het GAB, het aanbod van her- en
bij-scholing dan wel omscholing, exemplarisch. Hoewel deze verhalen betrekking
hebben op de periode 1986-1988 en lokaal gesitueerd zijn, is het werkgelegenheidsof-
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fensief van de overheid, zacht gekarakteriseerd, voor de kansarmen nog steeds niet
hoopvol.379 Men zou kunnen stellen dat de resultaten van dit onderzoek een te rooskleurig beeld geven. Voor allochtone jongeren is de werkgelegenheidssituatie nog veel
beroerder; in sommige wijken van de grote steden en in de meer perifere landelijke
gebieden is de werkloosheid, in combinatie met daarmee samenhangende problemen,
gigantisch groot (zie bijvoorbeeld Terpstra, 1996); de controle van het uitkeringssysteem en het aanscherpen van de plichtenkant zijn in de loop der jaren stringenter geworden en de stelselwijzigingen hebben ertoe geleid dat de uitkeringen steeds meer
achterop zijn geraakt in vergelijking met de koopkrachtontwikkelingen van het werkende deel van de bevolking. Daarmee lijken de omstandigheden voor een versterking van
de relatie werkloosheid — delinquentie alleen maar toegenomen.
Hoewel dit onderzoek geen beleidsonderzoek is, zou mijn aanbeveling zijn om bij de
herinschakeling van langdurig werklozen uit te gaan van een levensstijlenbenadering.
Een dergelijke werkwijze heeft het voordeel gedifferentieerd aan te sluiten bij de verschillende eisen en verwachtingen van de betrokkenen zelf. Door uit te gaan van globale categoriale kenmerken, gebaseerd op de beschrijvingen van de levensstijlen, kunnen
uitvoeringsinstanties functionele categoriseringen ontwikkelen en toepassen.
In eerste instantie kan men aansluiten bij het opleidingsniveau van categorieën werklozen.380 Voor de verschillende onderwijscategorieën worden onderscheiden levenslooptrajecten en levensopgaven zichtbaar.381 Deze werken door in identiteitsprojecten,
relatie- en beroepsidealen, invullingen naar burgerschap e.d. In die zin worden biografie-ontwerpen mede voorgestructureerd door formele onderwijstrajecten en het tijdstip
van het betreden van de arbeidsmarkt. Gegeven het feit dat jongeren meestal een relatie
aangaan met een partner met dezelfde of vergelijkbare sociaal- economische en sociaalculturele kenmerken ontstaan er relatief groepshomogene, min of meer klassegebonden,
relatiestructuren. Voor de onderscheiden categorieën onderwijstrajecten is in grote lijnen
een correspondentie met biografie-ontwerpen zichtbaar. Jongeren met een lage opleiding
ontwikkelen andere levensopgaven dan studerende jongeren. Lager opgeleiden maken
vaker deel uit van traditionele (standaard) biografie-ontwerpen met seksespecifieke arbeidsdeling (de man hoofdkostwinner, de vrouw vooral moeder en huisvrouw) en een
territoriale inbedding in de ouderlijke woonbuurt (streek- en familiegebondenheid),
terwijl hoger opgeleiden vaker kiezen voor een modern biografie-ontwerp met een meer
egalitaire arbeidsdeling (tweeverdieners en beiden verantwoordelijk voor de zorgtaken
en opvoeding) en geografisch mobieler zijn. Uitgaande van deze ’proxima’ zouden
GAB’s, Sociale Diensten op maat gesneden maatregelen moeten nemen die aansluiten
bij mogelijkheden en aspiraties van de verschillende categorieën werklozen. Een voorbeeld kan zijn het oprichten van banenbedrijven voor moeilijk plaatsbare werklozen
(met een relatief lage scholing); men kan dan met name denken aan de typen II en,
gedeeltelijk, III.382 Een probleem is evenwel het gebrek aan regie, afstemming en coordinatie. Daarnaast zijn er problemen met de uitvoering van allerlei werkprogramma’s,
met name wat betreft het vinden van deelnemers en de doorstroming naar de reguliere
arbeidsmarkt. Voor eventuele deelnemers dreigt het gevaar van verlies van inkomen.
De bedoeling van additionele banen is immers dat mensen, na werkervaring te hebben
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opgedaan en/of een opleiding te hebben gevolgd, kunnen doorstromen naar volwaardige
banen in de particuliere sector383 of bij de overheid.384 De voorgestelde plannen om
te komen tot een nauwe samenwerking, op regionaal niveau, tussen arbeidsbureaus,
Sociale Diensten en bedrijfsverenigingen, met als doel het terugdringen of voorkomen
van werkloosheid door mensen met een sociale uitkering op snellere en meer efficiënte
wijze aan een baan te helpen, — in het jargon: de integrale en procesgerichte gevalsbehandeling — lijkt een goede stap, maar is in veel gevallen nog niet concreet uitgewerkt.
Men twijfelt nog over de invoering van de ’één-loket’ benadering. Deze plannen zouden
kunnen aansluiten bij de pleidooien van Van Wijngaarden en Bomhoff om meer op
lokaal (dat wil zeggen gemeentelijk) niveau nieuwe initiatieven te ontplooien, bijvoorbeeld in de vorm van Banenbedrijven. Het gevaar van een centraal dirigisme en universele regelgeving, de ’Haagse kaasstolp’ (Kortmann), wordt daarmee verminderd en het
versterken van lokale democratische elementen vergroot. De gemeente krijgt immers
de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en kan een meer horizontale invulling daaraan geven.
Dergelijke plannen lijken voor een aantal van de door mij geconstrueerde levensstijlen
een uitweg te bieden voor een proces van voortdurende marginalisering. Het opnieuw
ingeschakeld worden in het arbeidsproces, met alle positieve functies verbonden met
het hebben van regulier werk, biedt hen mogelijkheden gestelde levensopgaven in
sociaal, relationeel en materieel opzicht te realiseren. Voorwaarde daarbij is dat het
uitzicht op regulier werk -eventueel via trajectbegeleiding (training, opleiding in beroepsmatige zin, maar ook het aanleren van een werkritme en -discipline, individuele
en sociale vaardigheden en omgangsvormen (’reality-testing’), het volgen van een
sollicitatiecursus, het leren begrijpen van eisen van de werkcontext) naar de arbeidsmarkt — geen loze belofte blijkt, maar inderdaad leidt tot een ’geregeld bestaan’. Gelet
op de geringe mobiliteit van een aantal levensstijlen, de levensstijlen met een sterke
mate van streek- en familiegebondenheid, en de weinig florissante vooruitzichten van
lokale, en met name meer perifere, arbeidsmarkten, is het realiseren van (experimentele)
’banenbedrijven’ op gemeentelijk niveau een mogelijke opstap om door te stromen naar
regulier werk dan wel het vergroten van mobiliteit door verbeterde kwalificaties en
werkervaring. Maar uiteindelijk is de ontwikkeling van het aanbod van werkgelegenheid, de werking van de vrije-markt, in een toename van banen de meest cruciale
factor. Uit rechtvaardigheidsoverwegingen zouden evenwel (gemotiveerde) langdurig
werklozen bij de verdeling van nieuwe banen een streepje voor moeten krijgen. Hen
negeren zou onverschilligheid of ontbrekend medegevoel betekenen. Of dit door regelgeving dan wel het afsluiten van convenanten met werkgeversorganisaties geregeld
moet worden, wil ik in het midden laten. Dwang noch drang, maar een vorm van
collectieve en individuele burgerlijke solidariteit van werkgevers, naast eigenbelang ook
gevoelens voor gemeenschap en verantwoordelijkheidsbesef, naar langdurige werklozen
werkt wellicht beter. Financiële of fiscale compensaties (loonkostensubsidies, toeslagen), betaalde trainingsfaciliteiten (leerlingwezen, bedrijfsopleidingen) kunnen ondersteunend werken, maar voor ondernemers geldt nog steeds dat overwegingen om te
investeren in de lokale economie (en lokale potentiële beroepsbevolking) worden gebaseerd op economische verwachtingen.385 Bij de bestrijding van de werkloosheid zijn
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generale dan wel centraal aangestuurde overheidsmaatregelen naar mijn mening minder
geschikt dan een aanpak van categoriaal maatwerk op lokaal niveau, waaraan alle
belangengroepen participeren. Deze aanpak van onderen af moet natuurlijk wel kunnen
rekenen op centraal, door de overheid, beschikbaar gestelde middelen. Een dergelijk
doelgroepenbeleid moet zich baseren op de uitgangsposities van werklozen en hun
(on)mogelijkheden. Sommige maatregelen zullen een intensief en langdurig begeleidingskarakter hebben naar specifieke categorieën in duidelijke achterstandssituaties
(voor langdurig werklozen bijvoorbeeld toetredingstrajecten, trajectbegeleiding op het
gebied van scholing), terwijl andere meer gericht zijn op korte trajecten voor kansrijke
individuele werklozen (informatie, sollicitatie-trainingen, vergroting mobiliteit). Daarvoor is niet alleen kennis over categorieën werklozen en hun bemiddelingsmogelijkheden nodig, maar ook kennis van lokale arbeidsmarkten, het vacature-aanbod en toekomstige behoeften van de markt aan opleidingen en beroepen. Dit pleidooi is niet nieuw.
Uit evaluatiestudies naar het rendement van, zo langzamerhand, talloze ’banenprojecten’
blijkt dat veel projecten onvoldoende deelnemers hebben of dat de beoogde doelgroep
niet worden bereikt, veel uitval vertonen, niet aansluiten bij de behoeften van werkgevers, te bureaucratisch zijn of ondergaan aan competentiestrijd tussen initiatiefnemers
en/of uitvoerders, te duur zijn, geen structurele arbeidsplaatsen opleveren (’subsidiebanen’, Melkert-banen) etc. Dit laatste verwijt, geen duurzame ontwikkeling van arbeidsplaatsen, heeft natuurlijk ook te maken met de ’enge’ marktdefinitie van werk.
Door de hoge loonkosten, minimaal het wettelijk minimumloon, is het evenwicht tussen
vraag en aanbod in de onderste regionen van de arbeidsmarkt uit balans. Het economisch prijsmechanisme functioneert daar niet optimaal. Het oplossen van de werkloosheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt stuit dus op de economische realiteit van
de rationaliteit van werknemers; laag gekwalificeerde mensen aan de onderkant van de
arbeidsmarkt zijn relatief te duur voor hun produktiviteit en toegevoegde waarde. Door
het handhaven van het minimumloon en voortschrijdende technische (arbeidsbesparende) vernieuwingen ontstaat dus een reservoir van mensen die, economisch gesproken,
overbodig zijn geworden als producent. Vandaar ook de discussies over verlaging dan
wel afschaffing van het minimumloon en het verlenen van loonkostensubsidies voor
herintredende langdurig werklozen.386 De verzorgingsstaat tendeert steeds meer in de
richting van een mini-stelsel op het gebied van uitkeringen voor niet-actieven en een
verslechtering van arbeidsvoorwaarden en salarissen van actieven in de meer marginale
economische sectoren. Het prijsmechanisme als draaipunt in een vrije-markt economie
dwingt tot een flexibilisering van loonkosten en werktijden. De vraag is of de politiek
zich hier door zal laten leiden dan wel tegengas zal geven door het creëren van banen
in de gepremieerde en gesubsidieerde sector. Werk krijgt dan een ’brede’ definitie door
te letten op de zinvolle bijdrage aan een leefbare (veilige en gezonde) samenleving. De
paradox is immers dat er ’werk’ genoeg is, zeker op het gebied van de collectieve
sector, maar dat dit werk door allerlei bezuinigingen en saneringen als het ware uit de
markt is gedrukt. Van werklozen wordt dan verwacht dat ze een tegenprestatie leveren
door genoegen te nemen met ’banen’ met een laag inkomen dan wel relatief korte
werkaanstellingen van 32 uur. Het begrip passend werk, aansluitend bij opleidingsniveau, eerdere werkervaringen, fysiek vermogen e.d., wordt daarmee over boord gezet.

16 De balans opgemaakt

365

Alhoewel de meeste werklozen graag willen werken, zij het onder voorwaarde van een
redelijke baan tegen een redelijke beloning, worden zij door deze ontwikkelingen
gedwongen genoegen te nemen met tweede-keus banen. Hun keuzevrijheid, of werken
onder het minimumloon of het accepteren van surrogaatbanen op het niveau van een
uitkering, wordt daardoor illusoir. Werklozen die dat niet zien zitten, of door concurrentie van aanbieders niet kunnen voldoen aan de gestelde eisen wegens gebrek aan competenties, kunnen alternatieven ontwikkelen die niet legaal-zijn, bijvoorbeeld fraude,
zwart werken en verwervingscriminaliteit. Als deze binnen hun sociale omgeving
geaccepteerde praktijken zijn dan is aannemelijk dat het ’defiant individualism’ syndroom binnen dergelijke leefverbanden ook de onderlinge solidariteit aantast. Desintegratieprocessen — gevoelens van buurtonveiligheid en sociaal isolement, vreemdelingenhaat e.d. — vinden daar een voedingsbodem.
Deze ontwikkelingen vergroten de maatschappelijke ongelijkheid door het creëren van
drie klassen werkenden met bijbehorende verschillen in inkomen, baanzekerheid en
aanzien: een harde kern van hoog gekwalificeerde werknemers met een vaste aanstelling en een ruim inkomen; een schil van flexibele, geschoolde werknemers die tijdelijk
ingeschakeld worden387 en een buitenring van werknemers die als substituut van hun
werkloosheid additionele banen in de collectieve sector vervullen op minimumniveau
(banenplannen, Melkert-banen).388 Daaromheen zitten dan de werklozen die moeten
zien rond te komen van een uitkering en het risico lopen permanent buitenspel te
blijven.389 Binnen deze groep kunnen mensen eventueel nog werken in de informele
sector van de economie390 (het zwarte-werk circuit)391 dan wel verzorgingswerk of
vrijwilligerswerk verrichten. Werklozen met een uitzichtloos perspectief, het veroordeeld zijn tot permanente uitsluiting van de arbeidsmarkt, hebben het minst te verliezen
als ze besluiten niet-legaal hun inkomen te vergroten.
Als mensen werkloos worden is het zaak hen zo snel mogelijk weer op te nemen in het
arbeidsproces; als het niet kan via reguliere bemiddeling of eigen sollicitatie-inspanningen, dan eventueel door het scheppen van additionele arbeid in de vorm van ’jobrotation’, baantraining of scholingstrajecten.392 Hoe langer het gedwongen werkloos-zijn
duurt, des te moeizamer de reïntegratie. Diegenen die laag- of ongeschoold zijn, hebben
sowieso als minder banden met de maatschappij. Als voor hen geen werk aanwezig is,
het maatschappelijke integratiekader bij uitstek, dan neemt hun marginaliteit alleen
maar toe. Voor hen zal dus een op hun situatie toegesneden scholingsbeleid en activerend arbeidsmarktbeleid moeten worden ontwikkeld, zodat ook zij kunnen concurreren.393 Vermeden moet worden simpele taken af te splitsen tot min of meer zelfstandige, maar laag gekwalificeerde banen, het proces van functie-differentiatie naar beneden.394
De levensstijlen waarvoor geldt dat het daar verankerde ’arbeidsethos’ (bezigheidsethos)
te ver afstaat van de eisen van de markt zijn in dat opzicht problematischer. De levensstijl van jongvolwassenen afkomstig uit de lagere milieus met een (beginnende) criminele carrière, veelal in combinatie met stevig alcohol- en/of druggebruik, schikken zich
moeizaam in gereglementeerde arbeidsverhoudingen. Als nog jonge (ex-)gedetineerden
zouden voor hen tijdens en na de detentiefase specifieke en intensieve trajectbenaderin-
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gen, gericht op training en begeleiding naar de arbeidsmarkt, ontwikkeld moeten worden. In een aantal richtingen wordt daarmee al geëxperimenteerd. Voorwaarde daarbij
is bij deze projecten werkgevers, educatieve centra, leerlingenstelsels, lokale overheden,
reclassering, Sociale Diensten en regionale arbeidsbureaus gemeenschappelijk moeten
werken.395 Blijven ze deze mogelijkheden afwijzen en ’kiezen’ voor verwervingscriminaliteit, dan is het strafrecht met recht ultimum remedium. De levensstijl van jongvolwassenen die meer post-materialistische waarden aanhangen (type VI) hebben, zo
is mijn aanname, gelet op hun opleiding en cultureel kapitaal mogelijkheden om zich
alsnog (part-time of als tweeverdieners) te voegen in traditionele werkstructuren en
arbeidsverhoudingen, maar kunnen ook kiezen voor vrijwilligerswerk396 dan wel innovatieve bezigheden in eigen regie, die kunnen leiden tot zelfstandig ondernemerschap
en creatieve beroepen. Ze bezitten vaardigheden genoeg om hun eigen weg te kiezen
zonder delinquentie te hoeven plegen. In die zin maken zij zelf verantwoorde (en vaker
post-materialistische) keuzes hoe hun eigen leven in te richten.
Misschien heeft Jongman nog meer gelijk dan aanvankelijk gedacht. Uit zijn serie
onderzoeken, met diverse medewerkers, naar ongelijkheid in de strafrechtketen (ook wel
aangeduid met selectiviteit in de rechtsgang, ’klassejustitie’) is niet alleen gebleken dat
werklozen (dan wel inactieven of mensen met een uitkering) meer delinquentie plegen
dan werkenden, maar ook een groter risico lopen op detentie en daarmee samenhangende stigmatiseringseffecten en andere sociaal-economische problemen (cf. Van Netburg,
1996). Dergelijke selectieprocessen treden evenwel ook op bij andere ’street-level
bureaucracies’ (cf. Miedema, 1993: 295-296). Werklozen uit de middenklasse hebben
doorgaans een hoger opleidingsniveau en bijbehorende vormen van sociaal en cultureel
kapitaal (competenties, hulpbronnen) dan werklozen uit de traditionele arbeidersklasse,
die op hun beurt werklozen uit de meer marginale arbeidersmilieus (onderklasse) achter
zich laten. Het onderscheid in kansrijke, minder kansrijke en kansloze (onbemiddelbare)
werklozen sluit hier redelijk op aan. In hun omgang met bijvoorbeeld arbeidsbureaus
en Sociale Diensten trekken de kanslozen vaker aan het kortste eind, ook bij werkgelegenheidsprojecten en banenplannen. Met de invoering van de nieuwe Algemene bijstandswet vanaf 1 januari 1996 lijkt vooral hun bestaan nog gecontroleerder te zijn
geworden.397
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362.

Wetenschappelijke relevantie is op zich een generale term. Het krijgt pas een specifieke
betekenis door een disciplinaire inbedding in een bepaalde tak van wetenschap. Sommige
wetenschapsgebieden verknopen meerdere disciplines; dit geldt bijvoorbeeld ook voor de
criminologie. Als ik het hier heb over wetenschappelijke relevantie dan doel ik met name op
de sociologische relevantie en bijvoorbeeld niet de juridische relevantie. Wetenschappelijke
relevantie blijft overigens een beetje een paraplu-term. Het kan bestaan uit één aspect of een
combinatie van aspecten, die op enigerlei wijze vernieuwing impliceren: onderzoek kan
grensverleggend zijn; kan oude problemen opnieuw definiëren; kan methodisch nieuwe
wegen inslaan; kan wat data-verzameling en -verwerking betreft baanbrekend zijn; het kan
een thematische ’review’ zijn met een sterkte-zwakte analyse van vraagstelling, theoretische
aannames, onderzoeksprocedures, meetinstrumenten en steekproeven; kan theoretische integratie of specificatie opleveren, enz.

363.

"... if we assume (as it seems we must) that intentions exist in some final sense as neurophysiological processes in our brains, with which we correlate "meaningful’ verbal descriptions,
they would seem both the causes of our actions and the ground for their meaning. Intentions
are the agency behind activity, "motivating" it both by accounting for it and by giving it
intelligibility. For these reasons, they seem to offer a royal road both to explaining cultural
phenomena and to discovering perspicious structure (or determinacy) for their meanings. [..]
From this point of view, valid interpretations and explanation entail one another" (Schneider,
1993: 46).

364.

Maso stelt bijvoorbeeld voor de etnomethodologische methode volgende methodische voorwaarden, aangeduid met de term triangulatie, op:
"1 dat zoveel mogelijk van elkaar verschillende gevallen moeten worden verzameld waarin
zoveel mogelijk van elkaar verschillende leden de te onderzoeken gedragingen een normaal
aanzien geven òf rapporteren over de wijze waarop dat kàn gebeuren (data-triangulatie);
2 dat dit verzamelen moet gebeuren door gebruik te maken van verschillende dataverzamelingstechnieken (methodische triangulatie);
3 dat deze technieken moeten worden toegepast door verschillende onderzoekers (onderzoekerstriangulatie);
4 dat de interpretatie van het aldus verzamelde materiaal in ruime mate moet worden vergeleken met de bevindingen van, van andere theoretische gezichtspunten uitgaande onderzoekingen van soort-gelijke gedragingen (theoretische triangulatie (Smith 1975: 271-292; Denzin
1978: 101-103; 294-305)" (Maso, 1984: 66-67).
Voor dit onderzoek is in zekere mate voldaan aan de eisen: 1, 3, en 4. Voor 1: een heterogene groep jonge werkloze mannen. Voor 3: de functie van meelezers en commentatoren (in:
De Bie en Miedema, 1993, het pendant van dit onderzoek naar jongvolwassen vrouwen met
een uitkering is hier in striktere zin sprake). Voor 4: de vergelijking met andere criminologische theorieën. Met betrekking tot punt 2 geldt dat levensstijlonderzoek ook voor een toetsend of meer kwantificerend onderzoeksmodel gebruikt kan worden. In dit opzicht is dit
onderzoek meer exploratief danwel een pilot-studie voor een groter vervolgonderzoek in lijn
met de eisen voor een survey-onderzoek. Maso geeft verder aan dat: "Het voldoen aan de
hierboven besproken voorwaarden van datatriangulatie (1) en van theoretische triangulatie
(4) waarborgt dat het toepassen van de hier geformuleerde etnomethodologische methode
leidt tot resultaten die generaliseerbaar zijn naar andere situaties en dus tot algemene uitspraken (Smith 1975: 70, 274-289). Benutting van methodische triangulatie (2) en onderzoeker-
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striangulatie (3) voorkomt dat de wijze van dataverzameling de data contamineert, waardoor
de gepresenteerde methode kan resulteren in uitspraken die een hoge mate van betrouwbaarheid en validiteit bezitten (ibid.: 62, 289-292)" (Maso, ibid.: 68).
365.

Voor etnomethodologen geldt bijvoorbeeld dat ".. ze onderzoeken hoe leden de normaliteit
van bepaalde ordende praktijken en/of hiermee verbonden andere gedragingen reflexief
constitueren" (Maso, 1984: 65).

366.

".. qualitative case-study researchers have no reason to be so apologetic about their work as if they might have done better to have looked at a larger sample. People doing casestudies should not assume that a quantitative logic must apply to their research. There is no
reason for such researchers to be downcast when told that their work is not representative"
(Silvermann, 1989: 61).

367.

