
VU Research Portal

Family ties, criminal lives?

Beijers, J.E.H.

2016

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Beijers, J. E. H. (2016). Family ties, criminal lives? Associations between family offending family-related
transitions and offending. [PhD-Thesis - Research and graduation internal, Vrije Universiteit Amsterdam].
Haveka.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/33fec4c8-0896-4ad7-8c92-7efcbb42a478


  1 

Samenvatting 

 

Inleiding 

In de ene familie komt criminaliteit vaker voor dan in de andere. Uit eerder onderzoek blijkt 

dan ook dat kinderen van criminele ouders zelf een groter risico lopen op het plegen van 

delicten. Ook criminaliteit bij broers en zussen is risicoverhogend. Dit onderzoek bouwt op 

deze bevindingen voort, niet alleen door replicatie, maar ook door diverse gezinsinvloeden 

tegelijkertijd te onderzoeken. Zo is in dit proefschrift onderzocht in hoeverre criminaliteit 

van broers en zussen, ouders en grootouders in aanvulling op elkaar het risico op 

delictgedrag beïnvloeden. Daarnaast worden andere familie-invloeden op criminaliteit 

onderzocht. Er is onderzocht in hoeverre kinderen van tienermoeders en –vaders een 

verhoogd risico op criminaliteit lopen, maar ook in hoeverre trouwen en scheiden 

samenhang met een afname of daling in delictgedrag. De onderzoeksvraag is dan ook: “In 

hoeverre wordt crimineel gedrag verklaard door familiegerelateerde transities en 

criminaliteit van familieleden?” 

 

Methode 

De onderzoeksvraag is onderzocht door middel van analyses op data van de Transfive-studie. 

De Transfive-data bevat gegevens over 198 jongens die begin twintigste eeuw zijn 

opgenomen in een tuchtschool, maar ook over hun ouders, huwelijkspartners, nazaten en 

diens huwelijkspartners. Redenen voor opname in de tuchtschool waren onder andere 

probleemgedrag of (kleine) criminaliteit van deze jongens, maar ook criminaliteit of andere 

problemen bij de ouders zoals problemen met de opvoeding of armoede in het gezin. Deze 

redenen zorgen ervoor dat we te maken hebben met een “hoogrisicogroep”: families met 

een verhoogd risico op probleemgedrag, zoals het plegen van delicten. De Transfive-studie 

beslaat 5 generaties. Generatie 1 (G1) en Generatie 2 (G2) bestaan uit de 198 jongens en 

hun ouders. De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van G2 vormen 

respectievelijk G3, G4 en G5. Dit proefschrift richt zich specifiek op deze generaties, 

aangezien zij gedurende het gehele level prospectief gevolgd zijn. Gegevens van partners zijn 

ook meegenomen in het onderzoek. 

 

Van deze drie generaties zijn demografische gegevens verkregen uit de Gemeentelijke Basis-

Administratie en uit persoonskaarten afkomstig uit gemeentelijke archieven. Deze gegevens 

betroffen onder andere de naam, geboortedatum, overlijdensdatum, eventuele trouw- en 

scheidingsdata, alsmede gegevens over ouders, kinderen en geregistreerde (huwelijks-) 

partners. Daarnaast zijn geregistreerde gegevens over delictgedrag verkregen uit de 

archieven van de Justitiële Documentatiedienst. 
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Resultaten 

In Hoofdstuk 2 is onderzocht in hoeverre criminaliteit bij individuen voorspeld wordt door 

criminaliteit bij broers en zussen. Daarnaast is onderzocht in hoeverre deze relatie kan 

worden verklaard door criminaliteit bij ouders en grootouders. De resultaten laten zien dat 

delinquentie bij minimaal één broer of zus samenhangt met een verhoogd risico op 

delinquentie. Opmerkelijk genoeg blijkt de afwezigheid van broers en zussen het risico op 

delinquentie ook te vergroten, ten opzichte van niet-delinquente broers en/of zussen. Dit 

resultaat suggereert dat het hebben van niet-delinquente broers en/of zussen een 

beschermende factor is tegen delictgedrag.  

 

Verder blijkt uit de resultaten van Hoofdstuk 2 dat ook criminaliteit bij ouders en de 

grootvader samenhangt met een verhoogd risico op criminaliteit. Deze samenhang verklaart 

de overeenkomst in delinquentie tussen broers en zussen onderling echter maar deels. 

