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Samenvatting 
 
De gemeente Urk maakt zich zorgen over grensoverschrijdend gedrag van Urker jongeren 
en heeft aan de afdeling Sociologie van de RUG gevraagd om te bemiddelen in een 
onderzoek naar de cultuur van Urk. Uit deze bemiddeling zijn drie afstudeeropdrachten naar 
voren gekomen. In samenwerking met medestudenten is tijdens een stage een onderzoek 
naar de cultuur van Urk opgezet. Om een eerste indruk te krijgen van de Urker cultuur zijn 
in een vooronderzoek 13 sleutelfiguren geïnterviewd. Deze interviews en beschikbare 
literatuur zijn een basis geweest voor een kwalitatief en een kwantitatief onderzoek naar de 
cultuur van Urk. De interviews hebben bijgedragen aan het tot stand komen van twee aparte 
vragenlijsten voor het kwantitatieve onderzoek. Namelijk één voor jongeren in de leeftijd van 
16 tot 21 jaar en één voor volwassenen in de leeftijd van 22 tot 75 jaar. Het onderzoek heeft 
195 ingevulde vragenlijsten opgeleverd voor de leeftijdscategorie 16 tot 21 jaar en 333 
vragenlijsten voor de leeftijdscategorie 22 tot 75 jaar. De datafile, interviews en literatuur 
over Urk vormen overigens een basis voor drie scripties. Een eerste scriptie is door Jannine 
Kempe geschreven. Zij heeft een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de cultuur van Urk. 
In dit onderzoek heeft zij verschillende generaties geïnterviewd. Marjan van der Maat heeft 
in een tweede scriptie een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder volwassenen en 
jongeren. Als afsluiting van hun scriptie hebben Jannine Kempe en Marjan van der Maat 
hun bevindingen voor de gemeente Urk gepresenteerd. In de discussie over de resultaten 
kwam er een nieuwe vraag naar voren: welke elementen uit de Urker cultuur oefenen 
invloed uit op afwijkend gedrag van jongeren. Het doel van deze scriptie is om een 
antwoord te geven op deze vraag. Uit dit gegeven kan de volgende onderzoeksvraag 
worden gesteld. 
  
Welke factoren uit de Urker cultuur oefenen invloed uit op afwijkend gedrag van de Urker 
jongeren. 
 

Een beschrijving van de Urker cultuur volgens de Dual mode theorie 
Om de Urker cultuur te karakteriseren wordt in dit onderzoek de Dual mode theorie van De 
Vos (2003, 2004) toegepast. De Dual-mode theorie gaat ervan uit dat mensen van nature 
neigingen hebben tot twee met elkaar strijdige gedragspatronen:  statuscompetitief gedrag 
en gemeenschapsgedrag. Aspiraties die horen bij deze gedragspatronen bestaan uit 
statuscompetitieve- en gemeenschapsaspiraties. Vanuit de Dual mode theorie wordt 
gekeken in welke mate beide gedragingen met bijbehorende aspiraties op Urk voorkomen 
en in welke domeinen zij zijn vertegenwoordigd.  
 In dit onderzoek is gekozen voor statuscompetitieve en gemeenschapsaspiraties als 
indicatoren van de Urker cultuur. Beide aspiraties zijn goede indicatoren van de Urker 
cultuur oefenen mogelijk invloed uit op afwijkend gedrag van Urker jongeren. Voorts worden 
statuscompetitieve en gemeenschapsaspiraties ook als afhankelijke variabelen toegepast 
om de invloed van andere factoren op beide aspiraties te onderzoeken. Naast de Dual 
mode theorie worden andere factoren bezien die mogelijk invloed uitoefenen op afwijkend 
gedrag onder Urker jongeren. Deze factoren vormen onafhankelijke variabelen en bestaan 
uit: religieuze waarden, orthodoxie, beïnvloeding van gedrag door vrienden, emotionele 
ondersteuning binnen het gezin en mate van privacy binnen het gezin. 
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Afwijkend gedrag onder Urker jongeren  
In deze scriptie zal voor afwijkend gedrag de volgende definitie worden gebruikt: Afwijkend 
gedrag bestaat uit een overschrijding van normen en waarden die gelden binnen een 
cultuur. Om afwijkend gedrag te onderzoeken zijn twee indicatoren gekozen, die in dit 
onderzoek de twee afhankelijke variabelen vormen. Deze twee indicatoren zijn 
alcoholgebruik en normbesef. Alcoholgebruik wordt volgens een politierapport van Rovers 
(2006) gezien als een belangrijke oorzaak van grensoverschrijdend gedrag in het verkeer 
en in het uitgaansleven. Alcoholgebruik is daarom een goede indicator voor afwijkend 
gedrag. Voor normbesef is gekozen omdat een mate van besef waarin gedrag afwijkt van 
normen die nodig zijn om waarden te bereiken, gezien kan worden als een indicator voor 
afwijkend gedrag. Voorts worden ook normbesef en alcoholgebruik onderling gerelateerd 
om te onderzoeken of zij invloed op elkaar uitoefenen.  
 

Resultaten  
Om een antwoord te geven op de probleemstelling is een model samengesteld. In 
onderstaand model zijn statistisch significante resultaten uit zes regressieanalyses 
opgenomen. In de zes regressieanalyses zijn statuscompetitieve aspiraties, 
gemeenschapsaspiraties, normbesef en alcoholgebruik als afhankelijke variabelen 
toegepast. Voor deze aanpak is gekozen om een beeld te vormen van onderlinge 
invloeden. Hieronder wordt het model weergegeven.  
 
Figuur 1. Overzicht van resultaten uit regressieanalyses (16 tot 21 jaar). 
 

Onafhankelijke variabelen       Indicatoren Urker cultuur     Indicatoren afwijkend gedrag  
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* p < 0.05 ** p < 0.01 
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Een belangrijke verklaring van afwijkend gedrag bij de Urker jeugd ligt in het nastreven van 
veel statuscompetitieve aspiraties. Jongeren die statuscompetitieve aspiraties nastreven 
gebruiken veel alcohol en beschikken over een relatief gering normbesef. Een relatief gering 
normbesef komt vaker voor bij jongeren die statuscompetitieve aspiraties nastreven en bij 
jongeren die zich in hun gedrag door anderen laten beïnvloeden. Een mogelijke verklaring 
kan in het onderzoek van Kempe worden gevonden. Kempe geeft in haar onderzoek aan 
dat jongeren veel tijd buitenshuis doorbrengen en weinig ondersteuning krijgen in het 
nemen van ‘de hobbels’ in hun leven. Het is mogelijk dat jongeren die veel tijd doorbrengen 
buiten een domein van gezin en familie een lager normbesef hebben omdat zij eerder 
normen hanteren die gelden binnen een groep van vrienden. Het nastreven van meer 
statuscompetitieve aspiraties wordt voor een deel verklaard door het minder onderschrijven 
van religieuze waarden en door geslacht. Jongens streven meer statuscompetitieve 
aspiraties na dan meisjes. Daarnaast is er in een correlatiematrix een samenhang tussen 
weinig normbesef enerzijds en gebrek aan gemeenschapsaspiraties en relatief veel 
statuscompetitieve aspiraties anderzijds.  
 Jongeren die minder afwijkend gedrag vertonen beschikken over een relatief hoger 
normbesef en streven juist meer gemeenschapsaspiraties en religieuze waarden na. (In de 
figuur geeft een stippellijn aan dat er statistisch gezien net geen bewijs voor een relatie 
tussen religieuze waarden en gemeenschapsaspiraties). Vanuit de Dual mode theorie kan 
worden gesteld dat Urker jongeren die meer gemeenschapsaspiraties nastreven een groter 
belang hechten aan een goede samenleving en aan het onderhouden van persoonlijke 
contacten. Om deze gemeenschapsaspiraties na te streven is mogelijk een hoger 
normbesef nodig om heersende normen en waarden die gelden binnen een cultuur in acht 
te nemen. Voorts blijkt dat jongeren met een relatief hoger normbesef ook meer religieuze 
waarden nastreven. Dit betekent dat religieuze waarden, voor Urker jongeren die dit 
nastreven, zijn verweven met het dagelijkse leven met daarin geldende sociale normen en 
waarden.  
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H1 Inleiding 

1.1 Onderwerp en aanleiding  
Urk heeft de laatste jaren veel mediabelangstelling gekregen. Naast de visfraude heeft het 
buitensporige gedrag van jongeren in het uitgaansleven in de belangstelling gestaan. Een 
documentaire van Zembla uit 2003 genaamd “Vis, drugs en rock & roll” gaat in op drank en 
cocaïnemisbruik onder Urker jongeren. In deze documentaire komen dominees, gebruikers 
en ouders aan het woord over de heersende problematiek op Urk. In de documentaire komt 
naar voren dat Urker jongeren naast hun arbeid ‘in de vis’ helemaal opgaan in het 
uitgaansleven. Om de vroege sluitingstijden van de horeca te omzeilen, zijn jongeren te 
vinden in zelfgemaakte illegale barretjes waar vaak wordt gebruikt en gedeald. In de 
documentaire geeft een gepensioneerde politiechef aan dat Urker jongeren ‘geen watjes 
zijn’. Deze mentaliteit zorgt ervoor dat de jongeren grenzen verkennen en overschrijden.  

In een politierapport over het veiligheidsbeeld in Urk komt naar voren dat er een 
contrast bestaat tussen gezagstrouwe Urkers en Urkers die zich niet aan de regels houden 
(Rovers, 2006). Dit contrast kan in een context worden geplaatst die bestaat uit een conflict 
tussen gedrag in het dagelijkse leven en de leer van de kerk. Verder beaamt het rapport dat 
er toenemende problemen worden gesignaleerd op het gebied van drugs. Naast drugs 
wordt het alcoholgebruik van de bevolking als een belangrijke oorzaak gezien van 
leefbaarheids- en veiligheidsproblemen. Deze leefbaarheids- en veiligheidsproblemen 
kunnen worden gevonden in grensoverschrijdend gedrag in het verkeer en in het 
uitgaansleven. De jeugdcultuur wordt in dit rapport omschreven als risicovol, omdat 
risicofactoren aanwezig zijn en beschermende factoren ontbreken.  

De gemeente Urk maakt zich zorgen over deze ontwikkelingen. Daarom heeft zij 
aan de afdeling Sociologie van de RUG gevraagd om te bemiddelen in een onderzoek naar 
de cultuur van Urk. Dit heeft geleid tot een drietal afstudeerscripties. De gemeente heeft het 
vermoeden dat het buitensporige gedrag van jongeren te maken heeft met een specifiek 
kenmerk van de Urker cultuur. Dit (veronderstelde) specifieke kenmerk zou bestaan uit een 
kloof tussen de (religieuze) leer en de dagelijkse praktijk.  
 

1.2 Wetenschappelijke en Maatschappelijke relevantie 
De cultuur van Urk is sinds een Sociografisch onderzoek van C.H.R. Plomp uit 1940 niet 
meer onderzocht. Dit is in een interview met de heer Juriean Brands, Projectenmanager 
gemeente Urk Afdeling Ontwikkeling & Advies naar voren gekomen. Ook latere publicaties 
van bijvoorbeeld De Vries (1962) en Meertens en Kaiser (1990) baseren zich voor een groot 
deel op het Sociografisch onderzoek van Plomp. Dit is gebleken uit een zoektocht naar 
relevante literatuur. Gegeven de kenmerken van Urk, zoals: isolement in het verleden, 
weinig verloop, eigen dialect, visserij, plotseling toegenomen welvaart, blijvend belang van 
religie, opsplitsingen in vele kerkgenootschappen, lijkt het plausibel om te verwachten dat 
de Urker cultuur bijzonder is. Een onderzoek naar de cultuur van Urk is daarom nuttig en 
kan inzicht bieden in afwijkend gedrag van Urker jongeren. Naast een wetenschappelijk 
belang dient dit onderzoek een maatschappelijk belang. Namelijk door de gemeente 
antwoord te geven op haar vraag zodat zij meer inzicht krijgt in de huidige problematiek en 
dit mee kan nemen in haar beleid. 
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1.3 Cultuur gedefinieerd 
In deze scriptie wordt de volgende werkdefinitie van cultuur gehanteerd: cultuur is een 
geheel van waarden, normen en gewoonten en vanzelfsprekendheden over hoe mensen 
met elkaar omgaan en hoe zij omgaan met de buitenwereld. Deze definitie is een inperking 
tot het sociale domein in vergelijking met andere definities. Voorbeelden zijn: culture is a 
learned complex of knowledge, belief, art, morals, law and custum (Edward Tylor, pag. 133), 
Culture is a ‘whole way of life’ (Raymond Williams, pag. 131) en Culture is a way in which 
groups ‘handle’ the raw material of social en material existence’ (E.P. Thompson, pag. 
131)1.  

1.4 Afwijkend gedrag gedefinieerd 
Een werkdefinitie voor afwijkend gedrag luidt in deze scriptie: Afwijkend gedrag bestaat uit 
een overschrijding van heersende normen en waarden die gelden binnen een cultuur. Deze 
definitie is afgeleid uit Calhoun (2002)2. Deviant behavior is behavior that is perceived to 
violate a widely held social norm or value. But Norms (and consequently deviance) are not 
only culturally specific, but may vary within cultures on the basis of class, gender, race, or 
other social difference.  

1.5 Probleemstelling 
Om een indruk te krijgen van de huidige cultuur van Urk is in maart 2007 een kwalitatief 
vooronderzoek van start gegaan. In dit vooronderzoek zijn 13 sleutelfiguren door Jannine 
Kempe en Marjan van der Maat geïnterviewd. Deze 13 sleutelfiguren bestaan uit Urkers die 
midden in de Urker samenleving staan. De sleutelfiguren zijn in overleg met Juriean Brands, 
Projectenmanager gemeente Urk Afdeling Ontwikkeling & Advies geselecteerd. De 
resultaten van deze interviews zijn later in een verslag samengevoegd (zie bijlage 15). 
Informatie uit de interviews en beschikbare literatuur zijn een basis geweest voor een 
kwalitatief en een kwantitatief onderzoek naar de cultuur van Urk. De interviews hebben 
bijgedragen aan het tot stand komen van twee aparte vragenlijsten voor het kwantitatieve 
onderzoek. Namelijk één voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 21 jaar en één voor 
volwassenen in de leeftijd van 22 tot 75 jaar. In beide vragenlijsten zijn bestaande 
meetinstrumenten (stellingen) gebruikt die voor het onderzoek zijn aangepast. In een 
volgende stap zijn 1300 respondenten uit de gemeentelijke basisadministratie van de 
gemeente Urk getrokken. Deze 1300 respondenten zijn door middel van een aselecte 
steekproef geselecteerd en bestaan uit 800 volwassenen en 500 jongeren. De vragenlijsten 
zijn door middel van de post naar alle respondenten verstuurd. Vervolgens zijn met behulp 
van vrijwilligers, de vragenlijsten bij de respondenten thuis opgehaald. Deze strategie heeft 
geleid tot een totale respons van 528 vragenlijsten. Deze vragenlijsten zijn door het 
onderzoeksbureau Gammadata en Consult te Groningen gereed gemaakt voor analyse. De 
datafile, interviews en literatuur over Urk vormen een basis voor drie scripties. Een eerste 
scriptie is door Jannine Kempe geschreven. Zij heeft een kwalitatief onderzoek uitgevoerd 
naar de cultuur van Urk. In dit onderzoek heeft zij verschillende generaties geïnterviewd.  
 
 
 
 

                                                             
1 Scott, J., G. Marshall (2003). Oxford Dictionary of Sociology. Oxford University Press 
2 Calhoun. C. (2002). Dictionary of the Social Sciences. Oxford University Press 
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Marjan van der Maat heeft in een tweede scriptie een kwantitatief onderzoek uitgevoerd 
onder volwassenen en jongeren. Als afsluiting van hun scriptie hebben Jannine Kempe en 
Marjan van der Maat hun bevindingen voor de gemeente Urk gepresenteerd. In de 
discussie over de resultaten kwam er een nieuwe vraag naar voren: welke elementen uit de 
Urker cultuur oefenen invloed uit op afwijkend gedrag van jongeren. Het doel van deze 
scriptie is om een antwoord te geven op deze vraag. Uit dit gegeven kan de volgende 
onderzoeksvraag worden gesteld. 
 

Welke factoren uit de Urker cultuur oefenen invloed uit op afwijkend gedrag van 
Urker jongeren. 