Ter beoordeling van allerlei inhoudelijke en methodische gebreken van sociologisch onderzoek heeft Goudsblom een viertal begrippen - precisie, reikwijdte, systematiek en relevantie geïntroduceerd (Goudsblom, 1974: 17; 1975). Met deze begrippen kunnen sociologische
onderzoeksprestaties worden geëvalueerd: het zijn ".. doelstellingen-pretenties-criteria .., die
in al hun vaagheid en algemeenheid toch vrij eenvoudig herkenbaar zijn" (Goudsblom, 1975:
375). Ik volg hierbij de uitwerking door Maso (1984: 85-92).
"Precisie. Met dit begrip doelt Goudsblom speciaal op empirische precisie: ’het nauwkeurig
en gedetailleerd observeren wat er in de sociale werkelijkheid gebeurt (Goudsblom 1974:
17)’. Echter, stelt hij even verder vast, ’aangezien de betekenis, die aan sociologische waarnemingen kan worden toegekend, niet bij voorbaat vaststaat, heeft het probleem van de
empirische precisie in de sociologie zowel op de verwerving als op de verwerking van de
gegevens betrekking (ibid.:44)’ (Maso, ibid.: 85).
Opmerking: Vandaar dat ik bij beide aspecten, dataverzameling met behulp van open-interviews, en dataverwerking, de verschillende analyse-stappen, uitgebreid stil heb gestaan. Op
deze wijze zijn beide aspecten controleerbaar.
"Reikwijdte. Met dit criterium wordt de vraag gesteld in hoeverre de te beoordelen studie
bijdraagt tot een vergroting van het inzicht in het menselijk samenleven. In de praktijk
betekent dit dat wordt nagegaan of de onderzoeker heeft aangegeven: ’in welke bredere
context de door hem bestudeerde situaties passen (Goudsblom, 1974: 101)’. Hiermee wordt
dus de vraag gesteld of alle relaties tussen de bestudeerde situaties en sociologische relevante
verschijnselen voldoende zijn besproken" (Maso, ibid.: 86).
Opmerking: Door een uitgebreide literatuuranalyse naar de relatie werkloosheid en criminaliteit heb ik getracht aan te geven welke bevindingen daaraan zijn te ontlenen. De hoofdconclusie is dat, alhoewel de relatie op nogal verschillende manieren is onderzocht, er duidelijke
aanwijzingen zijn dat er een relatie verondersteld mag worden. Over het hoe en waarom van
deze relatie en mogelijke causaliteitsvormen zijn de meningen evenwel verdeeld. Dit onderzoek kan worden gezien als een poging daar meer klaarheid in te brengen. Alhoewel ik een
kleine groep langdurige jonge werkloze mannen, die voldeden aan mijn criteria (blank, een
jaar of meer werkloos, 24-26 jaar), heb onderzocht (gemeente Smallingerland, de periode
1986-1988) is de (vervolg-)vraag of de resultaten voor alle jongvolwassen werklozen gelden.
Over de proportionele verdeling van de verschillende typen kan ik geen empirisch onderbouwde uitspraak doen (te kleine groep, geen a-selecte steekproef). Wel meen ik te kunnen
stellen dat de theoretisch en empirische uitwerking van de onderzoeksvraag in verschillende
soorten relaties tussen werkloosheid en criminaliteit theoretisch generaliseerbaar is en aandacht vraagt voor een categorie-specifieke uitwerking per levensstijl.
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"Systematiek. Voor Goudsblom slaat dit criterium op vele verschillende zaken (zie evenwel
de kritiek van: Wippler, 1975, S.M.). Het verwijst volgens hem (Goudsblom, S.M.) onder
andere naar: ’[een] logisch sluitende bewijsvoering (Goudsblom, 1974: 18)’, ’logisch opgezette uitwerkingen ... van bepaalde grondgedachten (ibid.: 61)’, ’heldere begrippen (ibid.: 64)’,
’een zekere standaardisering in de ... begrippen (ibid.: 79)’, een behoefte aan intellectuele
zekerheid, en ... identiteit (ibid.: 82)’, ’[pogingen om] nieuwe termen en zinswendingen in
te voeren, die het mogelijk moeten maken de sociale werkelijkheid beter onder woorden te
brengen (ibid.: 84), etcetera" (Maso: ibid.: 89).
Opmerking: Door de introductie van (relatief) nieuwe begrippen als levensstijl, discours,
sociale praktijk en verschillende ’hulptheorieën’ (ontleend aan andere disciplines) en hun
onderlinge relaties heb ik geprobeerd de criminologische werkelijkheid anders te beschrijven.
Door het gebruik van een uitgebreid eindnoten-systeem heb ik voorts geprobeerd begrippen
te relateren aan theoretische noties van andere onderzoekers. Door systematisch de leefwereldervaringen van (groepen) onderzochten te analyseren binnen de aannames van het ’theoretisch levensstijlenkader’ is getracht de sociale werkelijkheid zoveel mogelijk recht te doen,
ook in de vervolg-analyse stappen op een hoger-orde niveau.
"Relevantie. Goudsblom doelt met dit criterium op de maatschappelijke relevantie van
sociologische studies: ’Met de relevantie komen we op het terrein van het nut, het belang dat
aan onze kennis kan worden toegekend; de bijdragen die ze biedt om problemen van het
samenleven op te lossen (Goudsblom 1874: 18)’. Behalve als hij zegt dat ’het bij relevantie
primair [gaat] om de werkingen, de ’functies’ die kennis kan hebben (ibid.: 131)’, ontbreekt
bij Goudsblom elke verwijzing naar een eis van wetenschappelijke relevantie. Echter, sociologisch onderzoek kan ook bijdragen aan het oplossen van sociaal-wetenschappelijke of zelfs
algemeen-wetenschappelijke problemen. ook wetenschappelijke relevantie is daarmee een
maat om het belang van sociologische studies te meten" (Maso, ibid.: 91).
Opmerking: In Miedema (1994) heb ik stil gestaan bij het onderscheid in sociale en sociologische problemen. Het moge duidelijk zijn dat criminaliteit en werkloosheid ieder voor zich
grote maatschappelijke problemen vormen. Daar, en in de interdependentie, iets meer inzicht
in verschaffen kan bijdragen aan een andersoortige probleembenadering en -oplossing. De
wetenschappelijke relevantie ligt primair bij het uiteenrafelen van de mogelijke verbanden
daartussen. Kortweg, hoe zit het nou met deze relatie voor de verschillende typen levensstijlen. Dit onderzoek is evenwel niet primair bedoeld als een beleidsonderzoek, maar als onderzoeker kan men wel pogen te komen tot een aantal beleidsaanbevelingen. Als ’promotieonderzoek’ ligt de relevantie onder meer in het analyseren en vergelijken van verschillende
theoretische stromingen - strain-, sociale controle, subculturele benaderingen - met het levensstijlenmodel. De resultaten van deze sterkte-zwakte analyses zouden idealiter moeten leiden
tot het stellen van nieuwe wetenschappelijke vragen en onderzoek. In die zin is het doen van
onderzoek niet meer dan een (bescheiden) bijdrage te leveren aan het continue proces van
interpretatie van de sociale werkelijkheid.
368.

Zo constateerden Swanborn en Van Zijl dat in de door hen onderzochte onderzoeksverslagen
van symbolisch interactionistisch onderzoek er niet voldaan werd aan eisen van een inzichtelijke verslaggeving over probleemstelling, theorie, procedure, data, conclusie e.d. (Swanborn
en Van Dijk, 1984; cf. voor een voorbeeld van explicitering: Arts, Hilhorst en Wester (red.),
1985).

369.

"Modern societies do not simply become increasingly differentiated, but change from premodern topological differentiations (i.e. sectors and social strata) to functional differentiations
(with sub-systems like politics, law, economics, science, education, health, care, etc.). In the
course of this process, the individual is no longer assigned to a single place, segment or stra-
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tum of society, but rather functionally included within it. This means that the individual
partially belongs to all sub-systems, while being excluded as an integrated individual. Functionally fragmented, the simultaneous participation of the individual in various sub-systems is
required and enforced throughout his or her life. Being located everywhere and nowhere, the
individual as a ’whole’ is expelled from society" (Fischer-Rosenthal, in: Comenius, 1995:
251)
370.

Naast de staat en de leefwereld ontstaat er op deze wijze ruimte voor de ’civil society’.
Cohen en Arato geven in hun definitie van een civil society volgende kenmerken: "(1)
Plurality: families, informal groups, and voluntary associations whose plurality and autonomy
allow for a variety of forms of life; (2) Publicity: institutions of culture and communications;
(3) Privacy; a domain of individual self-development and moral choice; and (4) Legality:
structures of general laws and basic rights needed to demarcate plurality, privacy, and publicity from at least the state and, tendentially, the economy" (Cohen en Arato, 1992: 346,
geciteerd in de ’Book Review’ door: Axtmann, 1995: 175; zie ook het pleidooi van Braithwaite voor een ’republican criminology’, 1995).

371.

"De invloed van structurele marginalisering op culturele identiteit is vaak enorm: het respect
dat men ontvangt van anderen vermindert of verdwijnt geheel; het zelfrespect vermindert
evenredig of verdwijnt eveneens geheel. Jongeren, die gemarginaliseerd opgroeien, raken
door gebrek aan identiteit en zelfrespect, stuurloos. [..] De oorzaken van marginalisering zijn
structureel, de directe gevolgen structureel èn cultureel" (Schuyt, 1995: 43).

372.

Dahrendorf geeft een definitie van de onderklasse, waarbinnen criminaliteit lijkt te zijn
geïmpliceerd. "The underclass is the group which combines desolate living conditions and
the lack of traditional bonds even of class with low skills and hopeless employment prospects. The result is cynism towards the official values of society bent on work and order. The
underclass is not a revolutionary force, but one which will make its presence felt by crime,
riots, and also by forming a volatile reserve army of militancy on either extreme of the
political spectrum" (Dahrendorf, The Times, July 1985, geciteerd in: Morris, 1994, p. 99).
Wanneer het economisch klimaat, de werkgelegenheid, verslechtert kan volgens Dahrendorf
criminaliteit een antwoord zijn, maar als achterliggend probleem wijst hij vooral het uiteen
vallen van de bindende krachten van de maatschappelijke orde aan.
"The notion of the underclass has been adopted, or resurrected, to capture the sense of a
group which is excluded, or has withdrawn, from mainstream society, in terms of both style
of life and the dominant system of morality" (Morris, 1994: 4). De term onderklasse is dan
veelal een vergaarbak van allerlei negatieve ascripties: "This concept (underclass, S.M.)
remains ill-defined ..., but broadly speaking it rests upon the assertion that there exist certain
groupings which fall, in some sense, outside of an otherwise cohesive and integrated society.
The idea will sometimes involve a biological argument, sometimes a moral judgement,
sometimes a view of changing class structure, and sometimes the idea of inadequate socialisation and a deviant ’sub-culture’" (Morris, ibid.: 10).

373.

"In practice, the guarantee of social citizenship carries with it the requirement of being
willing and available for employment, and the policing of social security to this end has
contributed to the stigma attaching to claimants. What is intended as a guarantee of inclusion
has turned into a badge of exclusion" (Morris, 1994: 3; zie ook: Miedema, 1994). "... the
issue is whether full citizenship for all has really been achieved when some members of
society face either the stigma of dependence or the idignity of unpleasant, low-paid and
intrinsically unrewarding work in order to survive. Whether this state of affairs has produced
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a section of the population who stand - in terms of values, behaviour or life style - in some
sense outside ’the collectivity’ has been the foundation of debate about the underclass"
(Morris, ibid.: 79).
374.

Het gebruik van de term onderklasse moet met enige omzichtigheid worden gebruikt. Als
referentiepunt heeft men dan meestal de Amerikaanse situatie voor ogen. In discussies over
aard van de Amerikaanse ’verzorgingsstaat’, is de klacht dat het uitkeringssysteem te ver
doorgeschoten is; men maakt mensen teveel afhankelijk en daardoor wordt de institutie van
het gezin ondermijnd. "Dependence on welfare has become the major defining feature of the
American ’underclass’, made up of state dependent single mothers, and young males (predominatly black) who have withdrawn from the labour force and live on the criminal fringe.
(...) The next generation is then argued to be brought up with a deviant set of attitudes and
values, and the family task of socialisation to have been undermined" (Morris, 1994: 3). Deze
situatie is in Nederland nog geen realiteit, maar het is onmiskenbaar dat ook in Nederland
veel huishoudingen verkeren in een situatie van ’nieuwe armoede’ en dat bepaalde wijken
steeds meer homogene lage inkomenwijken worden met een grote verscheidenheid aan culturele en/of etnische achtergronden (zie ook: Grotenhuis, 1993).

375.

Lepsius hanteert voor diegenen die afhankelijk zijn van een door de verzorgingsstaat geregelde uitkering het begrip ’Versorgungsklasse’. Deze uitbreiding is een aanvulling op het door
Weber al gemaakte onderscheid tussen ’eigendomsklassen’ en ’verwervingsklasen’. "A class
should be called a welfare class to the extent that differences in claims to transfer income
and differences in the access to public goods and services determine the class situation, i.e.
the provision with material sources, the external status and the internal life fate (Lepsius,
1979: 179, in de vertaling door Mayer, geciteerd in: Mayer en Müller, 1986: 239). Verderop
maken Mayer en Müller daarbij evenwel volgende kanttekeningen: "The analytic imagery of
"class" concept suggested in the concept of "welfare class" connotes a certain degree of
homogeneity, not only in the source of income, but also in resulting material conditions
constituting the basis for interest formation and aggegration. It also suggests fairly high
degrees of closure, and at least latent conflicts of interests vis-a-vis other classes. Is there,
then a collective fate of the welfare class as have been asserted for parts of the industrial
working class? In most respects, such corrolaries would be misleading. [...] It seems as if the
temporary character of membership in these welfare classes is an important condition for
keeping the distributional conflicts among welfare recipients and working contributors and
the various segments of the welfare class latent. The very fact that unions and occupational
and employers’ associations are the main parties to this conflict supports the notion that
welfare cleavages are derivative of the cleavage within the active economy, rather than
constituting a new cleavage (Albert, 1984). The life-course consequences of being a member
of the welfare class are, however, different and substantial for those much smaller groups
which have to base their living permanently or for longer periods, on public support. ... For
these groups, structuring life events coincide with the attribution of legal and bureaucratic
categories for monetary and other provisions, which, in turn, define the constraints of autonomous action vis-a-vis the family and total-care institutions" (Mayer en Müller, 1986: 241242).

376.

De erkenning van armoede in Westerse landen dateert sinds de VN-top in maart 1995 in
Kopenhagen. Voordien werd het probleem van de armoede gebagatelliseerd (Miedema, 1994:
506-507). Ook de Nederlandse regering heeft de slotverklaring ondertekend, waardoor het
kabinet zich gebonden heeft aan bestrijding en voorkomen van armoede. Minister Melkert
en staatssecretaris Linschoten hebben in november 1995 de nota over "Armoedebestrijding"
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naar de Tweede Kamer gestuurd (De andere kant van Nederland. Over preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting).
377.

"De beschermingsstaat behoort een participatiestaat te zijn waarin zelfbescherming via arbeid
eerste prioriteit heeft. En als die banen er niet zijn, moeten programma’s ontwikkeld worden
om ze te creëren. Non-conformisme en verbeeldingskracht zijn daarbij gewenst, risico’s
moeten worden genomen, zeker wat betreft jongeren of nieuwkomers.." (Engbersen, Waar
ligt toch het land van Kinneging?, in: Van de wieg tot het graf? De toekomst van de verzorgingsstaat, de Volkskrant, 1995: 18).

378.

In het rapport Sociale en Culturele Verkenningen 1995 is ondermeer aandacht besteed aan
de onderkant van de arbeidsmarkt. Volgens het SCP is het aantal banen aan de onderkant van
de arbeidsmarkt, in tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, nauwelijks gedaald. De
werkloosheid van mensen met een relatief lage opleiding komt vooral doordat zij verdrongen
worden door hoger geschoolden. Het probleem is dus niet zozeer de onderkant van de arbeidsmarkt, maar vooral een algeheel tekort aan werk, met name banen op middelbaar
niveau. Het SCP is dan ook vrij kritisch over het huidige kabinetsbeleid. "Het is echter de
vraag of met een beleid dat zich in sterke mate op de onderkant van de arbeidsmarkt richt
de oorzaak van het probleem wel wordt aangepakt" (Sociaal en Cultureel Planbureau) (Bron:
NRC Handelsblad, 31 augustus, 1995).

379.

Vergeleken met andere Westerse landen heeft Nederland dan ook een ernstig werkloosheidsprobleem. De OESO berekent de omvang van de werkloosheid van Nederland nu op 26
procent van de bevolking (in 1970 was dit werkloosheidscijfer nog geen 8 procent). Het door
de OESO gehanteerde werkloosheidsbegrip is tamelijk ruim van aard. Het omvat naast de
officiële (geregistreerde) werkloosheid, ook mensen die in de WAO zitten, met de VUT zijn
of participeren aan banenplannen en scholingsprogramma’s. Definities van werkloosheid zijn
evenwel variabel en kunnen politiek georkestreerd worden. Kijken we naar de geregistreerde
werkloosheid, inclusief de frictiewerkloosheid, dan hebben we het nog altijd over zo’n
547.000 werklozen oftewel 8 procent van de beroepsbevolking, een vergelijkbaar niveau als
in 1988. De problemen van de werkloosheid treffen vooral ouderen en laaggeschoolden.
Bomhoff merkt daarbij op: "Dat is een algemeen Europees probleem met overal omineuze
consequenties voor de maatschappelijke cohesie en de solidariteit tussen mensen. Helaas geeft
(economisch, S.M.) wetenschappelijk onderzoek geen duidelijk recept om de werkloosheid
duurzaam terug te brengen. Een of andere combinatie is noodzakelijk van lagere belastingen
en premies, minder knellende regels, subsidies op de loonkosten of scholing, en ten slotte
banenplannen voor mensen die anders langdurig werkloos zouden blijven" (Bomhoff, Niet
het rijk maar de gemeente kan het beste nieuwe banen scheppen, in de serie: Werk/ Werk!,
in: NRC Handelsblad, 12 september, 1995). Ondanks het feit dat de werkloosheid, of wellicht
beter het gebrek aan werkgelegenheid in de particuliere sector, al jaren lang de grootste zorg
is van opeenvolgende kabinetten, lijkt de oplossing van dit probleem op korte termijn nauwelijks realiseerbaar. "Zelfs bij een economisch gunstig tij zoals in de tweede helft van de jaren
tachtig is het niet gelukt de werkloosheid voldoende terug te dringen" (Sociale Nota 1996,
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 1996). In weerwil van de hoge banengroei
over een lange reeks van jaren is het potentiële arbeidsmarktaanbod, bestaande uit schoolverlaters, vrouwen, immigranten, voormalige WAO’ers, van dien aard dat het probleem onverminderd voortduurt. Over de laatste vijf jaren kwamen er op jaarbasis gemiddeld zo’n 80.000
nieuwe banen bij. De verwachting voor 1995 is 1000.000 en voor 1996 90.000. De werkloosheid (540.000 geregistreerde werklozen) zal weliswaar afnemen, met als positief gevolg
dat in 1995 het aantal mensen onder de 65 met een sociale uitkering reëel daalt met zo’n
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13.000 (in 1996 is de verwachting een daling met 24.000), maar de werkloosheid is vooral
een gevolg van mondiale ontwikkelingen, de internationale economie. Gaat het daar slecht
dan zal, ondanks de kabinetsinspanningen om meer werk te creëren dan wel het bestaande
werk te herverdelen, de werkloosheid weer stijgen. De Nederlandse economie drijft in toenemende op export. Het besluit van het kabinet om extra laag betaalde banen in de collectieve
sector (openbare veiligheid, kinderopvang, monumentenzorg en milieuzorg) te scheppen leidt
ertoe dat in 1996 20.000 mensen meer aan het werk zullen zijn. Het streven is op deze wijze
40.000 mensen aan de slag te helpen (de zogenaamde Melkert-banen). Verder heeft het kabinet het voornemen om bij wijze van experiment nog eens 20.000 langdurige werklozen aan
het werk, bijvoorbeeld als schoonmaker of schilder, te zetten door hun uitkering als deel van
hun loon te gebruiken (de bijstandsuitkering als subsidie à 19.000 gulden). Het werkgelegenheidsbeleid - Werk, werk en nog eens werk - biedt dus wel enig soelaas, maar laat onverlet
dat nog honderdduizenden aan de kant blijven staan. Volgens berekeningen van het ministerie
van Sociale Zaken zal de werkplicht die volgend jaar (1996) in principe voor bijna iedereen
in de bijstand zal gelden (met uitzondering van alleenstaande vrouwen met kinderen beneden
de leeftijd van vijf jaar) leiden tot een extra arbeidspotentieel van 150.000 personen. Bovendien zullen in 1996 nog eens 30.000 voormalige arbeidsongeschikten door aangescherpte herkeuringseisen deel gaan uitmaken van de beroepsbevolking. Investeringen in de economie
door het bedrijfsleven, een aantrekkelijk investeringsklimaat en lagere lasten voor bedrijven
en burgers als taak van de overheid, zullen met name voor groei van de werkgelegenheid
moeten zorgen, maar de markt en de economie lijken als relatief autonome en internationaal
opererende grootheden moeilijk te dwingen tot meer groei van de werkgelegenheid. "Voor
werklozen die zijn aangewezen op laag betaalde banen biedt het algemeen sociaal-economische beleid niet voldoende soelaas. Daarom zet het kabinet een breed scala van maatregelen
in om de inschakeling naar eenvoudige banen te bevorderen" (Sociale Nota 1996: 38).
380.

Toegangsmomenten en kansen op de arbeidsmarkt hangen vooral samen met de diverse
trajecten in het onderwijsstelsel. Het onderwijssysteem is te zien als de poortwachter processen van selectie en allocatie worden vooral gebaseerd op meritocratische criteria,
succes door eigen inspanningen, diploma-belang -, die mensen in verschillende rijen voor de
loketten van de arbeidsmarkt plaatst. Voor jongeren lopen de onderwijstrajecten langs lijnen
van verblijfsduur en niveauverschillen. Deze categoriseringsprocessen leiden tot verschillende
profielgroepen:
- leerlingen die hebben voldaan aan het uitzitten van de leerplichtige leeftijd en al dan niet
gediplomeerd de arbeidsmarkt opgaan. Vanaf zestien jaar mogen deze jongeren werk zoeken.
De arbeidsmarktsegmenten waar zij terecht komen zijn veelal de secundaire van ongeschoold
werk.
- leerlingen die een verdere vakgerichte beroepsopleiding volgen (leerlingenwezen, mboopleidingen). Zij vormen de kern van de geschoolde arbeidersklasse. Hun entree naar de
arbeidsmarkt vindt zo rond hun twintigste plaats.
- leerlingen die een algemeen voortgezette opleiding volgen (MAVO, HAVO). Zij zoeken
werk in de lagere en middelbare rangen van employé en in de dienstensector. Ook voor hen
geldt zo de leeftijd rond de twintig.
- leerlingen die het VWO volgen en naar het HBO of de universiteit gaan (professionele en
academische beroepen). Ze betreden de arbeidsmarkt vaak rond hun vijfentwintigste of nog
later.

381.

".. arrangements in the educational system not only split the population of those in the broad
age range of 15-30 years into subgroups which differ systematically in preadulthood, but also
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sort people into categories in which quite different life trajectories in terms of their occupational future are to be expected" (Mayer en Müller, 1986: 230).
382.

