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Boeven zijn brekebenen 

De relatie tussen criminaliteit en ongevallen 

Marianne Junger en Peter J. van Koppen 

Misdrijven worden meestal met opzet gepleegd; ongevallen 
vinden per definitie 'per ongeluk' plaats. Het ligt dan ook 
niet voor de hand dat criminelen vaker dan anderen ongeval
len hebben. Toch bleek in inmiddels wat ouder onderzoek 
dat boeven relatief vaak brokken maken. Recent onderzoek 
bevestigde dat dit verband niet op toeval berust, zoals hier
onder zal blijken. 1 

De relatie tussen criminaliteit en ongevallen is niet een curio
sum dat interessant is voor gesprekken bij de bittertafel. Wij 
zullen in dit artikel betogen dat dit verband een dieper inzicht 
kan geven in de oorzaken van criminaliteit. 

De concrete aanleiding om na jaren stilte op dit front weer 
naar de relatie tussen ongevallen en criminaliteit te kijken 
was een onderzoek onder jongens uit etnische minderhe
den 2 In dat onderzoek bleken er verschillen te zijn tussen 
etnische groepen in de mate waarin zij in aanraking ko
men met de politie. Dat was bij 33 procent van de jongens 
van Marokkaanse afkomst het geval. Van de Turkse en Su
rinaamse jongens kwam 23 procent in aanraking met de 
politie en van Nederlandse jongens met een vergelijkbare 
sociale achtergrond 15 procent. De Surinaamse jongens 
vormen in dit opzicht geen homogene groep: onder Cre
oolse jongens is het aantal politiecontacten het hoogst: 
33%; onder Hindoestaanse jongens is dit 1 ï% en bij de 
overige jongens (meestal van Javaanse oorsprong) heeft 
26% wel eens contact gehad met de politie naar aanleiding 
van een strafbaar feit. 
Tijdens het onderzoek werd onder andere contact gelegd 
met de Haagse verkeerspolitie. Het was haar opgevallen 
dat in buurten waar veel allochtonen wonen het aantal 
verkeersslachtof(ers groot is. Daarop werden alle ongeval
len in Den Haag in een periode van vier-en-een-half jaar 
geanalyseerd3 Tussen de etnische groepen werden drama
tische verschillen gevonden. Van de Nederlandse kinderen 
was 14 pro mille betrokken geraakt bij een verkeersonge
val, maar onder Turkse en Marokkaanse kinderen was dat 
getal veel groter: voor Turkse kinderen 43 pro mille en 
voor Marokkaanse kinderen 44 pro mille. Surinaamse en 
Antilliaanse kinderen bleken juist minder vaak betrokken 
te zijn bij een verkeersongeval, namelijk 8 pro mille. Turk
se en Marokkaanse kinderen bleken vooral oververtegen
woordigd onder de vij f- en zes-jarige slachtoffert jes (zie fi
guur n Het was noodzakelijk om te controleren of hier 
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sprake was van een 'buurt-effect'. In sommige buurten \'in
den nu eenmaal veel meer ongevallen plaats dan in andere 
buurten; dat was ook in dit onderzoek het geval. Maar ook 
binnen de afzonderlijke buurten (waarin het ongeval 
plaatsvond) bleken Turkse en Marokkaanse kinderen veel 
\'aker bij een ongeval betrokken dan Nederlandse kinde
ren. 

