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Woord vooraf
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staatsvorming, controle en criminaliteit. Het draagt een theoretisch karakter. In
het derde deel worden deze ontwikkelingen voor de periode na de Tweede
Wereldoorlog verder uitgewerkt. Naast algemene trends wordt ingegaan op
nationale variaties. De volgende twee delen bevatten het eigenlijke onderzoek.
Deel vier geeft een overzicht van de algemene trends en deel vijf gaat in op de
nationale en stedelijke variaties.

Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de medewerking vanuit verschil-
lende landen. Ik noem met name Markus Erb van de Universiteit van Zi rich,
Gisela Sipp verbonden aan de Universiteit van Augsburg en Flemming Balvig
verbonden aan het Criminologisch Instituut van de Universiteit van Kopen-
hagen.

Max Kommer (WODC) hielp bij het verzamelen van statistische gegevens en
Jaap de Waard (WODC) gaf bibliografische steun. Het onderzoeksbureau van
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satie van het onderzoek. Tom Nieuwenhuis en Hanneke Grotenbreg gaven
praktische wenken. Els Teeuwen en Toon Pennings verzorgden de tekst en de
grafieken en tabellen.

v



Inhoud

Samenvatting en mogelijkheden voor beleid 1

1 Vraagstelling en gevolgde werkwijze 7

2. Maatschappelijke ontwikkelingen en criminaliteit 9
2.1 Het justitiële monopolie 9
2.2 Sociale controle en zelfcontrole 10
2.3 Ontwikkelingen in de criminaliteit 12

3 Ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog 15
3.1 Algemene trends 15
3.1.1 De groei van het maatschappelijk netwerk 15
3.1.2 Relatieve inkrimping van het maatschappelijk netwerk 18
3.2 Nationale variaties 21

4 Winkeldiefstal in Westeuropese warenhuizen: algemene trends 27
4.1 Bedrijfsvoering en -cultuur 27
4.2 Politie en justitie 29
4.3 De winkeldieven 30

5 Nationale en stedelijke variaties 35
5.1 Het dervingsdilemma 35
5.2 Bedrijfsvoering en -cultuur 36
5.3 Politie en justitie 39
5.4 De klanten 42
5.5 Conclusie 44

Bijlage 1: Tabellen 45

Bijlage 2: Grafieken 49

Geraadpleegde literatuur 53

vii



Samenvatting en mogelijkheden voor beleid

Ontwikkelingen in retrospectief

a. Winkeldiefstal is een probleem dat samenhangt met kleine en grote maat-
schappelijke verbanden. Deze verbanden kunnen in vier cirkels worden ge-
trokken. De eerste is het warenhuis met de bedrijfsleiding, het personeel en
de klanten, de tweede is de politie en justitie als vertegenwoordigers van de
staat, de derde is de staatssamenleving zelf. De vierde is de samenleving van
staten, met ieder zijn eigen politieel en justitieel apparaat en met zijn eigen
warenhuizen.

Algemene trends
b. De vierde en meest wijde kring werd het eerst getrokken. De samenleving

van staten verwijst naar vroeger, waar mensen in kleine overlevingseenheden
samenleefden. Deze eenheden raakten in een onderlinge concurrentiestrijd
betrokken, waaruit steeds grotere eenheden ontstonden met een centraal ge-
zag dat de beschikking verwierf over drie monopolies: het geweldsmonopolie,
het belastingmonopolie en het justitieel monopolie. Met deze drie monopo-
lies oefende het centrale gezag bepalende invloed uit op drie universele pro-
blemen van het samenleven: wie is baas over wie, wie bezit wat en wie is de
naaste.

c. Deze concurrentiestrijd en monopolievorming is de eerste fase van een alge-
meen proces van staatsvorming. De tweede fase van dit proces speelt zich af
binnen de gevormde staten. In deze fase worden de eerder gevormde mono-
polies geleidelijk gebureaucratiseerd en gedemocratiseerd. De condities daar-
van worden gevormd door de toenemende maatschappelijke verwevenheid in
het algemeen - en met name door de groei van de markten - waarmee de
machtsongelijkheid tussen de verschillende bevolkingsgroepen kleiner wordt.

d. Deze ontwikkeling geldt ook voor het justitiële monopolie. Met de toenemen-
de maatschappelijke verwevenheid en de afnemende machtsverschillen wordt
dit monopolie meer door professionals uitgeoefend volgens regels die meer
zijn gestandaardiseerd en meer in overeenstemming worden gebracht met de
belangen van de bevolking in het algemeen. Het staatsoptreden wordt daar-
mee minder repressief of meer teruggehouden en breidt zich tegelijkertijd
uit. Het feitelijk gedrag van de betrokkenen sluit hierbij aan. Met de stabili-
sering, bureaucratisering en democratisering worden de controles die mensen
op elkaar uitoefenen, minder willekeurig, minder autoritair en meer egalitair,
terwijl de controles die mensen op zichzelf uitoefenen, sterker worden. Het
niveau van wederzijdse identificatie stijgt hierbij.

e. Deze controleverschuivingen komen duidelijk tot uitdrukking in de pacificatie
van staatssamenlevingen en daarmee in de daling van wat thans de zware cri-
minaliteit wordt genoemd, zoals moord en doodslag, roof en verkrachting. In
de tweede fase van het staatsvormingsproces wordt de vicieuze cirkel tussen
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gewelddadig overheidsoptreden en gewelddadig optreden van onderdanen
doorbroken, zodat. de zware criminaliteit geleidelijk afneemt en zich op een
relatief laag niveau stabiliseert. Deze dalende beweging wordt onderbroken
wanneer door oorlog of revolutie de gevestigde monopolies worden bedreigd
of geschonden en soms opgaan in een groter geheel.

f. De ontwikkeling van de minder zware criminaliteit verloopt meer gecompli-
ceerd. De invoering van het warenhuis als stijl van winkelvoering - tegen het
einde van de 19de eeuw - en de verbreiding van de zelfbedieningsstijl
- vooral vanaf 1950 - geeft aan hoe sterk de autoritaire controles zijn ver-
minderd en hoe sterk de verwachtingen van zelfcontrole daarmee gestegen
zijn. De meeste mensen voldoen aan deze verwachtingen. Zij stelen niet.
Maar sommigen stelen wel. Dat zijn in de eerste plaats jongeren uit alle
lagen van de bevolking, maar vooral afkomstig uit sociaal lagere groeperin-
gen, van wie de feitelijke zelfcontrole lager is dan stilzwijgend wordt ver-
wacht. Deze ontwikkeling verloopt overigens niet rechtlijnig, maar is gekop-
peld aan de uitbreiding en de inkrimping van de maatschappelijke verweven-
heid en met name van de markten. In een periode van groei stijgt de minder
zware criminaliteit met als condities schaalvergroting, afnemende machtsver-
schillen en verschuivende controles. In een periode van inkrimping speelt zich
het tegenovergestelde af. Zo'n golfbeweging heeft zich waarschijnlijk voorge-
daan in de tweede helft van de 19de eeuw en de eerste helft van de 20ste
eeuw en lijkt zich in de tweede helft van deze eeuw te herhalen.

n

Nationale verschillen en variaties
g. Bij een vergelijking tussen een aantal Westeuropese staten blijkt dat binnen

deze algemene bewegingen of trends zich verschillen aftekenen, die deels als
tempoverschillen en deels als variaties van het algemene proces van staatsvor-
ming zijn op te vatten. Een voorbeeld van verschillen in tempo vormen aan
de ene kant Duitsland en Engeland - met onderling grote verschillen - en
aan de andere kant Denemarken en Nederland. In de tweede groep zijn zeer
globaal gesproken de machtsverschillen tussen de verschillende bevolkings-
groepen kleiner, de staatsfuncties minder repressief en de verzorgende func-
ties meer uitgebreid. De sociale controles zijn minder autoritair en het niveau
van zelfcontrole en identificatie is hoger. Deze kenmerken vormen de con-
dities voor een relatief sterke afkeer van lichamelijk geweld en een relatief
geringe angst voor schending van bezit. Beide leiden op hun beurt tot een
relatief lage geweldscriminaliteit en met name in Denemarken tot een hoge
vermogenscriminaliteit.

h. Deze samenhang wordt meer gecompliceerd door verschillen die als variaties
van het staatsvormingsproces kunnen worden opgevat, in de beschouwing te
betrekken. De algemene trend is dat staten voortkomen uit verovering. Een
variant daarvan is staatsvorming door aaneensluiting onder dreiging van bui-
tenaf. Meestal zijn dit soort coalities van korte duur. Zij vallen uiteen wan-
neer de dreiging verdwijnt of zij worden als coalities veroverd. Maar zo gaat
het niet altijd. Soms krijgt zo'n coalitie een lange duur en ontwikkelt zij zich
tot een staatsfederatie waarbinnen de staatsmonopolies worden gevestigd,
maar hun functies beperkt zijn. Een voorbeeld is Zwitserland, waar evenals
in Nederland de machtsverschillen gering zijn, maar de staatsfuncties beperkt.
Het gevolg is dat de sociale controles relatief egalitair zijn, maar in vergelij-
king met Nederland meer kleinschalig en bovendien meer gebaseerd op
`concurrentie en eigen belang' en minder op `wederzijds vertrouwen'. De
controle van buitenaf in Zwitserland is daarmee strikter en meer expliciet en
het niveau van zelfcontrole en-van identificatie lager. Deze kenmerken vor-
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men waarschijnlijk de condities voor zowel een lage gewelds- als een lage
vermogenscriminaliteit.

i. Deze verschillen tussen enerzijds autoritair en egalitair en anderzijds concur-
rentie en wederzijds vertrouwen komen ook tot uitdrukking in de verschillen
in de strafrechtstelsels. Aan de ene kant staat Duitsland, waar het legaliteits-
principe met zijn vervolgingsplicht een maximale garantie voor rechtsgelijk-
heid biedt en tegelijk verwijst naar een relatief autoritaire staat en een rela-
tief laag niveau van zelfcontrole en identificatie. Daartegenover staat Neder-
land. Hier beschikt de staat, net als in Duitsland, over het vervolgingsmono-
polie. Maar anders dan in Duitsland geldt hier geen vervolgingsplicht maar
een vervolgingsrecht, zodat het de staat vrij staat om wel of niet te vervolgen.
Dit opportuniteitsprincipe verwijst eveneens naar een sterke staat, maar
tegelijk naar een betrekkelijk hoog niveau van zelfcontrole en identificatie,
waarmee niet de maximale garantie voor rechtsgelijkheid wordt geëist en de
staat enige speelruimte wordt geboden. Op een derde punt staat Zwitserland,
waar voor bepaalde delicten de beslissing tot vervolging aan de burgers gela-
ten wordt. Dit civielrechtelijk element in het strafrecht verwijst naar een
zwakke staat, waarin burgers gewend zijn meer voor zichzelf te zorgen.