 
In deze scriptie wordt een kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder Urker jongeren in de 
leeftijdscategorie van 16 t/m 21 jaar. Het bestaande databestand over de cultuur van Urk 
vormt een basis voor deze scriptie. In dit databestand zijn 195 Urker jongeren opgenomen. 
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, is het van belang om vast te stellen hoe 
de cultuur van Urk en hoe afwijkend gedrag van jongeren gemeten kan worden.  
 De cultuur van Urk wordt gemeten door gebruik te maken van statuscompetitieve- en 
gemeenschapsaspiraties die voortkomen uit de Dual mode theorie van De Vos (2003, 
2004). Statuscompetitieve- en gemeenschapsaspiraties laten zien wat jongeren belangrijk 
vinden en nastreven. Statuscompetitieve aspiraties bestaan uit status zoals financieel 
succes, imago en het bijhouden van de laatste modetrends. Gemeenschapsaspiraties 
bestaan uit het hebben van goede relaties met anderen, ‘Helping the world become a better 
place’ en een belang hechten aan persoonlijke groei.  
 Naast statuscompetitieve- en gemeenschapsaspiraties zijn andere factoren gekozen 
die mogelijk invloed uitoefenen op afwijkend gedrag onder Urker jongeren. Deze factoren 
bestaan uit: religieuze waarden, orthodoxie, beïnvloeding van gedrag door vrienden, 
emotionele ondersteuning binnen gezin en mate van privacy binnen het gezin.  
 Afwijkend gedrag wordt in deze scriptie gemeten door normbesef en alcoholgebruik. 
Normbesef wordt gemeten door te vast te stellen in hoeverre jongeren heersende normen 
en waarden overschrijden die gelden binnen een cultuur. Naast Normbesef wordt 
alcoholgebruik gemeten om vast te stellen in hoeverre jongeren afwijkend gedrag vertonen.  
 

1.6 Opbouw scriptie  
Deze scriptie is opgebouwd uit vijf hoofdstukken. Allereerst wordt in hoofdstuk 2 de theorie 
behandeld waarin de Dual mode theorie van De Vos (2003, 2004) centraal staat. Dit 
theoretische hoofdstuk is opgesplitst in twee delen. In een eerste deel wordt de Dual mode 
theorie van De Vos geïntroduceerd. Na deze introductie wordt aan de hand van de Dual 
mode theorie een beschrijving gegeven van de cultuur van Urk. In een tweede deel worden 
hypothesen opgesteld.  
 De methode van onderzoek wordt in hoofdstuk 3 uiteengezet. Dit hoofdstuk behandelt 
de methode van dataverzameling, dataverwerking en beschrijft de variabelen die in de 
analyses worden toegepast. 
 In hoofdstuk 4 worden de analyses gepresenteerd. De analyses bestaan uit een 
correlatiematrix, kruistabellen en uit regressieanalyses. Waar nodig wordt uitleg gegeven 
over het interpreteren van de uitkomsten. 
 In hoofdstuk 5 worden de resultaten en conclusies uit deze analyses besproken.  
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H2 Theorie: beschrijving en categorisering van Urk 

2.1 Inleiding  
In dit theoretische hoofdstuk wordt gekeken naar factoren uit de Urker cultuur die mogelijk 
invloed uitoefenen op afwijkend gedrag van Urker jongeren. Om dit uit te werken is het 
hoofdstuk in twee delen opgedeeld. In een eerste deel wordt de Urker cultuur 
gekarakteriseerd en beschreven en in een tweede deel worden hypothesen opgesteld. Het 
eerste deel wordt in paragraaf 2.2 geïntroduceerd door een beknopte geschiedenis van Urk. 
Na een introductie van Urk wordt in paragraaf 2.3 de Dual mode theorie van De Vos (2003, 
2004) geïntroduceerd. In paragraaf 2.4 wordt de Dual mode theorie toegepast om de Urker 
cultuur te beschrijven. Dit wordt uitgewerkt door eerst in paragraaf 2.4.1 te kijken naar in 
welke mate gemeenschapsgedrag voorkomt. In paragraaf 2.4.2 wordt gekeken naar het 
voorkomen van statuscompetitief gedrag.  
 Het tweede deel van dit hoofdstuk gaat in op de invloed van factoren uit de Urker 
cultuur op afwijkend gedrag van Urker jongeren. Allereerst wordt in paragraaf 2.5 afwijkend 
gedrag van Urker jongeren beschreven. Hierna worden in paragraaf 2.5.1 hypothesen 
opgesteld over de invloed van statuscompetitieve- en gemeenschapsaspiraties op afwijkend 
gedrag. Vervolgens worden in paragraaf 2.5.2 hypothesen opgesteld over de invloed van 
opvoeding op afwijkend gedrag van jongeren. Tenslotte worden in paragraaf 2.5.3 
hypothesen opgesteld over de invloed van religie op afwijkend gedrag van jongeren.  
 

2.2 De jongste geschiedenis van Urk 
Urk is de kleinste en oudste gemeente van de provincie Flevoland. Urk is een voormalig 
eiland dat lang geïsoleerd is geweest van het vaste land door de Zuiderzee. Grote 
veranderingen voor Urk waren de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 en de verbinding met 
het vaste land in 1939. Deze veranderingen hebben grote gevolgen gehad voor de 
hoofdbron van inkomsten op Urk, namelijk de visserij. De Afsluitdijk maakte een einde aan 
de Zuiderzee waardoor de Urkers hun geluk moesten zoeken op de Noordzee.  Na jaren 
van armoede kwam er in de jaren zestig door de visserij veel geld binnen. Men investeerde 
flink in de visserij en daardoor verwierf men meer inkomsten. Dit wordt ook wel het wonder 
van Urk genoemd. Tegenwoordig verkrijgt men minder inkomsten. De oorzaak hiervan ligt in 
een door de overheid opgelegde visquotum. Ondanks een opgelegd visquotum blijft de 
visserij, en vooral ook de visverwerking, op Urk de hoofdbron van inkomsten. Door 
exotische vissoorten te importeren, te verwerken en te verhandelen heeft Urk zichzelf 
opnieuw op de kaart gezet. Naast de visserij speelt het geloof voor veel Urkers een 
belangrijke rol in het dagelijkse leven. Zo zijn er in de gemeente 17 kerkgenootschappen 
onder 17585 inwoners vertegenwoordigd. Daarnaast zijn Urkers erg gehecht aan hun 
geboorteplaats wat zich uit in weinig verloop. Op Urk zijn families en gezinnen dan ook 
groot. Een gezin telt gemiddeld 3.6 kinderen. De laatste jaren bestaat er op Urk een groene 
druk. Volgens cijfers van het CBS uit eind 2007 bestaat deze groene druk uit een 
bevolkingspercentage van 41% in de leeftijd van 0 – 20 jaar. Dit percentage van 41% ligt 
11.5% hoger dan 29.5% voor heel Flevoland. (Bron: interview met de heer J. Brands en 
www.cbs.nl). Voor meer informatie over de geschiedenis van Urk kan verwezen worden 
naar de scripties van Kempe (2007) en Van der Maat (2007). 
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2.3 De Dual mode theorie  
De Dual-mode theorie van De Vos (2003, 2004) gaat ervan uit dat mensen van nature 
neigingen hebben tot twee met elkaar strijdige gedragspatronen. Deze gedragspatronen 
bestaan uit statuscompetitief gedrag en gemeenschapsgedrag. Statuscompetitief gedrag is 
gebaseerd op emoties en vaardigheden die van belang zijn voor de concurrentie met 
soortgenoten. Deze concurrentie onder soortgenoten heeft betrekking op schaarse bronnen 
als voedsel, veiligheid en seksuele partners. Statuscompetitie komt voor in een niet 
gestabiliseerde en een gestabiliseerde situatie. In een niet gestabiliseerd patroon gaat het 
om een situatie waarin krachtsverhoudingen worden geschat. Deze inschatting heeft 
betrekking op een situatie waarin mensen hogerop willen komen. Om hogerop te komen zijn 
mensen bereid om een confrontatie aan te gaan als de situatie zich daarvoor leent. In een 
gestabiliseerde situatie zijn partijen het voorlopig eens over wie een rol heeft als winnaar 
(leider) en als verliezer. Ondanks deze stabiliteit brengen personen telkens de onderlinge 
verhoudingen in kaart. Het statuscompetitieve gedragspatroon wordt ook wel de Agonic 
mode genoemd. Agonic betekent letterlijk op de doodstrijd betrekking hebbend. In dit 
gedragspatroon is weinig ruimte voor exploratie en spel. Alle energie gaat naar het 
verkennen van verhoudingen en het proberen te behouden van posities. Mensen die 
verkeren in een statuscompetitief gedragspatroon streven statuscompetitieve aspiraties na. 
Deze aspiraties bestaan uit status zoals financieel succes, imago en het bijhouden van de 
laatste modetrends.  

Het tweede gedragspatroon bestaat uit gemeenschapsgedrag. 
Gemeenschapsgedrag is onderverdeeld in twee vormen die bestaan uit 
verwantschapsaltruïsme en wederkerigheidsaltruïsme. Verwantschapsaltruïsme is 
gebaseerd op motivaties en vaardigheden die gericht zijn op: voeden, beschermen, 
coachen en instructie geven. In een moeder kind relatie bestaat dit wederkerigheidsgedrag 
bijvoorbeeld uit een behoefte om zorg te geven en een behoefte van het kind om zich te 
hechten aan de zorggevers. De tweede vorm van gemeenschapsgedrag bestaat uit 
wederkerigheidsaltruïsme. Wederkerigheidsaltruisme kan worden weergegeven als een 
mate van wederkerigheidsgedrag tussen personen waarmee een langdurige hechte relatie 
bestaat. Dit wederkerigheidsgedrag berust op het vertrouwen dat men op elkaar kan 
rekenen als dat nodig is zonder dat daar iets tegenover hoeft te staan. 
Gemeenschapsgedrag wordt ook wel de hedonic mode genoemd. In deze hedonic mode is 
ruimte voor spel, exploratie (verkenning) en zelfontplooiing. Gemeenschapsaspiraties die 
horen bij deze modus zijn: het hebben van goede relaties met anderen, ‘Helping the world 
become a better place’ en een belang hechten aan persoonlijke groei. 

Beide gedragspatronen, statuscompetitief gedrag en gemeenschapsgedrag, 
hebben een verschillende neurochemische basis. Door verschillen in een neurochemische 
basis kunnen beide gedragspatronen niet tegelijkertijd voorkomen. Daarnaast is een 
aangeleerde ‘mode’ afhankelijk van de omgeving waarin een individu is gesocialiseerd. Het 
triggeren van de aangeleerde mode hangt af van de natuurlijke omgeving waarin een 
individu zich bevindt.  

Het is echter ook mogelijk dat een cultuur er in slaagt om elementen van 
gemeenschap en statuscompetitie te combineren door het toewijzen van elk 
gedragspatroon aan een bepaald domein. Een voorbeeld is dat gemeenschapsgedrag in 
interne contacten wordt aangemoedigd en statuscompetitief gedrag in externe contacten. 
Een ander voorbeeld is dat gemeenschapsgedrag wordt voorgeschreven in het kerkelijke 
domein (zondag) en statuscompetitief gedrag in het economische domein (door de week).  
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Hieruit vloeit voort dat mensen met een meer statuscompetitieve instelling zich meer thuis 
voelen in een competitieve omgeving. Mensen met meer gemeenschapsgedrag zullen zich 
meer thuis voelen in een gemeenschapsomgeving.  
 

2.4 Een beschrijving van de Urker cultuur volgens de Dual mode theorie 
De Dual mode theorie maakt een duidelijk onderscheid tussen twee gedragingen die 
bestaan uit statuscompetitief- en gemeenschapsgedrag. Het is interessant in welke mate 
beide gedragingen op Urk voorkomen en in welke domeinen zij zijn vertegenwoordigd. Een 
domein bestaat in dit onderzoek uit een bepaalde sfeer of omgeving waarin mensen een 
bepaalde relatie met elkaar onderhouden en daarin iets gemeen hebben. Een voorbeeld is 
een domein van familie & gezin of een domein van vrienden & bekenden.   
Dit wordt in paragraaf 2.4.1 uitgewerkt door te kijken naar voorwaarden waaronder een 
gemeenschap kan bestaan. In paragraaf 2.4.2 wordt statuscompetitief gedrag op Urk 
uitgewerkt. In beide paragrafen wordt informatie ontleend uit interviews met sleutelfiguren 
en het onderzoek van Kempe (2007). 
 

2.4.1 Urk en gemeenschap 
In deze paragraaf wordt gekeken in welke mate gemeenschap op Urk voorkomt. Om dit uit 
te werken worden voorwaarden waaronder een gemeenschap kan bestaan toegepast op 
Urk. Deze voorwaarden bestaan uit (De Vos, 2004): onderlinge afhankelijkheid, lange 
termijn relaties, multiplexiteit en gemakkelijke onderlinge toegankelijkheid. Een eerste 
voorwaarde is de conditie van onderlinge afhankelijkheid’. De conditie van onderlinge 
afhankelijkheid heeft betrekking op de mate waarin mensen mogelijkheden hebben om 
elkaar te ondersteunen. Deze ondersteuning bestaat uit goederen, advies, praktische hulp 
en emotionele ondersteuning. Als deze mogelijkheden bestaan wordt gemeenschapsgedrag 
gemakkelijk opgeroepen (“getriggerd”). Kempe (2007) concludeert in haar onderzoek naar 
de Urker cultuur dat er binnen het domein van familie en gezin veel materiële ondersteuning 
wordt geboden. Vooral als het gaat om ouderen die minder goed voor zichzelf kunnen 
zorgen. Een voorbeeld is dat boodschappen worden gedaan en vervoer wordt geregeld. 
Maar materiële ondersteuning wordt ook buiten het domein van familie en gezin geboden. 
Kempe geeft aan dat buren en vrienden bereid zijn om te helpen als het nodig is. 
Emotionele ondersteuning vindt volgens Kempe meer plaats binnen het domein van familie 
en gezin. Psychische problemen worden binnen de familiekring gehouden. Indien nodig 
wordt er professionele hulp ingeschakeld.  

De conditie van lange termijn relaties is een tweede voorwaarde en heeft betrekking op 
de duur dat mensen elkaar kennen en de verwachting dat deze relatie ook in de toekomst 
zal blijven bestaan. Kempe (2007) bevestigt in haar scriptie dat lange termijn relaties op Urk 
aanwezig zijn. Urkers zijn op Urk geboren en getogen, zijn honkvast en trouwen onderling. 
Verder zijn families op Urk groot waardoor in het domein van familie en gezin veel lange 
termijn relaties voorkomen. 

De conditie van multiplexiteit heeft betrekking op het aantal dimensies of 
hoedanigheden waarin mensen elkaar kennen. Voorbeelden zijn het elkaar kennen als 
familie, buren of collega. Hoe beter mensen elkaar kennen, hoe meer gelegenheden zich 
voordoen om elkaar te helpen.  
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In Kempe haar onderzoek komt naar voren dat multiplexe relaties meer in een domein van 
familie en gezin voorkomen. Kempe (2007) geeft aan dat familieleden vaak dicht bij elkaar 
in de buurt wonen, naar dezelfde kerk gaan en soms werkzaam zijn in dezelfde sector.  
Buiten het domein van familie en gezin is het met een totaal van 17.585 inwoners goed 
mogelijk dat niet iedereen elkaar kent. Kempe (2007) bevestigt dit gegeven maar geeft aan 
dat Urkers die vanuit eenzelfde generatie met elkaar opgroeien elkaar wel kennen. Gezien 
het geringe verloop en de dominantie van de visserij, is het mogelijk dat Urkers uit 
eenzelfde generatie elkaar kennen als vrienden, buurtgenoten en als collega’s. 