De bevindingen in Den Haag worden bevestigd door sterf
te-cijfers van het Centraal Bureau mor de Statistiek over 
geheel Nederland. Turkse en Marokkaanse kleuters Cl tot 
4 jaar) sterven 3 tot 4 keer zo \'eel als gevolg van een wr
keers-ongeval als Nederlandse kleuters. Bij oudere kinde
ren zijn de verschillen iets minder groot: onder de 5-14 ja
rigen is het aantal dodelijke onge,'allen bij Turkse en Ma
roldzaanse jongens 2 tot 3 groter dan onder de Nederland
se jongens. Eenzelfde effect werd ge,'onden in een .. 'uTISter
dams onderzoek naar brandonge,'allen. 
Turkse en Marokkaanse kinderen =ijn dus in ,-ergelijking 
met Nederlandse kinderen zowel \'aker betrokken bij cri
minaliteit als bij ongevallen. Het lage aantal Surinaamse 
kinderen dat bij een ongeval betrokken is :ou \-erklaard 
kunnen worden uit het feit dat in Den Haag vooral Hin
doestanen wonen, een groep die relatief weinig bij Climi
naliteit is betrokken. 
Deze gegevens suggereren - maar ook niet meer dan dat -
een verband tussen criminaliteit en ongevallen. Dit soort 
gegevens op groepsniveau kan echter bedrieglijk =ijn en 
kan relaties suggereren die niet op individueel nh'e:m op
gaan. 

Onderzoek op individueel niveau 

Op basis van gegevens over 1328 jongeren die aflwmstig 
:ijn van de Groningse GGD kunnen wel uitspraken op in
dividueel niveau gedaan worden. ~ De Groningse jongeren 
beantwoordden zelf vragen o\'er deviant gedrag en over 
hun betrokkenheid bij ongevallen. Bij deviant gedrag gaat 
het om: gokken, de mate van alcoholgebruik, de mate V:111 

roken, gebruik van soft drugs, winkeldiefstal en vandalis
me. Van hun deviant gedrag werd een schaal gemaakt. Fi
guur 2 laat zien dat de kans op een ongeval nagenoeg \'cr
dubbelt wanner men jongeren \'an het laagste niveau ver
gelijkt met de jongeren met het hoogste niveau van devial1L 
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Figuur 1 Aantal verkeersongevallen naar leeftijd en etnische 
groep, (periode 1/7/85-1/12/89; betrokkenen 2-12 jaar). 
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gedrag: van 16 naar 3+ procent5 De relatie lijkt nog het 
sterkst voor verkeersongevallen: de jongeren in de hoogste 
categorie deviant gedrag hebben een meer dan drie maal 
:::0 grote kans op een onge\'al. Ook de kans op een sport
ongeval neemt toe naarmate jongeren meer deviant gedrag 
opaeven 6 

In "een ~weede onder:::oek - nu onder respondenten die 
representatief zijn voor de in Nederland wonende 12 tot 
2+-jarigen - werd een vergelijkbaar beeld gevonden? Aan 
de 2.918 jongeren die meewerkten, werden 28 \Tagen ge
steld over delinquent gedrag, waarbij nu ook naar vermo
gens- en geweldsmisdrijven werd gevraagd. Opnieuw wer
den hun antwoorden gecombineerd tot een totaalscore en 
opnieuw werd een sterke relatie tussen criminaliteit en on
ge\'allen gevonden (zie figuur 3). 

Van de jongeren die nooit een delict hebben gepleegd, is 
slechts 28 procent ooit betrokken geweest bij een ver
keersongeval; van de jongeren die in hun le\'en tien of 
meer delicten hebben gepleegd, is 72 procent betrokken 
geweest bij een verkeersongeval. Dat is meer dan twee-en
half keer zo veel. Hetzelfde verband is gevonden voor alle 
ongevallen bij elkaar. De relatie bleef zelfs in stand voor 
vier typen delicten afzonderlijk (namelijk geweld tegen 
personen, vandalisme, vem10gensmisdrijven en drug- en 
alcoholmisbruik) en gaat op voor zowel jongens als voor 
meisjes en voor alle leeftijdscategorieën in het onderzoeks 
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vraag is echler hoe vaak hd ongcval Lil hct mIsdrijf in wer
kelijkheid dezclrde gebeurtenis betreffen, tn in hoeverre 
dit een hclangrijke invloed uitoefent op de samenhang tus
sen criminaliteit en ongevallen die hiervoor is beschreven. 
Vermoedelijk is die invloed gering, Dat wordt (Jndersteund 
doordat nict alleen voor geweldsmisdrijven en drugs- en 
alcoholmisbruik - waar men een relatie!' grote kans op on
gevallen hedt - maar ook voor v'1ndalisme ten \'erband 
met ongevallen werd gevonden. Bovendien leen de erva
ring dat verdachten vrijwel altijd onbeschadigd het politie
bureau worden binnengebracht. 