Winkeldiefstal
j. Een ander voorbeeld van de verschillen die hier zijn aangegeven, bieden de

drie warenhuizen in Amsterdam, Zi rich en Munchen. Het aantal winkeldief-
stallen bleek in Amsterdam het hoogst te zijn en de verklaring daarvan loopt
parallel aan die van de nationale verschillen. In de eerste plaats zijn de be-
drijfsverhoudingen in Amsterdam in vergelijking met die in Munchen meer
egalitair en in vergelijking met die in Zí rich meer gebaseerd op wederzijds
vertrouwen en minder op concurrentie en eigen belang. De gevolgen zijn dat
het personeel in het Amsterdamse warenhuis minder op de klanten let en
ook minder is gericht op winkeldieven. Deze gevolgen worden versterkt door-
dat in het Amsterdamse warenhuis in verhouding tot de omzet in totaal min-
der uren per maand wordt gewerkt en het aantal part-timers hoger is dan in
de twee andere warenhuizen. De uitgaven voor technische en personele be-
veiliging zijn in Amsterdam het hoogst, zodat in dit verband niet over een
oorzaak maar over een gevolg van de criminaliteit moet worden gesproken.

k. In de tweede plaats is van belang dat het optreden van de Amsterdamse poli-
tie en justitie - in overeenstemming met de controleverhoudingen meer in
het algemeen in Nederland - tot ongeveer 1982 relatief zwak was en daar-
mee een van de condities vormde voor de relatief sterke stijging van het aan-
tal winkeldiefstallen. Onder druk van de stijgende criminaliteit werd dit
beleid gewijzigd en wel in twee termijnen. Eerst werd in de praktijk het op-
treden van politie en justitie bijgesteld met als gevolg dat veel verdachten
volgens de aloude, maar enigszins in onbruik geraakte methode mee naar het
bureau werden genomen om proces-verbaal op te maken. Deze gang van
zaken betekende een proces van snelle sociale degradatie van de verdachte
en had daarmee de feitelijke werking van een straf. In Amsterdam werd deze
straf vaker uitgedeeld dan in de andere steden, waar al eerder een nationale
beleidswijziging was doorgevoerd die de ouderwetse oplossing overbodig
maakte. Inmiddels lijkt ook in Nederland zo'n beleidsaanpassing zijn beslag
te krijgen wanneer de mogelijkheid van transactie voor winkeldiefstal natio-
naal wordt doorgevoerd. Nederland loopt dan in de pas met de andere lan-
den, doordat ook hier de officiële strafmaat en de werkdruk van het apparaat
lichter wordt en tegelijk de controle groter.
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1. Het derde deel van de verklaring van het relatief hoge aantal winkeldiefstal-
len in het Amsterdamse warenhuis vormen de klanten. Zij zijn als de ver-
tegenwoordigers van de Amsterdamse of, wijder, de Nederlandse bevolking
te beschouwen, die ook in het warenhuis een gedrag vertoont dat verwijst
naar een relatief hoog niveau van zelfcontrole en wederzijds vertrouwen. Het
gaat hier om wat de beschaafde onverschilligheid tegenover winkeldiefstal is
genoemd. Op het eerste gezicht lijkt het alsof het een klant niet kan schelen
wanneer hij een andere klant ziet stelen. Maar zo is het niet. Deze onver-
schilligheid is beschaafd, omdat hij voortkomt uit verlegenheid of schrik die
op zijn beurt aangeeft hoe sterk de verwachting is dat mensen hun handen
thuis houden en zichzelf beheersen. Deze stilzwijgende verwachting van zelf-
controle geldt voor de meerderheid en biedt naarmate hij hoger is, een min-
derheid met een lager niveau van zelfcontrole, meer kansen. Dit verband
komt in Amsterdam het sterkst naar voren. Hier lijkt de beschaafde onver-
schilligheid het sterkst en tegelijk wordt er het meest gestolen. Het zijn voor-
al jongeren die dat doen, afkomstig uit alle lagen van de bevolking, maar
met name uit sociaal lagere en allochtone groeperingen. Op grond van leef-
tijd en sociale achtergrond is hun niveau van zelfcontrole relatief laag en zij
bezwijken voor de moderne verleiding.

Ontwikkelingen in prospectief

Inmiddels zijn de condities van de stijgende vermogenscriminaliteit verzwakt.
De groei van het maatschappelijke netwerk vertraagde, de machtsverschillen
stabiliseerden zich of werden groter en de controles werden aangescherpt. Deze
ontwikkeling geldt ook voor de Nederlandse samenleving en daarmee voor de
klanten, voor het warenhuis en voor de politie en justitie. De verwachting lijkt
dan ook gewettigd dat de vermogenscriminaliteit en daarmee het aantal winkel-
diefstallen zal stabiliseren of zal dalen, en de eerste tekenen daarvan dienen
zich aan.

Het is echter de vraag in hoeverre winkeldiefstal daarmee ook minder als
een probleem wordt ervaren, vooral door het Amsterdamse warenhuis waarvan
de economische positie ten opzichte van de andere zwak is. In theorie is het
denkbaar dat de criminaliteit z6 ver daalt dat de winsten weer gaan stijgen.
Meer waarschijnlijk lijkt het echter dat de daling van de criminaliteit beperkt
zal zijn zodat winkeldiefstal een probleem blijft. Een derde mogelijkheid lijkt
echter het meest waarschijnlijk. Gezien het recente economische herstel zou de
koopkracht kunnen stijgen. In dat geval doet zich op korte termijn de gelukkige
ontwikkeling voor dat de criminaliteit daalt en de bedrijfsresultaten stijgen.

Op de lange termijn zal met de economische groei het maatschappelijke net-
werk zich weer versneld uitbreiden en worden de condities gelegd voor een
nieuwe stijging van de vermogenscriminaliteit.

Mogelijkheden voor beleid

De dalende tendens van het aantal winkeldiefstallen kan worden versterkt door
een aantal maatregelen die door het bedrijfsleven en door de overheid kunnen
worden genomen.

4



Het bedrijfsleven
a. Gezien de bedrijfsverhoudingen in Zi rich en Mi nchen lijkt het verstandig

om het aantal part-timers terug te brengen en de verhouding tussen verkoop-
personeel en niet-verkooppersoneel ten gunste van de eerste te veranderen.

b. Gezien de verhoudingen in Zurich is het de moeite van het overwegen waard
om een individuele premieregeling in te voeren, zodat de aandacht voor de
klanten groeit.

c. Gezien de verhoudingen in Zurich en Mi nchen lijkt het verstandig om het
verkooppersoneel te oefenen in de omgang met klanten die zij van winkel-
diefstal verdenken. De schrik die deze verdenking oproept, kan zodoende
worden overwonnen. De samenwerking met winkelrechercheurs, die nu
gering is, kan in dit verband worden vergroot. Daarnaast zou op een daling
van de derving, door diefstal en anderszins, een collectieve premie kunnen
worden gesteld.

d. Aangezien de meest effectieve technische beveiliging de omzet sterk doet
dalen, lijkt het verstandig om hierover een collectieve afspraak te maken, die
door de bedrijfstak zelf of door de overheid wordt gecontroleerd. Wanneer
zo'n maatregel wordt genomen, kan men met meer recht anderen op hun
plichten inzake winkeldiefstal wijzen.

e. Wanneer de bedrijfsresultaten verbeteren, wordt diefstal minder als een pro-
bleem ervaren. Het lijkt echter verstandig om juist dan de bestrijding ervan
aan te scherpen, met name door het aantrekken van meer personeel.

De overheid
a. De invoering van de mogelijkheid van transactie zou tot gevolg kunnen heb-

ben dat minder verdachten worden meegenomen naar het politiebureau. Ge-
zien de sociale degradatie die van het verblijf aldaar uitgaat en gezien het
strafeffect daarvan lijkt het verstandig deze vermindering te beperken.

b. In het algemeen blijkt er een grote onkunde te bestaan over wat er achter de
coulissen van het justitiële monopolie plaats vindt. Voorlichting daaromtrent
kan een afschrikkende werking hebben en zou derhalve kunnen worden uit-
gebreid.

c. Gezien de situatie in Zwitserland zou kunnen worden overwogen om ook in
Nederland de warenhuizen de mogelijkheid te bieden om niet alleen een toe-
gangsverbod aan een winkeldief op te leggen, maar ook om gemaakte onkos-
ten op hem te verhalen zonder tussenkomst van de politiële en justitiële
autoriteiten.

d. Gezien de ongevoeligheid van drugsverslaafden voor de gangbare straffen
voor winkeldiefstal, zou meer systematisch tot een voeging van andere open-
staande zaken kunnen worden overgegaan.

e. Aangezien de meest effectieve technische preventie de omzet sterk doet
dalen, zou de overheid het nemen van zulke maatregelen door de bedrijfstak
in zijn geheel kunnen bevorderen. De `paradox van het gemeenschappelijke
handelen', waarin de warenhuizen nu zitten verstrikt, zou daarmee worden
opgeheven.
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1 Vraagstelling en gevolgde werkwijze

Dit rapport gaat over winkeldiefstal en geeft antwoord op de vraag waarom
mensen dit delict plegen en op welke manieren zij daar van weerhouden kunnen
worden.

De benadering van dit probleem is onconventioneel. Winkeldiefstal wordt in
verband gebracht met andere vormen van criminaliteit en met maatschappelijke
ontwikkelingen meer in het algemeen. Centraal daarbij staan de begrippen staat
en controle. Veranderingen hierin blijken in een directe samenhang te staan
met veranderingen in de criminaliteit.

De benadering van het probleem is behalve procesmatig ook geografisch ver-
gelijkend van aard. Uitgangspunt vormt de Nederlandse samenleving. De ont-
wikkelingen in dit land worden vergeleken met wat zich in een aantal andere
Westeuropese landen heeft voorgedaan. De aandacht richt zich op Duitsland,
Engeland, Zwitserland en Denemarken. Empirisch onderzoek werd verricht in
drie grote steden, Amsterdam, Munchen en Zurich en met name binnen drie
grote warenhuizen, elk gelegen in het centrum van de stad.

De keuze voor de drie steden werd bepaald door praktische overwegingen en
door de te verwachten contrasten. Uitgangspunt vormde Amsterdam met een
betrekkelijk hoog niveau van criminaliteit in vergelijking met Munchen en
Zurich. Noordduitse steden en het Deense Kopenhagen contrasteerden niet. De
keuze van de warenhuizen werd bepaald door het algemene karakter van het
assortiment en van het publiek.

Het onderzoek binnen de warenhuizen bestond uit een aantal onderdelen:
- Het verzamelen van algemene bedrijfsgegevens.
- Interviews met behulp van een vragenlijst, gericht op de controleverhoudin-

gen binnen het bedrijf en de aard en mate van betrokkenheid. De gesprekken
werden gevoerd met de directie, afdelingschefs, verkooppersoneel, bewakings-
personeel, klanten en met winkeldieven:

- Participerende observaties met name gericht op de bewaking.
- Hiernaast werden interviews gehouden met vertegenwoordigers van de politie

en van justitie. Bovendien werden van elke stad de politiële en justitiële pro-
cedures met name inzake winkeldiefstallen nagegaan en werden relevante
criminaliteitsstatistieken verzameld.

In totaal werden ruim honderd gesprekken gevoerd. Het onderzoek biedt daar-
mee een brede kwalitatieve oriëntatie, maar is niet representatief in de kwanti-
tatieve zin.
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2 Maatschappelijke ontwikkelingen en
criminaliteit

Criminaliteit is een tweeledig begrip. Het slaat op het oordeel waarmee bepaald
gedrag als misdadig wordt gekenmerkt, maar ook op dit gedrag zelf.'