Tenslotte heeft de conditie van onderlinge toegankelijkheid betrekking op het gemak 
waarmee mensen elkaar kunnen vinden of tegenkomen. De mate van onderlinge 
toegankelijkheid kan in drie aspecten worden onderverdeeld die bestaan uit een cognitief, 
ruimtelijk en een technisch aspect. Het cognitieve aspect bestaat bijvoorbeeld uit het 
spreken van dezelfde taal of dialect. Het ruimtelijke aspect heeft betrekking op de mate 
waarin interactie kan worden bevorderd door ruimtelijke nabijheid (het bij elkaar in de buurt 
wonen). Tenslotte heeft het technische aspect betrekking op goedkope faciliteiten als 
transport en lange afstand communicatie zoals telefoon en mail. Uit de interviews wordt 
duidelijk dat Urkers een eigen dialect spreken waarin zij gemakkelijk kunnen communiceren. 
Kempe (2007) bevestigt dit gegeven en vult aan dat Urkers ook een eigen soort humor 
kennen. Deze humor wordt gekenmerkt door een mate van zelfspot en spontaniteit. Verder 
weten Urkers wie er in hun buurt wonen en maakt men snel een algemeen praatje op straat. 
Maar privé zaken worden niet in een praatje gedeeld om te voorkomen dat het wordt 
verspreid over het dorp. Het ruimtelijke aspect kan vooral in het oude gedeelte van Urk 
worden gevonden. Volgens de interviews zijn huizen in dit gedeelte dicht op elkaar 
gebouwd waardoor een mate van sociale controle als beklemmend kan worden ervaren. 
Kempe (2007) geeft aan dat er ook positieve kant is aan de mate van sociale controle. Door 
een mate van sociale controle, wordt er belangstelling getoond en is het mogelijk om elkaar 
te helpen. Verder vormt de afstand tussen familieleden, vrienden of kennissen op Urk geen 
belemmering om elkaar op te zoeken. Het is voor Urkers normaal om sociale contacten 
goed te onderhouden. Als het gaat om een technisch aspect dan zoeken Urkers elkaar 
eerder op dan dat zij met elkaar telefoneren. Kempe (2007) geeft aan dat Urkers alleen met 
elkaar bellen om iets door te geven of snel iets te regelen. Regelmatig contact via de 
telefoon komt meer voor als Urkers gedurende lange tijd buiten Urk verblijven. Mobiele 
telefoons zijn wel populair maar meer onder de jeugd. Dit communicatiemiddel wordt vooral 
gebruikt voor het versturen van sms berichten. Ook heeft het internet op Urk zijn intrede 
gedaan. Maar communiceren via e-mail is nog niet echt aangeslagen.  

2.4.2 Urk en statuscompetitie 
Op Urk komt statuscompetitief gedrag in alle domeinen voor. Aanwijzingen hiervoor zijn te 
vinden in Kempe haar onderzoek en in interviews met sleutelfiguren. Als eerste kan 
statuscompetitief gedrag gevonden worden in een economisch domein. Uit interviews met 
sleutelfiguren blijkt dat Urkers hard werken en een neiging hebben om te laten zien wat ze 
kunnen. Deze neiging uit zich in een zekere mate van competitie. Deze mate van competitie 
is tevens te vinden in een religieus domein. Volgens Kempe haar onderzoek is deze 
competitie te vinden in mannenkoren, collecteren en in een onderlinge strijd om de 
waarheid. Kempe geeft aan dat uit een onderlinge strijd om de waarheid vaak een 
kerksplitsing volgt die loopt van zwaar naar licht of van licht naar zwaar.  
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De vele aanwezige kerkgenootschappen zijn vaak een gevolg van deze onderlinge strijd. 
Andere aanwijzingen geven aan dat een mate van competitie onder jongeren voorkomt in 
een domein van vrienden en bekenden. Deze competitie is onder jongeren te vinden in het 
uitgaansleven wat zich uit in het verkennen van grenzen. Dit komt in een documentaire van 
Zembla uit 2003 naar voren.  
 Naast statuscompetitief gedrag worden statuscompetitieve aspiraties volgens 
Kempe door jong en oud nagestreefd. Zij geeft aan dat de laatste rages en trends door jong 
en oud worden gevolgd. De nieuwste gadgets en kleding worden aangeschaft, 
trendgevoelig interieur wordt aan de kant gezet, keukens worden vervangen en huizen 
worden verbouwd. Volgens interviews met sleutelfiguren beïnvloeden Urkers elkaar in het 
nastreven van deze statuscompetitieve aspiraties. Een voorbeeld is dat als de buren hun 
huis verbouwen het goed mogelijk is dat de andere buren hun huis het jaar daarop laten 
verbouwen. Deze beïnvloeding komt volgens interviews met sleutelfiguren zowel binnen 
een domein van familie & gezin als binnen een domein van vrienden & bekenden voor.  
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2.5. De Urker cultuur en afwijkend gedrag van haar jongeren. 
In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt gekeken naar de invloed van factoren uit de 
Urker cultuur op afwijkend gedrag van jongeren. Om dit uit te werken wordt informatie 
ontleend uit interviews met sleutelfiguren en het onderzoek van Kempe (2007). In paragraaf 
2.5.1 wordt eerst een definitie gegeven van afwijkend gedrag. Hierna wordt afwijkend 
gedrag onder Urker jongeren beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf 2.5.2 een 
beschrijving gegeven van de invloed van statuscompetitieve- en gemeenschapsaspiraties 
op afwijkend gedrag van Urker jongeren. Aan de hand van deze beschrijving worden 
hypothesen opgesteld. In paragraaf 2.5.3 wordt gekeken naar de invloed van opvoeding op 
afwijkend gedrag van Urker jongeren. Hierna worden hypothesen opgesteld. Tenslotte 
wordt in 2.5.4 een beschrijving gegeven van de invloed van religie op afwijkend gedrag van 
jongeren. Na deze beschrijving worden de laatste hypothesen opgesteld.  
 

2.5.1 Afwijkend gedrag van Urker jongeren. 
In deze scriptie zal voor afwijkend gedrag de volgende definitie worden gebruikt: Afwijkend 
gedrag bestaat uit een overschrijding van normen en waarden die gelden binnen een 
cultuur. Volgens Buiter-Hamel (1997) zijn normen morele of essentiële gedragsregels. Deze 
morele regels zijn bedoeld om het samenleven van mensen mogelijk te maken. Waarden 
zijn abstracte idealen of doelen die men door middel van bepaald gedrag nastreeft. Dit 
impliceert dat normen en regels nodig zijn om waarden te bereiken. Binnen deze context 
geeft een kader van normen en waarden aan wanneer gedrag als sociaal wenselijk of als 
afwijkend kan worden beschouwd. Een mate van besef waarin gedrag afwijkt van normen 
die nodig zijn om waarden te bereiken kan gezien worden als een indicator voor afwijkend 
gedrag. Dit is in andere woorden een mate van normbesef.  

Door het buitensporige gedrag van haar jongeren, heeft Urk als het gaat om 
afwijkend gedrag in de media veel aandacht gekregen. In een documentaire van Zembla uit 
2003 komt naar voren dat Urker jongeren door de week werken ‘in de vis’ en in het 
weekend opgaan in het uitgaansleven. In het uitgaansleven worden grenzen verkend en 
overschreden. Volgens een politierapport van Rovers (2006) kan er in het uitgaansleven en 
verkeer een stijging worden waargenomen in grensoverschrijdend gedrag. Een oorzaak van 
dit grensoverschrijdende gedrag is te vinden in een toenemende mate van alcohol- en 
drugsgebruik. Deze toenemende mate van alcohol- en drugsgebruik staat echter in contrast 
met de leer van de kerk. Het rapport geeft dan ook aan dat er een conflict bestaat tussen 
gedrag in het dagelijkse leven en de leer van de kerk. Volgens dit rapport kan de 
jeugdcultuur als risicovol worden omschreven omdat risicofactoren aanwezig zijn en 
beschermende factoren ontbreken. Interessant is dus wat voor risicofactoren aanwezig zijn 
en wat voor beschermende factoren ontbreken. Een eerste aanwijzing komt in het 
onderzoek van Kempe (2007) naar voren waaruit blijkt dat het op Urk normaal is dat 
jongeren wel eens uit de band springen. Vooral jongens springen wel eens uit de band 
totdat zij verkering krijgen en daarna gaan trouwen. De meisjes brengen de jongens in 
ander vaarwater waardoor zij rustiger worden in hun gedrag. Maar naast dat het gangbaar 
is dat sommige jongeren weleens uit de band springen, ondervinden ouders moeite om 
grenzen te stellen aan het drinken van alcohol. De oorzaak hiervan ligt volgens Kempe 
(2007) in de jeugd van de ouders, omdat zij in hun jeugd veel alcohol hebben gedronken. 
Uit dit gegeven wordt duidelijk dat er wellicht een vicieuze cirkel is ontstaan waardoor het 
drinken van veel alcohol onder de jeugd wordt gedoogd.  
 

 19 



De cultuur van Urk en de Urker jongeren   
_________________________________________________________________________________________________ 

Het is echter interessant hoe deze vicieuze cirkel is ontstaan. Volgens de interviews met 
sleutelfiguren ligt een mogelijke verklaring in tijden waarin de welvaart plotseling toenam.  
Als we kijken naar de geschiedenis van Urk dan heeft een periode van plotselinge welvaart 
in de jaren 60 plaatsgevonden. Volgens interviews met sleutelfiguren is in deze tijd veel geld 
verdiend door goede visvangsten en een gunstige markt. De winst werd weer geïnvesteerd 
in de visserij waardoor er nog meer vis werd gevangen. Door dit succes had de Urker 
bevolking veel geld om uit te geven. Zo werd er veel geld besteed aan materiële zaken. 
Voorbeelden zijn huizen, huisinrichting, auto’s en kleding. Kempe (2007) vult aan dat er 
door de toegenomen welvaart behoeftes werden gecreëerd die er voorheen niet waren. Dit 
bracht problemen met zich mee omdat Urkers moeite ondervonden in het omgaan met deze 
plotselinge toegenomen welvaart. Een mogelijk gevolg is dat spanningen door een 
plotselinge toegenomen welvaart werden geventileerd in het drinken van veel alcohol. Door 
de week kon spanning worden opgebouwd wat in het weekend werd geventileerd. Dit 
onderscheid kan gemaakt worden omdat mannen en jongens door de week op zee waren 
en in het weekend aan wal. Eenmaal aan wal kon men veel geld uitgeven dat door de 
goede vangst was verdiend. Vooral de jeugd gaf in deze tijd veel geld uit aan materiële 
zaken en vertier in het uitgaansleven. Deze erfenis van de jaren zestig heeft wellicht invloed 
uitgeoefend op het gedogen van veel alcohol door de hedendaagse jeugd. Volgens Kempe 
(2007) wordt het drinken van veel alcohol door de hedendaagse jeugd gedoogd zolang zij 
zondag maar in de kerk zitten en er qua uiterlijk goed uitzien. Zolang dit het geval is zullen 
ouders uitschieters op het gebied van drank tolereren. Maar als jongeren uitschieters 
mogen maken rijst de vraag of alle jongeren veel alcohol drinken en in hoeverre het gebruik 
van drugs wordt getolereerd. 
 

2.5.2 Invloed van statuscompetitieve- en gemeenschapsaspiraties op afwijkend 
gedrag 
Kempe (2007) laat in haar onderzoek zien dat niet alle jongeren veel alcohol drinken. 
Kempe heeft in haar onderzoek een aantal jongeren geïnterviewd over o.a. hun 
uitgaansleven. Een aantal van deze jongeren geeft aan dat ze in het uitgaansleven niet 
drinken om dronken te worden. Zij gaan naar één van de zes reguliere barretjes op Urk om 
daar samen met vrienden een leuke avond door te brengen. Binnen deze groep vrienden is 
het niet nodig om dronken te worden en wordt alcohol meer voor de gezelligheid gedronken. 
Maar het is onder geïnterviewde jongeren bekend dat er ook jongeren zijn die veel alcohol 
drinken en/of drugs gebruiken. Door een hoeveelheid alcohol en/of drugs vertonen deze 
jongeren grensoverschrijdend gedrag wat zich uit in verkeersovertredingen en ander 
buitensporig gedrag. Een mogelijke verklaring voor dit gedrag is dat deze jongeren 
competitief gedrag vertonen en daardoor veel alcohol drinken. Dit wordt onderbouwd door 
interviews met sleutelfiguren waaruit blijkt dat er op Urk zeker jongeren zijn die 
materialistisch en competitief zijn ingesteld. Deze instelling uit zich bijvoorbeeld in het 
aanschaffen van nieuwe scooters en merkkleding. In het opvoeren van deze scooters gaat 
het erom wie het snelste kan en in het uitgaansleven gaat het erom wie het meeste kan 
drinken. Hieruit rijst het vermoeden dat jongeren die statuscompetitief gedrag vertonen ook 
met elkaar omgaan. Binnen een groep vrienden waarin veel onderlinge competitie plaats 
vindt zal men zich dan ook niet laten kennen. Het is mogelijk dat deze jongeren in het 
uitgaansleven eerder de illegale barretjes bezoeken dan de reguliere barretjes. Illegale 
barretjes hanteren namelijk geen reguliere sluitingstijden en zijn daardoor aantrekkelijk.  
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Maar waarschijnlijk zijn de illegale barretjes ook aantrekkelijk omdat er weinig sociale 
controle aanwezig is. Hierdoor is het mogelijk dat competitief ingestelde jongeren in deze 
illegale barretjes veel alcohol drinken en eventueel drugs gebruiken. Een aanwijzing voor dit 
vermoeden kan in het onderzoek van Kempe worden gevonden. Zij geeft aan dat jongeren 
het gebruik van drugs verbergen omdat het gebruik ervan op Urk niet wordt gedoogd. 
Volgens Kempe is op Urk een sterke mate van sociale controle aanwezig binnen familie, 
vrienden en kennissen. Door deze sociale controle worden problemen gesignaleerd en 
aangegeven. Een voorbeeld is dat ouders elkaar aanspreken als zij vermoeden dat 
jongeren cocaïne gebruiken. Onduidelijk is echter wat voor stappen worden ondernomen na 
het signaleren van drugsgebruik. Wel komt duidelijk naar voren dat het stelselmatig 
schenden van ongeschreven regels consequenties kan hebben voor een persoon. Door 
geroddel is er namelijk een kans dat iemand buiten zijn/haar familie of een groep van 
vrienden komt te vallen. Het is dan ook niet vreemd dat het drugsgebruik meer verborgen 
wordt gehouden. De kans is groot dat het gebruik van drugs meer plaats zal vinden in een 
omgeving waarin weinig sociale controle aanwezig zal zijn. Om deze reden zullen de 
illegale barretjes ook meer geschikt zijn voor drugsgebruik dan de legale barretjes.  

Uit bovenstaande wordt duidelijk dat de aanwezige sociale controle leidt tot gedrag 
dat binnen familieverband en een groep van vrienden en kennissen gewenst is. Dit 
gewenste gedrag bestaat uit ongeschreven regels of sociale normen die gelden binnen de 
cultuur van Urk. Zo behoort de jeugd op zondag in de kerk te zitten, wordt het drinken van 
alcohol onder jongeren tot een bepaalde mate gedoogd, behoren jongeren zich goed te 
gedragen als zij gaan trouwen en wordt het gebruik van drugs niet gedoogd. Het is mogelijk 
dat jongeren die niet veel waarde hechten aan sociale normen een lager normbesef 
hanteren. Deze jongeren hechten wellicht meer waarde aan statuscompetitieve aspiraties 
die bestaan uit het nastreven van de nieuwste scooters, gadgets en de laatste mode. 
Statuscompetitief gedrag uit zich mogelijk op het gebied van opgevoerde scooters en veel 
alcoholgebruik. Door veel alcoholgebruik zullen deze jongeren in het uitgaansleven en in het 
verkeer meer afwijkend gedrag vertonen. Aan de andere kant is het mogelijk dat meer 
gemeenschapsgeoriënteerde jongeren een hoger normbesef hanteren. Uit de Dual mode 
theorie van De Vos (2003, 2004) kan worden opgemaakt dat gemeenschapsgeoriënteerde 
jongeren een groter belang hechten aan een goede samenleving en aan het onderhouden 
van persoonlijke contacten. Deze jongeren vertrouwen en rekenen op vrienden en familie 
zonder dat daar iets tegenover hoeft te staan. Uit dit gegeven worden vanuit de Dual mode 
theorie de volgende hypothesen gegeven.  
 
1. Hoe meer statuscompetitieve aspiraties jongeren nastreven, hoe meer alcoholgebruik. 
 
2. Hoe meer gemeenschapsaspiraties jongeren nastreven, hoe minder alcoholgebruik. 
 
3. Hoe meer statuscompetitieve aspiraties jongeren nastreven, hoe lager het normbesef.  
 
4. Hoe meer gemeenschapsaspiraties jongeren nastreven, hoe hoger het normbesef.  
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Genoemde hypothesen worden in onderstaande figuur weergegeven.  
 