Van Wijngaarden stelt bijvoorbeeld voor om op lokaal niveau Banenbedrijven op te richten
met inzet van uitkeringsgelden, waardoor de arbeidsparticipatie aanzienlijk kan worden
verhoogd (zie experimenten in Den Haag en het Oldambt). "Een banenbedrijf is een zelfstandige en onafhankelijke onderneming die nieuwe arbeidsplaatsen creëert, vooral in de marktsector. Doel is een aanzienlijk deel van de nu afgeschreven uitkeringsgerechtigden weer
aantrekkelijk te maken voor werkgever en markt. Het banenbedrijf identificeert werkzaamheden waaraan behoefte is, maar die niet, niet meer of nog niet op de reguliere arbeidsmarkt
worden uitgevoerd en zorgt dat deze tegen een concurrerend tarief in de vorm van aangenomen werk worden uitgevoerd. [..] Banenbedrijven zullen geen winstoogmerk hebben, maar
wel kostendekkend dienen te zijn en zoveel mogelijk opnieuw moeten investeren in banen
en opleidingen. [..] Het banenbedrijf biedt voordelen voor alle berokkenen. Een baan voor
langdurig werklozen, minder onvervulde behoeften, een stijgende arbeidsparticipatie, een
dalend uitkeringsvolume, inkomsten voor het Rijk (premies, belastingen), minder bijstandscliënten (kosten) voor de gemeenten. [..] Banenbedrijven zijn ook beleidsrelevant omdat ze in
het verlengde liggen van de experimentele banenregelingen met inzet van uitkeringsgelden
van minister Melkert. Als de gemeenten idee en opzet omarmen zal de verzorgingsstaat in
snel tempo transformeren naar de verzorgingsstad. Meer lokale verantwoordelijkheid voor en
een existentieel belang bij een hogere arbeidsparticipatie is de snelweg naar meer werkgelegenheid" (Van Wijngaarden, Het lokale Banenbedrijf brengt de verzorgingsstad binnen bereik’, in de serie: Werk? Werk!, in: NRC Handelsblad, 23 september, 1995; zie verder:
Weggemans, Plan voor ’witten’ werk is realistisch, de Volkskrant, 2 september, 1995; Bomhoff, Niet het rijk maar de gemeente kan het beste nieuwe banen scheppen, in de serie:
Werk? Werk!, in: NRC Handelsblad, 12 september, 1995; zie evenwel voor een kritische
reactie op Bomhoff: Maks, Het scheppen van nieuwe banen komt gemeenten duur te staan,
in: NRC Handelsblad, 21 september, 1995).

383.

"De Nederlandse ervaring met publieke werkprogramma’s is .. absoluut rampzalig. In het
Jeugd Werk Garantieplan zit eenderde thuis bij gebrek aan banen; de uitstroom naar banen
in de private sector vanuit de banenpool is minder dan 2 procent; en verdringing van echte
banen, in plaats van de creatie van additionele, is dikwijls het effect" (Van Wijngaarden,
Alleen arbeidsmarkt kan welvaartsstaat redden, in: Van de wieg tot het graf? De toekomst
van de verzorgingsstaat, de Volkskrant, 1995: 56).

384.

Het voorstel van de PvdA (in de nota: De sociale staat van Nederland) om langdurige werklozen aan een basisbaan te helpen, gaat ervan uit dat realisatie van volledige werkgelegenheid, een baan voor iedereen, de eerste jaren niet haalbaar is. In dit voorstel wordt het begrip
arbeid breed gedefinieerd; men verstaat er ook allerlei onbetaalde maatschappelijke activiteiten onder als vrijwilligerswerk, zorgarbeid in de onmiddellijke omgeving. De invoering van
de basisbaan in dit discussiestuk houdt in dat met iedere uitkeringsgerechtigde een afspraak
wordt gemaakt over activiteiten die hij of zij moet ondernemen. In die zin wordt er aansluiting gezocht bij het voorstel van minister Melkert (Sociale zaken en Werkgelegenheid) om
in de vernieuwde Algemene Bijstandswet, die in 1996 van kracht wordt, verplicht tot afspraken met uitkeringsontvangers te komen via welke activiteiten hij of zij tracht aan het werk
te komen dan wel bereid is om maatschappelijke activiteiten waaraan behoefte is te vervullen. De vraag blijft natuurlijk of de betrokkenen, en zeker die met een arbeidsverleden in de
particuliere sector, dergelijke activiteiten als volwaardig werk zullen zien.
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385.

Als voorbeeld kunnen we de JWG nemen. De in 1992 in werking getreden Jeugdwerkgarantie-wet (JWG) is als maatregel bedoeld om de jeugdwerkloosheid fors terug te dringen.
Schoolverlaters die niet aan de slag komen, worden in dienst genomen van een Jeugdwerkgarantie-organisatie. Via scholing of werkervaringsplaatsen wordt geprobeerd de jongere voor
te bereiden op de arbeidsmarkt. In eerste instantie beperkte de JWG zich tot de collectieve
sector, maar daar bleek het creëren van voldoende werkervaringsplaatsen moeizaam te
verlopen, onder andere door concurrentie van andere banenplannen. Ook het aanbod van
plaatsen om ervaring op te doen is niet altijd relevant voor de doorstroming naar een baan
in het bedrijfsleven. Sinds 1 januari 1995 mag ook het bedrijfsleven JWG-jongeren werkervaringsplaatsen aanbieden. Uit een enquête-onderzoek van het ISEO (Erasmus Universiteit
Rotterdam) onder werkgevers in het Midden- en Kleinbedrijf naar de bereidheid en mogelijkheden om werkervaringsplaatsen te creëren, blijkt dat de bekendheid met het JWG onder de
werkgevers gering is en de bereidheid om plaatsen te creëren klein. "Tevens blijkt dat het
economisch rendement voor de werkgevers doorslaggevender is dan de wens een sociale
bijdrage te leveren. Economische voordelen voor de werkgever moeten derhalve naar voren
worden gehaald, wil de uitbreiding van de JWG naar marktsector succes hebben (Bron: ISEO
Nieuws, De Jeugdwerkgarantiewet in de marktsector, jrg. 1, nr. 3: 2 september 1995).

386.

Volgens het recente jaarlijkse rapport van de OESO, de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling, waarbij 27 landen zijn aangesloten, is het onduidelijk of een
verlaging van het minimumloon de kans op werk voor de laagopgeleiden vergroot. "Volgens
de OESO is het onduidelijk in hoeverre minimumlonen en hoge uitkeringen, die ook vaak
worden genoemd als een rem op het vervullen van vacatures een effect hebben "op de
algehele kansen op werk voor de laaggeschoolden en degenen zonder werkervaring". [..]
Grote werkloosheid is slechts een van de kenmerken van het slecht functioneren van de
arbeidsmarkt in veel landen. De sociale structuur komt onder spanning te staan doordat de
inkomens steeds ongelijker verdeeld zijn... Waar de OESO als voorstander van een vrije
markt er tot op heden vanuit ging dat inkomensverschillen leiden tot economische groei en
dus banen, is de organisatie daarvan nu minder zeker. De kwestie of de inkomensverschillen
de werkloosheid verminderen dan wel vergroten is volgens de OESO "nog lang niet opgelost". Wel is volgens de OESO aannemelijk dat een groeiende inkomensongelijkheid leidt tot
meer armoede en tot een hardere roep om bezuinigingen, waardoor de sociale voorzieningen
weer onder druk komen te staan. In tegenstelling tot het verleden laat de OESO na om zijn
standaardrecept voor de werkloosheidsbestrijding voor te schrijven. De organisatie hield tot
voor kort vast aan vermindering van de arbeidskosten" (Bron: NRC Handelsblad, 16-7-1996).

387.

Voor hen geldt dat ze door de heterogenisering van de arbeidsmarkt een hoge herscholingsbereidheid, geografische mobiliteit en kwantitatieve en kwalitatieve inzetbaarheid moeten
vertonen (eisen van ’employability’).

388.

Voor deze groep is de financiële verbetering gering. Als een kostwinner vanuit de bijstand
naar een baan met minimumloon gaat, en 32 of 38 uur moet werken, vervallen allerlei
kwijtscheldings- en subsidieregelingen. Dit geldt ook voor banenpoolers; als een uitkeringsgerechtigde aan de slag gaat, kan hij per maand zo’n tweehonderd gulden extra verdienen.
Voordeel is evenwel dat men als werkende de bijverdiensten van een part-time werkende niet
langer hoeft af te dragen. Als men uitkeringsgerechtigd is worden deze bijverdiensten gekort
op de gezinsuitkering. Gestreefd moet worden om de overgang van werkloze met een bijstandsuitkering naar werkende banenpooler niet gepaard te laten gaan met negatieve inkomenseffecten.
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389.

Zie bijvoorbeeld ook de rangschikking naar arbeidsmarktkansen, de typering van werkzoekenden, algemeen beleid en specifiek beleid in: Sociale Nota 1996: 19.

390.

"Het begrip ’informele economie’ is afkomstig uit de ontwikkelingseconomie (Mevissen,
1990 a). Het heeft betrekking op activiteiten die mensen zelf ter hand nemen om te overleven: straathandel, hergebruik afval, prostitutie. Het onderscheid informeel en formeel is
echter ook langzamerhand steeds meer toegepast in relatie tot economische praktijken in de
westerse wereld. [..] De meest gebruikte domeinafbakening is - zo stelt Mevissen (1990 a) afkomstig van Gershuny (1979). Hij onderscheidt drie delen die tezamen de informele economie vormen: de huishoudelijke sector (zonder geldelijke beloning), de communale sector
(vrijwilligerswerk) en de zwarte sector (activiteiten die ook in de formele sector voorkomen,
maar die verborgen blijven als gevolg van het ontwijken van belastingen). Er is dus zowel
een betaalde (klussen, oppassen, glazenwassen) als een onbetaalde informele economie
(huishoudelijk werk). [..] Op meerdere punten blijkt een duidelijke verstrengeling te zijn
tussen informele en formele economie. De positie van mensen op de informele arbeidsmarkt
blijkt, ondanks een tegengestelde verwachting, een afspiegeling te zijn van hun positie op de
formele arbeidsmarkt; ’Of het nu om formele of om informele arbeid gaat, bij de keuze van
de arbeidskrachten wordt op dezelfde persoonsgebonden criteria geselecteerd’ (Mevissen,
1990 b: 101). Een zwakke positie wordt - zo stelt Mevissen - verdubbeld, omdat ook op de
informele markt scholing en ervaring belangrijke persoonskenmerken zijn. Wanneer mensen
geen baan hebben is hun toegang tot de informele markt, maar ook tot andere informele
voorzieningen, bijvoorbeeld in de buurt, slecht. Of te wel: ’... employment is the key to
participation in all sorts of work’(Pahl 1985: 218; geciteerd door Mevissen, 1990 b: 102)"
(Brouns, 1993: 183-184).

391.

Uit onderzoek naar zwart werk blijkt dat 70 procent wordt verricht door mensen met een
reguliere baan. Mensen zonder werk, scholieren en studenten, huisvrouwen die zwart bijverdienen als kinderoppas of werkster maken slechts dertig procent van de zwartwerkers uit. Een
verklaring daarvoor biedt de sociale netwerk-theorie. Wie werkt, heeft vaardigheden en
contacten en krijgt via informele kanalen te horen waar nog bijgeklust kan worden en op
deze wijze rolt men van de ene klus in de andere (zie ook: Kohnstamm, Werkloosheid en
persoonlijkheid, NRC Handelsblad, 9 september, 1995).

392.

Het is ironisch dat de aan het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening opgelegde bezuiniging
van 400 miljoen, die volgens CAO-overleg niet ten koste mag gaan van de werkgelegenheid,
waarschijnlijk wordt gerealiseerd door besparingen op opleidingsfaciliteiten als Centra voor
Beroepsoriëntatie en Beroepsoefening (CBB’s; 25 vestigingen) en de Vrouwenvakscholen.
De CBB’s werken ten behoeve van de Regionale Arbeidsbureaus (RBA’s). Deze kopen
activiteiten - functietraining, assessment (zoeken welke baan bij iemand past), doorgeleiding
van vervolgopleidingen of naar de arbeidsmarkt - in. In 1994 telden de CBB’s 18.700 deelnemers; de Vrouwenvakscholen hadden mei 1995 1095 inkoopcontracten. ..(Deelnemers) zijn
nu vooral ’onbemiddelbaren’ uit de bakken van gemeentelijke Sociale Diensten. De centra
vakopleidingen van de RBA’s moeten dan deze taken overnemen en worden getransformeerd
naar Praktijk Leer Centra. Volgens de CBB’s leidt dat tot verlies van expertise en kapitaalvernietiging en worden de verschillende instituten voor basiseducatie als voortraject van de
CBB’s bedreigd in hun voortbestaan (zie Paumen, Scholingscentra vrezen ’liquidatie’, in:
NRC Handelsblad, 21 september, 1995).
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393.

Uit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt tot 1998 is het noodzakelijk gebleken dat werkzoekenden zich
beter moeten kwalificeren. De vraag naar beroepen waarvoor de werkzoekende genoeg heeft
aan alleen basisonderwijs neemt met 61.700 banen, 11 procent, af. Ook beroepen, waarvoor
doorgaans een VBO- of MAVO-opleiding voldoende is, laten een dalende vraag zien
(Kroon, Vrouwen en allochtonen moeten zich warmlopen voor banen, in: NRC Handelsblad,
30 september, 1995; zie verder: Sociale Nota 1996). In dat opzicht is het recht op ’educational citizenship’ (een term van de socioloog Esping-Anderson), het recht op permanente
educatie en bijscholing, van belang omdat mensen werkzaam in het circuit van flexibele,
additionele en informele banen met slechte beloningsstructuur en baanonzekerheid dan ook
mogelijkheden hebben om zich een betere toegang tot de arbeidsmarkt te verwerven (zie ook:
Engbersen, Verstarring in het onderwijs tast vitaliteit van arbeidsbestel aan, in de serie:
Werk? Werk!, in: NRC Handelsblad, 4 oktober, 1995).

394.

Een voorbeeld van het laatste is de zogenaamde politiesurveillant. Vergelijkbare functies zijn:
de stadswacht, metrobewaker, wagenbegeleider, huismeester, preventiemonteur. Om de
’basispolitiezorg’, meer blauw op straat, zichtbaar te maken en daardoor de burger een groter
gevoel van veiligheid en leefbaarheid te geven, zijn politiesurveillanten (’hulpagenten’)
aangesteld. Na een korte opleiding, betaald door het ministerie van Binnenlandse zaken, mag
de politiesurveillant processen-verbaal opmaken, maar hij heeft geen opsporingsbevoegdheid
en draagt ook geen wapen. Ze krijgen een aanstelling voor zes jaar, ontvangen een lage
salariëring en geen onregelmatigheidstoeslag. Hun tewerkstelling, althans in Amsterdam,
geschiedt door een ’uitzendorganisatie’, die vaststelt waar de surveillanten (tijdelijk) hun
werkzaamheden zullen verrichten. Solliciteren naar andere korpsen is niet mogelijk doordat
korpsen de onderlinge afspraak hebben dat, als een personeelslid overgaat naar een ander
korps, de gemaakte opleidingskosten worden terugbetaald. Functie-inhoud en rechtspositie
zijn dus vrij zwak. Onlangs is, uit een interne nota, ’uitgelekt’ dat politiesurveillanten in
Amsterdam na het uitdienen van hun contract niet kunnen doorstromen naar een normale
politiebaan. Ook in Rotterdam komt menig banenpooler, die de afgelopen jaar als wagenbegeleider op de tram meereed, niet door de selectie voor diezelfde functie als hij in dienst wil
treden van het vervoersbedrijf. Het gemeentelijk vervoersbedrijf in Amsterdam selecteert
langdurig werklozen om als Melkert-conducteur aan de slag te gaan, maar stelt als ’gewoon
bedrijf’ wel de gebruikelijke functie-eisen aan eventuele kandidaten. De werving wil dan ook
nog niet zo erg vlotten (zie Dick Dörr, Trouw, 2-3-1996). De transformatie van additionele
banenpooler tot reguliere werknemer houdt met name voor de oudere, kansloze werkloze
nogal wat haken en ogen in. De vraag is wat er gebeurt als na 1998 de Melkert-banen,
bedoeld voor de moeilijkste categorie werklozen, bekostigd moeten worden uit de eigen
bedrijfsbudgetten. Het gaat immers dan niet meer om ’kunstbanen’ met een primair sociaal
doel, maar om functies die in termen van produktiviteit en rentabiliteit worden beoordeeld
(Dörr, ibid.).

395.

Als voorbeeld verwijs ik naar het project ’Binnenste Buiten’ van PTK De Corridor, in samenwerking met het Provinciaal Steunpunt Werkgelegenheid, dat is opgezet om jonge gedetineerden nieuwe toekomstperspectieven te bieden (zie Balans, jaargang 25, nr. 6, september 1995).

396.

In de Sociale Nota 1996 staat over ’Werken met behoud van een uitkering’ volgende te
lezen: "Op basis van de nieuwe bijstandswet, die per 1 januari 1996 in werking treedt,
kunnen gemeenten uitkeringsgerechtigden toestaan met behoud van uitkering onbeloonde
activiteiten te verrichten. Deze optie is bedoeld voor degenen met de slechtste kansen op de
arbeidsmarkt. Enerzijds gaat het om activiteiten die op de langere termijn bijdragen aan een
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verbetering van de arbeidskansen. Gemeenten kunnen dit, in het kader van een trajectplan,
verplicht aan bijstandsontvangers opleggen. Maar daarnaast is het vooral de bedoeling om
mensen met zeer geringe arbeidskansen op een bij hen passende wijze weer in de samenleving in te schakelen, en zich zo te onttrekken aan sociaal isolement. Bij gemeenten leven tal
van ideeën om de bijstandswet in deze zin activerend te maken. Het kabinet nodigt hen uit
hiertoe voorstellen in te dienen" (Sociale Nota 1996: 45). De vraag is of type I en type VI
zich zullen laten dwingen of ontduikingsmogelijkheden zullen zoeken om zich aan een
dergelijke dwang te onttrekken.
397.

Vergeleken met de situering van dit onderzoek in de jaren ’86-’88 is de situatie voor mensen
die afhankelijk zijn van een uitkering via de bijstandswet er sindsdien niet op vooruit gegaan.
Dit geldt niet alleen het verlies aan koopkracht, maar ook de wet- en regelgeving. Zie voor
het laatste bijvoorbeeld de brochure van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (november 1995) "De nieuwe Bijstand. Een andere instelling". Het begrip passende
arbeid is ondermeer opgerekt, ontheffingen aan ouders met kinderen ouder dan vijf jaar
moeten met redenen omkleed zijn, weigeringen om een cursus te volgen of een passende
baan te accepteren leiden tot een verlaging van de uitkering en bij herhaalde weigeringen kan
de uitkering worden stopgezet, verplichte controles zijn stringenter geworden. De sociale
dienst is immers wettelijk verplicht de door de bijstandscliënt verstrekte gegevens (bij aanvraag, bij heronderzoek, bij de maandelijkse verklaring), zonder hem of haar toestemming
te vragen, te controleren door bijvoorbeeld gegevens (via het sofi-nummer) te vergelijken met
die van het arbeidsbureau, de belastingdienst, de bedrijfsvereniging, het ziekenfonds, huursubsidie-instanties, werkgevers (indien er sprake is van een aanvulling op het zelfverdiende
inkomen), huisbezoek. De aanvrager moet inzicht geven in zijn/haar financiële situatie (bankof giro-afschriften), huurcontract, woon- en gezinssituatie (ook in verband met de ’verhaling’
van de onderhoudsplicht van (ex-)echtgenoten), loonstrookjes, en is verplicht zich te identificeren. Bovendien kan de sociale dienst door sociaal rechercheurs nader onderzoek instellen
naar aanleiding van bijvoorbeeld verdenkingen of tips.

Bijlage

Een schematisering van levensstijlkenmerken

1 Respectabiliteit, deviantie en delinquentie
Tabel 1: Dimensies van sociale betekenissen van respectabiliteit, deviantie en delinquentie
TI

TII

TIII

TIV

TV

TVI

belang respectabiliteit

--

±

+

++

++

+

wetsopvattingen

-

-

+

++

++

++

reputatie

-

-

±

++

++

+

oordelen anderen

--

-

±

++

++

-

psychologische bindingen

-

+

+

++

++

±

deviantie

--

+

±

++

+

-

balans voor- en nadelen delinquentie

--

±

+

++

++

+

Legenda Tabel 1 ten aanzien van dimensies van respectabiliteit, deviantie en delinquentie:
Opmerking: TI is type I, TII is type II, enz.
De legitimering om als langdurige werkloze delinquentie en/of deviantie te plegen kan
op verschillende gronden berusten. Behalve de algemene factoren: geldgebrek, een te
veel aan tijd, optrekken met delinquente groepen, gunstige gelegenheidsstructuur als
delinquentiebevorderende factoren, spelen ook nog andere factoren een rol. Deze factoren zijn meer levensstijlenspecifiek en verwijzen naar positioneel bepaalde sociale
omstandigheden en de tolerantie in bepaalde discoursen om delinquentie te plegen. Zo
kan geldgebrek ontstaan door een te ’luxueus’ uitgavenpatroon, maar ook wijzen op de
benarde situatie van gezinnen die met een minimale uitkering moeten zien rond te
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komen. Het ’falen’ als kostwinner in combinatie met een vrij wanhopige situatie kan
iemand doen besluiten vermogensdelinquentie te gaan plegen. Een te veel aan tijd, of
anders gezegd een gebrek aan structuur, kan iemand doen verzeilen in delinquentieachtige omstandigheden via stappen e.d. Maar ook dan moet er een min of meer bewuste
stap gezet worden om daarin mee te gaan. Men moet dan reacties uit de omgeving
trotseren, het zelfbeeld bijstellen, ingaan tegen eigen overtuigingen, enz.
- belang respectabiliteit is een factor waarin meerdere elementen geïncorporeerd zijn.
Men is zich bewust van de eventuele verliesposten die kunnen ontstaan door het plegen
van delinquentie en deze overstijgen de eventuele winstposten (financiële voordelen),
zeker op lange termijn. Men is bijvoorbeeld bang voor het risico van uitsluiting (isolement en marginalisering).
- = respectabiliteit heeft geen integratieve functie; + = respectabiliteit blijft een nastrevenswaardig doel om te conformeren aan de verwachtingen van de omgeving
- wetsopvattingen verwijst als dimensie enerzijds naar socialisatieprocessen (morele
overtuigingen) en anderzijds naar een houding van calculerende rationaliteit. De afstand
naar de systeemrationaliteit, het dominante waarden- en normensysteem, en het geloof
in de legitimiteit van de dominante ideologie bepalen of men in de pas blijft lopen of
niet. Respectabiliteit kan enerzijds zich baseren op geïnternaliseerde morele overtuigingen, anderzijds op instrumentele afwegingen (zie belang respectabiliteit).
- = cynische wetsopvattingen (neutralisatie); + = wetsopvattingen in lijn met de systeemrationaliteit
- reputatie is vooral verbonden met de netwerken waarin men optrekt. Deze bepalen
welke kwaliteiten worden benadrukt. Voor de handhaving van een positief zelfbeeld,
waarin bijvoorbeeld macho-kwaliteiten een organiserend principe is, kan delinquentie
noodzakelijk zijn. Hoe de wijdere omgeving, of de samenleving, tegen iemand aankijkt
kan dan minder belangrijk zijn.
- = autonome reputatie; + = sociale reputatie; gevoelig voor conformeringsdruk
- oordelen anderen sluit onmiddellijk aan op de vorige dimensie. Het kan daarbij gaan
om oordelen significante anderen in leefwereldnetwerken dan wel meer abstracte oordelen, bijvoorbeeld die van de ’generalized other’.
- = oordelen anderen onbelangrijk; + = oordelen anderen belangrijk
- psychologische bindingen zijn met beide vorige dimensies verknoopt, maar in deze
dimensie staan elementen als empathisch vermogen naar anderen, solidariteit, tolerantie
voorop.
- = geringe psychologische bindingen; + = solide psychologische bindingen
- deviantie verwijst naar de mate van durven afwijken van groepsnormen en/of maatschappelijke normen. Ook hier gaat het weer om afwegingsprocessen tussen conformeringsdruk, morele overtuigingen, belang reputatie en ’eigenbelang’ in meer hedonistisch
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opzicht. Nemen we het gebruik van soft-drugs als voorbeeld dan zien we per levensstijl
verschillendsoortige afwegingsprocessen om al dan niet deze te gebruiken. Deviantie
kan experimenteel-incidenteel zijn, maar ook centraal staan.
- = in meerdere opzichten deviant; + = conformistisch
- voor- en nadelen delinquentie is een soort eindbalans. Overheersen de voordelen dan
is delinquentie de uitkomst, zo niet, dan conformisme; het rationele model van kosten
en baten. Voor- en nadelen kunnen heterogeen van aard zijn en de weging van incidentele factoren is niet altijd nauwkeurig aan te geven. Ook emotionele en zelfbeeldaspecten kunnen een rol spelen.
- = voordelen delinquentie overheersen; + = nadelen delinquentie overheersen