2.1 Het justitiële monopolie

De instantie die officieel uitmaakt wie crimineel is en daarmee straf verdient,
is de staat. Hij beschikt over het justitiële monopolie, dat deels voor hem
- door de rechterlijke macht - en deels door hem - door middel van de uit-

vaardiging van wetten en van het politiële en justitiële apparaat - wordt uitge-
oefend. Dit justitiële monopolie staat niet op zichzelf, maar veronderstelt twee
andere staatsmonopolies, die van het geweld, zodat de rechtsgang wordt be-
schermd, en die van de belastingen, zodat zij die bij de rechtsgang betrokken
zijn daarvoor kunnen worden vrijgesteld.

Deze drie fundamentele controlefuncties over het geweld, het bezit en de
moraal, kenmerken iedere samenlevingseenheid en verwijzen naar drie univer-
sele problemen van het samenleven, die de hiërarchie, de bezitsverhoudingen en
de solidariteit betreffen en in drie vragen te formuleren zijn: Wie is baas over
wie, wie bezit wat en wie is mijn naaste?

De wijze waarop deze drie controlefuncties worden uitgeoefend verschilt en
daarmee verschilt ook de definiëring van criminaliteit. Deze variaties zijn echter
niet willekeurig. Zij hangen samen met de groei van het maatschappelijke net-
werk en rijgen zich aaneen tot een proces van staatsvorming, dat zich in Europa
maar ook in andere delen van de wereld heeft voltrokken en thans al die delen
omvat.

Binnen dit proces zijn in grote lijnen twee fasen te onderscheiden. De eerste
fase betreft de monopolievorming van het geweld, de belasting en van de justitie
over steeds grotere eenheden en de tweede betreft de bureaucratisering en
democratisering van dit drieledige monopolie.

Aan de eerste fase van monopolievorming ligt een vrije concurrentiestrijd ten
grondslag tussen autonome overlevingseenheden om grond en strategische posi-
ties. Deze strijd is als een toernooi. Het aantal verliezers stijgt en het aantal
overwinnaars daalt in principe tot één. Hij is het die met de overwinning het
geweldsmonopolie verwerft over het territorium van de verliezers en daar tevens
het monopolie over de belastingen en de justitie vestigt. Deze monopolies blij-
ven bestaan zolang de overwinnaar de overwonnenen de baas blijft en zolang hij
niet op zijn beurt door een andere wordt overwonnen en zijn territorium opgaat
in een groter geheel.

Zie: Elias (1977), Goudsblom (1974), Kapteyn (1980), Damaska (1986) Muller (1961), Singer
(1981), Spierenburg (1976) en Zehr (1976).
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Deze uitbreiding en stabilisering van de monopolies vormt de conditie voor de
tweede fase van het staatsvormingsproces, dat zich binnen staten afspeelt, en
door de twee trefwoorden bureaucratisering en democratisering wordt geken-
merkt. Eerst zijn de centrale functies sterk gebonden aan de persoon van de lei-
der van de overwinnende eenheid - de hoofdman of vorst - en aan zijn getrouwen - de
militaire, adellijke aristocratie - . Later, met de uitbreiding en stabilisering wor-
den de functies meer in zijn plaats vervuld door een ambtenarencorps, dat
werkt volgens gestandaardiseerde regels en betaald wordt in geld. Bovendien
gaan deze regels of wetten steeds minder de belangen dienen van de vorst en
van de elites en steeds meer die van andere bevolkingsgroepen.

Een belangrijke conditie van deze democratisering vormt de ambtenaren-
stand zelf, die met zijn toenemende gewicht meer invloed op de centrale staats-
functies uitoefent.

Een tweede conditie - wellicht van meer gewicht - vormen de markten die
met de pacificatie van de territoria in omvang en diversiteit groeien. Hier ligt
de stijgende macht van de handeldrijvende en neringdoende middengroepen en
even later van de loonafhankelijke arbeiders en professionals. Zij tornen niet
aan het bestaan van de monopolies die een voorwaarde vormen voor hun eigen
machtstoename, maar vergroten hun invloed erop. Het gevolg is dat de repres-
sieve staatsfuncties meer terughoudend worden en zich, samen met de verzor-
gende staatsfuncties, uitbreiden.

Wat Europa betreft begonnen deze integratiebewegingen in de loop van de
vroege middeleeuwen zichtbaar te worden. Een markante periode vormde later
de 18de eeuw, waarin de contouren van wat de rechtsstaat wordt genoemd
scherper zichtbaar werden. Het ging hier om de principes van rechtsgelijkheid
en van rechtsbescherming, niet alleen van de staat tegenover de burgers, maar
ook van de burgers tegenover de staat en tussen burgers onderling. Daarnaast
richtte de aandacht zich, behalve op de daad en zijn gevolgen, op de omstandig-
heden en de motieven die tot de daad leiden en pleitte men in overeenstem-
ming met het meer genuanceerde oordeel voor verzachting van de straf, waarbij
het accent minder op wraak en meer op preventie kwam te liggen. Deze ont-
wikkeling zette door met als conditie de groei van het maatschappelijke net-
werk, van de staat, van de markt, en anderszins, waarbinnen de machtsverschil-
len verminderden. In de tweede helft van de 19de eeuw deed zich een versnel-
ling in deze beweging voor, die zich in de tweede helft van de 20ste eeuw lijkt
herhaald te hebben.

2.2 Sociale controle en zelfcontrole

Zoals gezegd verwijst het begrip criminaliteit behalve naar een oordelende
instantie ook naar het feitelijke gedrag dat als misdadig wordt beschouwd.

Uitgangspunt van een algemene theorie over het gedrag van mensen is dat
hun doen en laten veel minder dan bij andere dieren wordt bepaald door biolo-
gisch verankerde gedragscodes. Mensen onderscheiden zich, anders gezegd,
door het sterke vermogen de eigen impulsen te controleren. Deze controle
vormt een leerproces, dat wordt bepaald door de ervaringen met andere men-
sen en met name door de sociale controle die door hen wordt uitgeoefend.

Een eerste constatering in dit verband is dat in de vroege fase van het staats-
vormingsproces het leven binnen de kleine overlevingseenheden gevaarlijk is.
Naast de dreiging van natuurlijk geweld vormen deze eenheden een bedreiging
voor elkaar. Zeker wanneer de concurrentiedruk om grond en strategische
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posities toeneemt, verkeren zij in een permanente staat van oorlog, die ook de
interne verhoudingen bepaalt.

Een eerste gevolg is dat de ruilverhoudingen en de gevoelens van identificatie
en solidariteit zich doorgaans tot de eigen groep beperken. Een tweede gevolg
is dat de leden van de groep die met succes de eigen groep verdedigen en ande-
re groepen aanvallen, over een groot machtssurplus beschikken. Zij zijn de baas
en hun overwicht hiërarchiseert de ruil en solidariteitsverhoudingen. De con-
trole die zij daarbij uitoefenen, berust op hun machtsbron, het succes in de
strijd, en is derhalve sterk en direct, maar even grillig als het verloop van de ge-
vechten. En juist omdat deze sociale controle van de sterken direct en grillig is,
is de zelfcontrole van alle betrokkenen eveneens weinig stabiel en sterk afhan-
kelijk van de directe dreiging.

Dat verandert met de vestiging en uitbreiding van de centrale monopolies. In
de eerste fase neemt de macht van de centrale instantie toe en de controles
winnen aan reikwijdte en stabiliteit. Een gevolg is dat de paradox van het ge-
meenschappelijke handelen wordt opgeheven. Eerder zaten de autonome eenhe-
den in vijandigheden verstrikt. En ook al was de samenwerking in ieders belang,
zij waren daartoe niet in staat, omdat bij afwezigheid van een derde partij het
nakomen van aangegane verplichtingen niet kon worden afgedwongen. Later
wordt dat anders. Het centrale gezag ziet erop toe dat gewelddadige rivaliteiten
worden gepacificeerd tot vreedzame concurrentie en cooperatie. Dienovereen-
komstig hebben de betrokkenen minder geweld van elkaar te vrezen, maar
moeten zij tegelijkertijd hun eigen agressieve impulsen meer terughouden of
omvormen. Het niveau van de zelfcontrole stijgt daarmee. De voorwaarde hier-
van vormt de controle van het centrale gezag en daarmee de angst voor bestraf-
fing. Daarnaast vormt het welbegrepen eigen belang, economisch of anderszins,
een motief evenals de gevoelens van solidariteit of identificatie met de vijanden
van vroeger die nu meer als groepsgenoten worden gezien.

In de tweede fase zet dit proces zich door en verschuiven tegelijk de accen-
ten. Met de uitbreiding van de overheidsfuncties en met de groei van de mark-
ten nemen globaal gezien de machtsverschillen binnen de staatssamenlevingen
af. De controle van buitenaf wordt minder autoritair en meer egalitair, terwijl
de eisen die binnen de wijdere en meer gelijke verhoudingen aan de zelfcon-
trole worden gesteld, samen met het niveau van identificatie, stijgen. Dit geldt
in de eerste plaats voor de verhouding tussen overheid en onderdanen, maar
ook tussen bazen en knechten, tussen mannen en vrouwen en tussen ouderen
en jongeren.

In al deze verbanden hebben de betrokkenen meer gelijkelijk rekening met
elkaar te houden en in die zin passen zij ook beter op zichzelf.

Voor West-Europa vormt, zoals gezegd, de 18de eeuw een markante periode in
deze ontwikkeling. In die tijd werden de contouren van de rechtsstaat scherper
en verzachtten meer in het algemeen de zeden. De zelfcontrole bereikte een
niveau waarop het de betrokkenen voorkwam een natuurlijke of aangeboren
innerlijke instantie te bezitten die als het geweten werd verheerlijkt en die zou
corresponderen met een universele zedenwet. Het is ook in deze tijd dat gedra-
gingen die niet voldoen aan deze standaard - zoals het uiten van sterk agres-
sieve of sexuele impulsen - als onnatuurlijk worden beschouwd en in toenemen-
de mate aan het oog worden onttrokken.

De dragers van deze beweging waren de burgerlijke middengroepen. Zij
hadden zich met succes tegen de voorrechten gekeerd van de oude elites en ge-
ijverd voor gelijke burgerrechten, die allereerst hun eigen belang dienden, maar
zich tevens verwijdden tot de rechten van `de mens'. In de loop van de 19de
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eeuw versnelde deze ontwikkeling toen binnen de verdere groei van het maat-
schappelijke netwerk nieuwe groepen - arbeiders en vrouwen uit de maatschap-
pelijke middenlaag - zich in het maatschappelijk centrum aandienden. In hun
emancipatiestrijd keerden zij zich tegen de burgerlijke rechtsstaat en de burger-
lijke moraal, waarvan de reikwijdte hen te beperkt was, terwijl zij op hun beurt
door de gevestigde burgerij voor immoreel werden uitgemaakt. Het feitelijk ver-
loop van de strijd was dat de eerdere ontwikkeling zich doorzette.

In de tweede helft van de 19de eeuw moesten opnieuw meer mensen meer
gelijkelijk rekening met elkaar houden. De controles binnen de staatssamen-
levingen werden daarmee minder autoritair en meer egalitair, terwijl de eisen
van zelfcontrole stegen. In de eerste helft van de 20ste eeuw vertraagde deze
ontwikkeling om in de tweede helft weer te versnellen.