Figuur 2.  Model 1      Model 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.3 Invloed van Opvoeding op afwijkend gedrag 
In dit onderzoek wordt gekeken in welke mate opvoeding invloed heeft op afwijkend gedrag 
van Urker jongeren. Om dit uit te werken worden eerst kenmerken van de opvoeding op Urk 
beschreven. In Kempe (2007) haar onderzoek komt naar voren dat de opvoeding op Urk 
gekenmerkt wordt door een opvoeding met weinig regels, veel vrijheid, gezelligheid, 
gemakzucht en vanzelfsprekendheid. Volgens interviews met sleutelfiguren draagt moeder 
in deze vrije opvoeding een groot gedeelte van de zorg. Gezien een gemiddelde 
gezinsgrootte van 3.6 kinderen is dat een hele opgave. Om deze last te verlichten kan er 
worden teruggevallen op grootouders en verdere familie. Ook grotere broers en zussen 
worden in de opvoeding betrokken. De rol van vader is volgens Kempe (2007) om voor een 
inkomen te zorgen. Hij biedt verder weinig ondersteuning in de opvoeding maar komt meer 
in beeld als de kinderen in de puberteit komen. In de puberteit hanteert vader verbodsregels 
om grenzen aan te geven. Het is echter onduidelijk of deze aanpak effectief is in het 
tegengaan van afwijkend gedrag.  
 In Kempe haar onderzoek en uit interviews met sleutelfiguren komt naar voren dat 
ouders moeite ondervinden in het aangeven van grenzen. Een verklaring hiervoor kan in 
interviews met sleutelfiguren worden gevonden. Hieruit blijkt dat hedendaagse ouders zelf 
zijn opgevoed in tijden waarin het met de economie erg goed ging. In deze tijd werd veel 
geld besteed aan de laatste rages en trends en maakten Urkers zich niet druk over 
opvoedingsproblemen. In de opvoeding werd weinig tijd besteed aan regels en grenzen. 
Door deze instelling hebben ouders van tegenwoordig echter weinig regels en grenzen 
meegekregen die zij op hun kinderen kunnen overbrengen en toepassen. Kempe (2007) 
bevestigt dit gegeven en geeft aan dat het uiterlijk en het voldoen aan sociale normen in de 
hedendaagse opvoeding meer aandacht krijgen dan persoonlijke emotionele aandacht 
binnen het gezin. Het is voor ouders belangrijk dat hun kinderen netjes gekleed zijn en op 
zondag in de kerk zitten.  
 Volgens Kempe brengen jongeren echter veel tijd buitenshuis door en krijgen zij weinig 
ondersteuning in het nemen van ‘de hobbels’ in hun leven. Kempe geeft aan dat over 
onderwerpen als seksualiteit, drank en drugs binnen een domein van familie en gezin 
weinig wordt gesproken.  
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Op Urk wordt volgens Kempe in de opvoeding meer aandacht besteed aan het beeld naar 
buiten toe dan aan persoonlijke emotionele ondersteuning en begeleiding. Om aan de 
aanwezige sociale normen te voldoen worden problemen zoveel mogelijk binnen 
familieverband en/of gezin gehouden. Het is echter onduidelijk of deze problemen binnen 
familieverband worden opgelost of dat problemen meer verborgen worden gehouden. Het is 
echter mogelijk dat het verbergen van problemen en niet inschakelen van professionele 
organisaties bijdraagt aan het drinken van veel alcohol. Jongeren die problemen hebben en 
veel tijd doorbrengen buiten een domein van gezin en familie zullen wellicht meer risico 
lopen. Uit interviews met sleutelfiguren komt naar voren dat jongeren elkaar beïnvloeden. 
Deze beïnvloeding uit zich bijvoorbeeld in het nastreven van het hebben van de nieuwste 
scooters en merkkleding. Het is mogelijk dat deze beïnvloeding resulteert in het drinken van 
veel alcohol. Eenmaal onder vrienden die veel drinken zal men zich niet laten kennen. 
Mogelijk hanteren deze jongeren eveneens een lager normbesef omdat zij eerder normen 
hanteren die gelden binnen een vriendengroep. Op basis van deze overwegingen kunnen 
de volgende verwachtingen worden geformuleerd.  
 
5. Hoe meer emotionele ondersteuning binnen een gezin, hoe minder alcoholgebruik.  
 
6. Hoe meer emotionele ondersteuning binnen een gezin, hoe hoger het normbesef.  
 
7. Hoe hoger de mate van gezinsprivacy, hoe meer alcoholgebruik  
 
8.   Hoe hoger de mate van gezinsprivacy, hoe lager het normbesef. 
 
9. Hoe hoger de mate van beïnvloeding van gedrag door vrienden, hoe meer 

alcoholgebruik.  
 
10.  Hoe hoger de mate van beïnvloeding van gedrag door vrienden, hoe lager het 

normbesef.  
 
Bovenstaande hypothesen worden in onderstaande figuur weergegeven.  
 
 
Figuur 3.         Model 3.                       Model 4.  
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2.5.4 Invloed van religie op afwijkend gedrag 
Aanwijzingen uit interviews met sleutelfiguren en het onderzoek van Kempe wijzen op een 
dubbele moraal op Urk. Deze dubbele moraal bestaat volgens Kempe (2007) en interviews 
met sleutelfiguren uit een tegenstelling tussen de leer op zondag en het leven door de 
week. De zondag is geheel gewijd aan de leer van de kerk en door de week is er een 
bepaald gedogen van alcoholgebruik en het nastreven van de laatste rages en trends.  

Op Urk zijn veel kerkgenootschappen aanwezig die volgens Kempe onderverdeeld 
kunnen worden onder een progressief of conservatief kerkgenootschap (zie bijlage 6, blz. 
101). Een kerkgenootschap uit de progressieve hoek is bijvoorbeeld ‘Evangelische 
Gemeente’. Een kerkgenootschap uit de conservatieve hoek is bijvoorbeeld ‘Oud 
Gereformeerde Gemeenten’ in Nederland. Het onderscheid tussen progressief en 
conservatief loopt volgens Kempe (2007) als een rode draad door de bevolking van Urk. 
Volgens Kempe onderscheiden conservatieven en progressieven zich in de leer van de 
kerk, uiterlijk, onderwijs en in de opvoeding. Conservatieven onderscheiden zich door meer 
naar de letter van de Bijbel te leven. Kinderen uit de conservatieve hoek gaan naar 
reformatorische scholen en in de opvoeding wordt veel waarde gehecht aan religieuze 
normen en waarden. Progressieven onderscheiden zich door meer vrijheid en minder 
regels. In de ‘lichte’ kerken wordt een minder strenge leer gepredikt. Kinderen uit de 
progressieve hoek gaan naar christelijke scholen en streven ouders een opvoeding na met 
meer vrijheid.  

Het is mogelijk dat religieuze waarden vanuit het geloof en in de opvoeding veel 
spanningen met zich meebrengen. Deze religieuze waarden bestaan uit geboden en 
verboden die vanuit het geloof worden meegegeven. Het is vanuit deze redenering mogelijk 
dat jongeren uit de conservatieve hoek over een hoog normbesef beschikken maar veel 
alcohol drinken om spanningen te ventileren. Het is aan de andere kant mogelijk dat een 
grote scheiding tussen de leer en het dagelijkse leven ertoe bijdraagt dat religieuze waarden 
vanuit de kerk niet worden nageleefd. Het is daarom mogelijk dat jongeren die leer en leven 
meer gescheiden houden wellicht meer afwijkend gedrag zullen vertonen. Dit afwijkend 
gedrag uit zich in alcoholgebruik en een laag normbesef. Op basis van deze overwegingen 
kunnen de volgende verwachtingen worden geformuleerd.  
 
11. Hoe orthodoxer, hoe meer alcoholgebruik. 
 
12.  Hoe orthodoxer, hoe hoger het normbesef. 
 
13.  Hoe meer religieuze waarden worden nagestreefd, hoe minder 

alcoholgebruik.  
 
14. Hoe meer religieuze waarden worden nagestreefd, hoe hoger het 

normbesef. 
 
 
Bovenstaande hypothesen worden in figuur 4 weergegeven.  
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Figuur 4.  Model 5       Model 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.5 Onderzoeksmodel en samenvatting van indicatoren 
Om een overzichtelijk beeld te geven van alle hypothesen wordt in figuur 5 een 
onderzoeksmodel gepresenteerd. Als afsluiting van dit hoofdstuk wordt een samenvatting 
gegeven van alle indicatoren.  
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Figuur 5. Onderzoeksmodel 
 

 
Onafhankelijke variabelen     Indicatoren Urker cultuur   Indicator afwijkend gedrag

       
 
 
 
 
                                           
 

                           +        +        – 
               
              + 
                                                                                               
 
               –       +        – 
                                                                                                             
 
                                                                                                                
 
 
                                                                                                                       
 

Controle variabelen  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                    

Emotionele 
ondersteuning ( – +) 

Gezinsprivacy ( – +) 
 

 
Onafhankelijke variabelen                    Indicatoren Urker cultuur                 Indicator afwijkend gedrag 
 

 
 
 
                                           
 
 
                                                                                                            –        –       + 
              
             – 
                                                                                              
 
              +        +       + 
         
 
                  
 
 
 

    
    Controlevariabelen 

 

Statuscompetitieve 
aspiraties ( – +) 

Gemeenschaps 
aspiraties ( – +) 

Statuscompetitieve 
aspiraties ( – +) 

Gemeenschaps 
aspiraties ( – +)                

Normbesef  
( – +) 

Beïnvloeding van 
gedrag door anderen Alcoholgebruik  

 ( – +) ( – +) 

Emotionele 
ondersteuning ( – +) 

Gezinsprivacy ( – +) 
 

Beïnvloeding van 
gedrag door anderen  
( – +) 

Religieuze waarden 
( –  +) 

Orthodox  
(progressief – 
conservatief)  

Religieuze waarden 
( –  +) 

Orthodox  
(progressief – 
conservatief)  

Sekse    (vrouw – man)   

Opleiding ( – +)   

Sekse    (vrouw – man)   

Opleiding (  26 )   – +



De cultuur van Urk en de Urker jongeren   
_________________________________________________________________________________________________ 

Samenvatting van indicatoren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Indicatoren voor afwijkend gedrag. 
 
Normbesef  
Een besef van gedrag dat afwijkt van normen die nodig zijn om waarden te bereiken. 
 
Alcoholgebruik  
Een indicator voor de mate waarin alcohol wordt gedronken. 

Indicatoren die mogelijk invloed uitoefenen op afwijkend gedrag. 
 
Gemeenschapsaspiraties  
Een belang hechten aan het hebben van goede relaties met anderen, ‘Helping the world become a better 
place’ en een belang hechten aan persoonlijke groei. 
 
Statuscompetitieve aspiraties  
Een belang hechten aan financieel succes, imago en het bijhouden van de laatste modetrends.  
 
Emotionele ondersteuning  
Een indicator voor de mate waarin emotionele ondersteuning binnen het gezin wordt geboden. 
 
Gezinsprivacy  
Mate waarin problemen zoveel mogelijk binnen familieverband of gezin worden gehouden.  
 
Orthodoxie 
Een mate waarin wordt vastgehouden aan de traditie van een religieuze stroming. In dit onderzoek wordt 
een onderscheid gemaakt tussen progressieven en conservatieven. Progressieven zijn minder streng in de 
leer en streven meer vrijheid en minder regels na. Conservatieven zijn streng in de leer en leven meer naar 
de letter van de Bijbel. 
 
Religieuze waarden 
Geboden en verboden die vanuit een geloof worden meegegeven. 
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H3 Methode 
 

3.1 Inleiding  
In dit hoofdstuk wordt de methode van onderzoek uiteengezet. Als eerste wordt in paragraaf 
3.2 een beschrijving gegeven van hoe de data zijn verzameld. In paragraaf 3.3 worden 
meetinstrumenten behandeld. In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe meetinstrumenten zijn 
samengesteld en wat ze meten. Na een beschrijving van alle meetinstrumenten wordt in 
paragraaf 3.4 de methode van dataverwerking beschreven. Hierin wordt uitgelegd hoe met 
onvolkomendheden in de data is omgegaan.  
 Tenslotte worden in paragraaf 3.5 methoden van analyse beschreven. Hierin wordt 
uitgelegd wat voor soort analyses in dit onderzoek worden uitgevoerd.  
 

3.2 Dataverzameling 
De gebruikte data betreffen in dit onderzoek Urker jongeren in de leeftijd van 16 t/m 21 jaar. 
Voor een leeftijdsgrens van 16 jaar is gekozen omdat jongeren vanaf 16 jaar over een beter 
concentratievermogen beschikken om de vragenlijst af te maken. In Nederland wordt 
iemand vanaf 21 als een volwassen persoon beschouwd die zelfstandig, zonder hulp van 
anderen, kan handelen. Vandaar dat in dit onderzoek voor een leeftijdsgrens tot 21 jaar is 
gekozen.  

De respondenten zijn in dit onderzoek door een a-selecte steekproef van 500 
jongeren (16 – 21) uit het bevolkingsregister van de gemeente Urk getrokken. Deze 
respondenten hebben per post een pakket van twee aankondigingsbrieven, een 
retourenvelop en de vragenlijst ontvangen. De aankondigingsbrieven hadden het doel om 
de respons te vergroten. Een eerste aankondigingsbrief is door de Rijksuniversiteit 
Groningen opgesteld. In deze brief werd het onderzoek toegelicht en gewezen op het 
vertrouwelijk en anoniem behandelen van gegevens. Een andere aankondigingsbrief is door 
de gemeente opgesteld om te wijzen op het nut en belang van het onderzoek. Tenslotte 
stond op de retourenvelop ‘vertrouwelijk’ om nogmaals te wijzen op het anoniem 
behandelen van gegevens.  

Op 14 juni 2007 zijn 500 vragenlijsten verstuurd. Daarna zijn op 20, 21 en 22 juni 
2007 vrijwilligers langs de deuren gegaan om de vragenlijsten op te halen. De respondenten 
konden hun vragenlijst in een enveloppe met de aanduiding ‘vertrouwelijk’ aan de 
vrijwilligers afgeven. Om de non-respons te verkleinen werd bij respondenten die voor het 
tweede bezoek niet thuis waren een briefje in de brievenbus gestopt. Op dit briefje stond dat 
de respondenten de vragenlijst alsnog op het gemeentehuis van Urk konden inleveren. 
Dankzij deze aanpak zijn in totaal 195 vragenlijsten opgehaald. Deze 195 vragenlijsten zijn 
door het onderzoeksbureau Gammadata en Consult te Groningen gereed gemaakt voor 
analyse. Een overzicht van de respons wordt in tabel 1 weergegeven. In tabel 2 wordt een 
verdeling naar geslacht weergegeven. 

 
Tabel 1: Respons steekproef 

 a-selecte steekproef 
uit de G.B.A  

Respons 
 

Respons in % 
 

Jongeren 16 t/m 21 jaar 500 195 39% 
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Tabel 2: Verdeling naar geslacht 
Urkers: 16 – 21 jaar Frequentie Percentage 
Vrouw 111 57% 
Man 84 43% 
Totaal  195 100% 

3.3 Schaalconstructie en meetinstrumenten  
In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe meetinstrumenten zijn samengesteld en wat ze 
meten. Een meetinstrument bestaat uit een aantal stellingen. Deze stellingen behoren 
eenzelfde fenomeen te meten. Een meetinstrument als normbesef bestaat bijvoorbeeld uit 
16 stellingen. Om deze meetinstrumenten samen te stellen is in deze scriptie een driedelig 
stappenschema toegepast. Dit stappenschema is toegepast met het doel om op een 
zorgvuldige manier meetinstrumenten samen te stellen. In bijlage 6 is een uitgebreide versie 
van dit stappenschema te vinden. In een eerste stap is voor elk meetinstrument gekeken 
naar de richting van de stellingen. Het is namelijk belangrijk dat alle stellingen in dezelfde 
richting lopen. Stellingen die negatief of positief zijn gesteld in vergelijking met andere 
stellingen worden gehercodeerd. Op deze manier lopen alle stellingen in dezelfde richting. 
In een tweede stap is een factoranalyse uitgevoerd. Deze factoranalyse heeft als doel om te 
kijken of alle stellingen wel datgene meten wat we willen meten. In het uitvoeren van deze 
analyse is gekozen voor een principale componentenanalyse zonder te roteren. In deze 
principale componentenanalyse is gekeken of er één dimensie (factor) is die zich 
onderscheidt met een ‘eigenwaarde’ > 1. Dat wil zeggen dat er één dimensie (factor) is 
waarop de items (stellingen) laden. Een gehanteerde vuistregel in deze analyse is dat 
correlaties tussen oorspronkelijke items (stellingen) en latente variabelen (factoren) 
minstens 0,40 moeten zijn. Items die lager correleren worden weggelaten. In een derde stap 
is gekeken naar de betrouwbaarheid van de meetinstrumenten. Om de betrouwbaarheid 
van een meetinstrument te meten is een betrouwbaarheidsanalyse uitgevoerd. In deze 
betrouwbaarheidsanalyse wordt de betrouwbaarheid gemeten aan de hand van de variantie 
die toewijsbaar is aan of verklaard wordt door de ware score van de latente variabele. De 
latente variabele kan worden gedefinieerd als de onderliggende oorzaak of bron van de 
scores op de items. De Alpha wordt in deze test doorgaans gedefinieerd als de proportie 
van de totale variantie van een schaal die toewijsbaar is aan een gemeenschappelijke bron 
of factor. Om te bepalen of een schaal betrouwbaar is, zijn er enkele (vuist)regels 
opgesteld: 
 
> 0.8   Een zeer goede schaal. 
0.7-0.8   Acceptabele schaal. 
< 0.7 Geen goede schaal. Mogelijk voldoende, indien dit theoretisch kan 

worden onderbouwd. 
 
