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Rotterdam. Het past niet in het
politieke en maatschappelijke kli-
maat om daders ook als slachtoffers
te beschouwen. Dat weet Marigo
Teeuwen. Maar dat betekent niet dat
je moet ophouden je dingen af te vra-
gen. Zoals waarom er zo veel verstan-
delijk beperkte jongeren in het straf-
recht terechtkomen. Waarom hun
aandeel groeit. En of de rechter reke-
ning houdt met hun aangeboren be-
perking .

Sociologe Marigo Teeuwen van de
Universiteit van Amsterdam deed
onderzoek naar criminele jongeren
met een ‘licht verstandelijke beper-
king’. Zo worden ze tegenwoordig
genoemd, tot eind jaren zestig heet-
ten ze debielen. „Dat is een stigma,
maar het maakte wel duidelijk dat er
iets met die jongens aan de hand
wa s. ” Ze hebben een IQ van tussen de
50 en 70, het zijn meestal jongens.
Ook zwakbegaafden, met een IQ van
tussen 70 en 85, worden meegere-
kend in het onderzoek.

Deze licht verstandelijk gehandi-
capten, ook wel LVG-jongeren ge-
noemd, vormen samen bijna 16 pro-
cent van alle jongeren in Nederland.
Maar in het strafrecht bestaat bijna de
helft van alle jongeren uit deze cate-
gorie. Bij veelplegers is zelfs vrijwel
altijd sprake van cognitieve beperkin-
gen, blijkt uit ander onderzoek. Het is
deze opvallende oververtegenwoor-
diging die Teeuwen aanzette tot haar
onderzoek. Bovendien groeit het pro-
bleem. Bij gebrek aan een nulmeting
kan Teeuwen dit niet kwantificeren,
maar „rechters en officieren van justi-
tie die lang meedraaien, constateren
allemaal dat het toch al grote aandeel
LVG-jongeren stijgt”.

Voor haar onderzoek, waarvan
vandaag het boek Verraderlijk Gewoon
verschijnt, keek ze naar de reclasse-
ringsdossiers van 120 LVG-jongeren.
„Hartverscheurende verhalen”, zegt
Teeuwen, van gefrustreerde jongens
zonder zelfvertrouwen omdat er al-
tijd te veel van ze is verwacht. Mis-
lukte schoolcarrières, mislukte sta-
ges, geen banen.

Alle jongeren met dit type beper-
king hebben dezelfde kenmerken:
een beperkte intelligentie, gebrekkig
sociaal aanpassingsvermogen, geen
controle over hun agressie, sterk
beïnvloedbaar en zonder inzicht in
hun eigen situatie.

Toch vertonen verreweg de meeste
jongeren met deze handicap geen
crimineel gedrag. Teeuwen onder-
zocht waarin haar delinquente on-
derzoeksgroep dan afwijkt. Kort ge-
zegd: zwakke familie, foute vrienden
en drugs. Er zijn talloze gezinspro-

blemen in haar onderzoeksgroep, en
de helft van de ouders is zelf verstan-
delijk gehandicapt.

Zwakke ouders zullen altijd een ri-
sico zijn voor kinderen met een be-
perking. Maar volgens Teeuwen is er
daarnaast een „giftige cocktail” ont-
staan van ontwikkelingen in de
maatschappij, de zorg en het straf-
recht. Individualisme, zelfontplooi-
ing en keuzevrijheid zijn belangrij-
ker geworden dan bescherming van
zwakkeren. Dat heeft de manier
waarop we tegen deze jongeren aan-
kijken veranderd. „Tot de jaren ze-
ventig leden ze onder het enorme pa-
ternalisme in de zorg”, zegt Teeu-
wen. „Nu lijden ze onder het idee dat
ze zelfstandig zijn en verantwoorde-
lijk voor hun eigen keuzes.”

Een andere verandering is de op-
komst van efficiëntie en economisch
nut als kernwaarde. „Deze jongeren
zijn niet efficiënt. En het soort plek-

Vroeger een debiel, nu een delinquent
Jongeren met een licht
verstandelijke beperking zijn
oververtegenwoordigd in het
strafrecht. Dat komt door het
huidige, repressieve klimaat,
zegt sociologe Teeuwen.

Een celdeur in een jeugdgevangenis, waar veel jongeren met een laag IQ zitten. „Niet de juiste zorg geven kost uiteindelijk heel veel geld”, zegt UvA-onderzoeker Teeuwen. Foto Reyer Boxem/HH

ken waar ze kunnen werken, sociale
werkplaatsen en zogenoemde Mel-
kertbanen, verdwijnen door bezuini-
gingen. De maatschappij zal moeten
accepteren dat er een groep is die niet
helemaal mee kan komen.”