23 Ontwikkelingen in de criminaliteit

De schematische uiteenzetting van maatschappelijke ontwikkelingen op lange
termijn leidt tot een aantal stellingen over de ontwikkeling van de criminaliteit.
In de eerste fase van het staatsvormingsproces zal, voor zover er van een justi-
tieel monopolie kan worden gesproken - en daarmee van criminaliteit - de
werking ervan selectief en hard zijn in overeenstemming met de grote onder-
linge machtsverschillen en de sterke externe rivaliteiten. De gehoorzaamheid is
dienovereenkomstig zwak en sterk afhankelijk van de directe dreiging. De
schendingen van lijf en goed zijn, als de kans zich voordoet, heftig en frequent.

`Zware criminaliteit'
In de tweede fase van het staatsvormingsproces wordt het vicieuze verband tus-
sen hard en selectief justitieel optreden en een hoog maatschappelijk gewelds-
niveau doorbroken. Het justitieel optreden breidt zich uit en verzacht tevens,
terwijl de ernstige gewelddadigheid afneemt en zich op een relatief laag niveau
stabiliseert.

In West-Europa werd deze ontwikkeling van wat thans de zware criminaliteit
wordt genoemd, zoals moord en doodslag, roof en verkrachting, zichtbaar in de
18de eeuw, toen publiek en particulier geweld meer werden teruggenomen. In
de 19de en 20ste eeuw zette deze beweging zich door. Tegenbewegingen deden
zich voor wanneer van buitenaf bij oorlog of van binnen uit bij revoluties de
staatsmonopolies werden bedreigd of geschonden en soms opgingen in een gro-
ter geheel.

`Lichte criminaliteit'
De ontwikkeling van de minder zware of lichte criminaliteit, zoals diefstal en
inbraak, bedreiging en mishandeling, verloopt meer gecompliceerd.

Terwijl in de tweede fase van het staatsvormingsproces de zware criminaliteit
daalt en zich na enige tijd op een betrekkelijk laag niveau stabiliseert, lijkt de
lichte criminaliteit een wisselende tendens tot daling en stijging te vertonen, die
is gekoppeld aan de uitbreiding en inkrimping van het maatschappelijke net-
werk. In periodes van groei nemen, zoals gezegd, de machtsverschillen af en
verzwakken de autoritaire controles. De criminaliteitskansen nemen daarop toe.
De meeste van de betrokkenen grijpen deze kansen niet, omdat met de wijken-
de controles van bovenaf hun zelfcontrole is gestegen. Sommigen grijpen de
grotere kansen wel. In hun geval kan van een discrepantie worden gesproken
tussen de verwachte en de feitelijk opgebrachte zelfcontrole.
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In de periode van maatschappelijke inkrimping speelt zich het tegenovergestelde
af. De machtsverschillen nemen toe en de controles van bovenaf worden weer
aangescherpt. De genoemde discrepantie vermindert en de criminaliteit daalt.
Het ziet ernaar uit dat zo'n beweging zich in de tweede helft van de 19de eeuw
en in de eerste helft van de 20ste eeuw heeft voltrokken en zich in de tweede
helft van deze eeuw heeft herhaald.

`Zedendelicten'
De ontwikkeling van zedendelicten, zoals schennis van de eerbaarheid, die min-
der naar de daad zelf verwijzen maar meer naar gevoelens van schaamte en eer,
lijkt tegengesteld te verlopen aan die van de lichte criminaliteit in het algemeen.
Wanneer de machtsverschillen tussen de verschillende bevolkingsgroepen en
vooral tussen mannen en vrouwen verminderen, zien de betrokkenen zich, zoals
eerder gezegd, gedwongen meer gelijkelijk rekening met elkaar te houden. In
zo'n periode dalen de statusverschillen. Dienovereenkomstig zullen met name
de maatschappelijke bovenlagen aan de ene kant zich minder gauw gekwetst
voelen en aan de andere kant zelf minder gauw kwetsen. Het justitieel optreden
sluit hierop aan. Wat eerder strafbaar was, wordt nu niet meer vervolgd.

Wanneer de machtsverschillen consolideren of weer toenemen, gebeurt het
tegenovergestelde. Aan de ene kant voelen de betrokkenen zich sneller gekwetst
en aan de andere kant zijn zij geneigd om ook zelf sneller te kwetsen. Het jus-
titiële vervolgingsbeleid wordt scherper.

De georganiseerde criminaliteit'
Het begrip georganiseerde criminaliteit roept gedachten op aan maffieuse orga-
nisaties, die zich ontwikkelen waar de staatsmonopolies zwak zijn en in zekere
zin in de plaats van de staat deze functies vervullen. Zo voorgesteld is de geor-
ganiseerde criminaliteit regel in de eerste fase van het staatsvormingsproces.

In de tweede fase krimpt dit soort organisaties in. Zij bloeien op wanneer de
staatsmonopolies verzwakken. Dat gebeurt bij oorlog of revolutie, maar ook
wanneer in een periode van maatschappelijke groei de internationale verweven-
heid snel toeneemt, terwijl de justitiële monopolies tot het nationale niveau
beperkt blijven. Dit laatste heeft zich in het recente verleden en wellicht ook
eerder voorgedaan.
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3 Ontwikkelingen na de Tweede Wereld-
oorlog

De Tweede Wereldoorlog vormde het einde van de eeuwenlange, gewelddadige
concurrentiestrijd tussen Europese overlevingseenheden. Deze strijd bracht
steeds grotere politieke eenheden voort, maar leidde uiteindelijk niet tot een
overwinnaar met de beschikking over een Europees gewelds- en belastingmono-
polie. Het waren twee staten van buitenaf, Rusland en de VS, die de strijd
beslechten en die ieder voor zich een deel van Europa binnen hun invloedssfeer
brachten.

De vorming van wat het Oost- en Westblok wordt genoemd, kan schematisch
worden beschreven als de uitbreiding en stabilisering van de staatsmonopolies
van deze twee landen. Het meest duidelijk was deze ontwikkeling in het Oosten,
waar een militaire en economische alliantie werd gesloten onder Russische
suprematie. In het Westen was de ontwikkeling meer gecompliceerd. Ook hier
werd een militaire alliantie gevormd, die door de VS werd gedomineerd, en
ontstond iets van een `vrije wereldmarkt', eveneens onder Amerikaanse dwang
en protectie. Toch was de Amerikaanse controle minder groot dan die van Rus-
land, zoals blijkt uit het ontstaan van een deelmarkt, de EG, die weliswaar
onder Amerikaanse druk was gevormd, maar later meer autonoom opereerde.

Hoe dit ook zij, ondanks de betrekkelijke fragmentatie van de twee staats-
monopolies leidde de uitkomst van de Tweede Wereldoorlog tot een Imperium
en een Forum Americanum, waarbinnen de Westeuropese staten werden
gedwongen hun militaire rivaliteiten te staken, hun economische muren te ver-
lagen en over te gaan tot vreedzame concurrentie en cooperatie.

3.1 Algemene trends

3.1.1. De groei van het maatschappelijk netwerk

De grotere politieke en economische verbanden die na de Tweede Wereldoor-
log werden gevormd, leidden voor de Westeuropese landen tot een versnelde
groei van het maatschappelijk netwerk. Steeds meer mensen werden daarbij op
steeds meer verschillende manieren van elkaar afhankelijk en deze steeds meer
gedifferentieerde verbanden werden op een hoger niveau geïntegreerd. De
motor van deze schaalvergroting vormde het streven om meer, beter en goed-
koper te produceren en zodoende niet achter te blijven in de concurrentieslag
binnen de wijdere verbanden.

Een belangrijk gevolg was dat de machtsverschillen tussen de betrokken
groeperingen in snel tempo verminderden volgens het aloude patroon dat bin-
nen een groeiend netwerk de bazen meer afhankelijk worden van meer knech-
ten en deze knechten minder afhankelijk worden van hun baas.
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Van bevel en gehoorzaamheid naar onderhandeling en wederzijds vertrouwen
Een onderdeel van dit proces van schaalvergroting en machtsnivellering vormde
de verschuiving in de controleverhoudingen van meer autoritair naar meer egali-
tair, waarbij over het algemeen de eisen van zelfcontrole stegen. De controles
raakten, anders en treffend gezegd, minder gebaseerd op `bevel en gehoorzaam-
heid' en meer op `onderhandeling en wederzijds vertrouwen'?

Zoals vaker, drong het besef van deze gewijzigde verhoudingen pas door toen
het proces zelf reeds enige tijd aan de gang was. In de eerste 15 jaar na de oor-
log was de dominante ideologie conservatief. Met name door de schending of
bedreiging van de soevereiniteit van de Westeuropese naties werd de hiërar-
chische solidariteit van de bestaande orde benadrukt en wat buiten deze orde
viel gewantrouwd en uitgebannen.

Omstreeks 1960 echter werd in deze landen het verzet tegen de bestaande
verhoudingen sterker en meer geaccepteerd. De dominante ideologie van
hiërarchische solidariteit werd aangevallen uit naam van egalitaire solidariteit,
die de gebruikelijke verbanden van de eigen staat of van het `vrije westen' te
buiten ging. Deze beweging werd gedragen door groeperingen die aan macht
wonnen en zich daarom konden verzetten, zoals studerende jongeren, vooral af-
komstig uit sociaal stijgende groepen. Zij werden daarbij gesteund door verte-
genwoordigers van gevestigde groeperingen, wier machtssurplus verminderde.
Deels uit eigen belang maar ook deels op gewetensgronden schaarden zij zich
in het nieuwe gelid, waarin doelbewust de verhoudingen van `bevel en gehoor-
zaamheid' werden aangevochten. Deze strijd bracht een gevoel van bevrijding
teweeg, waardoor het besef van de nieuwe eisen die met name aan de zelfcon-
trole werden gesteld, niet scherp was. De dominante ideologie getuigde van
geloof in een spontane solidariteit, die zou opbloeien zo gauw de autoritaire
controles waren geweken. De betrokkenen waren verlicht wat betreft de oude
controleverhoudingen en de daarbij horende vooroordelen. Maar deze verlich-
ting maakte hen blind voor de eisen die zij binnen de meer egalitaire verhou-
dingen aan zichzelf en aan elkaar stelden.

Het justitiële monopolie
De ontwikkeling van het justitiële monopolie bleef achter bij die van de twee
andere staatsmonopolies. Ook al werden ook op dit terrein enige nieuwe inter-
nationale afspraken gemaakt, van een inbreuk in de soevereine rechten van de
afzonderlijke staten kon nauwelijks worden gesproken.

Deze justitiële achterstand had wellicht tot gevolg dat de verschillende natio-
nale apparaten minder snel veranderden dan andere maatschappelijke instellin-
gen. Toch veranderde ook hier het beleid en de mentaliteit in overeenstemming
met de algemene ideologische wending.' Een voorbeeld daarvan biedt de poli-
tie-agent die - zij het in verschillende gradaties - veranderde van het toonbeeld
van ordehandhaving tot een hulpverlener in het maatschappelijke verkeer.