 

Hiernaast is in Hoofdstuk 2 de rol van geslacht onderzocht. Het blijkt dat delinquentie bij een 

broer samenhangt met een verhoogd risico op delinquentie bij zowel mannen als vrouwen. 

Delinquentie van een zus blijkt daar niet mee samen te hangen, maar dit kan ook komen 

door een gebrek aan statistische power. Er zijn geen significante verschillen in effecten van 

delinquentie bij broers of zussen. Ook zijn er geen significante verschillen in effecten op 

mannen en vrouwen. 

 

Tenslotte is in Hoofdstuk 2 onderzocht wat de invloed is van het leeftijdsverschil in de 

samenhang tussen delinquentie bij broers en zussen onderling. De resultaten laten alleen 

een verhoogd risico op delictgedrag zien wanneer delinquente broers en zussen weinig in 

leeftijd verschillen met het individu. Dit zou erop kunnen duiden dat broers en zussen meer 

invloed op elkaar hebben, bijvoorbeeld in het aanleren van delinquent gedrag, als ze weinig 

in leeftijd verschillen. De resultaten kunnen echter ook duiden op een meer gelijke 

blootstelling aan risicofactoren in de sociale omgeving.  

 

In Hoofdstuk 3 is onderzocht in hoeverre tienerouderschap samenhangt met een verhoogd 

risico op delictgedrag bij de kinderen. Uit de resultaten blijkt dat kinderen van moeders die 

vóór de 20e verjaardag hun eerste kind kregen een verhoogd risico lopen op het plegen van 

delicten. In aanvulling op eerder onderzoek, dat zich meestal beperkte tot moeders, is in dit 

onderzoek ook gekeken naar de effecten van tienervaderschap. Ook kinderen van vaders die 

vóór de 20e verjaardag hun eerste kind kregen blijken een verhoogd risico op delictgedrag te 

lopen, zelfs wanneer gecontroleerd wordt voor tienermoederschap. 

 

Verder is in Hoofdstuk 3 onderzocht in hoeverre criminaliteit van ouders en grootouders de 

relatie tussen tienerouderschap en criminaliteit bij de kinderen kan verklaren. Uit de 

resultaten blijkt dat, hoewel criminaliteit bij moeders, vaders en grootvaders risicofactoren 
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zijn voor delictgedrag, deze factoren de relatie tussen tienerouderschap en criminaliteit bij 

de kinderen maar beperkt verklaart. Andere mogelijke risicofactoren, zoals een scheiding en 

het aantal kinderen in het gezin, bleken ook niet de samenhang tussen tienerouderschap en 

criminaliteit bij de kinderen te verklaren. 

 

In het vierde hoofdstuk is onderzocht in hoeverre getrouwd zijn samenhangt met het risico 

op delictgedrag. Er is eveneens onderzocht of deze samenhang verschilt tussen twee 

perioden: huwelijken voltrokken tussen 1930 en 1970 en tussen 1971 en 2006. Er is 

onderscheid gemaakt tussen deze twee perioden omdat daartussen, rond 1970, de 

machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen veranderde, net als wetgeving op het 

gebied van trouwen en scheiden en de verwachtingen bij en ideeën over trouwen en 

scheiden. Deze verschillen kunnen de relatie tussen getrouwd zijn en delictgedrag beïnvloed 

hebben. De verwachting is dat de door de partner uitgeoefende sociale controle, die kan 

werken als beschermende factor tegen criminaliteit, sterker is in de latere periode. 

Getrouwde vrouwen hadden in die periode namelijk een sterkere sociale en economische 

positie en daardoor een verbeterde machtsverhouding binnen het huwelijk. Hierdoor zou de 

relatie tussen getrouwd zijn en delictgedrag sterker kunnen zijn voor de recentere periode. 

De resultaten onderschrijven dit: enkel mannen uit het recentere cohort blijken minder vaak 

veroordeeld te zijn tijdens het huwelijk dan ervoor. Mannen die tijdens hun leven trouwden 

blijken bovendien ook minder vaak veroordeeld zijn dan niet-getrouwde mannen. 