Expositie 
Een andere mogelijke verklaring voor de samenhang lUS

sen criminaliteit en ongevallen bestaat uit de plaats waar 
beide plaatsvinden. Criminaliteit wordt nu eenmaal meer 
buitenshuis gepleegd en delinquenten vertoe\'en in het al
gemeen vaker buiten de deur. Daar heeft men eenvoudig
weg een grotere kans op een ongeval dan als men veilig 
thuis blijft zitten. De samenhang tussen criminaliteit en 
ongevallen lijkt voor een deel met dit expositie-effect te 
kunnen worden verklaard. In beide hien'oor besproken 
onderzoeken werd geconstateerd dat zowel de delinquente 
jongeren als de jongeren die veel bij onge\'allen betrokken 
waren veel bezigheden buitenshuis hadden. In het Gro
ningse onderzoek was 32 procent van de jongeren die zei
den elke dag uit te gaan, bij een onge\'al betrokken ge
weest in het jaar voorafgaand aan het onderzoek. Sleehts 
19 proeent van de thuisblij\us die zeiden nooit uit te 
gaan, kreeg in dat jaar een onge\'al. Maar de eerste groep 
vertoonde ook vier maal zoveel deviant gedrag als de 
thuisblijvers. 
Toch zit het expositie-effect iets minder eem'oudig in el
kaar dan op het eerste gezicht lijkt. De manier waarop jon
geren hun vrije tijd doorbrengen, berust niet op toeval. 
Jongeren die het niet goed kunnen vinden met hun ouders 
en niet goed functioneren op school. brengen \'Cel meer 
tijd buitenshuis door, terwijl kinderen zonder die proble
men veel meer tijd binnenshuis doorbrengen. En de eerste 
groep is juist ook vaker crimineel. Expositie zou in die zin 
een intermediërende faetor kunnen zijn tussen ge:ins- en 
schoolproblemen, deviant gedrag en onge\'allen. 

Figuur 2 Deviant gedrag van jongeren en betrokkenheid bij on
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De samenhang tussen criminaliteit blijkt dus niet alleen 
vrij sterk, maar wordt ook keer op keer en voor verschil-
lende groepen gevonden, Daarmee is nog niet een verkla- 20% 

ring gegeven voor dit fenomeen. Hieronder bespreken wij 
een aantal mogelijke verklaringen die elkaar overigens niet 
uitsluiten. 

Dezelfde handeling 
Delinquenten kunnen bij het plegen van een misdrijf een 
ongeval krijgen. Op de vlucht voor de politie rijdt men ge
makkelijk van de zenuwen ergens tegenaan of men kan zo 
onervaren zijn in de bediening van een gestolen auto dat 
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Figuur 3 Delinquent gedrag van jongeren en betrokkenheid bij 
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Expositie lijkt ook niet de enige verklaring voor de relatie 
tussen delinquent gedrag en ongevallen, Een aantal gege
vens uit het Groningse onderzoek wijst hierop, De respon
denten die zeiden dat hun vrienden roken, bleken veel 
meer bij ongevallen betrokken, zelfs als gecontroleerd 
werd voor het aantal avonden dat men met \lienden zei 
door te brengen, Tot slot werd een verband gevonden dat 
juist sterk Legen het expositie-effect in gaat: de responden
ten met veel passieve vrije tijdsbesteding, zoals televisie 
kijken, naar muziek luisteren of gewoon 'niets doen', ble
ken juist meer onge\'allen te hebben, Deze resultaten doen 
vermoeden dat ook andere factoren dan risicovol gedrag 
en een expositie-effect verantwoordelijk zijn \'Oor de kans 
op een ongeval. 