Ook het vervolgings- en bestraffingsbeleid werd zachter. Seponeren - offi-
cieel of officieus - nam toe, terwijl rechters hun strafmaat verlaagden door
meer boetes en meer voorwaardelijke gevangenisstraffen op te leggen. Het tref-
woord in dit verband was `decriminalisering'. Dit begrip vormde de criminologi-
sche uitdrukking van de verlichtingsideologie uit die periode en stond voor het
streven de werking van het strafrecht in te perken. De gedachte daarbij was dat

2
Vgl. De Swaan (1979) en Kapteyn (1985).

3
Vgl. Bianchi (1980), Van der Bunt (1985), Kaiser (1985), Rapport van de Raad van Europa
(1980), Walton e.a. (1975), Downes (1988) en Levy en Ocqueteau (1987).
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het strafrecht de misdaad niet verkleinde maar juist vergrootte en dat misdadi-
gers door middel van processen van stigmatisering en etikettering sterker aan
hun misdrijf werden gehecht.

Zoals gezegd, maakten deze ideologie en praktijk zich sterk toen het proces
van afnemende machtsverschillen al enige tijd duurde. Zij richtten zich daarmee
in zekere zin tot het verleden en toonden zich blind voor de contemporaine ont-
wikkeling. Deze `culturele traagheidi4 kwam treffend tot uitdrukking in wat de
criminele paradox kan worden genoemd. Terwijl de verwachting was dat met
een meer terughoudend justitieel beleid de criminaliteit zou dalen, gebeurde het
tegendeel. De criminaliteit steeg. Het feit van deze stijging werd over het alge-
meen of gebagatelliseerd óf verklaard door de deprivatietheorie, die maatschap-
pelijke ongelijkheid met behulp van de begrippen frustratie en agressie aan cri-
minaliteit verbond 5 Deze theorie - die een zekere verklaringskracht kan hebben -
ontleende toentertijd zijn overtuigingskracht eerder aan de heersende ideologie
dan aan de feiten. In de eerste plaats was met de stijging van de criminaliteit de
maatschappelijke ongelijkheid verminderd. Bovendien bleek - ook al waren de
sociaal lagere groepen op ieder moment oververtegenwoordigd-' de stijging
zich niet tot deze lagen te beperken en kon, gelet op het aandeel van jongeren,
eerder over een generatieprobleem dan over een klasseprobleem worden ge-
sproken 6 Ten slotte was bij de betrokkenen van de frustratie, die tot agressie
en daarmee tot het plegen van misdrijven zou leiden, niet veel te bemerken en
leek dit soort van gevoelens meer een projectie van `burgerlijke' onderzoekers
dan een werkelijk motief tot criminaliteit bij sociaal lagere groepen.'

De verklaring
Een verklaring van de stijgende criminaliteit, die meer in overeenstemming met
de feiten is, werd in het vorige hoofdstuk genoemd en sluit aan bij de beschre-
ven controleverschuivingen.

Een eerste opmerking is dat in de periode na de Tweede Wereldoorlog de
geweldsmonopolies van de afzonderlijke staten in West-Europa en van het
`Imperium Americanum' niet fundamenteel werden bedreigd. Integendeel, de
periode kenmerkte zich door vrede. Deze algemene conditie verklaart dat de
zware criminaliteit zoals moord en doodslag, roof en verkrachting, wellicht een
geringe stijging vertoonden, maar zich niettemin handhaafden op een, in verge-
lijking met andere delen van de wereld, zeer laag niveau.`

Er waren echter uitzonderingen. Een eerste uitzondering vormden enkele re-
gio's, waar dankzij de generale vrede oude tegenstellingen met het centrale ge-
zag opleefden, zoals in Noord-Ierland en in het Baskenland. Een andere uitzon-
dering vormden de kapingen en andere daden van terreur, waartoe juist dankzij
het hoge pacificatieniveau en de verzwakkende waakzaamheid in dat verband,
de kansen waren gestegen. Deze daden werden gepleegd, door niet-Europese

4
De uitdrukking 'culturele traagheid' is een vertaling van het Engelse begrip cultural lag, dat
werd geïntroduceerd door de socioloog Ogbum (1922).
Er zijn hiervan verschillende voorbeelden te geven. Een daarvan vormt het Centre lor
Contemporary Cultural Studies van de universiteit in Birmingham. Vgl. Hall e.a. (1978). Overi-
gens zijn de machtsverschillen in Engeland groter dan in Nederland, zodat de criminaliteit met
meer reden als een klasseprobleem kan worden gezien.
Vgl. Kapteyn (1985). Zie ook Kaiser (1985).
Deze observatie is aan eigen waarneming ontleend en heeft zodoende een beperkte reikwijdte.
Vgl. Kapteyn (1985).
Vgl. bijlage 1, tabel 9.
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groeperingen die een oud-koloniale rekening vereffenden. Maar ook inheemse
radicalen pleegden terreur. Zij voelden zich verwant met de uitheemse radicalen
en vormden een extreem voorbeeld van de dominante ideologie van egalitaire
solidariteit. De laatste uitzondering vormde de internationaal georganiseerde
criminaliteit - met name in wapens en drugs - die zijn groei dankte aan de toe-
name van de internationale verwevenheid en aan de reeds vermelde achterstand
daarbij van de nationale justitiële monopolies 9

Hoewel deze drie uitzonderingen op de algemene trend tot pacificatie veel
zorgen en opzien baarden, lag de stijging van de officieel geregistreerde crimi-
naliteit op een ander terrein, bij de lichte of minder zware criminaliteit van dief-
stal en inbraak en - op een veel lager niveau - van mishandeling en bedrei-
ging'o Deze stijging werd bepaald door de verschuivingen in de controleverhou-
dingen, waarbij met name de verwachting van zelfcontrole hoger werd. Door-
gaans voldeden de betrokkenen aan deze verwachting, maar sommigen bezwe-
ken voor de verleiding die vooral binnen de snel uitbreidende publieke of semi-
publieke ruimtes van straten, pleinen en parken, van stations, bussen en treinen
groter werd. Deze ruimtes vormden geen niemandsland waar slechts het recht
van de sterkste zou gelden. Het waren beschavingsterritoria bij uitstek, juist om-
dat de verwachting was dat het publiek zichzelf in de hand zou houden. Som-
migen deden dat niet. Dat waren, zoals gezegd, vooral jongeren bij wie in het
algemeen het niveau van zelfcontrole nog laag is en de behoefte aan spanning
groot. Hun criminaliteit kan als een vorm van gespeelde agressie worden be-
schouwd, waarbij het niet in de eerste plaats om de buit gaat, maar om de
spanning die het stout zijn oproept. Een deel van hen ging verder en kwam te-
recht in een meer professioneel circuit.` Hun spel was daarmee ernst gewor-
den. Een andere groepering die een betrekkelijk grote bijdrage leverde aan de
stijging van de criminaliteit, vormden de vreemdelingen, afkomstig uit voorma-
lige koloniën of als gastarbeider naar West-Europa getrokken. Zij waren, gezien
de landen van herkomst, aan meer autoritaire controles gewend, terwijl hier
juist de controles in egalitaire richting verschoven. Deze cultuurschok betekende
met name voor de tweede generatie een reeks van problemen die soms leidden
tot criminaliteit 12

3.1.2 Relatieve inkrimping van het maatschappelijke netwerk

In de loop van de jaren zeventig vertraagde de uitbreiding van het maatschappe-
lijke netwerk en sloeg de groei hier en daar om in zijn tegendeel. De bepalende

9

10

11

12

Een aantal EG-landen heeft sinds kort ook in dit opzicht hun belangen gebundeld in het zg.
verdrag van Schengen. Het niveau van samenwerking ligt evenwel lager dan op economisch
terrein.
Vgl. bijlage 1, tabel 1, 2 en 4 en bijlage 2, grafiek 1, 2 en 4.
Vgl. Kapteyn (1985).

De oververtegenwoordiging van buitenlanders is ook een statistisch probleem. De officiële ge-
gevens zijn zo weinig specifiek dat het moeilijk is om exacte uitspraken per land of regio te
doen. Bovendien zijn de statistische bureaus terughoudend om hun bronnen ter inzage te
geven. Dit beleid is erop gericht om de kansen tot discriminatie zo klein mogelijk te houden.
Het effect is echter averechts en het beleid zou beter kunnen worden gewijzigd. De uitspraak
in de lopende tekst dat buitenlanders oververtegenwoordigd zijn, is gebaseerd op het eigen on-
derzoek in de drie warenhuizen en bij de politie. Deze bevindingen worden bevestigd door een
recent Nederlands onderzoek, waarin bovendien aanmerkelijke verschillen tussen buitenlandse
groeperingen worden vastgesteld. Vgl. Junger en Zeilstra (1989). Met nadruk zij vermeld dat
de stijging van de criminaliteit niet alleen door buitenlanders wordt veroorzaakt.
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conditie daarvan vormden de krachtsverschuivingen op de wereldmarkt, het
Forum Americanum, waar het marktmechanisme, minder dan voor de oorlog,
werd gestoord door militaire en fiscale staatsinterventies. Het gevolg was de
economische expansie van het Pacifische deel van die markt en de economische
inkrimping van het Atlantische deel.

De gedachte ligt voor de hand dat, zoals eerder de groei van de economische
bedrijvigheid leidde tot schaalvergroting en afnemende machtsverschillen, nu het
tegenovergestelde ging gebeuren. De feitelijke ontwikkeling was echter minder
eenduidig en vertoonde aan elkaar tegengestelde ontwikkelingen.

Dankzij het feit dat de wereldmarkt onder de krachtsverschuivingen niet frag-
menteerde, stonden de bedreigde bedrijven in West-Europa in principe twee
mogelijkheden open om hun concurrentiekracht te herstellen. De eerste was de
gebruikelijke en bestond uit schaalverkleining door het afstoten van de minst
rendabele activiteiten. Dat gebeurde ook in feite waar grote concerns uiteen-
vielen terwijl nieuwe, kleine bedrijven werden opgericht. De tweede mogelijk-
heid daarentegen was die van schaalvergroting, maar dan op het niveau van de
wereldmarkt. Ook deze mogelijkheid werd aangegrepen.

De ontwikkeling van de staatsfuncties verliep parallel aan die van de econo-
mische functies. In alle landen probeerden de overheden de kosten te drukken
door taken die eerst waren gecentraliseerd, af te stoten naar lagere overheden
of naar het particuliere initiatief. Maar tegelijk werden de staatsfuncties uitge-
breid, vooral in het verband van de vele internationale overleginstanties, die
deel uitmaakten van het Imperium Americanum en ertoe bijdroegen dat het
Forum Americanum in tact bleef.

Deze tegengestelde beweging van schaalverkleining en -vergroting impliceer-
de een tegengestelde beweging in de machtsverhoudingen. Op het niveau van
de wereldmarkt verminderden de machtsverschillen tussen een aantal regio's,
maar in het gebied dat eerder over een machtssurplus beschikte, werden de in-
terne machtsverschillen geconsolideerd of weer groter. Het meest duidelijke
voorbeeld van dit dwingende verband bood de arbeidsmarkt. In alle landen van
West-Europa steeg de werkloosheid, eerst bij de bedrijven en later bij de over-
heid, met als onvermijdelijk gevolg een groter machtsverschil tussen zij die werk
`gaven' en zij die werk `namen'. Dienovereenkomstig verstrakten de controles
en veranderde de ideologische voorkeur.