Door in het softwareprogramma SPSS de optie aan te vinken ‘scale if item deleted’, kan er 
in de output worden gekeken of de betrouwbaarheid van de schaal groter kan worden door 
een item (stelling) weg te laten. Onder de voorwaarde dat een meetinstrument voldoet aan 
bovenstaande vuistregels kan vervolgens een meetinstrument worden samengesteld. 
Uitwerkingen van meetinstrumenten zijn in bijlage 6 te vinden. Hieronder wordt een 
beschrijving gegeven van meetinstrumenten die in deze scriptie worden toegepast.  

 29 



De cultuur van Urk en de Urker jongeren   
_________________________________________________________________________________________________ 

Statuscompetitieve en gemeenschapsaspiraties.  
De stellingen die in het onderzoek zijn toegepast om statuscompetitief- en 
gemeenschapsaspiraties te meten zijn afkomstig van Kasser en Ryan (1993, 1996, 2001). 
Deze stellingen zijn voor het onderzoek naar de cultuur van Urk aangepast. Het doel van 
deze stellingen is om te onderzoeken in hoeverre respondenten statuscompetitieve en 
gemeenschapsaspiraties nastreven. Een voorbeeld van een stelling voor statuscompetitieve 
aspiraties is: ‘Een groot en duur huis hebben.’ Een voorbeeld van een stelling voor 
gemeenschapsaspiraties is: ‘ Veel vrienden hebben waar je op kunt rekenen.’ Voor de 
stellingen is een Likert schaal toegepast van 1 (helemaal mee eens) t/m 5 (helemaal niet 
mee eens). Na een factor- en betrouwbaarheidsanalyse bestaat het meetinstrument 
gemeenschapsaspiraties uit zes stellingen met een betrouwbaarheid van 0.69. Het 
meetinstrument statuscompetitieve aspiraties bestaat na een factor- en 
betrouwbaarheidsanalyse uit zeven stellingen met een betrouwbaarheid van 0.81.  
 

Emotionele ondersteuning. 
Stellingen die zijn toegepast om emotionele ondersteuning te meten zijn afkomstig van 
Kurdek, L.A.(1993). Deze stellingen zijn voor het onderzoek naar de cultuur van Urk 
aangepast. Het doel van deze stellingen is om te meten in hoeverre jongeren thuis 
ondersteuning krijgen bij emotionele problemen. Een voorbeeld van een stelling voor 
emotionele ondersteuning is: ‘iemand uit ons gezin helpt me met mijn persoonlijke 
problemen.’ Voor deze stellingen is een Likert schaal toegepast van 1 (helemaal mee eens) 
t/m 5 (helemaal niet mee eens). Na een factor- en betrouwbaarheidsanalyse bestaat het 
meetinstrument emotionele ondersteuning uit vier stellingen met een betrouwbaarheid van 
0.89.  
 

Gezinsprivacy  
Door Jannine Kempe is een aantal stellingen opgesteld om de mate van gezinsprivacy 
binnen het gezin te meten. Deze stellingen zijn speciaal voor het onderzoek opgesteld. Het 
doel is namelijk om te onderzoeken in hoeverre problemen binnen het domein van het gezin 
worden gehouden. Een voorbeeld is: ‘Problemen in het gezin moeten binnen het gezin 
blijven.’ Aan de andere kant is het mogelijk dat Urkers aan anderen hulp en advies vragen. 
Hierdoor is het mogelijk om te meten in hoeverre Urkers elkaar onderling bijstaan. Dit zou 
kunnen wijzen op meer gemeenschap. Een voorbeeld is: ‘Ik zou mijn vrienden om hulp 
vragen wanneer er binnen ons gezin problemen zijn.’ Voor deze stellingen is een Likert 
schaal toegepast van 1 (helemaal mee eens) t/m 5 (helemaal niet mee eens). Na een 
factor- en betrouwbaarheidsanalyse bestaat het meetinstrument gezinsprivacy uit zes 
stellingen met een betrouwbaarheid van 0.63.  
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Religieuze waarden 
Om te meten in hoeverre respondenten religieuze waarden nastreven zijn in dit onderzoek 
stellingen toegepast van Janse (1985). Deze stellingen zijn voor het onderzoek naar de 
cultuur van Urk aangepast. Een voorbeeld van een stelling voor religieuze waarden is: ‘Als 
je christelijke principes hebt, moet je je er ook aan houden.’ Voor deze stellingen is een 
Likert schaal toegepast van 1 (helemaal mee eens) t/m 5 (helemaal niet mee eens). Na een 
factor- en betrouwbaarheidsanalyse bestaat het meetinstrument religieuze waarden uit 
zeven stellingen met een betrouwbaarheid van 0.84.  
 

Beïnvloeding van gedrag door anderen. 
Door Jannine Kempe is een aantal stellingen opgesteld om de beïnvloeding van gedrag te 
meten. Deze stellingen zijn speciaal voor het onderzoek opgesteld. Het doel van deze 
stellingen is om te meten in hoeverre jongeren zich laten beïnvloeden door anderen. Een 
voorbeeld van een stelling voor beïnvloeding van gedrag: ‘Ik pas mijn mening doorgaans 
aan de mening van mijn vrienden aan.’ Voor deze stellingen is een Likert schaal toegepast 
van 1 (helemaal mee eens) t/m 5 (helemaal niet mee eens). Na een factor- en 
betrouwbaarheidsanalyse bestaat het meetinstrument beïnvloeding van gedrag uit vier 
stellingen met een betrouwbaarheid van 0.77. 
 

Opleidingsniveau onder jongeren (controle variabele). 
Het niveau van een opleiding wordt in deze scriptie als controlevariabele toegepast. In de 
vragenlijst is aan jongeren gevraagd wat voor opleiding zij volgen. Om het opleidingsniveau 
te meten zijn negen typen opleidingen toegepast die van laag naar hoog zijn gerangschikt. 
Deze meetschaal bestaat uit opleidingen van 1 praktijkonderwijs tot 9 WO. 
 

Orthodoxie  
Orthodoxie is een samengestelde variabele die bestaat uit twee categorieën. Deze 
categorieën bestaan uit: progressief en conservatief. Onder progressief en conservatief valt 
een aantal kerkgenootschappen. In bijlage 6 is een geheel overzicht te vinden van welke 
kerkgenootschappen onder progressief of conservatief vallen. Deze onderverdeling is door 
Jannine Kempe opgesteld en is alleen voor Urk van toepassing.  
 

Normbesef 
Stellingen om normbesef te meten zijn gebaseerd op stellingen uit the World Values Survey 
en het uit het Sociale Cohesie onderzoek. Deze stellingen zijn voor het onderzoek naar de 
cultuur van Urk aangepast. Het doel is om te meten in hoeverre respondenten 
overschrijdingen van morele normen afkeuren. Een voorbeeld van een stelling voor 
normbesef is: ‘Iemand die liegt omdat het in zijn eigen financiële voordeel is.’ Voor deze 
stellingen is een Likert schaal toegepast van 1 (altijd goed te keuren) t/m 5 (nooit goed te 
keuren). Na een factor- en betrouwbaarheidsanalyse bestaat het meetinstrument normbesef 
uit 16 stellingen met een betrouwbaarheid van 0.90.  
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Alcoholgebruik  
De variabele alcoholgebruik is een samengestelde variabele die berust op twee vragen. In 
een eerste vraag wordt aan respondenten gevraagd hoeveel glazen alcohol zij gemiddeld 
op een avond drinken. Voor deze vraag zijn drie categorieën gebruikt die bestaan uit 1-4, 5-
9 en 10 of meer glazen. In een tweede vraag is aan respondenten gevraagd hoe vaak ze in 
de afgelopen weken alcohol hebben gedronken. Dit is een open vraag waarop 
respondenten zelf kunnen invullen hoe vaak zij alcohol hebben gedronken. Beide vragen 
zijn in aantallen oplopend, waardoor het mogelijk is om deze beide variabelen met elkaar te 
vermenigvuldigen. In bijlage 8 is te zien hoe deze variabele is samengesteld.  

De variabele heeft een oplopende schaal naar de mate van alcoholgebruik. In 
bijlage 8 is in figuur 8 te zien dat de variabele erg scheef is verdeeld. Dit betekent dat veel 
respondenten minder vaak en per keer minder alcohol drinken. Deze scheve verdeling kan 
als afhankelijke variabele in een regressieanalyse voor problemen zorgen. Er is daarom 
gekozen om de verdeling van de variabele door de volgende formule te bewerken: Xj=log 
Xj. Door deze bewerking is de verdeling van alcoholgebruik minder scheef en daarom meer 
geschikt voor analyses. Tot slot is de verdeling op hele getallen afgerond. Hierdoor ontstaat 
een oplopende schaal van 1 tot 4.  
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van meetinstrumenten die in dit 
onderzoek worden toegepast.  
 
Tabel 3: Overzicht van meetinstrumenten. 

 

Meetinstrumenten Aantal  
stellingen 

Cronbach’s  
Alpha  

Richting  Bladzijde 
uitwerking 

Indicatoren afwijkend gedrag     
Normbesef  16 0.90 rekkelijk 1 – 5 kritisch  69 
Alcoholgebruik  1  –  weinig 1 – 4 veel  105 
     
Indicatoren Urker cultuur      
Gemeenschapsaspiraties  6 0.69 weinig 1 – 5 veel  65 
Statuscompetitieve aspiraties  7 0.81 weinig 1 – 5 veel  68 
     
Onafhankelijke variabelen     
Beïnvloeding van gedrag door 
anderen.  

4 0.77 weinig 1 – 5 veel 83 

Emotionele ondersteuning binnen 
het gezin.  

4 0.89 weinig 1 – 5 veel 86 

Privacy binnen het gezin 6 0.63 veel 1 – 5 weinig 78 
Religieuze waarden  7 0.84 weinig 1 – 5 veel  95 
Orthodoxie  1  – progressief -conservatief 97 
     
Controlevariabelen     
Sekse  1  –  vrouw –  man - 
Opleiding 1  – Prakt. ondw.  1 – 9 WO  - 
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3.4 Dataverwerking 
Voordat analyses worden uitgevoerd is het belangrijk om te kijken naar de data. Als eerste 
worden in paragraaf 3.4.1 missende waarden behandeld. Hierna wordt in paragraaf 3.4.2 
ingegaan op uitbijters.  
 

3.4.1 Missende waarden  
Missende waarden ontstaan door verschillende oorzaken. Respondenten hebben vragen 
over het hoofd gezien of andere redenen om de vragen niet in te vullen. Deze missende 
waarden moeten bekeken worden omdat zij niet kunnen worden meegenomen in de 
analyses. Om inzicht te krijgen in het aantal missende waarden is in het programma SPSS 
voor elk meetinstrument gekeken naar het aantal missende waarden. Om een zo hoog 
mogelijk aantal respondenten te behouden zijn de volgende criteria toegepast: 
 
Aantal missende waarden > 2    Moet worden verwijderd (Listwise in  
     analyses) 
Aantal missende waarden   2    Substitutie (per item) door het gemiddelde  
 
Voor respondenten die minder dan twee stellingen niet hebben beantwoord is een correctie 
uitgevoerd. Deze correctie bestaat uit het vervangen van missende waarden door het 
gemiddelde van de andere respondenten. Respondenten die meer dan > 2 stellingen niet 
hebben beantwoord worden in verdere analyses door de optie ‘listwise deletion’ 
weggelaten. Het is echter ook mogelijk om respondenten uit het databestand te verwijderen. 
Deze optie kan alleen worden toegepast als respondenten minder dan 50% van alle vragen 
hebben beantwoord. Dit komt echter in de data niet voor waardoor het niet nodig is om 
respondenten uit de datafile te verwijderen. In bijlage 5 worden de uitwerkingen voor alle 
meetinstrumenten toegelicht. 
 

3.4.2 Uitbijters.  
Uitbijters zijn grote afwijkingen van bijvoorbeeld een gemiddelde en kunnen zorgen voor 
een vertekening in de uiteindelijke resultaten. Het is daarom belangrijk om te controleren op 
uitbijters. Door middel van boxplots is het mogelijk om meer inzicht te krijgen in het 
voorkomen van uitbijters. Een boxplot geeft aan hoe de distributie van somscores zijn 
verdeeld. In bijlage 9 (blz. 114) worden boxplots voor zowel onafhankelijke als voor 
afhankelijke variabelen gepresenteerd. Uit deze boxplots valt af te leiden dat de variabelen 
bij benadering normaal zijn verdeeld. Verder kan bij een normale verdeling worden verwacht 
dat 5% van de observaties uit uitbijters bestaan. Deze uitbijters zijn meer dan twee 
standaarddeviaties verwijderd van het gemiddelde. Een ander punt is dat uitbijters in dit 
onderzoek interessant zijn. Er is daarom is in dit onderzoek gekozen om de uitbijters niet te 
behandelen. Dit betekent dat de uitbijters niet uit de data zijn gehaald.  
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3.5 Analyses 
Om de onderzoeksvraag en daaruit voortkomende hypothesen te beantwoorden wordt een 
aantal analyses uitgevoerd. Deze analyses bestaan uit een correlatiematrix, kruistabellen en 
regressieanalyses. Een correlatiematrix wordt toegepast om door middel van correlaties 
mogelijke verbanden tussen variabelen vast te stellen.  

In dit onderzoek worden een paar kruistabellen gepresenteerd om meer visueel 
inzicht te bieden in richting en mogelijk verband tussen twee variabelen. Er is gekozen om 
alleen kruistabellen te presenteren die aansluiten bij de vraagstelling en een significant 
verband laten zien. 

Om de invloed van indicatoren uit de Urker cultuur op afwijkend gedrag te 
onderzoeken wordt een aantal regressieanalyses uitgewerkt. In een regressieanalyse wordt 
gekeken welke onafhankelijke variabelen invloed uitoefenen op de te verklaren variabele. 
De te verklaren variabele is dan de afhankelijke variabele. In totaal worden in dit onderzoek 
zes regressieanalyses uitgewerkt. Een aantal van deze regressieanalyses wordt in stappen 
uitgevoerd om de invloed van geselecteerde onafhankelijke variabelen op afhankelijke 
variabelen te onderzoeken. Door deze strategie ontstaat een beeld van welke factoren uit 
de Urker cultuur invloed uitoefenen op afwijkend gedrag van jongeren. In deze zes 
regressieanalyses worden verschillende afhankelijke variabelen toegepast. Deze 
afhankelijke variabelen bestaan uit gemeenschapsaspiraties, statuscompetitieve aspiraties, 
normbesef en alcoholgebruik. Eerst worden twee regressieanalyses uitgevoerd om de 
invloed van onafhankelijke variabelen op statuscompetitieve- en gemeenschapsaspiraties te 
onderzoeken. Statuscompetitieve- en gemeenschapsaspiraties vormen in dit onderzoek 
indicatoren van de Urker cultuur. Ondanks dat er geen hypothesen zijn opgesteld over de 
invloed van factoren uit de Urker cultuur op statuscompetitieve- en gemeenschapsaspiraties 
geven analyses wel inzicht in onderlinge invloeden. Hierna worden vier regressieanalyses 
uitgevoerd waarin normbesef en alcoholgebruik de afhankelijke variabelen vormen. 
Normbesef en alcoholgebruik zijn in dit onderzoek indicatoren van afwijkend gedrag. Voorts 
worden ook normbesef en alcoholgebruik ook onderling gerelateerd om te onderzoeken of 
zij invloed op elkaar uitoefenen.  
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H 4. Analyse  

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden analyses uitgevoerd om te onderzoeken welke factoren uit de Urker 
cultuur invloed uitoefenen op afwijkend gedrag van Urker jongeren. Als eerste wordt in 
paragraaf 4.2 een correlatiematrix gepresenteerd. Hierin worden door middel van correlaties 
mogelijke verbanden tussen variabelen weergegeven. In paragraaf 4.3 worden een aantal 
kruistabellen gepresenteerd. Deze kruistabellen geven meer visueel inzicht in de richting 
van het verband tussen twee variabelen. Tenslotte worden in paragraaf 4.4 
regressieanalyses uitgevoerd. In paragraaf 4.4.1 wordt een inleiding gegeven over de 
strategie in het uitvoeren van een aantal regressieanalyses. De assumpties voor het 
uitvoeren van regressieanalyses worden in paragraaf 4.4.2 behandeld. Hierna wordt in 
paragraaf 4.4.2 uitleg gegeven over het interpreteren van een regressieanalyse. De 
resultaten van de regressieanalyses worden in paragraaf 4.4.3 behandeld.  
 