2 Delinquentiepatronen
Tabel 2: Dimensies van delinquentiepatronen
TI

TII

TIII

TIV

TV

TVI

leeftijdgebonden

-

-

-

+

±

±

marginale positie/werkloosheid

--

--

±

+

+

+

omvang delinquentie

--

-

±

+

+

±

aard delinquentie

--

+

+

*

*

+

modus operandi delinquentie

--

±

±

*

*

+

carrièredelinquentie

-

*

*

*

*

*

andere aanvullende inkomensstrategieën:
uitkeringsfraude

-

-

±

+

+

±

zwart werken

-

-

±

+

+

±

Legenda Delinquentiepatronen:
Voor de levensstijlen waar sprake is van delinquentie kan nader onderzocht worden hoe
deze eruit ziet. Te denken valt aan: begintijdstip, lengte delinquente periode, eindtijdstip; type delicten - vermogen, vernieling, geweld, combinatie van delicten, heterogeen,
homogeen -; frequentie; context, enz. Een belangrijk onderscheid daarbij is het verschil
in leeftijdgebonden delinquentie als uitvloeisel van (klasse- en milieu-bepaalde) vrijetijdsactiviteiten met leeftijdgenoten en delinquentie als uitdrukking van een marginale
positie. Structurele en structurerende omstandigheden zijn van dien aard dat beide
delinquentievormen niet tot elkaar gereduceerd kunnen worden; ze dwingen tot aparte
verklaringskaders. Voor vrije-tijdsdelinquentie kan vooral de (expressieve) statusverwer-
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ving en -handhaving centraal staan en kan de delinquentie gezien worden als positieondersteunend in netwerken van leeftijdgenoten. Voor delinquentie gepleegd door
werklozen kan de delinquentie meer instrumenteel zijn en deze symboliseert dan de
marginale, relatief gedepriveerde en uitzichtloze positie. Toch kan bij sommigen gesproken worden van een doorlopend proces van delinquent worden waarbij de ene vorm leeftijdgebonden delinquentie - logisch voorafgaat aan de tweede vorm - delinquentie
als centraal kenmerk van een bepaalde levensstijl; delinquentie als carrière.398 Ik beperk me hier tot de empirische gegevens op categoriaal niveau van de zes onderscheiden levensstijlen. Ondanks de fijnmazige analysemogelijkheden wordt derhalve een
reductie aangebracht in deze complexe verschijningsvormen door in een later stadium
vooral te letten op de betekeniscomponenten van de eventueel gepleegde delinquentie
op discoursniveau.
- leeftijdsgebonden vormen van delinquentie.
- = aanwezigheid delinquentie in de adolescentiefase; + = geen leeftijdgebonden delinquentie
- marginale positie/werkloosheid verwijst naar het al dan niet plegen van delinquentie
in de fase van jongvolwassenheid.
- = delinquentie; + = geen delinquentie
- omvang delinquentie verwijst naar de totale hoeveelheid gepleegde delinquentie.
- = groot; + = gering (incidenteel)
- aard delinquentie verwijst naar de homogeniteit danwel heterogeniteit van de gepleegde delicten en de ernstfactor.
- = heterogeen en serieuze delinquentie; + = homogeen en relatief lichte vergrijpen
(N.B.: * = niet van toepassing)
- modus operandi delinquentie is een dimensie die verwijst naar de mate van voorbereiding en het actief zoeken naar gelegenheidsstructuren, het alleen werken, beschikken
over helerscontacten, afzetkanalen e.d.
- = geplande, meer professionele en instrumentele delinquentie; + = ’spontane’ delinquentie, bijvoorbeeld als groepsfenomeen, rivaliteit en alcoholgebruik
- deze dimensie hangt samen met de vorige maar let vooral op de continuïteit van het
delinquentiepatroon.
- = carrièrecriminaliteit
- naast het plegen van vermogensdelinquentie kunnen ook andere illegale inkomenstrategieën worden gehanteerd. Bij uitkeringsfraude kan worden gedacht aan: het doen van
onjuiste opgaven woonsituatie, het verzwijgen van andere, min of meer legale inkomsten (bijbaan, part-time, inkomen partner).
- = uitkeringsfraude; + = geen uitkeringsfraude
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- zwart werken verwijst naar de bereidheid structureel steunfraude te plegen op de
informele arbeidsmarkt. Naast capaciteiten moet men ook beschikken over relevante
netwerken.
- = regelmatig zwart bijverdienen; + = afwijzen zwart werk

3 Voorlopige verklaringsaspecten
Voor de behandelde criminologische theorieën - strain, bindingen, subcultureel - wordt
nu ingegaan op de vraag welke aspecten van belang zijn in de zes levensstijlen.

3.1

Strain-theorie

Tabel 3: Dimensies van de strain-theorie
TI

TII

TIII

TIV

TV

TVI

relatieve deprivatie werkloosheid

-

±

+

+

++

±

relatieve deprivatie uitkering

-

--

±

+

+

±

structurele contradicties

-

-

±

+

++

+

structurerende contradicties

-

--

±

+

+

+

psychologische reacties

±

--

-

-

-

±

Legenda Strain-theorie:
Als dit verklaringskader van toepassing is dan moeten werkloosheid en uitkeringssituatie leiden tot gevoelens van machteloosheid, relatieve deprivatie en frustratie. Strain kan
daarbij meerdere uitingsvormen aannemen; de situatie van werkloosheid - gevoelens
van overbodigheid; verlies van status - gevoelens van niet langer mee te tellen; de
situatie van het moeten leven van een uitkering en de daarbij behorende financiële
problemen. Door een combinatie van meerdere aspecten kan een neerwaartse strainspiraal ontstaan.
- relatieve deprivatie werkloosheid correspondeert met het toegekende belang aan
arbeidsethos en intrinsieke, de meer werkinhoudelijke, aspecten van een baan als ontplooiingsmogelijkheden, verantwoordelijkheid dragen, maatschappelijk zinvol bezig zijn
e.d.
- = weinig deprivatie; + = veel deprivatie
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- relatieve deprivatie uitkering verwijst naar de financiële gezinssituatie, budgetteringsvermogen, schuldenlast, materieel toekomstperspectief e.d.
- = weinig financiële deprivatie; + = veel financiële deprivatie
- structurele contradicties verwijzen naar de perceptie van objectieve economische en
maatschappelijke condities in het vinden van werk (arbeidsmarktomstandigheden) en
de rol van institutionele mechanismen bij zoekstrategieën.
- = geen structurele contradicties; + = wel structurele contradicties
- structurerende contradicties verwijzen naar persoonlijke omstandigheden in de leefwereld in het vinden van werk (opleiding, werkervaring, familie- en streekgebondenheid).
- = negatieve doorwerking; + = neutrale doorwerking
- psychologische reacties vormen een dimensie waarin emotionele copingsdimensies een
rol spelen, bijvoorbeeld gevoelens van ’slachtofferschap’, zoeken van zondebokken en
hanteren van vijandbeelden. Hieronder zouden ook (psycho-somatische) gezondheidsklachten kunnen vallen.
- = negatieve psychologische reacties; + = neutrale reacties

3.2

Sociale bindingstheorie

Tabel 4: Dimensies van sociale bindingstheorie
TI

TII

TIII

TIV

TV

TVI

belang significante
anderen

-

+

+

++

++

+

conventionele activiteiten

--

±

+

++

++

±

betrokkenheid samenleving

--

--

±

+

+

++

opvattingen ideologie

±

-

±

+

+

±

Legenda Sociale bindingstheorie:
Als dit verklaringskader geldig is dan moeten de jonge mannen die respectabel blijven
sterkere en betere bindingen hebben dan jonge mannen die deviantie of delinquentie
plegen. De bindingsdimensies zijn: gehechtheid aan anderen; betrokkenheid conventionele samenleving; gebondenheid door conventionele activiteiten, en de acceptatie van
het stelsel van dominante normen en waarden (’beliefs’).
- belang significante anderen verwijst naar het rekening houden met anderen, hun
reacties en oordelen, sociale omgevingsoordelen.
- = weinig aanwezig; + = sterk aanwezig
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- conventionele activiteiten is de inbedding van bezigheden in overeenstemming met
de dominante cultuur.
- = geen inbedding; + = sterke inbedding
- betrokkenheid samenleving refereert aan aspecten als politieke belangstelling en
opvattingen, het benadrukken van aspecten als collectief belang, solidariteit met andere
groepen e.d.
- = weinig betrokkenheid; + = wel betrokkenheid
- opvattingen ideologie verwijst naar de correspondentie tussen dominante maatschappelijke waarden als kansengelijkheid, vrijheid, aspecten van functionele rationaliteit en de
rol die deze waarden spelen in discoursen.
- = grote afstand; + = in elkaar vertaalbaar

3.3

Subculturele theorie

Tabel 5: Dimensies van de subculturele theorie
TI

TII

TIII

TIV

TV

TVI

marginale subculturen

--

-

+

++

++

++

perceptie gelegenheidsstructuren

--

-

±

+

++

±

rationalisaties en neutralisaties

--

--

-

+

++

±

’defiant individualism’

--

--

±

+

++

+

Legenda Subculturele theorie:
Als dit verklaringskader geldigheid heeft moet er sprake zijn van relatief autonomen
subculturen van de lagere klassen danwel jeugdsubculturen met waarden die haaks staan
op die van de dominante cultuur.
- aanwezigheid marginale subculturen. Van belang is in hoeverre er sprake is van
relatief autonome jeugd- en klasseculturen met afwijkende normen en waarden ten
opzichte van de dominante cultuur. Hoe autonomer en grotere afstand, hoe marginaler
en geïsoleerder in maatschappelijk opzicht.
- = marginale subcultuur; + = geïntegreerd in dominante cultuur
- perceptie gelegenheidsstructuren is het zien van eigen voordelen, mogelijkheden om
anderen te slim af te zijn, het plegen van delinquentie. Ook calculerend bezig zijn - het
voorop stellen van het eigen belang - kan daaronder begrepen worden.
- = veel mogelijkheden; + = weinig mogelijkheden
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- rationalisaties en neutralisaties verwijzen naar strategieën om eventuele delinquentie
(gepleegd of nog te plegen) te voorzien van rechtvaardigingsmotieven. Men creëert als
het ware specifieke verklaringen voor uitzonderingsgevallen, zonder dat men het dominante normen- en waardensysteem in absolute zijn afwijst.
- = aanwezig; + = afwezig
- ’defiant individualism’ verwijst naar een cognitief-cultureel complex van overlevingskenmerken in een relatief ’vijandige’ wereld waarin je voor jezelf moet opkomen, je
je te weer moet stellen tegen bemoeials enz.
- = vijandige houding; + = positieve houding

4 Een inkadering van de gekozen oplossingsstrategieën van levensstijlen
Op grond van de tot nu toe gepresenteerde kenmerken wordt een eerste schematische
inkadering gegeven van hoe de gekozen oplossingsstrategieën van de onderscheiden
levensstijlen corresponderen met de behandelde theoretische hoofdstromingen in de
criminologie.
Ik begin met de strain-theorie, toegespitst op het model van Merton.

4.1

Strain-theorie

Tabel 6: Merton’s doel - middelen schema
TI

TII

TIII

TIV

TV

TVI

respectabel (conformist)

*

*

+

++

++

*

innovatief

++

+

*

*

*

+

ritualist

*

*

+

+

*

*

retreatist

*

+

*

*

*

*

rebel

+

*

*

*

*

++

collectieve oplossingen:

Legenda Strain-theorie:
De strain-theorie in het model van Merton maakt een onderscheid tussen de verschillende (individuele en categoriale) adaptatiemogelijkheden op grond van de acceptatie of
verwerping van culturele doelen en institutionele middelen; deze typologie kent één
respectabele oplossing en vier meer deviante. De respectabele oplossing ziet nog steeds
mogelijkheden om gewenste culturele doelen te realiseren met behulp van conventionele
middelen. Het geloof in de dominante maatschappelijke ideologie - de legitimiteit van
de institutionele middelen - staat, ook al lijkt de realisatie van gewenste doelen (tijde-
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lijk) problematisch, in dit model niet ter discussie. Zij ervaren weliswaar allerlei met
de werkloosheid en uitkering verbonden spanningen, maar deze blijven hanteerbaar. Ze
blijven optimistisch en in hun discoursen wijken ze weinig af van werkende jongvolwassenen met vergelijkbare levensstijlen.
Voor diegenen waarvoor geldt dat de strain ’belastend’ is zien we ander reactiewijzen
ontstaan. Innovatief zijn diegenen die hun materialistische aspiraties realiseren door
middel van vermogenscriminaliteit. Ritualisten blijven op het eerste gezicht conformistisch, maar bij hen treedt een verlaging van aspiraties op. Het primaire doel is er het
beste van te maken binnen de gegeven mogelijkheden - de beperkingen van de alledaagse routine. Retreatisten reageren meer dramatisch. Ze hebben zich teruggetrokken
in hun eigen leefwerelden (sociaal isolement) en geloven niet meer in mogelijkheden
van lotsverbetering. Bij hen is het proces van een gedwongen marginalisering zichtbaar.
Rebellen stellen zich te weer tegen de vanzelfsprekendheid van maatschappelijke verwachtingen en proberen nieuwe betekeniskaders te ontwikkelen. Voor hen geldt in
zekere zin een proces van zelfmarginalisering, maar in een meer expressief en avantgardistisch stramien. Uit de analyse blijkt dat zuivere typen minder vaak voorkomen
dan combinaties van verschillende oplossingsstrategieën:
De typen III, IV en V zijn als respectabel te benoemen; er is wel strain, maar deze is
hanteerbaar, zowel in financiële als emotionele zin.
De typen I en VI en in mindere mate type II zijn als innovatief te beschouwen; type
VI kiest als innovatie evenwel niet voor delinquente oplossingen. Alleen bij type II lijkt
strain, vooral in materieel opzicht, een werkzame factor te zijn; de typen I en VI lijken
daaronder minder gebukt te gaan.
Type IV kan worden gezien als ritualisten. Ook hier is de strain, mede door de ondersteuning van de ouders, hanteerbaar.
Type II kan, als de situatie van sociaal isolement permanent wordt, ook worden gezien
als retreatisten.
Rebellerend zijn met name de type VI jongvolwassenen, maar ook type I vertoont een
aantal, vooral militante, kenmerken daarvan.
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De sociale controle theorie van Hirschi

Tabel 7: Hirschi’s bindingsdimensies
TI

TII

TIII

TIV

TV

TVI

attachment conventionele
groepen

-

-

+

++

++

+

commitment kosten-baten
analyse

--

-

+

++

++

±

involvement gelegenheidsstructuur

--

-

±

++

++

±

beliefs acceptatie ideologie

-

--

+

++

++

±

Legenda Bindingentheorie:
De verschillende bindingsdimensies in het model van Hirschi, de bindingentheorie,
moeten voorkomen dat in principe respectabele mensen die, als ze zouden durven ook
de wet overtreden, ook daadwerkelijk overgaan tot het plegen van delinquentie. Doen
ze dat wel dat treden er allerlei verliesposten op. Voor mensen die al weinig te verliezen hebben, functioneren de remmende werkingen van bindingsfactoren minder. Bindingen impliceren een dubbele integratie; zowel op leefwereldniveau als op maatschappelijk niveau moeten bindingsfactoren mensen in het gareel houden. Het bewaken van het
eigen belang, naast relationele verliesposten, verlies reputatie, op het spel zetten van
investeringen (opleiding) en kansen op werk door het krijgen van een strafblad, spelen
ook morele overtuigingen een rol. Daarnaast zijn er vermijdingsstrategieën, het niet
omgaan met delinquenten, het vermijden van gelegenheidsstructuren om delinquentie
te plegen door het aangaan van conventionele activiteiten. In een dergelijke kostenbaten analyse, waarbij sprake is van een ’stake in conformity’ door legitieme aspiraties,
weegt de mogelijke winst door het plegen van delinquentie niet op tegen de daarmee
verbonden sancties. De meeste mensen kiezen dus eieren voor hun geld en blijven
verbonden met de conventionele sociale orde.
De typen III, IV en V blijven kiezen voor respectabele oplossingen. Zij zijn dus illustratief voor de theorie van Hirschi.
Type VI doet dat eveneens, maar veel kritischer en eerder uit morele overtuigingen dan
vanwege eventuele risico’s.
De typen I en II nemen een dusdanig marginale positie in dat de bindingsfactoren in
conventionele zin veel losser zijn. Bij type II wordt evenwel een ambivalentie zichtbaar
tussen enerzijds het waar willen maken van de kostwinnersrol, eventueel als het niet
anders kan door aanvullende illegale inkomenstrategieën, en anderzijds de angst dat de
consequenties van de eventuele delinquentie als een boemerang werken op het gezin.
Bovendien worden niet-legale oplossingen door hun partner, ouders niet onmiddellijk
juichend ontvangen. Type II zit als het ware in een dubbele val; ze willen, als respectabele gehuwde mannen, liever geen delinquentie plegen, maar tegelijkertijd zien ze het
steeds meer als de enige, maar riskante, uitweg.
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Tabel 8: Subculturele dimensies
TI

TII

TIII

TIV

TV

TVI

Chicago’s subculturele theorie
desintegratie

-

-

+

++

++

±

reproduktie del. subculturen

--

-

±

++

++

+

Legenda subculturele theorie:
In tegenstelling tot beide vorige perspectieven, waarvoor geldt dat het verklaringsvlak
vooral op individueel/categoriaal niveau gesitueerd is, ligt in de subculturele theorie van
de Chicago-school het verklaringsvlak vooral op meso-/macro-niveau. Macro-sociologische (structurele) ontwikkelingen op meer objectief niveau werken door naar leefwereldcondities en zijn op dat niveau structurerend voor (klassebepaalde) opvoedingspatronen en materiële hulpbronnen; deze bepalen vervolgens de realisatiemogelijkheden van
levensopgaven in levenslopen van individuen. Willen we daarvan de invloed op (inter)subjectief niveau ’vaststellen’ dan moeten we kijken hoe individuen hun structurerende condities interpreteren. Wanneer ze in hun percepties een relatie leggen met
structurele ontwikkelingen dan is de volgende stap een analyse van hun motieven die
ze hanteren in hun oplossingsstrategieën. Of er is sprake van blinde maatschappelijke
krachten waaraan men is onderworpen, de speelbalkant, of men heeft oog voor bovenindividuele maatschappelijke ongelijkheden en de volgende stap is dan dat men daartegen
in opstand komt, de verzetskant.
Desintegratie is als factor niet rechtstreeks in onze onderzoeksopzet te meten. Als
naastliggend begrip kan men weer denken aan marginaliteit. Voor niet-geïntegreerden
is een zekere ontkoppeling aanwezig tussen leefwereld en maatschappelijk systeem en
voorts kan sprake zijn van fragmentatie van de leefwereld in relatief losstaande sferen.
Het arbeidsdomein, participatie als burger op het politieke en sociale domein verliezen
aan functie en men wordt teruggeworpen op de eigen overlevingscapaciteiten. Daarmee
verliest ook de morele orde aan legitimiteit. Als er voorts weinig ontsnappingsmogelijkheden zijn, geen onderwijsmobiliteit, geen regulier werk, dan kan men een beroep doen
op het discours van marginale milieu en is, slechts tot op zekere hoogte afhankelijk van
de aanwezigheid van criminele subculturen, delinquentie een instrumentele mogelijkheid
enige (materiële) status te verwerven. Deze spiraal van negatieve, onderling versterkende, factoren kunnen worden gezien als duw-factoren voor een relatief zelfgecentreerde
levenswijze.
- desintegratie (bij benadering marginaliteit) kan intergenerationeel aanwezig zijn en
leiden tot een stabiele onderklasse met eigen codes.
- = desintegratie; + = integratie
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- reproduktie van delinquente subculturen is daarmee verbonden en komt voor bij type
I en in afgezwakte vorm bij type II.
- = delinquente subcultuur; + = afwezigheid delinquente subcultuur

4.4

Nieuwe subculturele theorie

Tabel 9: Dimensies nieuwe subculturele model
TI

TII

TIII

TIV

TV

TVI

--

±

+

++

-

CCCS’ symbolische oplossingen
structurele contradicties

--

oriëntatie oplossingsstrategieën:
respect. klassesubculturen

*

*

+

++

++

++

delinquente klassesubculturen

--

-

±

*

*

*

jeugdsubculturen

±

-

+

-

+

+

alternatieve bewegingen

*

*

*

*

±

++

Legenda Nieuwe subculturele theorie:
De nieuwe subculturele beweging van het CCCS, de zogenaamde Birmingham-school,
borduurt weliswaar voort op de Chicago-traditie, maar heeft meer oog voor specifieke
jeugdsubculturele elementen als reactie op processen van achterstelling en uitsluiting
van, met name die van ongeschoolde, segmenten van de arbeidersklasse. Ook hier weer
veel aandacht voor structurele ontwikkelingen, maar nu in een meer Marxistisch verklaringskader. Bovendien is de interpretatie dynamischer en cultureler van aard en heeft
men aandacht voor versterking van deviantie en de rol van media daarbij. Vooral spectaculaire (en gewelddadige) jeugdculturen hebben de aandacht. Traditionele arbeiderswijken en de arbeidersklasse veranderden van karakter. Aan de ene kant holden aspirerende arbeiders (type IV), waarvoor in zekere zin een verburgerlijkingsthese geldt, de
traditioneel geschoolde arbeidersklasse uit (type III) en aan de andere kant gebeurde dat
door de groeiende marginalisering van specifieke segmenten van de arbeidersklasse
(type II). Type I en type II raken meer met elkaar verstrengeld en de kloof tussen hen
en andere respectabele arbeidersjongeren groeit. Voor typen I en II nemen de contradicties toe en door het massale karakter van de werkloosheid - de transformaties van de
arbeidsmarkt - werken deze vooral negatief door op hun beroepsmogelijkheden. Gedeeltelijk geldt dit ook voor type III. In die zin ontstaat een voedingsbodem voor meer
(militant) verzet enerzijds en meer escapisme door bijvoorbeeld druggebruik anderzijds.
Voor de middenklasse jongeren is de ontwikkeling veel minder bedreigend, maar ook
hier zien we dat bepaalde segmenten in toenemende mate contradicties ervaren, wellicht
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niet zelf aan den lijve, maar vooral ideologisch beleefd. Voor iedere levensstijl ontstaat
als het ware een combinatie van klasse-, delinquentie-, culturele en vrije-tijdsfactoren,
waaraan men, onder bepaalde structurerende condities, zelf vorm kan geven. Delinquentie wordt nu gezien als een praktische, collectieve en onmiddellijke oplossing voor
structureel veroorzaakte problemen. Blijft men zich oriënteren op het respectabele
discours van het ouderlijk milieu, hetzij arbeiders- dan wel middenklasse, dan is delinquentie geen reële oplossing, zeker niet op termijn. Voor jongeren afkomstig uit de
marginale (en delinquente) segmenten van de arbeidersklasse is concurreren met leeftijdgenoten met een relatieve voorsprong in cultureel- en onderwijskapitaal geen reële
optie. Voor hen kan criminaliteit wel een oplossing vormen, ook al is deze vaak contraproduktief. Het brede scala aan jeugdculturen kan klassegrenzen doorbrekend werken denk ook aan de rol van media en commercie, ’bricolage - het combineren van diverse
stijluitingen en symbolische transformaties - en biedt mogelijkheden om lotgenoten te
treffen en collectieve oplossingen uit te proberen.
- structurele contradicties verwijzen vooral naar vormen van ervaren ongelijkheid bijvoorbeeld het meten met twee maten - die haaks staan op de ideologie van gelijke
kansen. Daarmee verliest het maatschappelijk systeem zijn legitimiteit.
- = ervaren van ongelijkheid en achterstelling; + = geloof in vooruit komen door conformiteit en investeren
- oplossingen kunnen als het ware klassebepaald voorgegeven zijn en ondanks transformaties door nieuwe gelegenheidsstructuren traditioneel van aard zijn. Als de ouderklasse geen geschikte oplossingsmodellen kan aanreiken, proberen jongeren met lotgenoten
zelf (tijdelijk of meer permanent) oplossingen te creëren, vaak in resonantie met bepaalde jeugdsubculturele oplossingskaders. Verzetsvormen kunnen hier door het afwijzen
van de dominante ideologie een meer radicale en/of politieke lading krijgen. Betekeniskaders kunnen daarbij ontleend worden aan nieuwe sociale bewegingen. Voor de dimensie respectabele klasseculturen is de lading:
+ = oriëntatie op respectabele ouderculturen; * = niet van toepassing.
- oriëntatie op delinquente klasseculturen is het spiegelbeeld van de zoëven behandelde
dimensie.
- = oriëntatie op delinquente klasseculturen; * - niet van toepassing
- het belang van jeugdsubculturen geldt vooral tijdens de adolescentiefase, maar kan
een zekere verlenging krijgen door het niet kunnen of willen realiseren van posities die
samenhangen met conventionele volwassenheid.
+ = oriëntatie op relatief autonome jeugdsubculturen; - = geen of beperkte oriëntatie
op leeftijdgenoten danwel op mainstream jeugdsubculturen van voorbijgaande aard.
- de oriëntatie op nieuwe sociale bewegingen geldt vooral voor jongeren van type VI
en in afgezwakte vorm gedeeltelijk voor type V.
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Noten bij bijlage

398.