 

Een andere belangrijke bevinding in Hoofdstuk 4 is dat bij mannen die trouwden tussen 1971 

en 2006 het delictgedrag, gemiddeld genomen,  al twee jaar vóór het huwelijk afnam. Dit 

kan erop duiden dat niet de sociale controle van de partner, maar een ander mechanisme 

verantwoordelijk is voor de afname. Hierbij valt te denken aan de transitie van een 

“onverantwoordelijke adolescent” naar een “verantwoordelijke volwassene”, die zowel het 

stoppen van delictgedrag als het aangaan van een relatie verklaart. Het kan echter ook 

duiden op een effect van samenwonen of een relatie aangaan, aangezien sociale controle 

van een partner naar alle waarschijnlijkheid niet pas tijdens het huwelijk uitgeoefend wordt. 

 

In Hoofdstuk 5 is de relatie tussen scheiden en criminaliteit onderzocht bij mannen en 

vrouwen die gescheiden zijn na een eerste huwelijk. Hierbij is ook onderzocht in hoeverre 

een verandering in delictgedrag al voor of pas na de scheiding plaatsvond. Uit de resultaten 

blijkt dat het risico op delictgedrag bij mannen en vrouwen al toenam in de laatste 2 jaar van 

het huwelijk. Deze bevinding suggereert dat de scheiding op zich het risico op delictgedrag 

niet verhoogt. 

 

Verder is in Hoofdstuk 5 een aantal modererende factoren onderzocht. Gescheiden zijn, in 

vergelijking met getrouwd zijn, blijkt uit de resultaten enkel samen te hangen met 

criminaliteit als de onderzochte personen kinderen hadden, die ten tijde van de scheiding 
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onder de 18 jaar oud waren. Deze bevinding is niet in overeenstemming met verklaringen 

die uitgaan van een verminderde sociale controle na scheiding. Als de afname in sociale 

controle door de partner het mechanisme zou zijn dat de relatie tussen scheiden en 

criminaliteit verklaart, zouden we ook een samenhang moeten vinden voor gescheiden 

personen zonder kinderen. Een andere bevinding is dat scheiden en criminaliteit niet 

samenhangen wanneer de huwelijkspartner delinquent was. Dit kan bijvoorbeeld komen 

doordat negatieve effecten, die samenhangen met een scheiding, gecompenseerd worden 

door het positieve effect van niet meer blootgesteld zijn aan een delinquente partner. Een 

andere vergelijking die is gemaakt, is tussen individuen die gescheiden zijn vóór of in 1970 

en individuen die gescheiden zijn na 1970. Hoewel de steekproefomvang bij het eerdere 

cohort relatief klein is, komt uit de resultaten naar boven dat een verhoogd risico op 

delictgedrag bij die groep daadwerkelijk na de scheiding lijkt te komen. Bij het latere cohort 

is al voor de scheiding sprake van een verhoogd risico op criminaliteit. De hypothese dat 

scheiden leidt tot een verhoogd risico op criminaliteit wordt derhalve wel ondersteund door 

de bevindingen bij het eerdere cohort, maar niet bij het latere cohort. 

 

Tenslotte zijn in Hoofdstuk 5 de analyses herhaald voor afzonderlijk vermogensdelicten, 

geweldsdelicten en overige delicten. Dit is gedaan om te onderzoeken in hoeverre een 

relatie tussen scheiden en criminaliteit verklaard kan worden door financiële problemen 

veroorzaakt door een scheiding, die vervolgens kunnen zorgen voor een toename in 

vermogenscriminaliteit. Een ander mogelijk mechanisme dat hiermee is onderzocht is dat 

van huiselijk geweld. De relatie tussen scheiden en criminaliteit zou verklaard kunnen 

worden door de mogelijkheid dat geweld, met name huiselijk geweld, een scheiding 

veroorzaakt. De resultaten laten zien dat de effectgroottes voor de verschillende typen 

delicten vergelijkbaar zijn, waardoor bovenstaande verklaringen niet ondersteund worden. 

 

Conclusie 

De resultaten uit dit proefschrift tonen aan dat families er toe doen. Gedrag van 

familieleden, zoals tot uiting komt in criminaliteit en tienerzwangerschappen, hangt samen 

met delictgedrag bij individuen. Ook eigen “familiale transities” hangen samen met 

delictgedrag. Zo hangt getrouwd zijn samen met een verlaagd risico op delictgedrag en 

gescheiden zijn met een verhoogd risico.  