4.2 Correlatiematrix 
In een correlatiematrix kan een eventuele samenhang tussen twee variabelen worden 
afgelezen. Een correlatie is een getal tussen -1 en 1. Dit getal geeft de sterkte van de 
samenhang aan tussen twee variabelen. Een correlatie van 0 geeft aan dat er geen 
samenhang voorkomt. Hoe meer de correlatie van 0 is verwijderd, hoe sterker het verband 
is tussen twee variabelen. Een positieve correlatie geeft aan dat hoge waarden van één 
variabele samen gaan met hoge waarden van een andere variabele. Een negatieve waarde 
geeft aan dat hoge waarden van één variabele samen gaan met lage waarden van een 
andere variabele. Door middel van een p - waarde kan worden beoordeeld of een 
samenhang tussen twee variabelen significant is. De richtlijn is dat een p-waarde kleiner 
dan 0.05 duidt op een significante samenhang tussen twee variabelen. Het is echter 
belangrijk om aan te geven dat een significante correlatie een statistische samenhang 
aangeeft tussen twee variabelen. Een significante correlatie hoeft echter nog niet te wijzen 
op een causaal verband tussen twee variabelen (bron: http://www.ethologie.nl). 
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Tabel 4: Correlatiematrix (Urker jongeren 16 t/m 21 jaar). 

p(2)<0.05 ** p(2)<0.01 

Variabelen 1. 
Norm 
besef 
 
– + 

2.  
Alc. 
gebruik 
 
– + 

5.  
Gemeen 
schap 
asp. 
– + 

6. 
Status 
asp. 
 
– + 

7.  
Gezins 
priv. 
 
+ – 

8. 
Gezin 
emo. 
 
– + 

9.  
Religie 
waard. 
 
– + 

10.  
Beïnvl. 
gedrag 
 
– + 

11.  
Opl. 
 
 
– + 

12.  
Sek.. 
 
v – m 

11.  
Orth. 
 
P – C 

1.Normbesef       – +  
 

           

2. Alcoholgebruik    
                           – + 

-.28**           

5.Gemeenschaps 
    aspiraties        – + 

.30** -.10          

6. Statusaspiraties   
                           – + 

-.28** .23* .002         

7.Gezinsprivacy  
                           + – 

.04 -.12 .13 -.004        

8. Gezin 
    Emotioneel     – + 

.10 -.16 .12 -.08 .31**       

9. Religieuze  
    waarden          – + 

.27** -.01 .23* -.08 -.15 -.14      

10. Beïnvloeding  
      gedrag          – + 

-.02 .03 .22* .04 -.21* -.19 .34**     

11. Opleiding      – + 
      jongeren   

-0,13 
 

-0,03 
 

-0,06 
 

0,06 
 

0,06 
 

-0,05 
 

-0,26** 
 

-0,19* 
 

   

12. Sekse  
            vrouw – man  -0,13 -0,24** -0,04 0,13 -0,14 -0,04 0,19* 0,10 

 
-0,04 

  

13. Orthodoxie  
       Prog. – Conser. 0,19 0,10 0,11 0,15 -0,08 -0,12 0,47** 0,19* 

 
-0,05 

 
0,21* 

 

 

4.2.1 Resultaten uit de correlatiematrix 
Uit de correlatiematrix valt op te maken dat een aantal variabelen een significante 
samenhang vertoont. Verbanden die in de correlatiematrix voorkomen, worden in tabel 5 
besproken.  
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Tabel 5. Resultaten uit de correlatiematrix 

Normbesef (– +) 
Allereerst komt in de correlatiematrix komt naar voren dat een hoog normbesef samen gaat met minder 
alcoholgebruik, minder statuscompetitieve aspiraties. Een hoog normbesef gaat tevens samen met meer 
gemeenschapsaspiraties en meer religieuze waarden.  
 
Alcoholgebruik (– +) 
In de tabel laat alcoholgebruik een samenhang zien met het nastreven van statuscompetitieve aspiraties 
en een laag normbesef. In andere woorden gaat alcoholgebruik onder jongeren samen met het 
nastreven van statuscompetitieve aspiraties en een laag normbesef.  
 
Gemeenschapsaspiraties (– +) 
Het nastreven van veel gemeenschapsaspiraties gaat samen met een hoog normbesef, nastreven van 
religieuze waarden en meer beïnvloeding van gedrag door anderen.  
 
Statuscompetitieve aspiraties (– +) 
Het nastreven van statuscompetitieve aspiraties gaat samen met een laag normbesef en veel 
alcoholgebruik.  
 
Gezinsprivacy (+ –) 
Minder privacy binnen een gezin gaat samen met meer emotionele ondersteuning en minder 
beïnvloeding van gedrag.  
 
Emotionele ondersteuning binnen het gezin (– +) 
Een mate van emotionele ondersteuning gaat samen met minder privacy binnen een gezin. Het is 
mogelijk dat minder privacy binnen een gezin meer ruimte geeft voor emotionele ondersteuning.  
 
Religieuze waarden (– +) 
Het nastreven van religieuze waarden gaat samen met een hoog normbesef, meer 
gemeenschapsaspiraties, beïnvloeding in gedrag en een lagere opleiding.  
 
Beïnvloeding van gedrag (– +) 
Een mate van beïnvloeding in gedrag door anderen gaat samen met meer gemeenschapsaspiraties, 
meer religieuze waarden, meer privacy binnen het gezin en een lagere opleiding.  
 
Opleidingsniveau van jongeren (– +) 
Uit de correlatiematrix komt naar voren dat een hoog opleidingsniveau samen gaat met minder religieuze 
waarden en minder beïnvloeding in gedrag door anderen. 
 
Sekse (vrouw – man) 
In de tabel valt op te maken dat er een samenhang bestaat tussen vrouwen en minder alcoholgebruik. 
Verder is er een samenhang tussen mannen en het nastreven van religieuze waarden. 
 
Orthodoxie (links – rechts)  
Onder de kerkgenootschappen gaan conservatieven samen met beïnvloeding van gedrag door anderen, 
nastreven van religieuze waarden. Verder bestaat er een samenhang tussen conservatieven en mannen.  
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4.3 Kruistabellen  
In dit onderzoek worden een paar kruistabellen gepresenteerd om meer visueel inzicht te 
bieden in richting en mogelijk verband tussen twee variabelen. Er is gekozen om alleen 
kruistabellen te presenteren die aansluiten bij de vraagstelling en een significant verband 
laten zien. Hieronder wordt eerst in paragraaf 4.3.1 uitleg gegeven over het interpreteren 
van een kruistabel. Daarna worden vier kruistabellen gepresenteerd.  
 

4.3.1 Interpreteren van kruistabellen 
Kruistabellen bestaan uit cellen waarin frequenties of percentages worden weergegeven. In 
een kruistabel is altijd één onafhankelijke variabele en één afhankelijke variabele aanwezig. 
De rij- en kolom variabelen zijn verdeeld over minstens twee categorieën. Voor elke kolom-
combinatie wordt onderaan steeds het totale percentage van de kolom aangegeven. In een 
kruistabel wordt nagegaan of kenmerken (niveau of categorieën) van één variabele een 
samenhang vertoont met kenmerken van een andere variabele. Deze samenhang kan door 
een Chi kwadraat toets worden vastgesteld. De richtlijn is dat een p – waarde kleiner dan 
0.05 een significante samenhang aangeeft tussen twee variabelen. Dit houdt in dat de kans 
kleiner is dan 5% dat er geen samenhang bestaat tussen de twee variabelen  
(bron:http://www.euronet.nl/users/warnar/demostatistiek/stat/kruistabellen.htm). 
 

4.3.2 Normbesef en alcoholgebruik  
Allereerst valt uit onderstaande kruistabel op te maken dat Urker jongeren met een laag 
normbesef meer en ook vaker alcohol drinken. Een Chi square test bevestigt dit gegeven. 
Uit deze test blijkt dat er een lineaire associatie bestaat tussen normbesef en alcoholgebruik 
(p<0.05).  
 
Tabel 6. Normbesef en alcoholgebruik. 

Kruistabel 
 Normbesef 

Alcoholgebruik  
1.

Weinig
2. 3.

Veel Totaal  
1. Weinig 15% 18% 20% 18%
2. 20% 43% 73% 43%
3. Veel 65% 39% 7% 39%
Totaal 100% 100% 100% 100%

2 = 6.5 (P<0.05) 
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4.3.3 Normbesef en religieuze waarden 
Uit de kruistabel valt op te maken dat Urker jongeren met een hoger normbesef meer 
religieuze waarden nastreven. Een Chi square test bevestigd dit gegeven met een lineaire 
associatie tussen normbesef en religieuze waarden (P<0.01). 
 
Tabel 7. Normbesef en religieuze waarden  

Kruistabel 
 Normbesef 

Religieuze waarden 
1. 

Weinig 
2. 3.

Veel Totaal  
1. Weinig 19% 13% 8% 13%
2. 65% 56% 31% 54%
3. Veel  15% 30% 62% 33%
Totaal 100% 100% 100% 100%

2 = 10.1 (P<0.01) 

 

4.3.4 Gemeenschapsaspiraties en normbesef 
Onderstaande kruistabel laat zien dat Urker jongeren die meer gemeenschapsaspiraties 
nastreven over een hoger normbesef beschikken. Dit gegeven wordt door een Chi square 
test bevestigd. Deze Chi square test geeft een lineaire associatie weer tussen normbesef en 
gemeenschapsaspiraties (P<0.01). 
 
Tabel 8.  Gemeenschapsaspiraties en normbesef. 

Kruistabel 
 Gemeenschapsaspiraties 

Normbesef 
1. 

Weinig 
2. 3.

Veel Totaal  
1. Weinig 1% 19% 2% 13%
2. 87% 74% 68% 73%
3. Veel  12% 7% 30% 14%
Totaal 100% 100% 100% 100%

2 = 14,3 (P<0.01) 
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4.3.5 Statuscompetitieve aspiraties en alcoholgebruik 
In onderstaande kruistabel kan worden afgelezen dat het nastreven van veel 
statuscompetieve aspiraties samen gaat met veel alcoholgebruik. Dit betekent dat het 
nastreven van statuscompetitieve aspiraties veel alcoholgebruik stimuleert. Een Chi square 
test laat zien dat er lineaire associatie bestaat tussen alcoholgebruik en statuscompetitieve 
aspiraties (p<0.05).  
 
Tabel 9: Statusaspiraties en alcoholgebruik. 

Kruistabel 
 Statusaspiraties 

Alcoholgebruik  
1. 

Weinig
2. 3.

Veel Totaal  

1. Weinig 30% 17% 7% 18% 

2. 44% 44% 41% 43% 

3.  19% 27% 33% 27% 

4. Veel 7% 12% 19% 12% 

Totaal 100% 100% 100% 100% 
2 = 5.75 (P<0.05) 

 

4.4 Regressieanalyses 
In paragraaf 4.4.1 wordt een inleiding gegeven over de strategie in het uitvoeren van een 
aantal regressieanalyses. De assumpties voor het uitvoeren van regressieanalyses worden 
in paragraaf 4.4.2 behandeld. Hierna wordt in paragraaf 4.4.2 uitleg gegeven over het 
interpreteren van een regressieanalyse. De resultaten van de regressieanalyses worden in 
paragraaf 4.4.3 behandeld.  
 

4.4.1 Inleiding regressieanalyses 
Om de onderzoeksvraag en hypothesen te beantwoorden worden in dit onderzoek zes 
regressieanalyses uitgevoerd. Een aantal van deze regressieanalyses wordt in stappen 
uitgevoerd om de invloed van geselecteerde onafhankelijke variabelen op afhankelijke 
variabelen te onderzoeken. Door deze strategie ontstaat een beeld van welke factoren uit 
de Urker cultuur invloed uitoefenen op afwijkend gedrag van jongeren. Om het geheel te 
verduidelijken wordt in figuur 6 het onderzoeksmodel gepresenteerd en in tabel 10 worden 
de regressieanalyses weergegeven in de volgorde waarin ze in deze paragraaf aan bod 
zullen komen. Eerst worden twee regressieanalyses uitgevoerd om de invloed van 
onafhankelijke variabelen op statuscompetitieve- en gemeenschapsaspiraties te 
onderzoeken. Statuscompetitieve- en gemeenschapsaspiraties vormen in dit onderzoek 
indicatoren van de cultuur van Urk. Ondanks dat er geen hypothesen zijn opgesteld over de 
invloed van factoren uit de Urker cultuur op statuscompetitieve- en gemeenschapsaspiraties 
geven analyses wel inzicht in onderlinge invloeden. Hierna worden vier regressieanalyses 
uitgevoerd waarin normbesef en alcoholgebruik de afhankelijke variabelen vormen. 
Normbesef en alcoholgebruik vormen in dit onderzoek indicatoren van afwijkend gedrag. 
Voorts worden ook normbesef en alcoholgebruik onderling gerelateerd om te onderzoeken 
of zij invloed op elkaar uitoefenen.  
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Tabel 10: Overzicht van regressieanalyses. 

Regressieanalyses Onafhankelijke variabelen  Afhankelijke variabelen 

1e regressieanalyse   Gemeenschapsaspiraties 

1e stap  Religieuze waarden  

2e stap  Overige onafhankelijke variabelen   

2e regressieanalyse   Statuscompetitieve aspiraties 

1e stap  Overige onafhankelijke variabelen   

3e regressieanalyse   Normbesef 

1e stap  statuscompetitieve- en gemeenschapsaspiraties  

2e stap  Overige onafhankelijke variabelen   

4e regressieanalyse   Normbesef 

1e stap  Alcoholgebruik   
2e stap  
 

Alcoholgebruik , statuscompetitieve- en 
gemeenschapsaspiraties  

3e stap  Overige onafhankelijke variabelen   

5e regressieanalyse   Alcoholgebruik 

1e stap  Statuscompetitieve- en gemeenschapsaspiraties  

2e stap  Overige onafhankelijke variabelen   

6e regressieanalyse   Alcoholgebruik 

1e stap  Normbesef  
2e stap  
 

Normbesef, statuscompetitieve- en 
gemeenschapsaspiraties   

3e stap  Overige onafhankelijke variabelen   
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   Figuur 6. Onderzoeksmodel 
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4.4.2 Assumpties regressieanalyse 
Voordat een regressieanalyse kan worden uitgevoerd is het belangrijk om te kijken naar de 
assumpties (voorwaarden) voor het uitvoeren van een regressieanalyse. In bijlagen 10 t/m 
15 zijn tabellen en grafieken te vinden die inzage geven in deze assumpties. Een eerste 
assumptie heeft betrekking op de normaliteit van residuen. Het is in een regressieanalyse 
belangrijk dat de residuen van een afhankelijke variabele normaal zijn verdeeld. Dit is af te 
lezen door middel van een histogram en een normal probability plot. In de bijlagen zijn voor 
alle zes regressieanalyses een histogram en een normal probability plot opgenomen. De 
histogrammen laten zien dat de afhankelijke variabelen bij benadering normaal zijn 
verdeeld. Alleen de afhankelijke variabele alcoholgebruik blijft een beetje scheef verdeeld.  
Een normal probability plot laat tevens zien of residuen van een afhankelijke variabele 
normaal zijn verdeeld. Dit is te zien aan een rechte lijn waarop punten staan. Deze punten 
staan voor de geobserveerde residuen. Als alle punten op een rechte lijn liggen, dan is er 
sprake van een normale distributie. In de bijlagen zijn voor alle zes afhankelijke variabelen 
normal probability plots opgenomen. Deze normal probability plots laten zien dat de 
residuen voor zes afhankelijke variabelen normaal zijn verdeeld. 

Een volgende assumptie is om te kijken naar een lineaire samenhang tussen de 
onafhankelijke variabelen en afhankelijke variabelen. Dit kan worden vastgesteld door te 
kijken naar plots waarin de residuen worden afgezet tegen de geschatte y-scores. De 
punten behoren een horizontale band te vormen. In bijlagen 10 t/m 15 zijn scatterplots te 
vinden waarin de onafhankelijke variabelen worden afgezet tegen de afhankelijke 
variabelen. Uit deze scatterplots blijkt dat de punten in bijna alle plots een horizontale band 
vormen. Variabelen als sekse en orthodoxie geven vanwege hun dichotome verdeling (0/1) 
echter een ander beeld. Het valt verder op dat de variabele alcoholgebruik een andere 
verdeling heeft van punten. Een verklaring hiervoor is dat de samengestelde variabele 
alcoholgebruik is afgerond op hele getallen.  