Op de beperkingen van rationaliteit is zoals al aangegeven door Herbert Simon gewezen. "In
diens opvatting is de omgeving waarin het individu opereert dermate complex dat rationeel
gedrag niet optimaal kàn zijn. De beperkingen worden gelokaliseerd in externe factoren en
die kunnen variëren van de organisatie van de omgeving tot de cultuur van het handelend
individu. De rationaliteit is dus aan beperkingen onderhevig, een verschijnsel dat de auteur
bounded rationality noemt (Simon, 1957: 198)" (Gowricharn, 1992: 60). Rationaliteit moet
in deze zin worden opgevat en is derhalve altijd contextgebonden en beperkte rationaliteit.
"...rationality is a tool for attempting to understand the world we live in and for deciding how
we ought to act, and the fact that this tool is far from ideal does not undercut the point that
this is the main tool we have" (Brown, 1990: 228).

Samenvatting en conclusies

Dit onderzoeksverslag begint met een beschrijving van het object van de jeugdcriminologie: door jongeren gepleegd problematisch gedrag waarvoor geldt dat het verbonden
is met het risico van justitieel ingrijpen. Kenmerkend voor deze vorm van gedragingen
is dat het schade en/of leed berokkent en ingrijpt in de rechten (en de privé-sfeer) van
anderen, zowel personen als organisaties. Deviantie kan eveneens problematisch gedrag
zijn, maar de regels die daar worden geschonden zijn niet zozeer legale dan wel die van
de goede zeden of de morele orde; bij deviantie is dan ook meer sprake van een continuüm van soorten gedragingen, terwijl bij de definiëring van delinquentie veelal een
dichotomie optreedt; gedrag is strafbaar gesteld of niet. Dat laat natuurlijk onverlet dat
ook hier (juridische) interpretatieproblemen opduiken, bewijsvoering, schuld of verwijtbaarheid, enz. In een geïndividualiseerde, seculiere en pluriforme samenleving zijn de
grenzen voor deviantie vloeiender geworden en is de tolerantie daarvoor toegenomen.
Deze morele toegeeflijkheid geldt evenwel niet voor vormen voor delinquentie. Hoewel
strafbaarstelling soms een arbitrair en historisch proces is, kan voor de meeste vormen
van delinquentie gesteld worden dat het de burgerlijke vrijheden bedreigt en de roep
van burgers om overheidsoptreden, meestal in de vorm van justitiële reacties, is daarop
nog steeds een primaire reactie. Het gedrag is niet alleen afkeurenswaardig en strafbaar,
ook de bekend geworden dader wordt met de consequenties van zijn of haar handelen
geconfronteerd. Delinquente jongeren worden vaak gezien als jongeren met een aantal
negatieve kenmerken, breed geformuleerd, marginale jongeren. De tegenhanger daarvan
is dan de groep jongeren waarvoor geldt dat ze maatschappelijk aangepast en wetsondersteunend gedrag vertonen; conformistische of respectabele jongeren, die maatschappelijk geïntegreerd zijn. Hoewel in de criminologische theorievorming aan beide groepen aandacht is (en wordt) besteed, kan gesteld worden dat vooral het gedrag van
delinquente jongeren het te verklaren fenomeen is, maar er zijn ook uitzonderingen,
bijvoorbeeld de sociale controle theorie waar het om de vraag gaat waarom mensen
zich conformeren aan inperkende regelstructuren. In empirisch (kwantitatief) onderzoek
is evenwel vooral het fenomeen delinquentie de afhankelijke variabele. De vraag is dan
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met welke factoren delinquentie samenhangt (welke factoren delinquentie veroorzaken
of causaal beïnvloeden).
Bij de term delinquentie is de leeftijdpositie bepalend; jeugddelinquenten zijn strafrechterlijke minderjarigen. Criminaliteit wordt meestal geassocieerd met door volwassenen gepleegde delicten. Uit onderzoek blijkt dat er globaal twee vormen van door
jongeren gepleegde jeugddelinquentie, elk met een eigen profiel van kenmerken, bestaan. De eerste vorm is leeftijdgebonden delinquentie, vaak te begrijpen als (incidenteel) experimenteel (groeps-)gedrag, verbonden met de sociale jeugdruimte van het
samen jong-zijn; de tweede is delinquentie gepleegd door een groep stelselmatige
daders (’recidivisten’). Deze laatste groep is weliswaar relatief klein, maar vormt wel
de harde kern en is verantwoordelijk voor een aanzienlijke hoeveelheid, en vaak ernstiger vormen van, gepleegde delinquentie. Bij hen blijkt de combinatie van structurele
achtergrondfactoren — posities van marginaliteit, achterstelling en achterstand — in
meer maatschappelijk opzicht en ongunstige gezinsfactoren en tekortkomingen in
socialisatieprocessen nadelig door te werken in de ontwikkeling van levensloopkansen
(zie daarvoor de literatuurstudie van: Junger-Tas, 1996; Miedema, 1996). In voorstellingen over problematische gezinnen en probleemjongeren maakt men vaak, en veelal
onbewust, gebruik van een ideologisch bepaald ideaal van het moderne, respectabele
gezin en de daar gehanteerde opvoedstijlen. Het ideale gezin wordt veelal gelijk gesteld
aan het middenklasse (of aspirerend arbeiders-)gezin, waarin de dominante waarden van
de main-stream cultuur, ook wel aangeduid als de hegemoniale cultuur, als investeren
in opleiding, vooruit willen komen, conformisme en wetsgetrouwheid e.d. als vanzelfsprekend worden weerspiegeld. Gezinnen die niet willen of kunnen voldoen aan dit
ideaalbeeld zijn al snel deviant en tekortschietend in de opvoeding en de daarin opgroeiende kinderen worden gezien als ’groups at risk’; niet alleen wat delinquentie
betreft maar ook wat stabiliteit van relaties, opleidingsniveau en werkloosheid betreft.
Maar ook middenklasse-gezinnen leven in een ’risico-samenleving’; ook al investeer
je als ouders in de opvoeding van je kinderen en investeren de kinderen op hun beurt
in de samenleving en hun eigen toekomst, dan is daarmee niet gezegd dat deze investeringen dividend geven. Kinderen uit middenklasse-gezinnen, goed opgeleid en conformistisch in hun oriëntaties, hebben immers ook te maken met het probleem van het
niet, tijdelijk of beneden hun niveau vinden van een baan. Daarmee komt tevens het
thema — hoe gaan jongvolwassen mannen om met langdurige werkloosheid — van dit
onderzoek in beeld. Door de aandacht te richten op jongvolwassen blanke mannen, in
de leeftijdsgroep 24-26 jaar, kan tevens onderzocht worden of initiële delinquentie door
werkloosheid bestendigd wordt, er is dan sprake van een ’criminele carrière’ of loopbaan-criminaliteit, dan wel of in eerste instantie respectabele jongvolwassen mannen,
eventueel met een ingeperkte periode van leeftijdgebonden delinquentie, zo onder druk
komen te staan dat zij alsnog als jongvolwassenen beginnen met het plegen van delicten
om aan de met de werkloosheid verbonden problemen het hoofd te bieden.
De probleemstelling van dit onderzoek kan onderverdeeld worden in een beschrijvend
deel en een interpreterend (’verklarend’) deel, waarbij het beschrijvend deel in functie
staat van het interpreterend deel. Wil men inzicht krijgen in het delinquentieproces —
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en zijn complementaire kant, ’het respectabiliteitsproces’ —, dan is een gedetailleerde
beschrijving van de leef- en belevingswerelden, en de structurele condities daarvan, van
jongeren mijns inziens een eerste voorwaarde. Het beschrijvend deel, zes onderscheiden
levensstijlen, wordt in deel II nader uitgewerkt; in deel III komt het interpretatieve deel
aan de orde.
De probleemstelling is in algemene zin als volgt samen te vatten: Welke relaties bestaan er tussen levensstijlen van jongvolwassen werkloze mannen en hun oplossingsstrategieën?
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, ontwikkel ik in eerste instantie een typologie
van levensstijlen, waarin een zo werkelijkheidsgetrouwe beschrijving wordt gegeven
van de ontwikkeling van levenslopen van onderscheiden categorieën jongeren. De
constructie van een typologie van levensstijlen is daarbij geen doel op zich, maar een
middel om de probleemstelling te kunnen beantwoorden.
Het theoretisch-methodisch model wat daarvoor gebruikt wordt, komt in deel I uitvoerig
aan bod. Vervolgens worden de onderscheiden levensstijlen vergeleken met betrekking
tot hun oplossingsstrategieën; hieruit blijkt dat iedere levensstijl geconfronteerd wordt
met specifieke contradicties (aan- of afwezigheid van machts- en hulpbronnen, belang
werk en arbeidsethos, beleving werkloosheid, omgaan met beperkte financiële middelen,
identiteitsverlies e.d.) en dat de levensstijl, als sociaal regelsysteem, aangeeft hoe het
oplossingsrepertoire gestalte krijgt en gelegitimeerd wordt door het toekennen van
gedeelde geldigheid (rationaliteit) aan specifieke levensstijloplossingen.
In het interpreterend deel (III) verschuift de vraagstelling naar een meer meta-theoretisch niveau. De resultaten van deel II worden nu geconfronteerd met de verklaringsmodellen van een drietal criminologische theorieën — strain, sociale controle en subculturele theorie — en de nieuwe Britse subcultuurbenadering. Ik laat daar zien dat de
relatie tussen werkloosheid en delinquentie niet door één theorie omvattend verklaard
kan worden — langdurig jonge werklozen vormen dus geen homogene groep —, maar
dat levensstijlgebonden (typespecifieke en contextuele) verklaringsmodellen noodzakelijk zijn. Ik ontwikkel derhalve niet een geïntegreerd verklaringsperspectief, maar laat
zien dat de besproken theoretisch-criminologische verklaringen, ontleend aan de zojuist
genoemde theorieën, gedifferentieerd moeten worden voor typen levensstijlen.
Deel I beschrijft de achtergronden en methode van onderzoek. In Hoofdstuk 2 komt aan
de hand van literatuuronderzoek de bevindingen van de relatie tussen werkloosheid en
criminaliteit aan bod. De resultaten daarvan zijn niet eenduidig, ondermeer door verschillen in theoretische vertrekpunt, methode, operationalisering, onderzoekspopulatie,
niveaudimensies, onderzoekslokatie en historische periode; sommige auteurs zien geen
verband, anderen daarentegen zien wel een duidelijke relatie. Wat dat betreft is het
debat niet beslist, alhoewel er een zekere consensus lijkt te ontstaan over het feit dat
werkloosheid en de daarmee samenhangende problemen, althans op individueel (microniveau) en buurtniveau (meso-niveau) onderzocht, een relatie heeft met niet-legale
oplossingsstructuren (cf. Jankowski, 1995). Delinquentie is evenwel een mogelijke
oplossing naast andere die eveneens niet zonder risico zijn (hosselen, zwart werken,
steunfraude). Door de in augustus 1996 in werking getreden ’Wet boeten, maatregelen
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en terug en invordering sociale zekerheid’ wordt juist ten aanzien van deze oplossingsstrategieën veel meer controle-onderzoek verricht en is de pakkans navenant toegenomen. Naast deze illegale ’inkomensstrategieën’ bestaan voorts meer sociaal-psychologische copingstrategieën om ervaren strain en contradicties te reduceren, bijvoorbeeld
door te ’kiezen’ voor oplossingen als terugtrekking (isolement) en ritualisme. Theoretisch leunt veel onderzoek op individueel niveau op strain en subculturele benaderingen,
hoewel deze benaderingen in eerste instantie vooral macro-theoretisch georiënteerd
waren (structurele ongelijkheids- of klassetheorieën, dominante cultuuropvattingen
versus afwijkende subculturen, met name die van jongens afkomstig uit de lagere
klassen).
In hoofdstuk 3 sta ik uitgebreid stil bij het belang van levensopgaven in biografieontwerpen. In de transitie van de adolescentiefase naar de fase van volwassenheid, op
te vatten als een complex van positie-overgangen en -verschuivingen, is de realisatie
van verwachtingen, zoals die leven in het milieu van herkomst (klasse) en in de dominante cultuur van de samenleving, ten aanzien van verschillende levensopgaven voor
jongeren bepalend voor het bereiken van de status van volwassene. Deze levensopgaven, bijvoorbeeld het belang van werk en daarmee verbonden aspecten als investeringen
in opleiding en respectabiliteit, ideaal van gezinsvorming, structureren de levensloop
als systeem van positiesequentie. Ik maak daarbij een onderscheid in de min of meer
traditionele ’standaardbiografie’ met seksespecifieke levensopgaven (de man de dominante positie van kostwinner, de vrouw de complementaire positie van huisvrouw en
moeder) en de meer moderne keuzebiografie, waarin de positiebalans tussen de partners
meer egalitair en sekse-neutraal is; het belang van werk en dat van zorgtaken worden
door de partners gedeeld (tweeverdienersmodel, maar ook dubbele belasting-model). De
conclusie is dat de periode van jongvolwassenheid als beslissingsveld steeds belangrijker wordt voor de inrichting van het latere leven. De keuze voor levensopgaven kan
men dan zien als ’long-term commitments’; positie-innames, identiteitsontwikkeling,
tijdperspectieven en competenties zijn daarmee verbonden. Levensopgaven vervullen
gelijktijdig meerdere functies die een zekere coördinatie en integratie behoeven; ze zijn
zowel waardenoriëntatie, handelingsdoel, socialisatie-uitkomst alsmede integratiekader
ten aanzien van eisen/verwachtingen die vanuit leefwereld en maatschappelijk systeem
aan jongeren worden gesteld. Met name betaald werk en relatievorming vormen, zo
blijkt, daarin scharnierpunten.
In hoofdstuk 4 komen de theoretische uitgangspunten aan bod. Deze leunen sterk op
interpretatieve sociologische benaderingen als die van de fenomenologie en het symbolisch-interactionisme; de actor als actieve ’human agency’ in de constructie van hun
eigen biografieën en als ’co-producers’ van het dynamisch interactieve proces waarmee
zij hun sociale wereld gestalte geven.
In het theoretisch model wordt om te beginnen een tweetal niveaudimensies onderscheiden. De eerste is die tussen actor (het individu als handelend en denkend subject en
zijn/haar sociale inbedding) en categorie (groepen individuen met gemeenschappelijke
kenmerken); de tweede is die tussen leefwereld (de concrete context waarbinnen zich
de ervaringshorizon van het alledaagse leven afspeelt) en maatschappelijk systeem (de
structurele wijdere omgeving van maatschappelijke velden en subsystemen). Het maat-
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schappelijk systeem (de verzorgingsstaat, politieke, juridische en economische subsystemen, de arbeidsmarkt, enz.) is geen object van onderzoek, maar wordt min of meer als
contextueel gegeven beschouwd. De daarin besloten maatschappelijke randvoorwaarden
vormen de zogenaamde structurele condities; zij bepalen de materiële en culturele
klassepositie — levenskansen (als mobiliteit) en culturele patronen, waarin men wordt
gesocialiseerd. Structurerende condities worden vooral op het niveau van de verschillende leefwerelddomeinen gesitueerd; het gezin van herkomst, de buurt waarin men opgroeit, de scholen die men bezoekt, de vrienden waarmee men optrekt, ondernomen
vrije-tijdsactiviteiten, enz. Daarmee verbonden is het bestaan van twee, ideaaltypisch
te onderscheiden, rationaliteitsvormen; de functionele (zakelijk-efficiënte, instrumentele
doel-middelen) rationaliteit van het maatschappelijk systeem en de substantiële (communicatieve en discursieve) rationaliteit binnen leefwereldnetwerken, die beide hun
eisen stellen. Pogingen om deze vormen van rationaliteit te integreren kunnen leiden
tot enerzijds structurele contradicties (de perceptie van de kloof tussen het ideaal van
maatschappelijke gelijkheid en rechtvaardigheid en ongelijk verdeelde hulp- en machtsbronnen als realisatievoorwaarden) en anderzijds structurerende condities, problemen
die samenhangen met ongelijksoortige waardensystemen en handelingsvoorschriften ten
aanzien van posities in verschillende leefwereldnetwerken waaraan men participeert.
Levensloop en levensstijl staan in een dynamische (processuele en dialectische) wisselwerking met elkaar. Daarom is gekozen voor een zogenaamd ontwikkelingssociologisch
model; de sequentie van inname van posities en bijbehorende positie-overgangen en
bijbehorende socialisatieprocessen vormen daarin de rode draad. De chronologisering
daarvan in (leeftijdsgebonden) levensfasen valt samen met specifieke constellaties van
levensopgaven en socialisatieprocessen. De overdracht van sociaal-cultureel bepaalde
handelingsregels is erop gericht om actoren competent te leren handelen en hen inzicht
te geven in de hen omringende werkelijkheid (het ontwikkelen van adequate alledaagse
theorieën). Kort samengevat, een kwalitatief onderscheid in positie-innames leidt, door
de verschillende betekenissen en socialisatiekaders die uiteenlopende positieconfiguraties hebben, tot een kwalitatief onderscheid in alledaagse theorieën, waarin aspecten van
zelfbeeld, wereldbeeld en toekomstperspectief zijn te onderscheiden, en het toepassen
van daarop gebaseerde ’rationele’, sociaal ingekaderde handelingsregels. Wat op individueel niveau geldt, de ontwikkeling van biografieën, geldt door het sociale karakter van
taal, communicatie en interactie ook voor groepen met gelijksoortige uitgangsposities
(klassebepaalde milieus van herkomst) en gemeenschappelijke ervaringen (gedeelde
ervaringswerelden in levenslopen). Men zou dit kunnen aanduiden als ’sociografieën’,
verzamelingen van mensen (sociale categorieën) met min of meer gelijk verlopende
biografieën en daarin gewortelde denkbeelden en handelingspatronen. Alhoewel er
tussen ’psycho’biografie en sociografie (tussen actor en sociale categorie waartoe hij/zij
gerekend kan worden) een zekere correspondentie bestaat, kunnen individuen die
tezamen een categorie vormen toch individuele verschillen vertonen ten aanzien van
onderdelen; ook al leiden ze hun leven in vergelijkbare omstandigheden en hanteren ze
vergelijkbare alledaagse theorieën, dan nog kunnen ze besluiten over sommige zaken
anders te denken en/of bepaalde dingen anders te doen binnen de assumpties (maar ook
contextuele inperkingen) van hun relatieve autonomie of ’vrije wil’. Het lid zijn van een
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sociale categorie en de daarin besloten sociale (en reciproke) eisen en regels moet
voldoende en consistente raakvlakken vertonen met de eigen opvattingen en meningen,
maar hoeft daar niet in absolute zin gedetermineerd door te zijn. Ook binnen een sociale categorie kunnen meer perifere en marginale leden bestaan. Men kan tot op zekere
hoogte (beargumenteerd) van groepsregels afwijken, zij het meestal binnen acceptabel
grijszones, of op zoek gaan naar groepen met andere levensopgaven en leefregels
waarmee men zich beter kan identificeren. Daarmee verbonden zijn aanpassingsprocessen van assimilatie en accommodatie.
Door deze overstap naar een categoriaal niveau is het mogelijk relatief homogene
(inter-subjectief of collectief gedeelde) vormen van groepsdenken en -handelen, in de
terminologie van dit onderzoek: discours en sociale praktijk, te onderscheiden. Deze
hebben voor de leden van een categorie sociale geldigheid en krijgen hun uitdrukking
(mentaal-cognitief, affectief, symbolisch en stilistisch) in specifieke levensstijlen. Een
levensstijl is, kort gezegd, het resultaat van de interdependentie tussen doorlopen specifieke positieconfiguraties (met bijbehorende hulpbronnen en inperkingen), een cultuurpatroon (de gedeelde ervaringen, normen en waarden van een discours waarin men
wordt gesocialiseerd), en een sociale praktijk (gedeelde handelingspatronen). Levensstijl
is zowel medium als uitkomst, proces en produkt. Participanten aan een levensstijl
delen in principe verifieerbare kennis door hun streven naar inter-subjectieve overeenstemming in hun alledaagse communicatie en interactie, waardoor bepaalde ideeën en
handelingen worden genormaliseerd en gelegitimeerd; de macht van de alledaagse
routine en vanzelfsprekende sociale controle. Zolang de routine of de controle niet ter
discussie staat zijn veel dingen ’normaal’. Werkloosheid kan deze vanzelfsprekendheid
doorbreken en aanleiding geven tot het ervaren van contradicties en reflectie op, eventueel alternatieve, oplossingsmogelijkheden. Processen van maatschappelijke integratie
dan wel marginalisatie baseren zich derhalve niet alleen op gegeven (milieu-bepaalde)
uitgangsposities van het ouderlijk gezin en de buurtcultuur, maar ook op inspanningen
van jongeren zelf met betrekking tot het realiseren van gestelde levensopgaven. Bij
maatschappelijke integratie accepteert men in grote lijnen de eisen gesteld door de
systeemrationaliteit, bij marginalisatie kan men daarentegen spreken tussen een botsing
van systeemrationaliteit en de eigen (substantiële) discoursrationaliteit. Om een levensstijl te kunnen analyseren is het niet alleen van belang om te kijken naar collectieve
levensloopervaringen in onderscheiden socialisatiedomeinen (als gezin, school, werk,
de vrije-tijd, relaties), maar wordt ook aandacht besteed aan een drietal op elkaar
betrokken componenten, die als betekenissystemen persoon/netwerk, de structuur van
de wijdere maatschappelijke omgeving/plaats en tijdperspectieven verknopen; deze
componenten worden aangeduid als respectievelijk: sociale identiteit, maatschappijbeeld
en toekomstperspectief. Zo geeft de component sociale identiteit de positionering ten
aanzien van andere groepen (dan wel levensstijlen) aan — wij-zij onderscheidingen, het
beeld van ’de ander’, ’basic trust’. Verschillen in identificatie en afstoting hangen
ondermeer samen met invloeden van klasse-, sekse, etnische en leeftijdpositie, het
belang van significante anderen en rolmodellen, arbeidsethos, het belang van respectabiliteit, burgerlijke staat e.d. In het maatschappijbeeld komt de betrokkenheid bij dan wel
afstand tot de dominante cultuur en de acceptatie dan wel verwerping van de systeemra-
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tionaliteit ter sprake; daarin behandelde onderwerpen zijn gelijkheid en rechtvaardigheid, het belang van de politiek, eigen politiek-economische visies, relaties met ’streetlevel bureaucracies’ (frontlijnorganisaties als de sociale dienst, arbeidsbureau, politie),
betrokkenheid bij maatschappelijke ongerustheidsthema’s e.d. In het toekomstperspectief
gaat het vooral om de sturingsmogelijkheden en hulpbronnen om het leven langs lijnen
van gewenste levensopgaven vorm te kunnen geven; het belang van het vinden van
werk, eventuele relaties en gezinsvorming, tijdstructurering en investeringsbereidheid
om dergelijke doelen te realiseren, de relevantie van maatschappelijke ontwikkelingen
e.d. Voor onderscheiden levensstijlen kunnen ervaren contradicties nogal uiteenlopen.
Verschillen in discoursen leiden derhalve tot verschillen in oplossingsstrategieën (handelingsrationaliteiten) binnen sociale praktijken. Tegen deze ontwikkelingssociologische
achtergronden kunnen zich voordoende verschillen in oplossingsstrategieën — die
corresponderen met vormen van respectabiliteit, deviantie en delinquentie — naar mijn
mening beter begrepen worden.
Hoofdstuk 5 richt zich vooral op methodologische aspecten verbonden met het doen
van kwalitatief (interpretatief) onderzoek en de verschillende bewerkings- en analysestappen, die het transformatieproces van actor (de biografie van de geïnterviewde respondent) naar levensstijlen op categoriaal niveau mogelijk moeten maken. Om te beginnen
sta ik stil bij de aard van kwalitatief onderzoek. Vervolgens komt de keus voor het
onderzoeksinstrument — semi-gestructureerde diepte-interviews — ter sprake. De
voorkeur voor een kleinschalig, exploratief-kwalitatief onderzoeksmodel, de combinatie
van ’case-study’ en ’life-history’, het gebruik van een zogenaamde ’purposive sample’
met een voldoende probleemrepresentativiteit, de inductief-analytische werkwijze,
hangen vooral samen met het ontwikkelingssociologische aspect en het belang van
leefwereldervaringen. Het biografisch interview geeft voldoende ruimte om daaraan
tegemoet te komen. De onderzoekseenheden zijn jongvolwassen mannen die van de
sociale dienst een bijstandsuitkering ontvangen. Het onderzoek is gehouden onder
cliënten van de sociale dienst in de gemeente Smallingerland (Drachten) en het veldwerk vond plaats in de periode 1986-1988.
Vervolgens worden de verschillende interpretatie- en reconstructieprocessen uiteengezet.
Na de op band opgenomen interviews te hebben uitgewerkt, worden deze aan de hand
van het ontwikkelingssociologisch model gesystematiseerd — de chronologie van
socialisatiefasen en bijbehorende ervaringen in de verschillende leefwerelddomeinen,
de reconstructie van alledaagse theorieën in zelfbeeld, maatschappijbeeld en toekomstbeeld. Na het onderzoeksverloop te hebben beschreven — voorbereidingsfase, benaderingsronden, respondentenbelang en interviewverloop — komt dan het analysemodel
aan de beurt. De basis daarvoor bestond uiteindelijk uit de levensverhalen van achtentwintig langdurig werkloze, jongvolwassen (blanke) mannen. Door clustering van
biografieën met een voldoend gemeenschappelijk karakter op basis van bepaalde prototypen/voorbeeldrespondenten ontstaan deelverzamelingen van respondenten die zich
onderling laten vergelijken. In een eerste analyse werden de aanzetten voor de constructie van een typologie steeds duidelijker begrensd. Centraal daarin stonden de
begrippen arbeidsethos en voorgestane oplossingsstrategieën. In de definitieve typologieconstructie bleek een derde interveniërende factor de zaak aan te scherpen; deze