Zorg om de criminaliteit
Net als bij de groei van het maatschappelijke netwerk duurde het ook bij de
- relatieve - inkrimping enige tijd voor het besef van de gewijzigde verhoudin-
gen doordrong en het ideologische accent versprong van `vrijheid en spontane
solidariteit' naar `leiderschap en gezonde rivaliteit'.

Een goed voorbeeld van deze ontwikkeling bieden opnieuw de justitiële za-
ken. In de loop van de jaren zeventig - hier eerder, daar later - steeg de aan-
dacht voor de criminaliteit, waarvan de stijging zelf zich eerder had ingezet.

De courante verklaring was in overeenstemming met het nieuwe ideologische
gelijk en werd gezocht in het wijken van de sociale controles met meer of min-
der felle verwijzingen naar een daling van het normbesef en een verslapping van
de zeden. Het beleid sloot hierbij aan door de controles te verscherpen door
middel van meer politie, meer gevangenissen en zwaardere straffen, en door de
oproep ook buiten het justitiële terrein het toezicht aan te scherpen.13

13 Vgl. bijlage 1, tabel 6 en 7 en bijlage 2, grafiek 6 en 7.
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Opnieuw moet worden vastgesteld dat-deze courante voorstelling geen recht
deed aan de feiten. De sociale controles waren verminderd, dat klopte, maar
dat tegelijkertijd de. eisen van zelfcontrole waren gestegen en in die zin het
morele peil eveneens, werd niet helder gezien. Het probleem werd, anders ge-
zegd, niet in de juiste verhouding gesteld en daarmee overtrokken, ook al waren
de feitelijke beleidsmaatregelen meer terughoudend dan de gebruikte retoriek
deed vermoeden.14 Bovendien - en dat vormt opnieuw een intrigerend voor-
beeld van wat eerder de culturele traagheid werd genoemd - richtte ook nu de
aandacht zich op een probleem, waarvan de bestaanscondities eerder waren ver-
sterkt en nu juist aan kracht verloren.

Wellicht dat opnieuw van een criminele paradox kan worden gesproken,
maar dan in omgekeerde zin. Terwijl de zorg voor de criminaliteit toenam be-
gon die criminaliteit zelf te dalen. Het is de vraag of dat zo is.

Dalende criminaliteit?
Wanneer de theorie die hier wordt verdedigd, juist is, dan zou met de inkrim-
ping van het maatschappelijke netwerk de kleine of lichte criminaliteit moeten
dalen of zich moeten stabiliseren. Op het eerste gezicht spreken de cijfers deze
verwachting tegen. Zij daalden niet in de loop van de jaren zeventig en niet in
de periode rondom 1980. Zij stegen zelfs sneller dan voorheen. De conclusie
kan derhalve zijn dat de hier gehanteerde theorie zich in dezelfde patstelling be-
vindt als andere pogingen om een samenhang aan te geven tussen criminaliteit
en andere maatschappelijke ontwikkelingen. Wat er verder ook verandert, de
stijging van de criminaliteit zet door.

Een voorbeeld van een onderzoek dat op deze manier is vastgelopen, biedt
de Raad van Europa. Dit justitiële overlegorgaan gaf opdracht om voor de
periode van 1950 tot 1980 het verband na te gaan tussen economische ontwikke-
lingen en criminaliteit Het resultaat was teleurstellend. In welke richting eco-
nomische grootheden, zoals het nationale inkomen en de werkgelegenheid, zich
ook bewogen, de criminaliteit steeg.

Bij nadere beschouwing is er echter meer aan de hand. De patstelling wordt
opgeheven wanneer de criminaliteitscijfers worden gedifferentieerd en het eco-
nomische perspectief sociologisch wordt verbreed met behulp van het begrip
controle. De redenering gaat dan als volgt. In de periode van maatschappelijke
groei stegen de nationale inkomens en de werkgelegenheid terwijl de controles
verschoven en de criminaliteit toenam. In de tweede periode daalden de natio-
nale inkomens, relatief en soms ook absoluut, en verminderde de werkgelegen-
heid, terwijl de controles in tegenovergestelde richting bewogen. Deze beweging
.gold echter niet voor de groep van langdurig werklozen. Voor hen die in deze
periode het zicht op werk verloren - en hun aantal groeide in het begin van de
jaren tachtig zeer snel - werden de controles zwakker, terwijl voor hen die
werkten of het zicht op werk behielden, de controles sterker werden.

Deze voorstelling van zaken wordt, althans wat Nederland betreft, bevestigd
door een onderzoek waaruit blijkt dat vanaf ongeveer 1980 de criminaliteit meer
door werklozen en minder door schoolgaande jongeren werd gepleegd 16 De cri-
minaliteit daalde met de relatieve inkrimping van het maatschappelijke netwerk

14

1s

16

Vgl. Beleidsplan Samenleving en criminaliteit (1985).
Raad van Europa (1985).
Vgl. Jongman (1988).
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en met de verschuivingen van de controles. De criminaliteit steeg echter waar
deze controleverschuivingen niet werden gevoeld.

De hier gehanteerde theorie wordt bovendien bevestigd, doordat vanaf onge-
veer 1985 de criminaliteitsstatistieken een voorzichtige tendens geven te zien tot
stabilisering en daling.

Zedendelicten
Aan het einde van dit hoofdstuk volgt nog een korte uitwijding over wat de
zedendelicten worden genoemd.'' Samen met de categorie zware delicten is de-
ze categorie van gevoelsdelicten in de periode na de Tweede Wereldoorlog niet
gestegen en zelfs hier en daar gedaald. De verklaring hiervan is in het vorige
hoofdstuk genoemd en wordt hier bevestigd. Binnen het proces van afnemende
machtsverschillen voelen mensen zich met het verminderen van statusgevoelens
minder gauw gekwetst en gedragen zij zich ook minder kwetsend. Met name het
eerste kwam tot uitdrukking in het vervolgingsbeleid dat, zij het in verschillende
gradaties, overal verzachtte, zoals uit de statistieken blijkt. In de periode van
inkrimping van het maatschappelijke netwerk kwam ook aan deze beweging een
einde. Met verspringing van de ideologie werd controle weer meer gewaardeerd
en wat eerder als spontaan of als ontplooiing werd geprezen, werd later als 'on-
gewenste intimiteiten' afgewezen.

Het is frappant dat in Nederland en Denemarken, en elders niet, zich in de
recente statistieken een stijging aftekent.

3.2 Nationale variaties

Het hier geschetste beeld van maatschappelijke ontwikkelingen en criminaliteit
geldt in grote lijnen voor alle landen van West-Europa. Overal verminderden de
machtsverschillen, verzwakten de controles van bovenaf en stegen de eisen van
zelfcontrole. Overal deed zich in deze ontwikkeling een vertraging voor - en ge-
deeltelijk een wending - die inzette in de jaren zeventig, in het begin van de
jaren tachtig scherper werd en tegen het einde van dit decennium opnieuw voor
een versnelling lijkt te wijken.

Binnen deze algemene trend deden zich ook verschillen voor in de aard en
omvang van de machtsverhoudingen en van de staatsfuncties, die deels als tem-
poverschillen en deels als variaties van het algemene proces van staatsvorming
zijn op te vatten en die samenhangen met verschillen in de criminaliteit. 18

17
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Vgl. bijlage 1, tabel 3 en bijlage 2, grafiek 3. De Deense criminoloog Kutchinsky (1988) wijst
erop dat een vrijer beleid inzake pornografie niet samengaat met een stijging van het aantal
gevallen van verkrachting.
Een opmerking terzijde betreft het traditionele onderscheid tussen stad en platteland. Ook al
zijn de verschillen tussen beide in de periode die hier centraal staat, snel verminderd, niette-
min vertonen grootstedelijke agglomeraties een betrekkelijk hoog criminaliteitsniveau. Het
meest duidelijk geldt dit voor grote steden met een industrieel verleden en een sterke interna-
tionale verwevenheid, waar vooral de vermogenscriminaliteit hoog is. Voorbeelden zijn
Amsterdam, Hamburg en Parijs. In grote steden met uitgesproken bestuurlijke functies en bin-
nen een meer agrarische setting ligt met name de vermogenscriminaliteit lager. Een voorbeeld
hiervan vormt Munchen. De verklaring ligt voor de hand. Vooral in de eerst genoemde steden
is de hiërarchische solidariteit het zwakst met alle kansen vandien voor vermogensdelicten.
Omgekeerd is in kleinere gemeenschappen hiërarchische solidariteit het sterkst en is boven-
dien de vertrouwdheid met lichaamskracht en -geweld groter. Zie voor de nationale verschillen
bijlage 1, tabellen 1, 2 en 4 en bijlage 2, grafieken 1, 2 en 4.
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Autoritair en egalitair
De stelling die hier wordt verdedigd, is dat in landen waar de autoritaire con-
troles relatief zwak zijn en het niveau van zelfcontrole en identificatie betrekke-
lijk hoog, de afkeer van het gebruik van geweld sterk is, terwijl aan de schen-
ding van bezit minder zwaar wordt getild. Deze stelling wordt in de eerste
plaats bevestigd door de criminaliteitsstatistieken. Van de onderzochte landen
zijn enerzijds Denemarken en anderzijds Duitsland (BRD) de meest duidelijke
voorbeelden. In het eerste land is de geweldscriminaliteit zeer laag en de ver-
mogenscriminaliteit zeer hoog. In Duitsland is de geweldscriminaliteit hoog en
de vermogenscriminaliteit relatief laag. Nederland en Engeland staan tussen
deze twee in, waarbij het eerst genoemde land het laagste niveau van gewelds-
criminaliteit heeft en derhalve het dichtst bij Denemarken staat. De vermogens-
criminaliteit van beide landen verschilt weinig. Bovendien is er een verschil dat
niet in de officiële cijfers tot uitdrukking komt, maar dat wel belangrijk is. Dat
is het terrorisme, van buitenaf en binnenuit, dat in Denemarken en Nederland
niet of nauwelijks voorkomt.

De stelling wordt verder bevestigd, doordat deze verschillen in omvang en
aard van de criminaliteit blijken samen te hangen met verschillen in de machts-
verhoudingen, de staatsfuncties en daarmee in de controleverhoudingen en het
niveau van identificatie, die als faseverschillen zijn te beschouwen binnen het
algemene proces van staatsvorming. In grote lijnen zijn in de landen met een
betrekkelijk hoge geweldscriminaliteit en een betrekkelijk lage vermogenscrimi-
naliteit de verschillen tussen klassen, regio's en ethnische groeperingen groter,
de repressieve staatsfuncties sterker en de verzorgende staatsfuncties zwakker
of minder uitgebreid. Voorbeelden hiervan zijn de inkomens- en vermogensver-
houdingen, de politiesterkte, het aantal gevangenen en de omvang en aard van
de overheidsuitgaven. Tegelijk zijn de controles meer in het algemeen relatief
autoritair en het identificatieniveau lager, zoals blijkt uit de stands- en klasse-
verschillen, de striktheid van het rolonderscheid tussen de seksen, de strengheid
van de opvoeding en de omvang en aard van de sociale voorzieningen.