 

Dit proefschrift laat zien dat familiale invloeden of overeenkomsten in criminaliteit zich niet 

beperken tot ouders en hun kinderen. Ook broers en zussen doen ertoe, evenals 

grootouders. Verder valt op dat de resultaten geen grote verschillen tussen mannen en 

vrouwen laten zien. Zo hangt criminaliteit en vroeg ouderschap van zowel moeders als 

vaders samen met delictgedrag bij de kinderen, met geen significante verschillen in 

effectgrootte. Dit is opmerkelijk, aangezien de onderzochte data grotendeels betrekking 

hebben op de twintigste eeuw, toen nog relatief vaak sprake was van een traditionele 
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(ongelijke) rolverdeling in het huishouden. Het is ook opmerkelijk omdat mannen gemiddeld 

veel vaker veroordeeld worden voor strafbare feiten. Ondanks deze verschillen laten de 

resultaten in dit proefschrift geen significante verschillen tussen mannen en vrouwen zien. 

 

Verder toont dit proefschrift aan dat relaties tussen levenslooptransities en criminaliteit 

contextgebonden zijn. Zo zijn gevonden effecten afhankelijk van de onderzochte periode, 

omdat de sociaal-culturele situatie over tijd verandert. Hiernaast zijn er ook gezinssituaties 

die van invloed kunnen zijn op de relatie tussen, bijvoorbeeld, scheiden en criminaliteit. Zo is 

er enkel een positieve relatie tussen scheiden en delictgedrag als de partner niet delinquent 

is. 

 

Tenslotte blijkt uit de resultaten van dit proefschrift dat het nodig is te onderzoeken in welke 

mate een afname of stijging in delictgedrag rondom een levenslooptransitie voor of na die 

transitie plaatsvindt. Eerder onderzoek richtte zich vaak enkel op het vaststellen van een 

verschil tussen de periode voor en de periode na de transitie. Dit proefschrift heeft getoond 

dat voor de onderzochte steekproef een respectievelijke afname en stijging in delictgedrag 

voorafging aan het trouwen en scheiden. Dit betekent dat niet zonder meer mag worden 

aangenomen dat trouwen “gunstig” is en scheiden “ongunstig”. Meer onderzoek is nodig om 

vast te kunnen stellen welke mechanismen de relaties tussen trouwen en delictgedrag en 

scheiden en delictgedrag verklaren. 

 

Praktische implicaties 

Niet alle resultaten uit dit proefschrift lenen zich voor beleidsmatige toepassingen. Zo is het 

lastig en veelal onwenselijk om interventies te richten op het bevorderen van romantische 

relaties. Een bevinding die wel praktische implicaties kan hebben, is de bevinding dat 

kinderen van zowel tienermoeders als tienervaders een verhoogd risico liepen op 

criminaliteit. De relatie tussen tienerouderschap en criminaliteit bij de kinderen bleef 

significant nadat er gecontroleerd was voor factoren als criminaliteit bij de ouders, 

familiegrootte en gescheiden ouders. Voorlopig moeten we er vanuit gaan dat er een effect 

is van tienerouderschap op delictgedrag bij kinderen. Aangezien eerdere studies ook andere 

negatieve gevolgen hebben laten zien van tienerouderschap, is het aan te raden beleid te 

richten op het minimaliseren van tienerouderschap bij vrouwen en mannen. 

 

Een andere bevinding met praktische implicaties is de bevinding dat personen een verhoogd 

risico liepen op delictgedrag wanneer een gezinslid delicten gepleegd had. Criminaliteit bij 

broers en zussen, ouders en grootvaders bleek samen te hangen met een verhoogd risico op 

delictgedrag. (Jeugd-)Zorginstellingen zouden daarom, wanneer meerdere familieleden 

delicten plegen, deze families kunnen volgen om in de gaten te houden in hoeverre de 

familiesituatie problematisch is en een interventie nodig is om de continuïteit van 

criminaliteit in de familie te doorbreken of voorkomen. Er zijn trainingprogramma’s voor 
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gezinnen en/of ouders die kunnen leiden tot verminderd probleemgedrag bij jonge 

kinderen, evenals een vermindering in criminaliteit tijdens de adolescentie en volwassenheid  

(zie o.a. Piquero, Farrington, Welsh, Tremblay & Jennings, 2009). 

 