De derde factor 
De belangrijkste oor=aak voor het verband tussen crimina
liteit en ongevallen moet vermoedelijk eerder gezocht wor
den in een derde factor: een algemene neiging van delin
quenten die zowel tot criminaliteit als tot risicovol gedrag 
(met als resultaat ongevallen) als tot een grotere expositie 
leidt. Deze algemene neiging kan een (aangeboren) per
soonlijkheidseigenschap zijn, maar kan ook zijn ontstaan 
door de opvoeding, Voor beide mogelijkheden zijn enkele 
kandidaten, 
Als persoonlijkheidseigenschappen die zowel criminaliteit 
als betrokkenheid bij ongevallen kunnen verklaren, dienen 
zich aan 'sensatie zoeken' van Zuckerman (scnsation scc
I1ing) en de zogenaamde anti-sociale persoonlii/lhcicl, ontwik
keld door Robins, 
Zuckerman vond dm mensen consistent van elkaar ver
schillen in de mate waarin zij hun leven sensationeel wil
len inrichten en het gevaar opzoeken, Deze eigenschap 
zou zich kunnen uiten in zowel de mate waarin men cri
minaliteit bedrijft, als de mate waarin men wordt blootge
steld aan ongevallen, 
Robin's daarel1legen meel1l dat delinquent gedrag wordt 
veroorzaakt door een anti-sociale persoonlijkheid, Mensen 
met een anti-sociale persoonlijkheid zijn niet alleen crimi
neel, maar hebben op vele terreinen van het leven proble
men, waaronder een grotere kans op ongevallen, aldus Ro
bins, 
Een verklaring voor de relatie tussen criminaliteit en onge
vallen die dichter ligt bij opvoedingsprocessen, komt van 
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Suchman, Hij "telde dat soctale controle cr niet alleen tuc 
dient om individuen tegen elkaar le beschermen Illaar nnk 
om hen tegen zichzeil' te beschermen, [en gebrekkige ,(1-
ciale contr~)1c leidt gemakkelijk tnt delinquent gedrag cn 
maaktlllcnsen tevens kwcstbaarder voor ungevallen, 
Een vergelijkbare benadcring hebben GlJltr;edson en Hit'
schi voorgesteld in hun General Theory or Crime,') Hun 
theorie is gebaseerd op de aanname dat het eigen aan men
sen is om te handelen ten voordele van zichzelr, Delin
quent gedrag levert - in ieder geval op korte termijn
voordelen op en daarom verschillen de motie\'en om zich 
crimineel te gedragen niet van motieven \'oor een legale 
voordelige handelwijze, Op dat uitgangspunt baseerde 
Hirschi zijn bekende omkering over crimineel gedrag: 'het 
gaat er niet om waarom zij het doen, maar waarom wij 11et 
niet doen'lG 
Iedereen is dus in princi pe geneigd om delicten te plegen, 
Daarom zijn mechanismen nodig om het gedrag van men
sen in goede banen te leiden, Gottfredson en Hirschi stel
len dat de mate waarin mensen onder controle gehouden 
worden of zichzelf - aangeleerd of van nature - onder con
trole 11ebben, bepalend is voor de kans dat zij delicten zui
len plegen, 
Zelfcontrole is gedefinieerd als de mate waarin individuen 
doelen op korte termijn nastre\'en zonder rekening te hou
den met de langere-termijnnadelen, Zelfcontrole is een 
zeer algemene eigenschap en bepa<llt hoe mensen zich in 
\'eel omstandigheden zullen gedragen, Het plegen van de
licten is dan slechts één vorm \'3n gedrag \\'aarbij de kos
ten op lange termijn worden genegeerd, Een lage zelfcon
trole uit zich ook in het verkeer: indi\iduen met een lage 
zelfcontrole zullen in het verkeer agressie\-er zijn, te snel 
rijden, geen rekening houden met anderen en dus een gro
tere kans hebben op ongevallen, Criminaliteit en onge\'al
len hebben in de opvattingen \'an Gottfredson en Hirschi 
dan een gemeenschappelijke oorzaak: een laag niveau van 
zelfcontrole, 