388

Het peilen van de diepte

factor is vooral verbonden met het belang van de levensopgave verzorgingspositie
(belang relatie, kostwinnerschap en vaderschap). Aan de basis van de typologie ligt dus
een multidimensionele ordening van relevante levensopgaven binnen levensstijlen ten
grondslag. Deze werkwijze wordt wel de comparatieve methode genoemd, die regels
voor in- en uitsluiting geven; de essentie daarvan is enerzijds een proces van convergentie naar intra-homogeniteit — het komen tot zo groot mogelijke overeenkomsten
binnen een en hetzelfde type -en anderzijds een proces van divergentie naar interheterogeniteit — het komen tot zo groot mogelijke verschillen tussen typen. Alle
achtentwintig interviews konden aldus geplaatst worden binnen dit typologisch raamwerk. De gevonden levensstijlen zijn uiteindelijk gepresenteerd als ideaal-typen
(Weber), waardoor een zekere abstrahering kon plaats vinden van al te individuele (wat
genoemd wordt: idiosyncratische) elementen. Ook de vullingsgraad is daarbij van
minder belang; het ideaal-type is in dat opzicht een theoretische generalisatie van door
de onderzoeker geïnterpreteerde relevante aspecten — de zogenaamde tweede orde
interpretaties. Om de levensstijlen te kunnen presenteren en analyseren is vervolgens
gebruik gemaakt van de methode van discoursanalyse. Interviewfragmenten zijn daarin
discoursspecifiek en representatief voor de leden van een specifieke levensstijl. Uit de
discoursanalyse blijken specifieke complexen van oriëntaties (cognitieve organiserende
principes) constituerend te zijn voor de onderscheiden discoursen. De complexen zijn
geanalyseerd aan de hand van de relevantie van: oriëntatie ouderlijk gezin; onderwijsoriëntatie; oriëntatie leeftijdgenoten (waaronder ook vormen van deviantie en delinquentie); arbeidsmarktoriëntatie; huwelijksoriëntatie; klasse-oriëntatie; conformisme-oriëntatie; maatschappelijke en culturele oriëntatie; democratisch-politieke oriëntatie; toekomstoriëntatie; en maatschappelijke zekerheidsoriëntatie en uitkeringsafhankelijkheid. Door
deze oriëntaties op elkaar te betrekken ontstaat er per discours een synthetiserend
gezichtspunt en kan de daarop geënte handelingsrationaliteit (sociale praktijk) worden
verduidelijkt.
Het resultaat van een en ander is een typologie van zes levensstijlen. Deze laten zich
als volgt benoemen:
Type I: de levensstijl van ongebonden marginale werklozen (2 respondenten)
Type II: de levensstijl van gehuwde marginale werklozen (3 respondenten)
Type III: de levensstijl van werklozen uit het traditioneel arbeidersmilieu (10 respondenten)
Type IV: de levensstijl van werklozen uit respectabele arbeidersmilieus (4 respondenten)
Type V: de levensstijl van werklozen uit respectabele middenklassemilieus (5 respondenten)
Type VI: werklozen uit middenklasse milieus met een alternatieve levensstijl (4 respondenten)
In deel II worden deze levensstijlen, aan de hand van zoëven genoemde oriëntaties,
uitvoering beschrijven. In de hoofdstukken 6 t/m 11 worden deze zes levensstijlen
afzonderlijk gepresenteerd (zie voor een meer uitgebreide beschrijving: Miedema,
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1994). In verband met de ruimte verwijs ik voor een overzicht van de levensstijlen naar
de samenvatting in hoofdstuk 12.
In deel III worden de onderzoeksresultaten toegespitst op het verklaren van de probleemstelling — de mogelijke relaties tussen werkloosheid en delinquentie (zie hiervoor
ook: Miedema, 1993). Ten einde deze te kunnen vergelijken met een drietal hoofdstromingen binnen de criminologie geef ik eerst daar een samenvatting van. In hoofdstuk
14 worden achtereenvolgens de subculturele benaderingen, de strain-benaderingen en
de sociale controle benaderingen uiteengezet. Tevens besteed ik aandacht aan de nieuwe
Britse (sub)cultuurstudies. In deze samenvattingen worden de belangrijkste vertegenwoordigers behandeld en besteed ik aandacht aan de maatschappelijke (extern-wetenschappelijke) contexten waarbinnen deze benaderingen konden gedijen. Dit hoofdstuk
geeft als het ware de handboeken-variant van criminologische theorieën aan (zie bijvoorbeeld: Einstadter en Henry, 1995)
In hoofdstuk 15 staat de beantwoording van de probleemstelling op de voorgrond. Om
de relatie tussen werkloosheid en vormen van (instrumentele vermogens-)delinquentie
te kunnen analyseren (interpreteren), wordt een aantal causal-logische relaties besproken. Deze zijn: de afwezigheid van een relatie (A); werkloosheid en uitkeringspositie
leiden rechtstreeks tot delinquentie (B); er is sprake van een delinquente carrière,
waarin initiële delinquentie leidt tot werkloosheid en werkloosheid tot vervolgdelinquentie (C); werkloosheid en delinquentie vormen geen directe relatie, maar zijn uitdrukking van een gemeenschappelijke achterliggende dimensie (D). In zijn algemeenheid kan men stellen dat er veelal sprake is van een keten van ’multiple’ factoren,
waarin tussen de relatie werkloosheid en delinquentie een aantal interveniërende factoren kan worden geschoven. Per levensstijl wordt geanalyseerd welke relatie de beste
’fit’ heeft en of er verschuivingen optreden naar een mogelijke andere relatie. Voor de
meer ’respectabele’ levensstijlen (de typen IV en V) geldt dat met name relatie A
optreedt. Hun werkloosheid gaat niet gepaard met het plegen van delinquentie. Voor
de meer deviante (alternatieve) levensstijl van type VI geldt in principe eveneens relatie
A, maar door de zelfgekozen marginaliteit van deze levensstijl kan ook relatie D optreden. Hun deviantie, een afwijzing van de systeemrationaliteit, impliceert dan ook een
andere vorm van arbeidsethos en hun non-conformisme is daarvoor de voedingsbodem.
Voor type III geldt dat ze zich wel schuldig maken aan vormen van leeftijdgebonden
delinquentie, maar dat ze daarmee, als ze volwassen worden, ophouden. Hun respectabiliteit is weliswaar ingeperkter dan die van de typen IV en V, maar in principe geldt ook
hier relatie A. Blijven ze evenwel hangen in hun jeugdbestaan dan kan de werkloosheid, en daarmee samenhangende aspecten als verveling en geldgebrek, ook leiden tot
relatie D. De mannen van Type II kunnen terecht komen in relatie B; hoewel ze er niet
voor kiezen kan de problematische situatie van de werkloosheid, in combinatie met hun
verzorgingspositie, leiden tot vormen van fraude en is delinquentie als ’wanhoopscriminaliteit’ niet langer meer uit te sluiten. Type I tenslotte is het voorbeeld voor relatie C.
Voorafgaande aan hun werkloosheid waren ze al betrokken bij vormen van delinquentie
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en hun werkloosheid is daar mede een gevolg van. Ze blijven doorgaan met het plegen
van delinquentie en ontwikkelen een criminele carrière.
In hoofdstuk 15 vergelijk ik de uitkomsten van dit onderzoek naar levensstijlen met de
reeds behandelde criminologische theorieën — strain, sociale controle, subculturele —
en de nieuwe Britse subculturele benadering.
In de strain-theorieën, met name verbonden met Merton (1938) die zijn strain-theorie
verbond met de Depressie van de jaren ’30, is het vertrekpunt vooral macro-sociologisch van aard. Het is een structurele theorie (’structural strain’). Het optreden van
delinquentie kan dan worden gezien als een normale reactie op abnormale of negatieve
maatschappelijke omstandigheden, de structurele organisatie van de maatschappij. Het
centrale idee in strain-theorie is dat de universele, en met name economische, doelen,
die een samenleving aanreikt aan haar leden, voor sommigen niet te realiseren zijn en
voor anderen weinig aantrekkingskracht hebben. De oorzaken van dit onvermogen zijn
gelegen in de ongelijke inrichting van de samenleving, de structuur van ongelijke
kansen, dan wel in het onvermogen van de cultuur om ondubbelzinnig de realisatiemogelijkheden te definiëren (zie bijvoorbeeld: Einstadter en Henry, 1995). Je zou kunnen
stellen dat er een gebrek aan samenhang is tussen ideologie en realiteit. Door het accent
op maatschappelijk succes en vooruitkomen kunnen sommigen hun toevlucht nemen
tot het aanwenden van illegale middelen. Binnen gegeven kaders zoeken individuen
naar rationele oplossingen om de ongelijke allocatie van hulpbronnen en mogelijkheidsvoorwaarden om materieel succesvol te zijn te ’corrigeren’. (Zie voor een herziene
versie van strain-theorie: Agnew, 1985; 1993). Delinquentie is dan een mogelijke
oplossing, naast andere reactie (adaptatie-)wijzen, om het hoofd te bieden aan strain.
Merton hanteert daar de term ’relatieve deprivatie’ voor en in zijn analyse verschuift
de structurele strain naar het vermogen van mensen in verschillende klasseposities om
met (klassebepaalde) frustraties om te gaan. Dergelijke ’strain-induced’ frustraties
kunnen leiden tot een vijftal aanpassingswijzen, die het gevolg zijn van ingeperkte
keuzemogelijkheden die samenhangen met een lage klassepositie. Deze ’modes of
adaption’, gebaseerd op een doel-middelen schema, zijn: conformiteit; innovatie; ritualisme; reatreatisme; en rebellie. Strain kan, op structureel niveau, worden gezien als een
falen om leden van een samenleving of nieuwe generaties adequaat te socialiseren in
de acceptatie van beschikbare middelen voor hen. Door de introductie van de term
’geblokkeerde verwachtingen’ in relatie met ’raised aspirations’ kan dit model ook
toegepast worden op leden van de middenklasse.
De subculturele theorieën (met namen als: Cohen (1955), Cloward en Ohlin (1960) zijn
in zekere zin te zien als herformuleringen van de klassieke strain. De subculturele
(strain-)theorieën wijzen de meer individualistische verklaringen af en zoeken het vooral
in collectieve verklaringen, waarin bepaalde groepen (jongens) cultureel reageren op de
effecten van strain. Afhankelijk van sekse (gender), ras en etniciteit kunnen de doelen
anders gepercipieerd worden. Mensen die maatschappelijk falen door gebrek aan legale
mogelijkheden zijn afhankelijk van de beschikbare, vaak lokale, niet-legale mogelijkheden. Zo onderscheidt Cohen ’corner boys’ (die falen in hun poging om aansluiting te
krijgen bij de maatschappelijke succesdoelen), en ’college boys’, die aspirerend zijn om
de economische en sociale midden-klasse status te realiseren. Daarop aansluitend is het
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onderscheid in verschillende soorten gangs, die als collectieve oplossing voor ’statusfrustratie’ opteren voor bijvoorbeeld ’retreatism’, conflict of delinquente subculturen.
Ondanks de theoretische beperkingen hebben strain en subculturele theorieën de aandacht gevraagd voor structurele omstandigheden, die doorwerken in het ontstaan van
bepaalde vormen van delinquentie. De nieuwe Britse subculturele theorie, ook wel de
Birmingham-school (CCCS) genoemd, sluit aan bij de meer traditionele subculturele
theorieën, maar heeft meer oog voor collectief ervaren structurele contradicties en de
imaginaire oplossingen die jeugd- en klassesubculturen aanreiken. Zo onderscheiden ze
bijvoorbeeld main-stream (’respectabele’) jeugdculturen, deviante jeugdculturen, delinquente subculturen en politiek-militante tegenculturen en de relaties tussen hegemoniale
cultuur, ouder(sub)cultuur en nieuwe jeugdsubculturele vormen.
Vertaald naar de probleemstelling van dit onderzoek kan gesteld worden dat het werkloos worden en nadien langdurig werkloos blijven kan leiden tot reactiewijzen die
corresponderen met de adaptatiemogelijkheden in het model van Merton. Innovatie
biedt mogelijkheden om delinquentie te plegen; rebellie biedt mogelijkheden om andere
doelen en middelen te ontwerpen. Vragen waarom mensen werkloos worden en welke
betekenissen werk heeft, de ongelijke verdeling van hulpbronnen en alternatieven, de
invloed van sociale controle factoren kunnen evenwel minder goed verklaard worden.
De sociale controle theorie van Hirschi, als vorm van leer- en bindingstheorie, is te
beschouwen als een sociale ontwikkelings- of proces-theorie, waarin delinquentie gezien
kan worden als samenhangend met de uitkomsten van socialisatieprocessen. Hoe sterker
mensen zijn gebonden aan conventionele rolmodellen en significante anderen, des te
sterker de socialisatie-effecten zijn. (Als tegenhanger van de sociale controle theorie kan
worden gewezen op theorieën, die hun aandacht richten op vormen van neutralisatie en
rationalisatie bij het plegen van delinquentie (Sykes en Matza, 1957; Matza en Sykes,
1964).) In de sociale controle theorie overheerst een somber mensbeeld (’.. the "evil"
potential of human behavior..’ (Einstadter en Henry, 1995: 180); de meeste mensen zijn
geneigd om zich nonconformistisch te gedragen (’.. a self-interested pursuit of pleasure..’; ’.. that they are not naturally inclined to subordinate their interests to the interests
of others.’ (Gottfredson en Hirschi, 1990) dan wel delinquentie te plegen, tenzij zij in
de hand worden gehouden door een effectief systeem van sociale controle door een
beschermende socialisatie. Voor sociale controle theoretici staat niet het verklaren van
delinquentie of criminaliteit voorop, maar het verklaren van het optreden van conformiteit. Hirschi noemt in zijn theorie een viertal bindingsfactoren, die de acceptatie en
binding aan de wet, moraliteit en conventie (’stake in conformity’) beïnvloeden; ’attachment’; ’commitment’; ’involvement’; en ’belief’. Mislukt de binding door een gebrekkige of ineffectieve socialisatie, de binding is zwak of zelfs afwezig, dan kan, het hoeft
niet, delinquentie daar het gevolg van zijn. Ook als de binding wel is gelukt, dan blijft
deze fragiel en voorlopig, en moet de binding steeds herbevestigd worden. Ook zijn
latere meer algemene ’theory of crime’ met Gottfredson (1990) is gebaseerd op sociale
controle factoren; daar is met name het concept zelf-controle, als gevolg van een ’goede’ (disciplinering en monitoring in de) opvoeding van belang. Een hoge mate van zelfcontrole reduceert de mogelijkheid om delinquentie te plegen effectief. Tegelijkertijd
tekenen ze daarbij aan dat andere (met klasse, gender of ras verbonden) factoren ’..
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such as peer groups, economic and structural factors, poverty, psychological conditions,
strain, and so forth, are inconsequential as causes of delinquency and crime. What
matters is the establishment of proper self-control early in the socialization process. [..]
Ideologically the theory represents a conservative approach to the explanation of delinquency and crime" (Einstadter en Henry, 1995: 189 en 196). Daarmee gaan Gottfredson
en Hirschi voorbij aan de interpretatieve vermogens van mensen om hun posities (van
achterstand en onvoldoende hulpbronnen) te evalueren en daar iets aan te doen.
Wanneer nu de verschillende typen levensstijlen tegen deze theoretische achtergronden
worden geanalyseerd dan kan gesteld worden dat voor type I, de meer marginale ongebonden jongvolwassen mannen, afkomstig uit de laagste segmenten van de arbeidersklasse, meerdere theoretische verklaringen elkaar aanvullen. Hun delinquentie kan
zowel worden verklaard door strain, subcultuur, de nieuwe Britse subcultuur als door
sociale controle theorieën. In strain leidt hun marginale positie in structurele en culturele zin en de daarmee verbonden contradicties tot het kiezen voor innovatie (delinquentie) als adaptatie centraal; in subculturele benaderingen de afwijkende waarden en
opvattingen (het syndroom van ’defiant individualism’, ondermeer autonomie, masculiene handhaving) van zowel klasse als peers — ze zijn in dat opzicht ’streetsmart’ en
’institutionwise’ — en hun in eerste instantie leeftijdgebonden delinquentie loopt over
in vermogens-delinquentie als instrumentele (en in zekere zin professionele) oplossing
en als alternatief voor regulier werk; in het kader van de sociale controle theorie stuiten
we dan op tekort schietende bindingen en gebrek aan zelf-controle door een niet-adequate socialisatie. In de organiserende principes van dit discours vinden we bovengenoemde elementen als onderdeel van de organiserende principes, elkaar onderling
versterkend, terug.
Bij type II, gehuwde jongvolwassen mannen afkomstig uit het meer ongeschoolde
arbeidersmilieu, staat vooral de kostwinnerspositie centraal. De werkloosheid geeft
aanleiding tot een complex van financiële, relationele en emotionele problemen. In die
zin kan verwezen worden naar retreatism in het adaptatiemodel van Merton, maar is,
zeker op termijn, innovatie (voor hun wanhoopsdelinquentie of bijstandsfraude) niet uit
te sluiten. Ook zij behoren tot de meer marginale milieus, en in hun discours komen
we eveneens kenmerken van ’defiant individualism’ tegen, maar in aansluiting op de
sociale controletheorie is de attachment aan gezin en partner een sterke bindingsfactor;
de overige bindingsfactoren zijn nauwelijks van belang. Delinquentie wordt op termijn,
zoals gezegd, niet uitgesloten, maar ze vrezen de zogenaamde verliesposten (niet zozeer
reputatieverlies, maar de negatieve consequenties voor hun gezin en een sterkere bureaucratische controle). De meer jeugdsubculturele oriëntaties zijn door hun vroege
huwelijk niet meer belangrijk. Alhoewel in een zeker sociaal isolement en maatschappelijk verbitterd, zien we bij hen wel uitgesproken calculerende strategieën om zoveel
mogelijk financiële voordelen te halen. Hun strategie is in de luwte proberen te overleven; daarin combineren ze een zeker fatalisme met een pragmatisch realisme.
De levensstijl van type III kan worden gezien als die van ’normale’ arbeidersjongens.
Er is in de secundaire socialisatiefase een zekere tolerantie voor leeftijdgebonden
delinquentie in de sociale jeugdruimte, maar ze moeten zorgen daar niet te ver in door
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te schieten. Weliswaar vinden we ook hier in afgezwakte vorm elementen van ’defiant
individualism’, maar door hun bindingen zijn de consequenties niet al te contra-produktief; hun ouders blijven als rolmodel en betrekkingspersonen belangrijk, het nut van
opleidingen en diploma’s wordt ingezien en ze schikken zich makkelijker in autoriteitsrelaties dan beide vorige typen. De ervaren strain van de werkloosheid is, mede door
hun arbeidsethos en belang verzorgingspositie, relatief groot, maar ze opteren voor meer
respectabele oplossingen. Voor hen geldt met name het adaptatiemodel van ritualisme.
In subcultureel opzicht is hun klassepositie relatief dicht bij de mainstream cultuur
komen staan. Als ze volwassen worden (zijn) is de oriëntatie op jeugdculturen, zowel
wat uitgaan als stilistische kenmerken betreffende, niet langer relevant. Alhoewel
realistisch is bij hen sprake van het ’principe van de hoop’; ze hebben zichzelf voor de
arbeidsmarkt niet afgeschreven. De met delinquentie verbonden nadelige consequenties
(strafblad, negatieve reputatie, morele oordelen significante anderen, relationele verliezen e.d.) zouden hun investeringen en kansen op een baan alleen maar verminderen.
Type IV is eveneens afkomstig uit de arbeidersklasse, maar deze jongens zijn meer
aspirerend en investeren in hun opleiding om een baan als vakman te kunnen krijgen.
In hun opvoeding worden waarden als respectabiliteit (fatsoen) en vooruit komen
benadrukt. Ook voor hen geldt nog overwegend het model van de traditionele standaardbiografie — de man als hoofdkostwinner —, maar ze zijn al enigszins opgeschoven naar het ideaal van de moderne keuzebiografie (gedeelde inkomens- en zorgverantwoordelijkheid). Tot nu toe wonen de meesten evenwel nog thuis. Met de strain van
de werkloosheid weten ze redelijk goed mee om te gaan en hun oplossing tendeert tot
op zekere hoogte richting ritualisme, maar met meer maatschappelijke belangstelling
dan type III. Bij hen zijn de bindingsfactoren aanzienlijk en is het plegen van delinquentie geen reële optie. Door hun thuisoriëntatie blijft een meer subculturele en deviante inbedding in groepen leeftijdgenoten achterwege. Met name het sociale controlemodel is geschikt om hun respectabiliteit (en zelfcontrole) te verklaren.
Type V is afkomstig uit de middenklasse en ze hebben zich, na een korte jeugdsubculturele oriëntatie op leeftijdgenoten en experimenteergedrag, geconformeerd aan de
middenklassewaarden. De strain van hun werkloosheid wordt positief getransformeerd
door nieuwe oriëntaties en beroepskeuzes. Delinquentie past niet in hun beeld; ze willen
hun investeringen en bindingen niet in gevaar brengen. Bij hen zien we een keus voor
het model van de moderne keuzebiografie, waarin de partner eventuele medeverdiener
is en zij mede zorg dragen voor de verzorging en opvoeding van eventuele kinderen.
Ook de binding aan dit relatiemodel willen ze niet in gevaar brengen. Men kan stellen
dat bij hen sprake is van een defensieve respectabiliteit, waarin ze realistisch hun
mogelijkheden verkennen.
Het laatste type, type VI, is eveneens afkomstig uit de middenklasse, maar heeft kritisch
afstand genomen van de daar heersende waarden en normen. Maar gezien hun milieu
en opleidingsniveau hebben ze voldoend sociaal en cultureel kapitaal om hun levensstijl
te kunnen rechtvaardigen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de typen I en II, bij hen is
immers spraken van een dubbele, zowel structurele als culturele, marginaliteit, is bij hen
meer sprake van een proces van maatschappelijke zelfmarginalisering, alhoewel ze dat
zelf zien als een mogelijkheid tot kritische ontplooiing. Door hun, soms, radicale maat-
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schappij-opvattingen, passen ze steeds minder goed in het keurslijf van traditionele,
voorgestructureerde levenslooptrajecten en levensopgaven. Hun biografie-ontwerpen zijn
individualistischer en meer post-modern. Het gangbare arbeidsethos wordt daarin getransformeerd tot bezig zijn onder eigen voorwaarden. Weliswaar gaat hun werkloosheid gepaard met een lager inkomenspeil, maar dat is in zekere zin de consequentie van
deze keus en daar moet je niet over zeuren. Je kunt ook zeggen dat de uitkering het
materiële fundament levert om een dergelijke levensstijl te ontwikkelen. Als culturele
rebellen passen ze weliswaar in het model van Merton, maar is er ook sprake van
innovatie, zonder dat dit gepaard hoeft te gaan met delinquentie. Alhoewel deze levensstijl kan worden gezien als een moderne, avant-gardistische subcultuur met een sterke
oriëntatie op sociale bewegingen en progressieve jeugd- en tegenculturen, is er geen
sprake van een doorgeschoten radicalisering om de bestaande maatschappijstructuren
met geweld te transformeren. Hun linkse sympathieën blijven ingebed in het geloof in
de democratie en tolerantie. Hun bindingen zijn vooral gebaseerd op significante anderen in persoonlijke relaties die de vroegere bindingen met de ouders gedeeltelijk vervangen en bindingen met hun moreel-ideologische opvattingen van rechtvaardigheid en
gelijkheid. Delinquentie kan voorkomen in de vorm van kleine vermogensdelicten als
proletarisch winkelen en sjoemelen met uitkeringsgevens, daarvoor levert hun discours
de nodige rationalisaties, maar mag niet ten koste gaan van de vrijheden van anderen.
In die zin zijn ze respectabel.
In het slothoofdstuk, hoofdstuk 16, wordt de balans opgemaakt. Ik vat daarin de voordelen samen van een levensstijlbenadering voor de criminologische theorievorming. Ik
hanteer daarbij het argument dat de gepresenteerde criminologische theorieën hun nut
nog steeds bewijzen. In een integratief model zit het risico besloten dat er als het ware
opnieuw wordt gezocht naar een universele verklaringstheorie, waardoor de differentiatie in levensstijlen juist weer naar de achtergrond verdwijnt. Ik rond af met een aantal
conclusies, maar merk daarbij op dat criminologen niet de pretentie moeten hebben om
in de bestrijding van de werkloosheid het laatste woord te willen hebben. Wel dat de
gevolgen van de werkloosheid voor verschillende levensstijlen nogal uiteen lopen en
dat ook hier weer het Mattheus effect geldt; kansrijken zijn beter af dan minder kansrijken. Vandaar mijn pleidooi om juist de minder kansrijke werklozen eerder aan het werk
te helpen. Nog niet eens zozeer om de delinquentie te bestrijden, ofschoon iedere winst
meegenomen is, maar vooral uit oogpunt van sociale rechtvaardigheid.