In een derde assumptie wordt gekeken of de residuen onafhankelijk van elkaar zijn 
verdeeld. Deze assumptie kan door een Durbin Watson test worden getoetst. Een criterium 
is dat een waarde groter dan 2 een negatieve correlatie aangeeft tussen residuen. Een 
waarde kleiner dan 2 geeft een positieve correlatie. Waarden kleiner dan 1 en groter dan 3 
geven aan dat de residuen waarschijnlijk niet onafhankelijk van elkaar zijn verdeeld. De 
resultaten van een Durbin Watson test zijn in bijlagen 10 t/m 15 opgenomen. De resultaten 
geven aan dat de residuen onafhankelijk van elkaar zijn verdeeld. 

In een laatste assumptie wordt gekeken of twee of meer onafhankelijke variabelen 
een perfecte lineaire relatie met elkaar hebben (multicollinearity). Dit kan worden 
gecontroleerd door gebruik te maken van een correlatiematrix. Hierin kan worden gekeken 
of onafhankelijke variabelen hoger dan 0.80 of 0.90 met elkaar correleren. Dit komt echter in 
geen van de zes regressieanalyses voor. (Bron: Field A. Discovering Statistics Using 
SPSS). 
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4.4.3  Interpreteren van een regressieanalyse 
In een regressieanalyse wordt eerst door middel van een Anova analyse een F toets 
uitgevoerd. In een F toets wordt gekeken of tenminste één van de onafhankelijke variabelen 
invloed heeft op een afhankelijke vairabele. Een p – waarde kleiner dan 0.05 geeft aan dat 
tenminste één van de onafhankelijke variabelen invloed heeft op een afhankelijke variabele.  
 Als tweede geeft de verklaarde variantie aan in hoeverre de onafhankelijke 
variabelen de variantie verklaren in de afhankelijke variabele. In tabel 11 is voor de tweede  
regressieanalyse bijvoorbeeld af te lezen dat de verklaarde variantie in het eerste model 
0.05 bedraagt. In het tweede model zijn andere onafhankelijke variabelen toegevoegd 
waardoor de verklaarde variantie 0.15 bedraagt. Dit betekent dat de onafhankelijke 
variabelen 15% van de variantie verklaren in de afhankelijke variabele ‘statuscompetitieve 
aspiraties’.  

De laatste stap is de regressieanalyse. In een lineaire regressieanalyse wordt 
gekeken of er een lineaire samenhang bestaat tussen één afhankelijke variabele en een 
aantal onafhankelijke variabelen. Door middel van een formule wordt gekeken of door 
middel van de onafhankelijke variabelen de afhankelijke variabele voorspeld kan worden. 
Wanneer (een aantal van) de onafhankelijke variabelen erin slagen om de uitkomstvariabele 
goed te voorspellen, beter dan op basis van toeval verwacht zou worden, dan luidt de 
conclusie dat er een sprake is van een lineaire samenhang. In het uitvoeren van een 
regressieanalyse is een aantal zaken interessant. De gestandaardiseerde   waarden 
vertellen iets over in welke mate de afhankelijke variabele wordt beïnvloed door een verschil 
van één standaard deviatie in de onafhankelijke variabele. Hoe hoger de   waarde, hoe 
meer invloed een onafhankelijke variabele invloed uitoefent op de afhankelijke variabele. In 
tabel 11 kan in een eerste stap voor religieuze waarden een   waarde worden gevonden 
van - 0.23. Dit houdt in dat als religieuze waarden met één standaarddeviatie wordt 
verhoogd, statuscompetitieve aspiraties met 0.23 standaarddeviatie wordt verlaagd. Tot slot 
geeft een p – waarde kleiner dan 0.05 aan of er vermoedelijk een lineair verband bestaat 
tussen de afhankelijke variabele en onafhankelijke variabelen.  

4.4.3 Resultaten regressieanalyses 
In deze paragraaf worden in totaal zes regressieanalyses besproken. In deze zes 
regressieanalyses worden verschillende afhankelijke variabelen toegepast. Een aantal van 
deze regressieanalyses wordt in stappen uitgevoerd. Voor deze strategie is gekozen om uit 
te zoeken welke variabelen invloed op elkaar uitoefenen. Om het geheel overzichtelijk te 
houden worden alleen de significante verbanden besproken. Deze resultaten zijn alleen van 
toepassing op Urker jongeren in de leeftijd van 16 t/m 21 jaar. 
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Tabel 11: regressieanalyses 1 en 2 (Urker jongeren 16 – 21 jaar). 

* p < 0.05 ** p < 0.01 

Regressieanalyse 1.  Regressieanalyse 2.  
Afhankelijke variabele:  

Gemeenschapsaspiraties (– +)  
Afhankelijke variabele:  

Statuscompetitieve aspiraties (– +) 

Onafhankelijke variabelen   Sig.  Onafhankelijke variabelen   Sig. 
1e stap    1e stap   
Religieuze waarden (– +) 0,14 0,07  Religieuze waarden (– +) - 0,23 0,00**
   
2e stap   2e stap  
Statuscompetitieve asp. (– +) 0,08 0,33   
  Gemeenschapsasp. (– +) 0,07 0,33
Beïnvloeding van gedrag  
door anderen (– +) 0,01 0,91  

Beïnvloeding van gedrag  
door anderen (– +) 0,01 0,92

Emotionele ondersteuning  
binnen het gezin (– +) 0,14 0,09  

Emotionele ondersteuning  
binnen het gezin (– +) - 0,13 0,09

Gezinsprivacy (+ –) 0,04 0,59  Gezinsprivacy (+ –) - 0,06 0,44
Religieuze waarden (– +) 0,14 0,16  Religieuze waarden (– +) - 0,34 0,00**
Orthodoxie (progr. – cons.) 0,06 0,53  Orthodoxie (progr. – cons.) 0,15 0,08
Sekse (v – m)   - 0,09 0,28  Sekse (v – m)   0,19 0,01**
Opleidingsniveau (– +)   - 0,01 0,85  Opleidingsniveau (– +)   - 0,06 0,43

F toets  F toets 
Stap  F waarde Sig. Stap  F waarde Sig. 

1 3,42 0,07  1 9,33 0,00**
2 1,22 0,29  2 3,5 0,01**

Verklaarde variantie  Verklaarde variantie 
Stap  Stap   

1 0,02   1 0,05  
2 0,06   2 0,15  

 

Regressieanalyse 1: gemeenschapsaspiraties 
De variabele gemeenschapsaspiraties fungeert in een eerste regressieanalyse als 
afhankelijke variabele. In een F toets valt af te lezen dat de onafhankelijke variabelen geen 
invloed uitoefenen op gemeenschapsaspiraties (tabel 11). Verder is de verklaarde variantie 
in een eerste en tweede stap erg laag. Dit betekent dat religieuze waarden en overige 
onafhankelijke variabelen weinig variantie verklaren in gemeenschapsaspiraties.  
 De regressieanalyse laat zien dat geen van de onafhankelijke variabelen invloed 
uitoefenen op gemeenschapsaspiraties. In een eerste stap is de variabele religieuze 
waarden aan het model toegevoegd. Deze variabele is in een eerste stap toegevoegd om te 
onderzoeken of religieuze waarden zijn verweven met het dagelijkse leven en invloed 
uitoefenen op het nastreven van gemeenschapsaspiraties. In de tabel is af te lezen dat het 
nastreven van religieuze waarden met een p waarde van 0.07 geen invloed uitoefent op het 
nastreven van gemeenschapsaspiraties. In een tweede stap zijn overige onafhankelijke 
variabelen aan het model toegevoegd. Helaas oefenen de onafhankelijke variabelen geen 
invloed uit op het nastreven van gemeenschapsaspiraties.  
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Regressieanalyse 2: statuscompetitieve aspiraties 
In een tweede regressieanalyse is de variabele statuscompetitieve aspiraties als 
afhankelijke variabele toegepast. Een F toets laat zien dat tenminste één van de 
onafhankelijke variabelen invloed uitoefent op het nastreven van statuscompetitieve 
aspiraties (p<0.01). Verder verklaren alle onafhankelijke variabelen 15% van de variantie in 
de afhankelijke variabele statuscompetitieve aspiraties (tabel 11).  
 In de regressieanalyse komt in een eerste stap naar voren dat het nastreven van 
religieuze waarden, met een  waarde van -0.23, een negatieve invloed uitoefent op het 
nastreven van statuscompetitieve aspiraties. (p<0.01). Dit betekent dat door het nastreven 
van religieuze waarden minder statuscompetitieve aspiraties worden nagestreefd.  
 In een tweede stap heeft het nastreven van religieuze waarden een negatieve 
invloed op statuscompetitieve aspiraties (p<0.01). Verder is het interessant dat de variabele 
sekse, met een  waarde van 0.19, significant invloed heeft op statuscompetitieve 
aspiraties (p<0.01). Uit de tabel valt op te maken dat mannen meer statuscompetitieve 
aspiraties nastreven van vrouwen.  
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Tabel 12: Regressieanalyses 3 en 4 (Urker jongeren 16 – 21 jaar). 

* p < 0.05 ** p < 0.01 

Regressieanalyse 3.  Regressieanalyse 4.  
Afhankelijke variabele:  

normbesef (– +)  
Afhankelijke variabele:  

Normbesef (– +) 

Onafhankelijke variabelen   Sig.  Onafhankelijke variabelen   Sig. 
1e stap     1e stap    
Statuscompetitieve asp. (– +)     - 0,31 0,00**  Alcoholgebruik (– +) - 0,23 0,02*
Gemeenschapsasp. (– +) 0,25 0,00**   
    2e stap   
  Alcoholgebruik (– +) - 0,12 0,19
  Statuscompetitieve asp. (– +) - 0,26 0,01**
  Gemeenschapsasp. (– +) 0,25 0,01**
2e stap    3e stap    
  Alcoholgebruik (– +) - 0,11 0,23
Statuscompetitieve asp. (– +)     - 0,22 0,00**  Statuscompetitieve asp. (– +) - 0,21 0,02*
Gemeenschapsasp. (– +) 0,21 0,00**  Gemeenschapsasp. (– +) 0,24 0,01**
Beïnvloeding van gedrag 
door anderen (– +) - 0,18 0,01**  

Beïnvloeding van gedrag 
door anderen (– +) - 0,21 0,03*

Emotionele ondersteuning  
binnen het gezin (– +)  0,01  0,91  

Emotionele ondersteuning  
binnen het gezin (– +) 0,03 0,74

Gezinsprivacy (+ –)     - 0,05  0,49  Gezinsprivacy (+ –) - 0,07 0,46
Religieuze waarden (– +)  0,32  0,00**  Religieuze waarden (– +) 0,26 0,02*
Orthodoxie (prog. – cons.)      - 0,01  0,88  Orthodoxie (prog. – cons.) - 0,03 0,75
Sekse (v – m) - 0,09  0,19  Sekse (v – m) - 0,10 0,27
Opleidingsniveau (– +) - 0,06  0,41  Opleidingsniveau (– +) - 0,13 0,14
   

F toets  F toets 
Stap  F waarde Sig.  Stap  F waarde Sig. 

1 16,05 0,00**  1 5,98 0,02*
2 6,71 0,00**  2 7,56 0,00**
   3 3,89 0,00**

Verklaarde variantie  Verklaarde variantie 
Stap     Stap   

1 0,40   1 0,23  
2 0,52   2 0,42  

                                                                                                  3 0,53  

 

Regressieanalyse 3: normbesef 
Normbesef is in een derde regressieanalyse als afhankelijke variabele toegepast. Allereerst 
laat een F toets zien dat tenminste één van de onafhankelijke variabelen invloed uitoefent 
op de afhankelijke variabele normbesef (p<0.01). De mate waarin de onafhankelijke 
variabelen de variantie verklaren in normbesef is in een eerste stap 40% (tabel 12). In een 
tweede stap bedraagt de verklaarde variantie door het toevoegen van andere 
onafhankelijke variabelen 52%.  
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 De regressieanalyse is in twee stappen uitgevoerd. In een eerste stap zijn 
statuscompetitieve- en gemeenschapsaspiraties aan het model toegevoegd. Uit de tabel 
komt naar voren dat het nastreven van statuscompetitieve aspiraties met een  waarde 
van -0.31 een negatieve invloed uitoefent op een mate van normbesef (P<0.01). In andere 
woorden betekent dit dat het nastreven van statuscompetitieve aspiraties bijdraagt aan een 
laag normbesef. Verder heeft het nastreven van gemeenschapsaspiraties met een 
 waarde van -0.25 een positief effect op normbesef (p<0.01). Dit betekent dat het 
nastreven van gemeenschapsaspiraties bijdraagt aan een hoog normbesef.  

In een tweede stap zijn andere onafhankelijke variabelen aan het model 
toegevoegd. In deze tweede stap blijven statuscompetitieve- en gemeenschapsaspiraties 
significant invloed uitoefenen op normbesef (p<0.01). Het is verder interessant dat een mate 
van beïnvloeding in gedrag, met een  waarde van -0.31, een negatieve invloed uitoefent 
op normbesef (p<0.01). Dit betekent dat veel beïnvloeding in gedrag door anderen niet 
bijdraagt aan een hoger normbesef. Tenslotte heeft het nastreven van religieuze waarden, 
met een en  waarde van 0.32, een positieve invloed op een mate van normbesef 
(p<0.01). Hieruit kan worden afgeleid dat het nastreven van meer religieuze waarden 
bijdraagt aan een hoger normbesef.  
 

Regressieanalyse 4: normbesef 
In de vierde regressieanalyses wordt normbesef nogmaals als afhankelijke variabele in het 
model toegepast. Het verschil met de derde regressieanalyse is dat alcoholgebruik in het 
model is toegevoegd. Allereerst laat een F toets zien dat tenminste één van de 
onafhankelijke variabelen invloed uitoefent op de afhankelijke variabele normbesef (p<0.05). 
In een eerste stap is de mate waarin alcoholgebruik de variantie verklaard in normbesef 
23% (tabel 12). Een tweede stap bedraagt de verklaarde variantie door het toevoegen van 
statuscompetitieve- en gemeenschapsaspiraties 42%. In de derde stap zijn de overige 
onafhankelijke variabelen aan het model toegevoegd waardoor de verklaarde variantie 53% 
bedraagt.  
 De regressieanalyse is in drie stappen uitgevoerd. In een eerste stap is 
alcoholgebruik aan het model toegevoegd. In de tabel valt af te lezen dat het alcoholgebruik 
met een  waarde van -0.23 een negatieve invloed uitoefent op normbesef (P<0.05). In 
andere woorden betekent dit dat veel alcoholgebruik bijdraagt aan een laag normbesef.  
 In een tweede stap zijn statuscompetitieve- en gemeenschapsaspiraties aan het 
model toegevoegd. Uit de tabel komt naar voren alcoholgebruik wegvalt en geen invloed 
meer uitoefent op normbesef. Het nastreven van statuscompetitieve aspiraties oefent met 
een  waarde van -0.26 een negatieve invloed uit op een mate van normbesef (P<0.01). Dit 
betekent dat het nastreven van statuscompetitieve aspiraties bijdraagt aan een laag 
normbesef. Verder heeft het nastreven van gemeenschapsaspiraties met een  waarde 
van 0.24 een positief effect op normbesef (p<0.01). Dit betekent dat het nastreven van 
gemeenschapsaspiraties bijdraagt aan een hoog normbesef.  
 Tenslotte zijn in een derde stap andere onafhankelijke variabelen aan het model 
toegevoegd. Statuscompetitieve- en gemeenschapsaspiraties blijven significant invloed 
uitoefenen op normbesef (p<0.01). Verder oefent een mate van beïnvloeding in gedrag, met 
een  waarde van -0.21, een negatieve invloed uit op normbesef (p<0.05). Dit betekent dat 
veel beïnvloeding in gedrag door anderen niet bijdraagt aan een hoger normbesef.  
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Tenslotte heeft het nastreven van religieuze waarden, met een en  waarde van 0.26, een 
positieve invloed op een mate van normbesef (p<0.05). Hieruit kan worden afgeleid dat het 
nastreven van meer religieuze waarden bijdraagt aan een hoger normbesef.  
 
Tabel 13: Regressieanalyses 5 en 6 (Urker jongeren 16 – 21 jaar). 