Laag niveau van zelfcontrole 
oorzaê:lk van crÏlllinaliteit en 

ongevallen 

De opvatting van Gottfredson en Hirschi wordt onder 
meer ondersteund door het inmiddels klassieke onderzoek 
van Robins, Robins vond dat delinquenten 20 jaar na dato 
nog altijd sterk \'Crschilden \'an een niet ddinquente con
trolegroep, 
Zij pleegden nog altijd meer delicten: zij waren minder 
vaak gehuwd en, indien wel gehuwd, \'aker gescheiden; zij 
huwden vaker een vrouw met gedragsproblemen; zij kre
gen minder vaak kinderen; zij waren \'aké:r werkloos en 
hadden meer banen gehad; zij hadden \'aker een uitkering; 
zij hadden minder contact met vrienden en familie; zij wa
ren minder vaak in dienst ge\\-eest of vaker daaruit oneer
\'01 ontslagen; zij hadden meer medische klachten als ge
\'olg van alcoholmisbruik en zij waren \'aker opgenomen 
wegens psychiatrische klachten of onge\'allen, Als al deze 
problemen van individuen inderdaad terug te voeren zijn 
tot het niveau van zelfcontrole, spreken Gottfredson en 
Hirschi terecht over een general thcory, 
De relatie tussen ongevallen en criminaliteit die hierboven 
besproken werd, vormt een kleine ondersteuning van die 
claim, 
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Zelfcontrole en het criminologische onderzoek 

Als zowel criminaliteit. als ongevallen oillstaan door een 
laag niveau van ::clfcunlrole, is nog nicl vaslgesleld waar 
dic zclfcolllmlc weer door veroor::aakl wordt. Volgens 
Gllltrredson en Hirschi is de belangrijksle bron de sociali
satie lijdens dc opvoeding. De zelfcoillroie wordl onlwik
kelcl doordal opvoeders het gedrag van hun kind nauwlet
tend in hel oog houden en bereid en in staat zijn om onge
wenst gedrag als zodanig le herkennen, te benoemen en 
adequaat te corrigeren. Daarvoor is een sterke affectieve 
band tussen ouder en kind een noodzakelijke voorwaarde. 
Voor die these is enige ondersteuning gevonden (zie Jun
geretal.,1994). 
In het tweede hiervoor besproken onderzoek bleek een 
aantal kenmerken van de jongeren, waarvan bekend is dat 
zij met delinquent gedrag samenhangen, ook samenhan
gen met ongevallen: de kwaliteit van het gezinsleven (ge
zinsintegratie, gezinsklimaat en band met de ouders), het 
plezier in de opleiding en de mate van toekomstgeticht
heid. Maar meer dan een indicatie van het belang van so
cialisatie voor het ontwikkelen van zelfcontrole geven deze 
bevindingen niet. 
Zoals gewoonlij k moet daarom de conclusie getrokken 
worden dat meer onderzoek nodig is. Maar daarover is wel 
iets meer te zeggen. Ongevallen worden bestudeerd in de 
geneeskunde, door verkeerskundigen en in industrieel on
derzoek. De bestudering van criminaliteit is het vak van de 
ctiminologen, die traditioneel de oorzaken \'an criminali
teit in sociale structuren zoeken of criminaliteit als gevolg 
zien van werkloosheid. Het hiervoor besproken onderzoek 
laat zien dat uitstapjes naar andere vakgebieden nieuw 
licht kunnen werpen op de oorzaken van criminaliteit. 