Al deze verschillen tussen aan de ene kant Denemarken en in mindere mate
Nederland en aan de andere kant Duitsland en in mindere mate Engeland - die
meer precies zouden moeten worden vastgesteld - vormen de condities voor
verschillen in mentaliteit die treffend tot uitdrukking komen in enerzijds de aard
en omvang van de criminaliteit en anderzijds in de hoogte van de officiële ont-
wikkelingshulp.'9 In landen waar meer wordt gestolen en minder geweld wordt
gepleegd, wordt het meest aan de Derde Wereld gegeven. Dit verband kan op
een andere manier worden geillustreerd door op de verschillen in het graffitibe-
leid te wijzen. In Parijs is de controle van de overheid op deze vorm van vernie-
ling groter dan in Amsterdam, zijn de straffen zwaarder en wordt er meer con-
sequent schoongemaakt en hersteld. Het effect is dat in een land waar de
machtsverschillen relatief groot zijn en het optreden van de staat relatief repres-
sief, de hoofdstad er schoner uitziet dan in een land waar de verhoudingen
tegenovergesteld liggen.20

19

20
Vgl. tabel 10.

Vgl. Marina de Vries, Graffiti bezien als overtreding. Vergelijkend onderzoek naar de contro-
leverhoudingen tussen overheid en onderdanen in de publieke ruimte van Amsterdam en van
Parijs. Sociologisch Instituut, Universiteit van Amsterdam, 1988 (ongepubliceerd).
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Het laatste voorbeeld betreft het ouderdomspensioen. Alleen Denemarken en
Nederland hebben een financiële voorziening die voor alle burgers geldt en die
niet gekoppeld is aan het eerder verdiende salaris?'

Wederzijds vertrouwen en onderhandeling
De verbanden die hier zijn aangegeven, worden aangevuld wanneer nog een
ander land in de beschouwing wordt betrokken. Dat is Zwitserland.

Het staatsvormingsproces van dit land vormt een intrigerende variant op de
meer algemene beweging waarbij het integratiemechanisme in dit-geval niet be-
staat uit `verovering door oorlog' maar uit `aaneensluiting onder dreiging van
buitenaf. Zwitserland lijkt wat dit betreft op Nederland. Zoals hier in de 16de
eeuw de Zeven Provinciën onder de Habsburgse bedreigingen hun belangen
bundelden - ook al oefende met name Holland daarbij militaire druk uit op an-
dere provincies - zo sloot reeds in de dertiende eeuw een aantal thans centraal
gelegen kantons zich aaneen. Beide landen danken deze variant van het meer
algemene proces van staatsvorming in de eerste plaats aan hun geografische lig-
ging, die door zijn hoogte of juist zijn laagte het land moeilijk toegankelijk en
daarmee moeilijk controleerbaar maakte voor de feodale heersers van weleer.
In nauwe samenhang hiermee staan de andere overeenkomsten, zoals de afwe-
zigheid van een sterke adellijke bovenlaag, de burgerlijke signatuur van het
land, de zwakte van territoriale ambities en het tot voor kort overeenkomstige
streven om internationaal neutraal te blijven, maar wel zaken te willen doen in
dat verband.

Naast deze overeenkomsten zijn er ook verschillen. Het belangrijkste voor-
beeld daarvan is de bestuursstructuur die in Zwitserland veel minder is gecen-
traliseerd dan in Nederland. Dit verschil vindt mede zijn grond in de geografi-
sche ligging die in dit opzicht tegenovergestelde functies had. Waar het bergland
de onderlinge contacten bemoeilijkte, bood het water een uitnodiging daartoe.
Daarnaast waren invloeden van buitenaf bepalend. In beide landen is in de
Franse tijd de gelijkberechtiging van alle burgers als wettelijk principe inge-
voerd, maar waar in Nederland tezelfdertijd de basis werd gelegd voor een cen-
traal bestuur, bleef in Zwitserland de federale opzet gehandhaafd. Ook hier
speelde de geografische ligging een rol, omdat binnen de Franse politiek van
het Continentale Stelsel de controle op Nederland van meer gewicht was dan
die op Zwitserland.

Hetzelfde kan worden vastgesteld naar aanleiding van de Duitse overheer-
sing. Mede door zijn geografische-economische positie werd Nederland veroverd
en bevrijd door vreemde mogendheden. Het gevolg was dat het na de oorlog
deel ging uitmaken van internationale coalities onder Amerikaanse suprematie,
waardoor de autonomie van het eigen bestuur werd ingeperkt en tegelijk de
centraliserende tendens snel sterker werd. Zwitserland bleef, zoals bekend, ook
in de Tweede Wereldoorlog ongeschonden en verwierf daarmee en grotere
bewegingsvrijheid ten opzichte van internationale organisaties die later werden
opgericht. Hier was het gevolg dat het land een duidelijke afstand bewaarde en
zijn geliefde federatieve structuur beschermde met name tegen de centraliseren-
de tendensen van de EG.

Deze wijze van bestuur houdt in dat, afgezien van de buitenlandse politiek,
die zeer afwachtend is te noemen en de defensie die relatief sterk is, alle zaken
eerst op lagere niveaus worden behandeld, waarbij de autonomie van zo'n drie-

21 Vrl. Health and social security (1987) en EG (1987).

23



duizend gemeenten het richtinggevend principe is. Het gevolg is dat in dit land,
waar net als in Nederland de machtsverschillen relatief gering zijn, de centrale
staatsfuncties - afgezien van het leger - relatief beperkt zijn. Dienovereenkom-
stig liggen de controleverhoudingen. In beide landen zijn deze verhoudingen in
vergelijking met de meeste andere Westeuropese landen egalitair, maar tegelij-
kertijd zijn ze in Zwitserland meer kleinschalig en meer op `onderhandeling en
concurrentie' gebaseerd en in Nederland meer op `onderling vertrouwen'.

Daarnaast zijn de verhoudingen in Zwitserland, ook al zijn ze relatief egali-
tair, meer autoritair dan in Nederland. Juist dankzij de uitgebreidheid van de
verzorgende staatsfuncties zijn de verhoudingen in Nederland sterk gecollectivi-
seerd en tegelijkertijd sterk geïndividualiseerd. In Zwitserland is het andersom.
Door de geringe omvang van de verzorgende staatsfuncties ligt het accent nog
meer op het gezin of de familie als eenheid van het samenleven met als gevolg
dat de machtsverschillen tussen ouderen en jongeren, maar ook tussen mannen
en vrouwen, groter zijn en de controles meer autoritair. Een overeenkomstige
hiërarchische invloed gaat uit van het leger. Deze mannenorganisatie vormt hier
veel sterker dan in Nederland een deel van het samenleven en met name het
verschil tussen officieren en niet-officieren bevestigt de standsverschillen en
daarmee de betrekkelijk autoritaire verhoudingen in het algemeen.

Een en ander vindt ten slotte zijn uitdrukking in de criminaliteit. In de eerste
plaats valt op dat door de federatieve structuur het justitiële monmopolie min-
der uitgebreid is dan in de andere landen, zoals blijkt uit de kantonale verschil-
len in het vervolgingsbeleid en uit de gebrekkige nationale criminaliteitsstatistie-
ken. Het gevolg hiervan is dat de onzekerheid over de feitelijke criminaliteit in
Zwitserland zeer groot is - met name als het om ontwikkelingen daarin gaat - en
op zijn beurt heeft geleid tot twee tegenovergestelde meningen. Sommigen spre-
ken van een extreem laag criminaliteitsniveau en anderen menen dat er nauwe-
lijks verschillen tussen Zwitserland en andere Westeuropese landen bestaan.
Zoals verderop zal blijken, lijkt het verstandig de Zwitserse gewelds- en vermo-
genscriminaliteit voor betrekkelijk laag te houden met als verklaring enerzijds
de meer hiërarchische controles en de bestuurlijke kleinschaligheid en ander-
zijds de onderhandelingssituatie waarbij mensen elkaar meer in de gaten hou-
den dan wanneer de verhoudingen meer zijn gebaseerd op wederzijds vertrou-
wen.22

22
De hoogte van de criminaliteit in Zwitserland vormt een intrigerend probleem. De landelijke
cijfers zijn relatief zeer laag (zie bijlage 1 en 2). Dit beeld wordt bevestigd door een studie van
de Amerikaanse criminoloog Clinard (1978), die hierbij niet alleen op de spaarzame officiële
statistieken steunt, maar ook op allerlei enquêtes en op persoonlijke indrukken, zoals het
openlaten van huizen en auto's zonder dat er iets gestolen wordt. Deze voorstelling van zaken
wordt frontaal aangevallen door de Deense criminoloog Balvig (1988). Hij verwijt Clinard
onzorgvuldigheid en verwijst tevens naar diens Amerikaanse achtergrond, waardoor hij getrof-
fen zou zijn door de Westeuropese zorgeloosheid die hij abusievelijk voor typisch Zwitsers
hield. Balvig zelf is van mening dat het niveau van de criminaliteit in Zwitserland ongeveer
gelijk is aan dat van andere Westeuropese landen. De nationale ideologie zou echter een rea-
listische kijk in de weg staan. Hier zit wat in. De relatief kleinschalige bestuursstructuur leidt
tot gebrekkige nationale criminaliteitsstatistieken en maakt tevens het publieke debat minder
kritisch dan in andere Westeuropese landen. Sommige problemen worden zodoende toegedekt.
Tegelijkertijd vormt deze kleinschaligheid echter ook een voorwaarde voor met name een lage
vermogenscriminaliteit, en deze kant van de medaille wordt door Balvig niet belicht. De voor-
zichtige conclusie is derhalve dat de waarheid in het midden gezocht moet worden. De crimi-
naliteit in Zwitserland is hoger dan uit de officiële cijfers blijkt, maar lager dan in de meeste
andere landen van West Europa. Vgl. ook Kaiser (1985). Tot zover over de landelijke verhou-
dingen. In een Zwitserse stad als Zi rich zijn, ook volgens de officiële statistieken, de verschil-
len met andere Europese steden minder groot en zijn de verhoudingen minder typisch Zwit-
sers. Zie in dit verband ook hoofdstuk 5.
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Ten slotte zij vermeld dat de verhoudingen in dit land leiden tot relatief weinig
officiële ontwikkelingshulp, betrekkelijk schone steden en een ouderdomspen-
sioen, dat weliswaar lager is dan in Denemarken en Nederland en een bepaald
percentage van het eerder verdiende salaris vormt, maar eveneens voor iedere
burger geldt, mits hij of zij minstens 11 aaneengesloten maanden een inkomen
heeft genoten.'

De Nederlandse variant
Nederland vertoont, zoals gezegd, treffende overeenkomsten met Zwitserland
en tegelijk grote verschillen. Een voorbeeld van beide was tot voor kort de ver-
zuiling. Deze vorm van sociale ordening was een niet uitsluitend maar wel spe-
cifiek Nederlands verschijnsel en is op te vatten als een categoriaal federalisme,
waarbij het indelingscriterium niet geografisch is, maar de godsdienst betreft of
de levensovertuiging.