Summary

Sounding the depth. The relationship between
unemployment and delinquency under young
adult men

Introduction
The Netherlands, like all western countries, has to face substantial unemployment
figures. Opinion polls as well as policy speeches indicate that unemployment is considered to be a major problem. This has also been reflected in studies on unemployment
and the unemployed. Within the group of unemployed people statistics regarding the
so-called hard-core' unemployed — also known as the long-term unemployed or nonemployable people — tell us that over 200.000 people are jobless for over a year, some
80.000 even over three years. Another well-known effect is that the longer someone is
out of work, the harder it is to find a job, especially a regular job in the primary segments of the labour market. After three months of unemployment the prospects of
finding a job diminishes; after being unemployed for two years the chance in getting
a job is slightly over 5%. Some 60% of the hardcore unemployed possesses insufficient
labour market qualifications and their future perspectives are indeed dim. Within the
group of longterm one out of five is younger than 25 years of age. Being long-term
unemployed implies at the same time a prolonged dependency on welfare benefits,
mostly accompanied by economic problems. Another problem is that unemployment is
unevenly spread over the country and some regions and inner-cities find themselves
clearly above the national average.
This particular study concerning young unemployed, white adults has been executed,
at the end of the ’80’s in Drachten (Smallingerland), a medium-sized municipality
(slightly over 50.000 inhabitants) in the province of Friesland. The unemployment
figures (1989) of the dependent labour force for males are: The Netherlands: 11,2%;
Friesland: 14,2%; Region of Drachten 12,3%. In the regional labour market of Friesland
young people below 25 years of age are hit disproportionally by unemployment; they
account for some 40% of the total unemployment in Friesland (Verhaar, 1990).
The question I am interested in is: how do long-term unemployed young men, from
different backgrounds, cope with unemployment and living on welfare within the
confinements of a local labour market? Do they comply with their position as unemployed and living on welfare or do they resist? What kinds of solutions are acceptable
and what kinds of alternatives do they see to alleviate their plight? In this way I can
also look into the more illegal solutions from a criminological point of view. Although

396

Het peilen van de diepte

not all motives will be of an economic nature, there is credence to contend that being
unemployed, marginally employed or underemployed are important criminogenic factors
(Allan and Steffensmeier, 1989).
In reviewing the economics-crime link' literature (Belknap, 1989), however, one can
easily become bewildered by contradicting outcomes. Although there seem to be valid
grounds to assume a relationship, the implications of different research methods make
unequivocal statements regarding the economics-crime link tenuous.
In part I of this study the theoretical and methodological foundations are under scrutiny.
In part II the results of the study - a typology of lifestyles - are presented. Part III
discusses these findings in regard with the central question: the economics-crime link.
Thereafter I compare these findings against the backgrounds of some mainstream
theories in criminology: strain, social control, subcultural and new subcultural perspectives. The final chapter discusses the merits of the life course method and the sociological implications for employment policy.

The research model
In order to study this relationship I did not compare statistics' about unemployment
rates and criminality (crime-sheets, arrest rates, incarceration rates) as in cross-sectional
or time-series studies. Neither did I compare employed versus unemployed people, as
in matching designs with at random samples and survey techniques. My aim is more
down to earth. Since no theory can explain the totality of criminal behaviour — its
frequency, duration or seriousness, its diverging motivations for different categories and
their characteristics (class, age, sex, ethnicity etc.), their historic contingencies etc. —
I decided to concentrate the research to some thirty unemployed young adults, who
were at least a year living on welfare. We1 have chosen for an in-depth study of a
more interpretive kind (De Bie and Miedema, 1990; Miedema, 1993, 1994). Reasons
for this strategy were our interests in the processual character of the influence of major
life events like unemployment/living on welfare in life histories. That way we would
be able, so we hoped, to understand better the development of variegated forms of
delinquency, its maintaining or discontinuing, its rationality and, at the same time, to
pay attention to its, often neglected, counterpart: forms of respectability, its rationality,
stability and its threats. Even although there is evidence for a relationship between
unemployment/living on welfare and forms of property crime, this link is of course not
a perfect one. Working people do commit also crimes, while (probably) the majority
of the unemployed do desist from crime. By choosing young adults we hoped to neutralize the age-related normalized forms of peer-group offences, although in our developmental model these are given due attention. It is a well-known demographic fact that

1.

I use here the plural “we” because I started this research project with drs. Edgar de Bie. Together we
wrote the book about coping strategies of young females living on welfare (De Bie and Miedema,
1990).
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the majority of criminal offences is committed by youth in the age-range of 15-25
years. We also know that, when we look at arrest rates, crime is male dominated.
Within this age-group one has to distinguish between the so called age-related crimes
of normal' adolescent youth, the (petty) crimes of peer-groups within the domain of
leisure activities (with a peak-age about 16-18). Those crimes (delinquency, misconduct,
status offences) are foremost vandalism, violence and property offences, often of an
expressive and/or a provocative nature (kicks), with an overrepresentation in arrest rates
of lower class youth. The focal concerns of working-class youth, e.g. the maintenance
of status and a macho-reputation, material gains, disrespect for authority, use of drugs
and/or alcohol, in combination with the visibility of their street-crimes, are said to
contribute to their crime-proneness. The crimes committed by young adults can be a
prolongation of these kind of crimes (they are as yet not matured out), but at the same
time it is conceivable that there will be a new group of (unemployed) first-offenders
with different motives and reasons, which can be of a more instrumental character. In
this research project attention is primarily given to the more, so to say, economic'
reasons in committing crimes. On the one hand it is possible to study the links between
these two kinds of crime forms (age-related and position-related), and on the other hand
I can give attention to circumstances of being unemployed and/or living on welfare, and
subsequently if these factors play an independent or amplifying role. Furthermore, the
dimension delinquency-respectability is not a dichotomy, a binary either-or division, but
a continuum including a full range of grey zones. Still, it is possible to delineate the
overall outcome of social practices, and their underlying meaning systems (beliefsystems or discourses), as respectable (law-abiding), cultural deviant or delinquent. Our
concern for respectability, or if you like compliance or conformity, is in our model as
important as our concern for deviance and delinquency. Both kinds of actions fulfil
meanings to the actors concerned and have the same theoretical status. Which kind of
discourses as structures of meaning will prevail is an empirical question I will return
to later on in discussing various life-styles.
The original research question Does a relationship exist between living on welfare/unemployment and delinquency among young adults? can be reformulated by using the
concept of life-style and coping strategy. Stated this way the question is transformed
to a categorical level (Does there exist a relationship between living on welfare and
delinquency as a special kind of coping strategy within particular life-styles?). So the
construction of a typology of life-styles had to be done first.

Life-styles and discourses
The concept of life-style means an analysis on an aggregate level. The meaning of paid
work (work ethic, work commitment) is still a central part of the developmental tasks
for youth. In general adolescents have to make the following transitions in becoming
a fully fledged adult with accompanying identity and status: — lessening the bonds
with the family of origin and starting a life of one’s own and being responsible. Peers
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can be of assistance, for instance the support of close friends. The newly won social
space presupposes financial independence (or that of a partner). The main aim is that,
as an adult, a person is capable of preserving its own interests; — developing and
maintaining a stable sex-role and gender identity. For women this can mean the presenting of a respectable' (sexual) reputation and/or emphasizing feminine values; for men
this can mean the role of provider and an instrumental/competitive attitude; — getting
steady, mostly with a heterosexual partner as a prerequisite for starting a family and
having children. Women are judged for their affective-emotional capacities as mother
and spouse (caring function); men for their earning capacities; — the building of one’s
own belief- and value-system and a reflective attitude regarding the incumbency of
positions. At the same time young people have to mark their relationship regarding the
institutional society and the societal inequalities (income, but also race, gender and
age); — the developing of consumer attitudes and use of leisure facilities/mass-media,
financial (budgeting) competencies and time resources; — the appropriation of civic
duties and obligations (political socialization), combined with bureaucratic-institutional
skills as a citizen; — an (organized) anticipation of making future choices and developing a time perspective regarding the life course and a flexible attitude regarding
alternative options (cf. De Bie and Miedema, 1990).
Those transition points (combining elements like changes in or redefining positions
and/or beliefsystems, fateful moments, consequential decisions) “… have major implications not just for the circumstances of an individual’s future conduct, but for self-identity. For consequential decisions, once taken, will reshape the reflexive project of identity
through the lifestyle consequences which ensue” (Giddens, 1991: 143). To be integrated
into society means, first and foremost, to have a job or having a partner as a breadwinner.
Distinction between life-styles can be read as labels for diverging life plans and/or
opportunities to realize them. Taking as a starting point the ideal' routes from adolescence into adulthood, we assume, as just mentioned above, a number of developmental
tasks, which young people have to master as a kind of rites the passage' into the
world of adults. These tasks or lifeplans can be seen as societal embedded prescriptions
for the successful integration of new generations. As cultural norms they are institutionalized into tacit standards, which were unquestioned in the ’50’s; they were, so to say,
the invisible agenda of the dominant culture. Nowadays there is more place for individual translations and the linearity or chronology of the status passages of the standard
model is diverging into more modern models in which multiple subpatterns and, henceforth, partial and flexible identities can be discerned. This means also that work and
family ethics have lost their uncontested dominant meaning.
Within the confines of this summary I can only make some brief remarks regarding the
specific model in use (see for more details: De Bie and Miedema, 1990; Miedema,
1993, 1994). Theoretically the model comes very close to the familiar phenomenological and symbolic-interactionist approaches, in which e.g. the social and societal positions and perspectives of the actor, his cognitive structure and learning capabilities, his
mundane reasoning and routinized behaviour are central topics. Summarized, we are
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interested in the different forms of (social) knowledge actors use to give shared and
symbolic meanings to their lives by analyzing their communicative and argumentative,
or stated otherwise, discursive abilities in explaining lived-in experiences. They have,
in other words, to account for their behaviour, to give legitimate (valid) reasons, justifications and rationalizations for proper conduct and its deviations. We assume human
beings to be competent, knowledgeable and reflecting (in the sense of reflexivity)
actors. As lifeworlds and socialization trajectories differ, so does knowledge. “Knowledge is both part of what joins people in groups and what divides groups; it is a
dimension of human life that involves agreement and disagreement, debate and negotiation” (Dant, 1991: 1). Social knowledge — discourse — has no epistemological privilege, but its claim to validity is the outcome of cultural struggles over meanings (worldviews, lifeplans), based on the use of resources and power. Social support from peers
and significant others in social networks are in that respect of paramount importance
in assessing competence and, henceforth, a mechanism for evaluating and controlling
conformity to group standards. Individual solutions are only acceptable when they are
considered legitimate (valid) by the other participants of a particular life-style. The
support of the group, as a form of inter-subjective agreement, is a necessary prerequisite
for maintaining membership. If this is not the case, one has to make a transition to a
more accommodating discourse or one will run the risk of being ridiculed or, in extreme cases, be ostracized.
Discourses are, so to say, projects of cooperation and validation, in which four interrelated topics are of interest: — how people’s social identities are constructed and altered
over time; — how categories (collective agents) develop and unform in an unequal
society; — how discourses orient themselves to the wider society and how the cultural
hegemony of the dominant culture is reproduced or transformed by negotiations or
contests; — how discourses shed light on social change and political practice and
illuminate constraints (see also: Fraser, 1992).
A discourse is, therefore, more than a symbolic or cultural system; it implies practice,
agency and communication, emerging into social identity and group-formation.

Method
The research method
The best way to obtain insight in the perspectives of respondents and their reasons for
acting in particular ways, is simply asking them to tell their life histories, significant
life events, opinions, expectations, time-horizons and so on. So we employed a qualitative approach in which we used an open-ended conversational instrument: the method
of depth-interviewing. In the interview focal concerns were the developmental process
(the life history along lines of our three phased socialization model, and the accompanying socialization domains of family, school, work/unemployment, leisure, relationships, autonomy and dependence, institutional contacts and so on). We concluded the
interviews by asking them questions regarding selfhood (identity), worldview (images
of society) and the future (their own life plans, time perspectives and expectations
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regarding changes within society). These interviews — a retrospective view of how
people narrate and verbalize their lives, cognitions and acts — gave us the raw data for
the subsequent processes of constructing a typology of life-styles of unemployed youth.
Those interviews were taped and lasted generally over three hours.
The respondents
The young adults we interviewed were on welfare for at least one year, born in the
beginnings of the ( golden') ’60’s (at the time of interviewing they were 24-26 years
old), white and living in the same municipality. In total we interviewed 28 males and
22 females during the period 1987-1988. Their participation was on a voluntary base.
The sample is not a-select, but can be considered as a ’purposive’ and homogenized
one regarding age, domicile, length of unemployment and ethnicity. Limiting myself
to the relatively small sample of male respondents it will be clear that the findings can
not be generalized in a statistical way. The generalizations, in the form of ideal typifications (Weber), are more theoretically inspired and have to lead to a better understanding of the routes into and the conditions of being unemployed.
The various steps of the process of analyzing and the construction of the typology can
be found in more detail in chapter 5.

Findings
The different types of life-styles can be described sociologically as: Type I: the lifestyle of single living adult men on welfare with traditional marginal hustle' ethics, in
which forms of deviance/delinquency are normalized features (2 respondents); Type II:
the life-style of young adult men on welfare with traditional work ethics (in unskilled
segments of the labour market) with family responsibilities and restricted delinquency
(3 respondents); Type III: the life-style of young adult men on welfare with traditional
working-class backgrounds with family responsibilities, in which age-related delinquency within the domain of leisure is prevalent (10 respondents); Type IV: the life-style
of young adult men on welfare with skilled working-class backgrounds, who are in the
main respectable (5 respondents); Type V: the life-style of young adult men on welfare
with a defensive middle-class work ethic, who are in the main respectable (4 respondents); Type VI: the life-style of young adult men on welfare with more non-conformistic lifeplans and cultural deviance (4 respondents). In composing the labels of
various life-styles, class position, educational career and occupational achievements,
segments of the labour market and labour orientation are intertwined. The concepts of
youthculture-, family-, peer-, relation- and subject-centredness parallel these life-styles.
Regarding the meaning of work, the kind of work and the meaning of marriage and
parenthood the overall picture is, however, fragmented. The meaning of respectability
and delinquency has to be related to these notions. These sociological labels can be
’translated’ into the following popular' tags:
Type I: Cutting corners: hustling
Type II: Hard living: my family first
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III: Aspirations down: respectable survivors
IV: Be optimistic: our turn will come
V: Everybody on its own: defensive achievers
VI: Rebels with a cause: doing your own thing

