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UTRECHT Steeds meer vrouwen belanden in Nederland in de criminaliteit. In de Nederlandse gevangenissen
zitten twee keer zo veel vrouwen als vijftien jaar geleden. Meiden vechten hun pesterijen op chatsites zoals
msn, ook vaker op straat uit.
Criminele meidenzijn vaak eenstuk slimmerdan de jongens
Het aantal vrouwen en meisjes dat in aanraking komt met
de politie, groeit. In de periode 2002 -2007 met 55 procent. Daarna was er weer sprake van een lichte daling in
het aantal gevangenisstraffen, zoals dat ook bij de mannen het geval was.
De politie neemt vrouwen steeds serieuzer, concluderen
twee onderzoeksters. ,,Criminele meiden en vrouwen
werden een aantal jaren geleden nog als slachtoffer van
hun mannelijke vrienden gezien, maar nu wordt vaker
duidelijk dat zij niet het slachtoffer van een groep zijn,
maar zelf vaak het voortouw nemen bij crimineel gedrag,
zegt Miriam Zandvliet, die samen met haar collega Inger
Luijten het rapport Moordmeiden schreef. Het aantal
jonge vrouwen dat in aanraking kwam met de politie,
steeg in de provincie Utrecht in 10 jaar tijd met 32 procent, zo bleek onder meer uit hun onderzoek.
De emancipatie lijkt dus ook in de criminaliteit door te
dringen. ,,Als vrouwen echt meedoen aan criminaliteit en
vandalisme, blijken ze vaak een voortrekkersrol te spelen, stelt Inger Luijten van Alleato, een Utrechts adviesbureau voor sociale vraagstukken. ,,Ze zijn vaak een
stuk slimmer dan de jongens en die weten ze vaak goed
te bespelen. Ook zijn ze veel minder impulsief dan
jongens en hebben veel criminele meiden geprepareerde

tassen om winkeldiefstallen te plegen. ,,Vrouwen in dat
milieu vinden het ook volstrekt normaal om te stelen.
Dat hoort er in hun belevingswereld helemaal bij, constateerde Zandvliet met de nodige verbazing.
Crimineel of gewelddadig gedrag wordt bij vrouwen wel
veel meer ingegeven door hun emoties. Vrouwen met
traumatische ervaringen, zoals misbruik of mishandeling
in huis, vervallen sneller in crimineel gedrag dan mannen. Ook reageren ze feller op pesterijen op internet.
Zandvliet: ,,Jongens laten gescheld op msn van zich
afglijden, meiden trekken zich dat veel meer aan. Dan
gaan ze op het schoolplein verhaal halen door met hun
rivalen te vechten.
Advocaat Robert Maanicus uit Utrecht heeft de trend van
het groeiend aantal vrouwelijke criminelen ook opgemerkt. ,,Ik heb inderdaad steeds meer vrouwen als cliënt,
stelt hij. Dan gaat het niet om winkeldiefstallen, maar om
veel zwaardere zaken. ,,De zaak in Zeist waar een vrouw
een vriendin in brand stak hebben wij bijvoorbeeld behandeld. Maar ik heb ook een vrouw als cliënt die een
gewapende beroving op haar geweten heeft en met een
mes heeft gestoken. Maar inderdaad ook delicten die een
emotionele grondslag hebben, zoals belaging en stalking,
maar ook kindermoord.
winkeldiefstal
Criminoloog Ben Rovers van Avans Hogescholen in
Brabant ziet de stijgende lijn ook en constateert eveneens
dat er sprake is van een vorm van emancipatie.
,,Maatschappelijke veranderingen gaan niet zo erg snel
en net als op de arbeidsmarkt zie je ook in de criminaliteit nog niet veel vrouwen aan de top. Winkeldiefstal is
een typisch vrouwendelict geworden. Je ziet ook wel een
verschuiving richting overvallen, maar daar is de pakkans een stuk kleiner. Er zijn minder vrouwen die voor
zo n delict in de cel verdwijnen. Maar moord is toch echt
nog aan mannen voorbehouden.
Het wordt duidelijker dat vrouwen niet altijd slachtoffer
zijn, maar het voortouw nemen. Miriam Zandvliet
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GRAPHIC: De emancipatie is doorgedrongen in de
criminaliteit. Meer cellen dan ooit worden bevolkt door
vrouwen. foto anp | Miriam Zandvliet (l) en Inger Luijten
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