Conclusie 

Het onderzoek dat hien'oor besproken is, laat zien dat al
lerlei vormen van problematisch gedrag, zoals delinquen
tie, samenhangen met ongewenste uitkomsten \-an gedrag. 
zoals ongevallen. Op basis van het onderzoek dat tot op 
heden is uitgevoerd, lijken al deze vormen van problema
tisch gedrag en ongewenste uitkomsten het ge\'olg te zijn 
van een gemeenschappelijke oorzaak. Als dit klopt, is on
derzoek dat zich bijvoorbeeld richt op de causale relatie 
tussen enerzijds criminaliteit en anderzijds een diversiteit 
aan gedragsvormen zoals bijvoorbeeld gokken, alcoholge
bruik en druggebruik (zie bij\'oorbeeld lvloerland, 1995) 
weinig zinvol. Al deze vormen van gedrag zijn, in dit licht 
ge::ien, vormen van deviant gedrag die één gemeenschap
pelijke oorzaak hebben. 

De Cluteurs danhcnJohn Mie/wn voor zijn commentaar. 

Noten 

t Een volledige literatuurlijst is \'erkrijgbaar bij de eerste auteur. 
2 Zie: ]unger M. /Sr M. Zeilslra (1989) Deviant gcdmg en slachtof
Jersclwp onda jongens llit etnische minderheden. Arnhem: Gouda 
Quint. 
J ]unger, Iv\. /Sr l. Steehouwer (1990a). Vahcersongel'Cdlcn bij 
11inLieren (dt etnische mindahedLil. Den Haag: Ministerie van Justi
tie. 
+ Deze 1.328 jongeren zijn allen leerling van LBO. :VIAVO, 
HAVO en VWO en varièren in leeftijd tussen 11 en 19. 
) Zie vtJor de precieze samenstelling van de schaal zie: junger, 
Ivl. /Sr A.P. Wiegersma 099+) Risl1Y bt:lwviollr Ll/ld dccidcnts. Lei
den: NSCR (Working Paper, nr. 11. 
6 De gegevens over sponongevallen hebben alleen betrekking 
op diegenen die wel eens sporten. 
Er is ook gekeken naar ongevallen thuis, op schoL11 en dders. 
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Deze typen Ilngev:1Ilcn hlluLlen geen verhand met dl:vlant ge
drag. 
ï I·/ct gaat hier lllll het zngen:wmde WIL-prolcet IWf'/ulin.',cn In 
de levensl""p) dat een gezamenlijke nndernemln~ 15 van de vak
groep Jeugel, Gezin en Le\'CnsluDfl "'"n de Lnl\'ersitell \;t recht 
en, wat betreft het delinquentie onderdeel, het WODC (ministe
rie van Justiticl. Zie voor meer inf"rmalle over clil onderzoek: 
, Meeus, W. (:r H. 't Hart (1993) Jon.~,n:n in .\inlerlantl. ,\mers
foort: Acaclemische Uitgeverij 
, Junger, Iv\., G.j. Ter/ouw. P.G.\-\. van der Heijclen 1:" C RUIen
frans (1995) Zelkontrole, Ongevallen en Criminaliteit. TUc/
schriFt voor Criminol()gie (in druk). 
H Wel bleek dat de relatie wat sterker is voor meisjes in vergelij
king met jongens en wat sterker bij jongere kinderen in \'ergelij
king met oudere kinderen. 
Y Zie: GOll[reclson, M.R. /Sr T. Hirschi (990) A gcncml thm,.v of 
crime. Stnn[ord, CA: Stanrord Unlversity Press. 
10 Zie: l-lirsehl, T. (l969) CLltlSCS oJ dclinC{llCllCY. Berkeley. CA: 
Universily or Calirornia Press. 