Wat ook niet helpt, is dat het straf-
recht in Nederland toenemend re-
pressief is. „Er is een klimaat van
aanpakken, zeker onder minister
Opstelten van Veiligheid en Justitie.
De aangiftebereidheid is toegeno-
men voor zaken die vroeger met een
stevige waarschuwing werden afge-
daan, of met de vraag wat er eigenlijk
echt aan de hand is.”

Veel scholen, ook scholen voor bij-
zonder onderwijs, hebben een ‘Ve i l i -
ge School’-convenant gesloten. Daar-
door zijn ze verplicht ieder incident
aan te geven bij de politie. „En ze zit-
ten nou juist op zo’n school omdát ze
kwetsbaar zijn.”

En dus krijgen deze jongeren, die

vaak agressief reageren, al snel een
strafblad. „Daarmee sluiten we deze
jongeren buiten, in plaats van ze bin-
nen te houden.” Ze mogen niet meer
op de sportclub, krijgen geen stage-
plek, en haken af bij school. „De na-
druk in het rechtssysteem ligt nu op
de slachtoffers. Op rechtsbescher-
ming in plaats van jeugdbescher-
ming .”

Rechters en officieren van justitie
onderkennen dat ze verhoudingsge-
wijs veel gehandicapte jongeren zien.
En ze worstelen er ook mee, bij het
vaststellen van de straf. Maar wat
Teeuwen echt verbaasd heeft, is dat ze
de oververtegenwoordiging gewoon
accepteren, als kennelijk feit. En ve-
len vinden gewoon ook dat op een de-
lict straf moet volgen. Vindt Teeuwen
dat niet? „Natuurlijk is veiligheid ook
een taak van het strafrechtelijk sys-
teem. Maar als je ziet dat er een relatie
bestaat tussen handicap en delict, en

dat er in het strafrecht geen aparte po-
sitie is voor verstandelijk gehandicap-
ten, dan is dat op zijn minst een dis-
cussie waard. Deze jongeren worden
indirect gestraft voor hun handicap.”

Volgens Teeuwen moet de maat-
schappij anders naar deze jongeren
gaan kijken. „De term debiel was
stigmatiserend, maar nu krijgen de-
ze jongeren het stigma van delin-
quent. Misschien is dan het stigma
‘heeft zorg nodig’ te prefereren.” En
daar hoef je niet idealistisch of links
voor te zijn, constateert Teeuwen.
Het is naast een menselijke ook een
financiële afweging. „Strafrecht kost
heel veel geld. Of, anders gezegd:
niet de juiste zorg geven kost uitein-
delijk heel veel geld.”

Het boek van Teeuwen bevat in de
kern een hoopvolle boodschap: juist
de beïnvloedbaarheid die deze jon-
gens vaak in de problemen brengt,
kan ze ook helpen. De oplossing voor
hoe dat moet heeft Teeuwen niet, wel
aanbevelingen.

Zoals op jongere leeftijd vaststel-
len welke kinderen verstandelijke
beperkingen hebben. En dan ook op
de middelbare school controleren
wat daarmee gedaan wordt. Voorko-
men dat deze toch al niet weerbare
kinderen zo vaak teleurgesteld wor-
den dat ze afhaken. Dat kan door vei-
lige mogelijkheden tot scholing en
werk te creëren voor deze jongeren.
„Nu breken we alleen maar moge-
lijkheden af.”

Ook moet er meer kennis komen
over wat licht verstandelijke beper-
kingen zijn, en hoe je ermee om moet
gaan, zegt Teeuwen. Niet alleen in
het strafrecht. Hulpverleners uit de
gewone zorg en scholen denken vaak
dat ze wel weten hoe ze met deze jon-
geren om moeten gaan. „Dan mod-
deren ze een paar jaar aan, en voor je
het weet zijn de kinderen 18 en dan
ben je ze kwijt.”

Voor de jongeren uit haar onder-
zoeksgroep is het misschien te laat.
Als kleine kinderen in grote lijven
flink getraumatiseerd zijn, is het
moeilijk ze nog te helpen. Maar bij
volgende generaties kan het nog wel.

‘De term debiel was stigmatiserend, maar nu krijgen
deze jongeren een nieuw stigma’Sociologe Marigo Teeuwen