* p < 0.05 ** p < 0.01 

Regressieanalyse 5.  Regressieanalyse6.  
Afhankelijke variabele:  

alcoholgebruik (– +)  
Afhankelijke variabele:  

alcoholgebruik (– +) 

Onafhankelijke variabelen   Sig.  Onafhankelijke variabelen   Sig. 
1e stap     1e stap   
Gemeenschapsasp. (– +) - 0,12 0,18  Normbesef (– +) - 0,23 0,02* 
Statuscompetitieve asp. (– +) 0,29 0,00**     
    2e stap   
  Normbesef (– +) - 0,13 0,19 
  Statuscompetitieve asp. (– +) 0,25 0,01**
  Gemeenschapsaspiraties (– +) - 0,09 0,35 
2e stap     3e stap   
  Normbesef (– +) - 0,13 0,23 
Statuscompetitieve asp. (– +) 0,25 0,01**  Statuscompetitieve asp. (– +)   0,22  0,02* 
Gemeenschapsasp. (– +) - 0,10 0,32  Gemeenschapsasp.  (– +) - 0,06 0,51 
Beïnvloeding van gedrag 
door anderen (– +) 0,01 0,90  

Beïnvloeding van gedrag  
door anderen (– +) - 0,01 0,89 

Emotionele ondersteuning  
binnen het gezin (– +) - 0,13 0,17  

Emotionele ondersteuning  
binnen het gezin (– +) - 0,13 0,19 

Gezinsprivacy (+ –) - 0,06 0,56  Gezinsprivacy (+ –) - 0,06 0,51 
Religieuze waarden (– +) 0,00 0,96  Religieuze waarden (– +) 0,03 0,81 
Orthodoxie (prog. – cons.) 0,01 0,96  Orthodoxie (– +) 0,00 0,99 
Sekse (v – m) 0,16 0,09  Sekse (v – m) 0,15 0,13 
Opleidingsniveau (– +) -0,03 0,78  Opleidingsniveau (– +) - 0,04 0,65 
   

F toets  F toets 
Stap  F waarde Sig.  Stap  F waarde Sig. 

1 5,97 0,00*  1 5,98 0,02*
2 2,10 0,04**  2 4,57 0,00**
   3 2,04 0,04*

Verklaarde variantie  Verklaarde variantie 
Stap     Stap   

1 0,10   1 0,05  
2 0,15   2 0,11  

                                                    3 0,17  
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Regressieanalyse 5: alcoholgebruik 
In een vijfde regressieanalyse is alcoholgebruik als afhankelijke variabele toegepast. Een F 
toets laat zien dat in beide stappen tenminste één van de onafhankelijke variabelen invloed 
uitoefent op alcoholgebruik (tabel 12). De mate waarin de onafhankelijke variabelen de 
variantie verklaren in alcoholgebruik bedraagt in een eerste stap 10% (tabel 13). In een 
tweede stap zijn andere onafhankelijke variabelen toegevoegd waardoor de verklaarde 
variantie hoger uitvalt met 15% (tabel 13). 

De regressieanalyse is in twee stappen uitgevoerd. In een eerste stap zijn 
statuscompetitieve- en gemeenschapsaspiraties aan het model toegevoegd. In tabel 13 is te 
zien dat het nastreven van statuscompetitieve aspiraties, met een  waarde van 0.29, 
significant invloed uitoefent op alcoholgebruik (p<0.01).  De  waarde van 0.29 geeft aan 
dat als statuscompetitieve aspiraties met één standaarddeviatie wordt verhoogd, 
alcoholgebruik met 0.29 standaarddeviatie wordt verhoogd.  

In een tweede stap zijn andere onafhankelijke variabelen aan het model 
toegevoegd. Statuscompetitieve aspiraties blijft in een tweede stap invloed uitoefenen op 
alcoholgebruik (p<0.01). Dit betekent dat het nastreven van statuscompetitieve aspiraties 
bijdraagt aan meer alcoholgebruik onder Urker jongeren in de leeftijd van 16 t/m 21 jaar.  

Regressieanalyse 6: alcoholgebruik 
In de laatste regressieanalyse wordt alcoholgebruik nogmaals als afhankelijke variabele 
toegepast. Het verschil met de vijfde regressieanalyse is dat normbesef als onafhankelijke 
variabele in het model is toegevoegd. Als eerste laat een F toets zien dat tenminste één van 
de onafhankelijke variabelen invloed uitoefent op de afhankelijke variabele alcoholgebruik 
(p<0.01). De mate waarin de onafhankelijke variabelen de variantie in alcoholgebruik 
verklaren is in een eerste stap 5%, een tweede stap 11% en in een derde stap 17%.  

De regressieanalyse laat in een eerste stap zien dat normbesef, met een 
 waarde van -0.23, een negatieve invloed heeft op alcoholgebruik (p<0.05). Dit betekent 
dat een hoog normbesef bijdraagt aan minder alcoholgebruik.  
 In een tweede stap zijn statuscompetitieve- en gemeenschapsaspiraties aan het 
model toegevoegd. Het nastreven van statuscompetitieve aspiraties, met een  waarde 
van 0.25, oefent wel een significante invloed uit op alcoholgebruik (p<0.01). Dit betekent dat 
het nastreven van statuscompetitieve aspiraties bijdraagt aan veel alcoholgebruik. 
Normbesef heeft echter door het toevoegen van beide aspiraties geen invloed meer op 
alcoholgebruik.  
 Tenslotte zijn in een derde stap de overige onafhankelijke variabelen aan het 
model toegevoegd. In deze derde stap blijft het nastreven van statuscompetitieve aspiraties 
een significante invloed uitoefenen op alcoholgebruik (p<0.05). Hiermee wordt duidelijk dat 
het nastreven van statuscompetitieve aspiraties bijdraagt aan meer alcoholgebruik.  
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H 5. Resultaten en conclusies  

5.1 Inleiding  
De aanleiding voor dit onderzoek komt voort uit een presentatie van de scripties van 
Jannine Kempe en Marjan van der Maat voor de gemeente Urk. In de discussie over de 
resultaten kwam er een nieuwe vraag naar voren: welke elementen uit de Urker cultuur 
oefenen invloed uit op afwijkend gedrag van Urker jongeren. Het doel van deze scriptie is 
om een antwoord te geven op deze vraag. Om de onderzoeksvraag uit te werken zijn in dit 
onderzoek verschillende hypothesen geformuleerd. Deze hypothesen zijn door middel van 
analyses in hoofdstuk 4 onderzocht. Deze analyses bestaan uit een correlatiematrix, een 
paar kruistabellen en zes regressieanalyses. De resultaten voor de hypothesen worden in 
dit hoofdstuk besproken. In paragraaf 5.2 wordt ingegaan op hypothesen waarvoor geen 
onderbouwing is gevonden. Hierna worden in paragraaf 5.3 hypothesen besproken die door 
analyses worden onderbouwd. De conclusies van dit onderzoek worden aan de hand van 
een model in paragraaf 5.4 besproken.  
 

5.2 Geen onderbouwing voor hypothesen  
In dit onderzoek is voor een aantal hypothesen geen onderbouwing gevonden. Deze 
hypothesen worden hieronder in tabel 14 weergegeven. Allereerst zijn voor onderstaande 
en hypothesen in een correlatiematrix tussen twee variabelen geen directe samenhangen 
gevonden. Voorts blijkt uit regressieanalyses dat onderstaande hypothesen niet 
onderbouwd kunnen worden. Wel is in een tweede, vijfde en zesde regressieanalyse een 
indirecte samenhang gevonden voor hypothese 13. Jongeren die meer religieuze waarden 
aanhangen, streven minder statuscompetitieve aspiraties na en gebruiken minder alcohol.  
 
 
Tabel 14: Geen onderbouwing van onderstaande hypothesen over directe samenhangen.  

 

 

2. Hoe meer gemeenschapsaspiraties jongeren nastreven, hoe minder alcoholgebruik. 

5. Hoe meer emotionele ondersteuning binnen een gezin, hoe minder alcoholgebruik.  

6. Hoe meer emotionele ondersteuning binnen een gezin, hoe hoger het normbesef.  

7. Hoe hoger de mate van gezinsprivacy, hoe meer alcoholgebruik. 

8. Hoe hoger de mate van gezinsprivacy, hoe lager het normbesef. 

9. Hoe hoger de mate van beïnvloeding van gedrag door vrienden, hoe meer alcoholgebruik.  

11. Hoe orthodoxer, hoe meer alcoholgebruik. 

13. Hoe meer religieuze waarden worden nagestreefd, hoe minder alcoholgebruik.  
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5.3 Onderbouwde hypothesen 
Voor een aantal hypothesen is in dit onderzoek ondersteuning gevonden. In tabel 15 
worden deze hypothesen weergegeven. De resultaten zijn alleen op Urker jongeren in de 
leeftijd van 16 tot 21 jaar van toepassing.  
 
Tabel 15: onderbouwing van onderstaande hypothesen over directe samenhangen  

 

 

1. Hoe meer statuscompetitieve aspiraties jongeren nastreven, hoe meer alcoholgebruik. 

3. Hoe meer statuscompetitieve aspiraties jongeren nastreven, hoe lager het normbesef.  

4. Hoe meer gemeenschapsaspiraties jongeren nastreven, hoe hoger het normbesef.  

14. Hoe meer religieuze waarden worden nagestreefd, hoe hoger het normbesef. 

10. Hoe hoger de mate van beïnvloeding van gedrag door vrienden, hoe lager het normbesef. 

 

Voor hypothese 1 is in een correlatiematrix en regressieanalyses ondersteuning gevonden. 
In de correlatiematrix is een directe en positieve samenhang gevonden tussen 
statuscompetitieve aspiraties en alcoholgebruik (P<0.05). In een vijfde en zesde 
regressieanalyse komt naar voren dat het nastreven van statuscompetitieve aspiraties een 
positieve invloed uitoefent op alcoholgebruik (P<0.05). Deze resultaten laten zien dat 
jongeren die statuscompetitieve aspiraties nastreven meer alcohol gebruiken. 
 Voorts is voor hypothese 3 in de correlatiematrix en in regressieanalyses 
ondersteuning gevonden. In de correlatiematrix is een directe en negatieve samenhang 
gevonden tussen statuscompetitieve aspiraties en normbesef (P<0.05). Een derde en vierde 
regressieanalyse laat zien dat het nastreven van statuscompetitieve aspiraties een 
negatieve invloed uitoefent op normbesef (P<0.01). Jongeren die meer statuscompetitieve 
aspiraties nastreven beschikken dus over een relatief lager normbesef.   
 Voor hypothese 4 is tevens in de analyses ondersteuning gevonden. De 
correlatiematrix laat een positieve en directe samenhang zien tussen 
gemeenschapsaspiraties en normbesef (P<0.01). Uit een derde en vierde regressieanalyse 
valt op te maken dat het nastreven van gemeenschapsaspiraties een positieve invloed 
uitoefent op normbesef (P<0.01). Jongeren die meer gemeenschapsaspiraties nastreven 
beschikken over een relatief hoger normbesef.  
 In de analyses is voor hypothese 14 ondersteuning gevonden. De correlatiematrix 
laat een positieve directe samenhang zien tussen religieuze waarden en normbesef 
(P<0.01). Uit een derde regressieanalyse valt af te lezen dat het nastreven van religieuze 
waarden en positieve invloed heeft op normbesef (P<0.01). Jongeren die meer religieuze 
waarden aanhangen beschikken over een relatief hoger normbesef.  
 Voor hypothese 10 kan deels ondersteuning worden gevonden. De correlatiematrix 
laat echter geen directe samenhang zien tussen beïnvloeding van gedrag en normbesef. 
Een derde regressieanalyse laat echter zien dat beïnvloeding van gedrag een negatieve 
invloed uitoefent op normbesef (P<0.01). Een verklaring voor dit resultaat is mogelijk het 
toevoegen van andere onafhankelijke variabelen aan het model die ertoe bijdragen dat 
beïnvloeding van gedrag invloed uitoefent op normbesef.  
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  In de analyses is verder in een interessant gegeven naar gekomen.  In een tweede  
regressieanalyse komt namelijk naar voren dat jongens in de leeftijd van 16 tot 21 jaar meer 
statuscompetitieve aspiraties nastreven dan meisjes in diezelfde leeftijdscategorie. Maar in 
de correlatiematrix is echter geen significante samenhang aanwezig tussen de 
controlevariabele sekse en statuscompetitieve aspiraties. Mogelijk dragen andere 
onafhankelijke variabelen in de regressieanalyse ertoe bij dat de controlevariabele sekse 
invloed uitoefent op het nastreven van statuscompetitieve aspiraties.  
 Tenslotte zijn normbesef en alcoholgebruik in dit onderzoek onderling gerelateerd 
om te onderzoeken of zij invloed op elkaar uitoefenen. In de correlatiematrix is af te lezen 
dat een lager normbesef samenhangt met meer alcoholgebruik (P<0.01). Maar in een vierde 
en zesde regressieanalyse oefenen normbesef en alcoholgebruik in een tweede stap, door 
het toevoegen van statuscompetitieve- en gemeenschapsaspiraties, geen invloed meer op 
elkaar uit.  
 

5.4 Antwoord op de probleemstelling 
Om een antwoord te geven op de probleemstelling is een model samengesteld. In 
onderstaand model zijn statistisch significante resultaten uit zes regressieanalyses 
opgenomen. In de zes regressieanalyses zijn statuscompetitieve aspiraties, 
gemeenschapsaspiraties, normbesef en alcoholgebruik als afhankelijke variabelen 
toegepast. Voor deze aanpak is gekozen om een beeld te vormen van onderlinge 
invloeden. Hieronder wordt het model weergegeven.  
 
Figuur 7. Overzicht van resultaten uit regressieanalyses (16 tot 21 jaar). 
 

Onafhankelijke variabelen       Indicatoren Urker cultuur     Indicatoren afwijkend gedrag  
 

                                                                                                (–)** 
                                                                                                                                        
                                                                                                 (+) **                                           
                                                                                                                                           
                                                                                                                                              
                                                                   (+)                                                                                                 
                                                                                                         (+) **      (–)**
                                                                

Beïnvloeding van Gemeenschaps-       Normbesef (– +) 
gedrag door anderen  aspiraties (– +)  

 (– +) 
 

                                                                                                                                               
                                                                                                                                     
                                    (–)**                  (+)**                
                                                                                                                                             
                                                                

Religieuze Waarden Statuscompetitieve Alcoholgebruik  
(– +) aspiraties (– +) (– +) 

                                                                   (+)**                                                                                
   

                                                          
 
 
 

Sekse  
(vrouw – man) 
 

 
* p < 0.05 ** p < 0.01 
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Een belangrijke verklaring van afwijkend gedrag bij de Urker jeugd ligt in het nastreven van 
veel statuscompetitieve aspiraties. Jongeren die statuscompetitieve aspiraties nastreven 
gebruiken veel alcohol en beschikken over een relatief gering normbesef. Een relatief gering 
normbesef komt vaker voor bij jongeren die statuscompetitieve aspiraties nastreven en bij 
jongeren die zich in hun gedrag door anderen laten beïnvloeden. Een mogelijke verklaring 
kan in een onderzoek van Kempe worden gevonden. Kempe geeft in haar onderzoek aan 
dat jongeren veel tijd buitenshuis doorbrengen en weinig ondersteuning krijgen in het 
nemen van ‘de hobbels’ in hun leven. Het is mogelijk dat jongeren die veel tijd doorbrengen 
buiten een domein van gezin en familie een lager normbesef hebben omdat zij eerder 
normen hanteren die gelden binnen een groep van vrienden. Het nastreven van meer 
statuscompetitieve aspiraties wordt voor een deel verklaard door het minder onderschrijven 
van religieuze waarden en door geslacht. Jongens streven meer statuscompetitieve 
aspiraties na dan meisjes. Daarnaast is er in een correlatiematrix een samenhang tussen 
weinig normbesef enerzijds en gebrek aan gemeenschapsaspiraties en relatief veel 
statuscompetitieve aspiraties anderzijds.  
 Jongeren die minder afwijkend gedrag vertonen beschikken over een relatief hoger 
normbesef en streven juist meer gemeenschapsaspiraties en religieuze waarden na. (In de 
figuur geeft een stippellijn aan dat er statistisch gezien net geen bewijs voor een relatie 
tussen religieuze waarden en gemeenschapsaspiraties). Vanuit de Dual mode theorie kan 
worden gesteld dat Urker jongeren die meer gemeenschapsaspiraties nastreven een groter 
belang hechten aan een goede samenleving en aan het onderhouden van persoonlijke 
contacten. Om deze gemeenschapsaspiraties na te streven is mogelijk een hoger 
normbesef nodig om heersende normen en waarden die gelden binnen een cultuur in acht 
te nemen. Voorts blijkt dat jongeren met een relatief hoger normbesef ook meer religieuze 
waarden nastreven. Dit betekent dat religieuze waarden, voor Urker jongeren die dit 
nastreven, zijn verweven met het dagelijkse leven met daarin geldende sociale normen en 
waarden.  
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