The ideal-typed descriptions will now be summarized into six profiles'.
Type I: Cutting corners: hustling
These men are coming from marginal lower-class backgrounds. In that sense economic
and cultural marginal positions are intertwined. They grow up in hard-living and often
multi-problem families in low-income neighbourhoods (domestic quarrels and family
violence, alcohol problems, long spells of unemployment of father, divorce/single
parent families, welfare dependency, bad living conditions, low control regarding
outdoor activities of the children, foster homes). At an early age they go their own way
and take care of themselves. Attachments to others are weak and they have a lot of
problems with authority and rules. They hang around with peers, develop street wisdom
and emphasize masculine values. Age-related, sometimes gang-related, forms of delinquency are normal outcomes (i.g., vandalism, breaking and entering, violence). Their
secondary school level is lower vocational and their educational performance is nominal. Dropping out of school before the minimum compulsory leaving age, especially
when there is a chance getting a job, is quite frequent. Their occupational trajectory
shows a succession of odd jobs and spells of unemployment. When working in low
skilled jobs, they are soon bored of monotony or depart with a clash. There are many
job turn-overs, but in the end they are unable to find a steady job which lasts. They
become part of the hard-core unemployed (lack of qualifications and out-dated experiences, insufficient social and technical skills, obedience problems, unstable employment career, criminal past). They stress their own autonomy in which self-preserving
is dominant: these characteristics can be labeled ’defiant individualism’ (Jankowski,
1991). They emphasize having a good time and high-living, including use of alcohol
and drugs (hedonism). Gradually they drift into a career of crime, sometimes petty, but
often more serious. Instrumental delinquency (property and aquisitive crimes, dealing
drugs, welfare fraud, informal earnings) combined with being street-smart is for them
an additional source ( quick money') to welfare . When having a relation it is strictly
on their terms and when the problems can not be handled any more deserting is a
means to be free again, even if they have fathered a child. The child is than the sole
responsibility for the mother. They can be considered self-centered individuals without
strong social bonds.
Their discourse is based on surviving and the use of illegal means are neutralized by
rationalizations (cf. Sykes and Matza, 1957; Jankowski, 1991). Between the dominant
culture and this particular discourse exists a great social distance. They have little to
loose and much to gain by not playing by the rules. Judicial contacts are risks of the
game and in this context they become institution and legal wise. They are not deterred
by penal sanctions. Feelings of us-them' are wide spread and they are openly hostile
to the demands of respectability. Minority groups are more or less tolerated, but are
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judged on their willingness to assimilate. The wider society has hardly a meaning for
them and they do not invest in their future in a conventional way. They emphasize the
here and now and a prolonged living on welfare, combined with doing odd jobs and
hustling, gives them the monetary base to continue this way of life. Perhaps they will
settle down when engaging in a more lasting relationship, but they themselves are not
optimistic regarding a more ordered life. They can, however, mature out and try to live
a less delinquent and a more stable existence, but the structural conditions of their
position are not conducive to this kind of solution.
Type II: Hard living: my family first
This life-style is proximate to the life-style just discussed. In a way these men can be
considered the plus variant of the marginal working-class. Their backgrounds are,
sometimes just slightly, more favourable, although they also grow up in hard-living
families and in similar neighbourhoods like type I. They maintain, however, relationships with their family, although with a lot of quarrels. In their secondary socialization
phase they take part in the same kind of ’street gangs’, and delinquency is therein a
way of proving one’s masculinity and looking for kicks. They have, however, the luck
of getting involved into a more stable relationship at an early age, although their unemployment causes domestic problems, financial and relational, and can be threatening to
their marriage. They take their responsibility of fatherhood and provider, in spite of
these problems, serious. Their unemployment is felt bitterly and is a blow in the face
of their masculinity and male role-expectations. Age-related delinquency stops after
some time, but they can take resort to more illegal means as a substitute for their
earning capacities (role of bread winner). Odd jobs, welfare fraud (including thinking
about pseudo divorce in order to get double assistance) still have the risks of getting
caught and subsequently living on a harsher welfare regime. Their financial position fits
the description of filling one gap with the other, borrowing money, problems with rent
and gas/electricity bills, calculating the advantages of claiming extra social services
benefits. As a last resort they do not exclude the committing of property crimes, but
they fear the negative feedbacks of jeopardizing the reputation of their family and the
consequences for their children. They still apply for all kinds of jobs, even the most
marginal ones, but they have few labour market assets (they are too old, they have too
little experience, they possess no qualifications) and few introductions into adequate
labour market networks. The longer their unemployment lasts, the more resigned they
become on the one hand and the more desperate on the other. Even when succeeding
in balancing their sheets, they still feel inadequate in regard to looking after their wife
and children.
Their discourse is negative and hostile to minority groups, which in their eyes are more
supported and positively treated. They tend to ignore the wider society and are predominantly employed in solving their own problems, sometimes with aid of their relatives.
There is some hope to get out of their financial problems by securing a regular (lowskilled) job, but at the same time they feel themselves increasingly alienated from the
main stream society. Future forms of instrumental delinquency (crimes out of despair)
for this life-style can not longer be ignored. The caring position and the role of provider
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are at the same time a push factor as well as a restricting factor. Personal (financial)
problems and dialogues with relevant others, e.g. their partner, probably will decide the
outcome of these forces. The future takes the form of fate and their time-horizon is
limited.
Type III: Aspirations down: respectable survivors
This life-style can be seen as the dominant pattern for the majority of working-class
males. In this way they reproduce, although modernized, the discourse of their milieu.
In this discourse the adolescence-period is viewed as having a good time before taking
the responsibilities of a family life. They gradually enter into adulthood, in which
having a paid job is a prerequisite condition. When they do not succeed in getting or
maintaining a regular job, most of them blame themselves, but at the same time finding
a job is often also a fate of luck or having good connections.
When we take their class backgrounds into account, those backgrounds are in general
more favourable than those of the types I and II. This is reflected in their upbringing
and educational careers. Although some leave school before graduation — they apply
than successfully for a job — in most cases they have qualified for a vocational training. In the secondary socialization phase they shift their orientation from their parents
towards their peers, who are especially important in the sphere of leisure. They are
interested in going out, dating, experimenting, mainly with alcohol, and, in the beginning, in motor-bikes, maintenance and mechanics. Those give them freedom and mobility and are a focal concern in their leisure discourse. Traffic (speed and alcohol)
violations are rather common. Their leisure activities are masculine and taking care of
oneself in a physical sense is expected. Fights and looking for kicks correspond with
their hanging around' and having a laugh'. Property crimes are the exception, although shoplifting and other kinds of petty crime do occur occasionally. They have,
however, invested in their future careers and they are not willing to risk negative setbacks like loss of reputation or convictions. When they start going steady, after some
loose affairs, they settle down. In this life-style a mixture of relational trajectories can
be seen. Some young men are still single and dating, some have a serious relationship
and others are in the stage of having families with young children. Their peer-networks
dissolve gradually and they tend to orient themselves increasingly on adulthood roles.
Drifting from job to job and, in the end, losing their job (due to redundancy, closing
down of the firm, military service (draft), health problems) generate spells of unemployment (seasonal and frictional). Due to the recession and the high regional unemployment figures, and in spite of their informal applications and assistance of networks, they
discover, after some time, that they belong nolens volens to the long-term unemployed.
They are still willing to take all kinds of jobs, but they, or their wives, have strong
familial and local ties, which diminish their prospects in other local job markets. They
do, however, try to keep faith in their good luck in finding a job. Having to provide for
a family leads to comparable problems of hard-living as type II, but they are more able
to budget and to stay out the poverty trap, at least for the moment. Recourse to property crimes is not seen as a solution, although doing odd jobs is considered legitimate.
Sometimes they, or their wives, have part-time jobs, but the earnings are partly subtrac-
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ted from their welfare benefits. When in problems they sometimes borrow money,
preferably from family or family-in-law, but they fear getting in debt too heavily. They
hope that in the near future they will get a job, although in some instances they are
already unemployed for a number of years. Further education is not considered a viable
option. They are too long out of school and they know their own handicaps, e.g. their
sensitivity towards authority, problems with theoretical courses, loss of income.
Their discourse, although class-based, is more or less in line with the dominant culture,
but the societal bonds and attachments are not very strong. Their identity is predominantly based on the role of provider, and is class-specific without explicit references.
One could say, that they consider themselves the deserving (entitled) welfare recipients
by showing their willingness to work and keeping in line.
Their political interests are limited: they consider politics a dirty' game with empty
promises. They still vote, in particular on the labour party (social-democrats). Although
rather tolerant, they consider the minority new-comers sometimes getting a special and
more favourable treatment, which can eventually lead to feelings of hostility and (latent) racism. Society is in their view still based on too much (income-)inequality.
When married or cohabitating they consider themselves family men and those without
a girl-friend still expect to get a steady relation in the near future. Societal changes are
sometimes frightening and their solution is to live by the day. Workforce participation
remains, however, the ideal.
Type IV: Be optimistic: our turn will come
Type IV parallels in many ways the backgrounds of type III. Differences can be found
in their educational career, more aimed at skilled jobs, and their leisure patterns. They
are more family-centred than peer-centred and in this regard they live a more sheltered,
homely life. They go hardly out and their needs for exploring and meeting the other-sex
are restricted. When they are single they mostly live with their parents. It is for both
parties involved convenient. When they have a steady relationship they often think that
having a paid job is a necessary condition for starting a household of their own and raising children. Until now, most of them have postponed this crucial step. Their position
as an adult is rather ambiguous: no paid job, no family of their own on the one hand,
but more or less financial independent (welfare) and an adult age position on the other.
As a substitute for work most have developed a time consuming pastime, mostly within
the sphere of the family of origin. Their work ambitions are mainly aimed at the more
skilled jobs, but they are also willing to accept lower status jobs. They apply regularly
for jobs, but so far without success. Sometimes they consider to apply for jobschemes,
but deep in their heart they think that eventually, when the recession has blown over,
the demand for their skills will rise again.
In their discourse they are more conformistic than type III men. They comply with the
requirements of the dominant order and accept the inequalities of the prevailing system
without much discussion. They vote, mostly in line with their parents, but politics do
not form topics for debate. Society, e.g. the conditions within the labour market, are
taken-for-granted. They have invested in society and hope to get the revenues in due
time. Towards other deviant and, especially, delinquent life-styles they shy away. They
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themselves do not commit offences and reject moonlighting, fraud and welfare swindles.
In the near future they believe in getting a job, and eventually to establish a family of
their own. The problems of the wider society are not their first concern, although they
can worry about future prospects in a personalized way.
Type V: Everybody on its own: defensive achievers
Those young men come mostly from families with middle-class backgrounds or the
more aspiring skilled working-class segments. This parallels their educational career.
They partake in forms of secondary schooling as a preparation for a more qualified
labour market position. When graduated they take jobs in the more professional sectors,
for instance nursing, education and so on. However, after some time, they discover that
this kind of work does not suit their taste and they quit. Reasons are sometimes individual, but can be connected to the work climate, the authoritarian structure or too heavy
demands. They start to look for other kinds of occupations, but they miss the essential
qualifications. To ameliorate their positions they take courses or go back to school.
They tend to view their unemployment time as temporarily. Object is to get still a
middle-class position, even if one has to wait some time for a suitable vacancy. They
believe that by improving their labour market qualifications they will succeed in the
end. They can postpone having children, but not necessarily so.
In their secondary socialization phase they mostly leave home for an educational training or a job and at a relatively early onset they feel independent and responsible for
their own lives. Although peer-oriented in that phase, they maintain contacts with their
parents and when arriving in a more adult position these relationships become equalized
and reciprocal. When delinquency, or better deviance, does occur, it has to do with agerelated experimenting, i.g., the use of soft drugs and symbolic/stylistic expressions.
They shun, however, violence, vandalism or property crimes. They will not risk their
reputation and future job possibilities or disappoint their parents. They mostly have
close friends with comparable backgrounds and future orientations.
Their discourse is relatively open and they have modern outlooks. Emphasized is the
argumentative structure of communication and they are subscribers to the more serious
papers and magazines, at least when they can afford it. They are more interested in
literature and other forms of high' culture, including jazz or classical music. They are
relatively content with the meaningfulness of their lives; they follow a study, do voluntary jobs or are otherwise engaged in the more public spheres of society. They consider
themselves adults and stress their own choices and subsequently their own responsibilities. They are, considering the realization of their relational lifeplans (families of their
own, children), settled down, although geographically spoken they are still mobile in
looking for jobs or other training opportunities. In general they vote the more critical
left wing parties and this is in line with their more critical and liberal societal outlook.
They are tolerant to minorities and the permissive society. Sometimes they worry about
negative developments like the endangering of the environment (ecology), the threat of
war and nuclear disasters, the threat of an east-European disintegration, and the underdeveloped countries. But in most cases their attention is directed to their own problems.
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Type VI: Rebels with a cause: doing your own thing
The last life-style I constructed, can be defined as the life-style of cultural rebels, in
combination with an individualization of the life course/life plans. In this regard the
label of a post-modernistic life-style can be applied also. Those men have more or less
common roots in the middle-class. Their parents are respectable citizens, and most of
their offspring are following into their footsteps, in which the ideology of achievement
and meritocracy is emphasized. In this view a good education is the cornerstone for
obtaining a high-income and high-status position. The socialization in these milieus is,
at least in that respect, not gendered. The same expectations regarding investing in a
career apply to girls too. Respectability — e.g. doing your best, avoiding trouble, being
civilized — is the norm.
The secondary socialization phase can be seen as the beginning of a struggle for autonomy. They question the taken-for-granted rules of their parents and authorities in
general. They become very critical towards the educational system and this attitude can
lead to drop-outism, but in general they finish their secondary education. When they
decide to go to a tertiary education the same processes start again and this time early
leaving is more common. In this period stylistic experiments, expressive and provocative behaviour, set them apart from their respectable middle-class peers. At a relatively early age they go to live on their own and sometimes they move into other cities,
with an additional advantage to see more action. They feel attracted to the underground
and counter cultural scenes and they develop their own, authentic preferences. Some
of them have a short work career, but as a rule they contest their subordinated positions
and, in their eyes, authoritative and exploitive structures of the working conditions.
Receiving welfare can be seen as a foundation for the maintaining of this particular
life-style.
Central in their lifeworld is the domain of leisure, which tends to become absolutized
and which functions as a medium for self-enhancement. In the beginning of the secondary socialization phase they orient themselves to peers, who, just like them, drift into
the more radical and (youth)subcultural life-styles of punk, squatters and sometimes
drug-users. Using marihuana is a normalized feature and experimenting with harddrugs
is no longer excluded, but they take care not to become addicted. They have seen
enough cases of degenerating junkies to be warned against. Sometimes they commit
petty offences like shoplifting, but they neutralize these offences by renaming them
proletarian shopping'. The normal (working-class) male bravado, being tough, fighting, does not apply to them, although in a communicative way they are street smart.
They see girls/women as equals and their networks are of mixed sexes. Their voting
behaviour is on the left side of the political spectrum. They sympathize with the social
movements and sometimes they are active in one of those. Regarding military service
most of them are conscientious objectors and anti-militaristic.
They develop communicative competence and with their cultural capital they can easily
associate with different groups, but they preserve their identity as a subject by avoiding
too much involvement in membership roles. Their life plans are very individualized, but
a common denominator therein are their anti-establishment feelings. In that way they
define themselves as outsiders'. Their cultural marginality is more or less self chosen,
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not class based as by type I and II, and of a more avant-gardistic stance. The same
holds for their economic marginality. If they preferred, they could take a job, and
sometimes they do take part-time jobs, legal as well as illegal, for an additional income.
They defend their welfare dependency on various reasons. Sometimes they are engaged
in voluntary work within the setting of a social movement and in that way they feel
entitled to their welfare money. Others think the Netherlands is a rich and civilized
country, which can afford to let some people to live on welfare for reasons of their
own. They possess institutional wisdom to negotiate this position, i.g., by referring to
mass unemployment or unemployed people who are willing to work. They have mostly
casual affairs, but when serious, they can decide to live together, be it with the maintaining of individual freedom. Their identity is subject-centred and they have the competence to switch to different contextual codes and, hence, to present partial (flexible)
identities.
As said before their societal views are critical and they are concerned about the disadvantaged and dispossessed. In that way they are solidary with all kinds of marginal
(respectable) groups and liberal towards other life-styles. They sympathize for instance
with the gay movement, women’s lib, squatters, minorities, and are anti nuclear power,
the military system and the economic colonization of the third world.
Their future plans are diffuse, but they expect to continue the autonomy of this lifestyle. Marriage and fatherhood, at least for the moment, are postponed; these are too
restrictive. Living on welfare and the accompanying (although limited) financial dependency give them a frame to develop their own future plans, in which artistic and creative jobs or starting a small-scale enterprise are highlighted.

The meaning of different coping strategies
In the last section I already dealt, in a cursory way, with the problems, dilemmas and
contradictions young adults are confronted with when living on welfare and/or being
unemployed. We noticed that the composition of the group is very heterogeneous and
that the label unemployed or welfare dependent has different and divergent meanings.
Class is therein a relevant dimension, although not sufficient to explain the differences
between the various life-styles. Analyzing discourses and their guiding principles
(orientations, focal concerns) one can see different socialization trajectories, in which
a gamut of life plans are present. Sometimes these are reproductions of the discourses
found in the respective milieus, sometimes transformations of existing discourses and
in some instances new produced discourses (the process of bricolage'). Within the
contexts of discourses participants have to develop solutions for the problems encountered, which are considered rational and legitimate within the boundaries, the moral
rules, of a specific discourse. Why in some discourses illegal or delinquent solutions
are favoured over more conventional strategies, or are no longer excluded options,
compared to discourses which remain respectable, will be analyzed next.
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Delinquency, or in general deviance, has different starting points. In that respect —
next to class and gender — age, or perhaps more aptly put the socialization phase, has
to be drawn into the analysis also. This means that the use of a time perspective in
which becoming unemployed and the meaning of being unemployed or long-term
unemployed is framed, is a necessary condition. Specifying the different causal and
chronological possibilities within the framework of the typology of life-styles, four
possible relations can be distinguished:
A:
There does not exist an empirical relationship between living on welfare and
delinquency;
B:
There does exist an empirical relationship between living on welfare and delinquency, in the sense that being locked up in the position of receiving welfare
gives way to commit delinquency as a strategy for solving experienced (financial) problems;
C:
There does exist an empirical relationship between delinquency and living on
welfare, in the sense that the delinquency career is a priori established and
unemployment is the logical outcome or that acquisitive delinquency is considered an alternative for working;
D:
There does exist an empirical relationship between living on welfare and delinquency, but both factors are implications of an underlying dimension, e.g.
cultural marginality. In this case a spurious' relationship or an intervening
factor has to be included in the interpretation process.
The question is how these theoretical possibilities correspond to the empirical findings
of this research project.
Generally speaking one can state that in respectable life-styles, and this is of course
tautological, delinquency, and especially in its repeated and more serious form, is
practically excluded. Sometimes because a discourse is law-abiding (the internalization
of strict moral norms), sometimes because the members of a discourse fear the negative
consequences like a penal record or loss of family reputation. Within some respectable
life-styles a twilight zone exists regarding the acceptability of more or less illegal
behaviour. An example is for instance the secondary socialization phase, in which
experimenting and deviance can lead to petty forms of mundane delinquency without
too much consequences when discovered. This holds especially for age-related crimes
of (mostly working-class) boys, which are exonerated, when incidentally and not too
serious. When they continue to commit delinquency they risk being marginalized or
ostracized by the members or moral gate-keepers' of the respectable discourse in
question. The choice is to conform, at least in a visible way, or to transfer to a discourse which is more lenient, which normally means, giving up the existing relationships and networks. The threat of exclusion is for most of the conventional young
people — they can be referred to as the mainstream youth' — sufficient to hold them
in line. When considered legally adults the odds of endangering the conventional order
are even greater. So when a number of adherents of respectable life-styles confess that
they no longer, in an absolute way, condemn some forms of property crime, welfare
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fraud or illegally working, or that they see those possibilities as a last resort for themselves (desperation delinquency), one can say that the experienced deprivation of living
on welfare and the declining of living conditions are indeed distracting. As yet most
people choose other options like strict budgeting, under-consumption or social isolation.
So we can conclude that the life-styles of the traditional respectable men (type IV and
V) try to make amends to their situation in order to preserve their integrity and respectable identity. For them there is no direct link between living on welfare and crime and
possibility A is still predominant.
The life-style of young adult men with traditional working-class backgrounds, in which
age-related crime can occur (type III), shows, however, that the tensions based on a
deprived situation, obstructed aspirations, and frustrations regarding being unemployed,
can be translated in a lessening of the previously established forms of respectability.
Although possibility A will be for most of them the dominant solution, possibility B
is no longer logically excluded. Reasons for this transformation correspond with the
rejecting of societal values, which stress equal opportunity, fairness and justice. If they
feel victimised, they blame society instead of blaming themselves. Prolonged
marginalization can result in striking back and getting even. If and when so, it is conceivable that especially doing illegal work or welfare fraud, or other innovative solutions, gain impetus. The more commune forms of property crime, breaking and entering and so on, are in my view no real options, because in the discourses there is no
tolerance for this kind of destructive or predatory crime'. In their attitude one can
witness the rise of the modern' calculating citizen and eventually the free rider problem of the non-committed.
The traditional marginal life-styles — in which the culture of poverty rests besides the
double marginalization in general — view crime as a way of surviving and getting even
with a neglecting and condemning society. Already before becoming welfare recipients
or unemployed, age-related street crimes have become normalized features within these
life-styles. In their trajectories into adulthood one can observe a shift from the more
expressive forms of delinquency towards more instrumental and risk-calculating forms.
The more violent means of interpersonal problemsolving, although a common feature,
I do not discuss here. Remember that my interests are predominantly in the economicscrime link. When some, the model is not determining for all, develop a criminal career,
looking back the signs of ’defiant individualism’ were already at an early age visible.
Personal and structural circumstances coincide and reinforce each other. Living off the
street can for some also result in a drugcareer, which has its own multiplier effect. The
conditions for getting a manual job decrease and due to their budgeting problems and
other riskful behaviour — alcohol, drugs, gambling, wrong associations —, penal
records and so on, the option of committing property crimes becomes increasingly
reality. Their vulnerability inevitably leads them to a marginalized existence without
material prospects or opportunities to escape this one-way street.
The career of the single living young males (type I) shows the relationship of possibility C. Prior to their welfare position they were already engaged in various forms of
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criminal activity. They are hardly deterred by penal law and consequently they become
entangled in the more adult ’underworld’ and the criminal economy. When people have,
however, to take care of children - type II - the costs can become too high on the one
hand, but it can accelerate the propensity to commit property crimes as a means of
providing for the family on the other. Other strategies are less risky and they can decide
to take that course. Instances are welfare fraud, hustling and cutting corners like
shoplifting or having an illegal job, combined with receiving welfare. They are prone
to become victims of the trap of poverty, in which escape routes are hardly present.
When the economic recession continues the visibility of this underclass, in its most
extreme form the homeless and skid-row people, becomes a nuisance and can fire back
to the members of this particular class. They become victims of a society (the
undeserving poor), which has no place for them. Their qualifications are inadequate to
get, even, a place in the reserve army of the labour market; they are just nonemployable
and made redundant permanently.
The life-styles of the modern marginals — type VI — are not a direct and irreversible
outcome of their milieu backgrounds, but a self assumed position. In this kind of lifestyles one is able to distinguish between a plus and a minus variant. The plus variant
is foremost the cultural deviant, who is looking for other systems of meanings than
society can provide for. The minus variant has sunk into a more delinquent style, often
combined with harddrug use and a more hectic hustling street life. In previous research
we have met both varieties. In this project the plus variant was paramount: in their life
course a gradual shift to a more regularized existence can be expected. Pivotal is their
rejection of the bourgeoisie society, in which values of sobriety, achieving and conformity to the dominant culture are key features. In their life course they develop more
individualized objectives which oppose the taken-for-granted socialization trajectories.
They emphasize their independence and authenticity in their quest for self enhancement
and orient themselves to the more radical underground cultures, bohemian as well as
political. Clashes with authority and institutions of control are primarily based on their
cultural marginality, but in this wake economic marginality is unavoidable and both
reinforce each other. Deviance is not longer a pure age-related outcome, but becomes
a way of living. They refuse to accept the proscribed societal rules and transform or
redefine those to their own liking. A self-defined time regime, creating their own
projects, here and now excitements and doing your own thing are incompatible with the
demands of making a career or starting a family life. Yet, they possess the cultural
capital of their milieux and their own educational qualifications, and one could say, that
a kind of reintegrating option is possible if they would choose so. Their deviance is
expressive and provocative and runs counter to the seriousness of adulthood. Delinquency can be placed into the same vein, but often develops into a more instrumental
direction, in which welfare fraud, shoplifting and the negation of institutional rules are
common cases. They are proud of their more avant-gardistic and anarchistic ideas and
for the moment, although perhaps more subdued than in the highlights of their rebellious adolescence, they want to continue this life-style. Welfare benefits form the base
for this particular way of living, be it perhaps in a more adapted way. Their street and
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institutional wisdom give them the negotiating power to blunt the sharp edges. They
are no longer looking for outright conflicts or confrontations, but in a sense they try to
accommodate superficially to the hegemonic power in order to continue doing their
own things without too much infractions. We can conclude that the relationship welfare-crime at first sight tends to parallel model C, but after some time, when settling
more down, relationship D replaces C and both features are connected within the
dimension of non-conventionality.
In part III I compare the results of this lifestyle project to different criminological
theories. After presenting these theories - strain, subcultural, social control en new
subcultural - I analyze their assumptions and explaining power regarding the economics-crime link. Due to the heterogeneity of the results one is able to state that no
theory can explain all the outcomes. For type I, II and III the strain and subcultural
theories still are valid. For type IV and V social control theory shows the best fit. For
type VI the new (British) subcultural theories seems to be the most convenient. The
advantages of the lifestyle approach - combining a developmental perspective with life
courses, integrating socialisation theory with a lifeworld theory, attention for structural
conditions, the interrelatedness of discourse and social practice - make clear that interpretation as a process is an ongoing activity and that structural and structuring conditions has to be taken into account for explaining the bounded rationality of different
lifestyle coping strategies.

Conclusions
Modern societies are changing fastly. Not only in a postmodern cultural sense, but also
structural. Structural changes in the economy are increasingly tied to globalisation,
technical and managerial innovations and shifts in demand and supply regarding production sites (flexibilisation). So if one looks at regional labour markets in an economic
perspective one should not use a too restricted and local viewpoint. Yet at this level
worldwide strategies are hardly usable. Policy makers have to maximise the opportunities within local settings. The netresults of local efforts can, however, be considered
to be a kind of zero-sum game', as well as between regions as within regions. Concentrating on the latter, regional labour markets, and peripheral even more, have to cope
with unemployment (under the assumption that full-employment for the moment is
unrealistic). Unemployed people can be categorised on various dimensions: period of
unemployment (conjunctural, short-term, long-term, school leavers); and typical characteristics related to personal aspects (gender, age, ethnicity, educational achievements,
previous work career, work ethic and so on). So unemployed people can be divided in
different global groups: a group with high prospects in finding a job (in my research:
type V); a group with low prospects (types III and IV); a group with no prospects at
all (types I and II). Type VI can be characterized as temporarily and voluntarily withdrawn from the labour market, but they have, if they choose so, a lot of possibilities
within niches of the labour market (e.g. they possess an open and modern discourse,
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communicative competencies, cultural capital, flexibility, dual earnings capabilities).
The dilemma for policy makers regarding the deployment of employment policies is:
which group assisting in finding jobs; which groups giving access to possibilities for
improving qualifications and skills; and which groups helping for self-employment. In
the last instance it is a moral dilemma whom to include and whom to exclude. A
growing social inequality and polarisation can not be ignored when the unemployed
with the least chances — the hard-core' nonemployable people — are condemned to
a life in the shadows of the welfare state. The strategy of blaming the victim' —
labelling long-term unemployed people as lazy, as welfare scroungers — ignores the
structural nature of unemployment.
I am in no position to give recommendations how to fight' unemployment. Criminologists have to be modest — crime is still booming — but there are sound reasons
not to abandon the less advantaged categories. The life-styles I presented make clear
why.
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