Op het eerste gezicht is deze vorm van federalisme iets heel anders dan het
federalisme in Zwitserland met als kenmerkend verschil dat in Nederland de
zuilen geen staatsrechtelijke instellingen vormen en de kantons in Zwitserland
wel. Daarnaast bestaan er echter ook overeenkomsten. In de eerste plaats ver-
wijzen de godsdienstige verschillen op hun beurt naar bepaalde regio's, zodat
het geografische element wel degelijk een rol speelt. Bovendien wijzen de zuilen
naar een relatief zwakke staat, die anders dan bijvoorbeeld in Denemarken en
vele andere Westeuropese landen geen staatsgodsdienst aan het volk oplegde en
ook anderszins minder tot eenheid dwong.

Zoals bekend heeft deze vorm van categoriaal federalisme met de uitbreiding
van de maatschappelijke verwevenheid de afgelopen decennia aan kracht inge-
boet en zijn tezelfdertijd met name de verzorgende staatsfuncties sterk uitge-
breid. Nederland is wat dit betreft minder op Zwitserland en meer op Dene-
marken gaan lijken. Dat geldt ook voor de criminaliteit, die in de decennia na
de oorlog steeds dichter bij het Deense niveau kwam te liggen. De toename van
de criminaliteit in Nederland is derhalve relatief groot geweest en staat in direc-
te samenhang met het wegvallen van de sterke en kleinschalige controles die
binnen de verzuilde organisaties werden uitgeoefend. Het lijkt waarschijnlijk dat
deze ontzuiling als een typisch Nederlandse variant van de toenemende maat-
schappelijke verwevenheid en de afnemende machtsverschillen ook de verklaring
biedt voor kracht van de gelijkheidsideologie in de jaren zestig en zeventig en
voor de traagheid waarmee met name in dit land het feit van de toenemende
criminaliteit onder ogen werd gezien.24

23 Zie noot 24.
24 Vgl. ook Van Dijk (1988).
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4 Winkeldiefstal in Westeuropese waren-
huizen, algemene trends

4.1 Bedrijfsvoering en -cultuur

De ontwikkeling van de winkels in Amsterdam, Zurich en Miinchen biedt een
goed voorbeeld van de maatschappelijke veranderingen die zich meer in het al-
gemeen in de periode na de Tweede Wereldoorlog voltrokken. Binnen de grote-
re politieke en economische verbanden die na de oorlog werden gevormd, raak-
ten de warenhuizen in een wijdere concurrentiestrijd betrokken. Het strijdmid-
del bij uitstek was schaalvergroting. De sterkste bedrijven groeiden, de zwaksten
verdwenen en binnen de grotere verbanden werden arbeidsfuncties gesplitst en
op een hoger niveau weer verbonden. Omzetstijging en kostendaling versterkten
elkaar in deze periode, die tot omstreeks 1975 duurde.

Zoals eerder gezegd, leidde deze beweging tot een vermindering van de
machtsverschillen en tot het minder autoritair worden van de sociale controles.

Een eerste voorbeeld in dit verband biedt de ontkoppeling of verzwakking
van de band tussen het eigendom en het beheer van de winkel. Of het oor-
spronkelijke familiebedrijf werd omgezet in een open NV of een meer besloten
karakter behield in de vorm van een BV, in beide gevallen verslapte de greep
van de eigenaar op de winkel en raakte hij meer afhankelijk van bedrijfsleiders,
die op hun beurt binnen de groeiende organisaties meer afhankelijk werden van
hun plaatsvervangers op lagere niveaus, van allerhande deskundigen en van
meer personeel. De eigenaar, wiens naam vaak aan het bedrijf was verbonden,
verdween ook in letterlijke zin uit het gezicht. Waar het personeel hem vroeger
kende en - zoals een personeelslid vertelde - als vanzelf uit de lift ging als hij
er kennelijk in wilde, onderscheidde hij zich later niet van de klanten. Een
ander voorbeeld van de vroegere machtsverhoudingen en van de hiërarchische
solidariteit die daarbij paste, biedt de ideologie waarin het bedrijf als een gezin
of als een familie werd voorgesteld. De eigenaar was de baas - dat leidde geen
twijfel - maar hij voelde zich tegelijkertijd verantwoordelijk voor het personeel
alsof het zijn kinderen waren, van wie op hun beurt werd verwacht dat zij naar
zijn bevel gehoorzaam zouden zijn.

In overeenstemming met dit dwingende beeld was de praktijk om jonge per-
soneelsleden in internaatsverband op te leiden, zoals dat toentertijd ook voor
aankomende verpleegsters en voor andere beroepen gebruikelijk was. De con-
trole, met zijn bewakende en beschermende functies, was streng en werd later
als te bevoogdend gezien toen de verhoudingen meer egalitair werden en tege-
lijk de individuele bewegingsruimte groter werd.

In hetzelfde verband past de bedrijfskleding. Eerder was het voorschrift dat
het vrouwelijke personeel een zwarte rok en een wit bloesje droeg. Deze regel
had tot gevolg dat het personeel goed was te herkennen, maar drukte tevens
zijn ondergeschikte positie uit en beperkte de individuele voorkeur en smaak.
De opheffing van deze regel - omstreeks 1970 - verwijst op zijn beurt naar de
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grotere persoonlijke vrijheid en de grotere gelijkheid binnen grootschalige ver-
banden.

Een ander voorbeeld betreft de kassa. Vroeger waren ook de verhoudingen
tussen het lagere personeel meer hiërarchisch en was het werken aan de kassa
een voorrecht van de eigenlijke verkoopsters, die ieder over een eigen kassalade
met een daarbij behorende sleutel beschikten. Later veranderde dat. Alle leden
van het verkooppersoneel mochten aan de kassa werken, die voortaan nog maar
uit één la bestond, waarvan alle leden van een kassagroep gebruik maakten. De-
ze verandering moest de efficiëntie dienen, maar had tevens tot gevolg dat de
controle van bovenaf op dit werk moeilijker werd en dat de eisen die aan het
onderling vertrouwen en daarmee aan de zelfcontrole werden gesteld, stegen.

Een laatste voorbeeld betreft de beloningsstructuur. Eerder kon de leiding
naar eigen oordeel het loon van elk personeelslid afzonderlijk wijzigen. Later
eiste de grotere schaal ook hier standaardisering, waarmee tevens de willekeur,
in overeenstemming met de verminderende machtsverschillen, werd ingeperkt.
`Het oog van de meester' werd ook in dit opzicht minder bepalend en de ver-
wachting steeg dat iedereen zijn best zou doen, ook al kwam dat niet in het
individuele loon tot uitdrukking.

Tegelijkertijd veranderde de omgang tussen de klanten en het personeel.
Vroeger waren de klanten meer de vertegenwoordigers van de maatschappelijke
bovenlaag en werden zij onderdanig tegemoet getreden. Dat deed het perso-
neel, waarvan de leden afkomstig waren uit sociaal lagere groeperingen, die in
de winkel slechts in de rol van bediende werden geaccepteerd. Maar ook dat
werd anders en de invoering of uitbreiding van de zelfbediening speelde daarbij
een centrale rol. Deze grootschalige bedrijfsstijl vormde een onderdeel van de
concurrentiestrijd, maar leidde tevens tot een grotere sociale gelijkheid en per-
soonlijke vrijheid. De klant werd van `meneer of mevrouw' tot `publiek', dat niet
meer onderdanig tegemoet werd getreden met de vraag `kan ik u helpen'. In
plaats daarvan kwam een stilzwijgend u bent welkom en gaat uw gang, wie of
wat u ook bent.

De warenhuizen gingen lijken op publieke ruimtes, waar de sociale controle
zwak was en de stilzwijgende verwachting van zelfcontrole hoog.

Winkeldiefstal
De hier beschreven ontwikkeling stagneerde in de tweede helft van de jaren
zeventig. De condities daarvan werden gevormd door de eerder genoemde eco-
nomische stagnatie in West-Europa. Het gevolg was een daling - relatief of
absoluut - van de koopkracht en voor de warenhuizen een omzetdaling en een
inkrimping van de winstmarges.

Binnen deze verhoudingen werd de concurrentiedruk groter en naast een
doorgaande uitbreiding van de sterkste bedrijven - zij het in meer bescheiden
mate - en het aantrekken van nieuwe, meer winstgevende activiteiten, werden
de bezuinigingen vooral gezocht in het verscherpt terugbrengen van de hoeveel-
heid personeel. Daarnaast werden de controles van de leiding op het personeel
weer sterker. De noodzaak daartoe was bedrijfseconomisch van aard, maar de
mogelijkheid voor deze beleidswijziging werd geboden door de inkrimping van
de arbeidsmarkt, waardoor de machtsverschillen tussen werkgevers en werkne-
mers weer groter werden.

Een cruciale rol in dit verband speelde de derving. Dit begrip slaat op het
verschil tussen wat er op een gegeven moment aan voorraad aanwezig zou moe-
ten zijn en wat er in feite is. De oorzaak van derving kan worden gezocht in
boekhoudkundige fouten, in verlies of beschadiging van de voorraden en in dief-
stal door het personeel en door de klanten.
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Het dervingsprobleem is, zoals zich laat begrijpen, direct verbonden met de
grootschaligheid van de onderneming en met de controleverhoudingen, die daar
inherent aan zijn. Het probleem speelde derhalve al langer, maar werd nijpend
toen de winstpercentages daalden en de verliezen zwaarder gingen wegen. De
oplossing ervan stelde de bedrijven voor een moeilijk dilemma. Aan de ene kant
kon de derving worden bestreden en zodoende de winst worden vergroot door
de controles in het algemeen te vergroten. Maar aan de andere kant zouden
door deze aanscherping de kosten gaan stijgen en de winst juist worden ver-
kleind. Bij gebrek aan precieze gegevens was het onmogelijk de balans tussen
baten en kosten op te maken met als gevolg dat een voorzichtig en gespreid
beleid werd gevoerd.

In de eerste plaats werd de derving minder grootschalig en meer frequent
vastgesteld - of pogingen in deze richting werden ondernomen - zodat de con-
trole ook op deze manier werd aangescherpt en bovendien een beter inzicht
ontstond waar de problemen het grootst waren. In de tweede plaats werd de
zelfbedieningsstijl enigszins beperkt door de meest kostbare en kwetsbare arti-
kelen in vitrines te plaatsen of door andere technische maatregelen minder
diefstalgevoelig te maken. Deze maatregelen bleven echter beperkt, omdat ze - bij
afwezigheid van een collectieve maatregel voor de gehele bedrijfstak - tot een
omzetdaling leidden, die als meer bedreigend werd gezien dan de kwaal waar-
toe het middel moest dienen. In de derde plaats werd de controle op het perso-
neel verscherpt, onder meer door het verbod om tassen mee in de verkoopruim-
te te nemen, door steekproefsgewijze controle bij het verlaten van de zaak en
door het verrichten van proefaankopen. In de vierde plaats werd de technische
en personele bewaking uitgebreid door meer spiegels en camera's op te hangen
en door het aanstellen van meer winkelrechercheurs.

Eén maatregel werd echter niet genomen. Ondanks het nauwe verband tus-
sen de stijging van diefstal door klanten en de inkrimping van het personeel,
werd ter bestrijding van deze criminaliteit niet meer personeel aangetrokken.
De reden daarvan lag voor de hand en verwijst naar het dilemma tussen baten
en kosten. Opvallend was echter dat in de officiële bedrijfsideologie het verband
tussen winkeldiefstal en de omvang van het personeel werd ontkend of gebaga-
telliseerd. De stelling was dat het personeel naast het vullen en het opruimen
van de schappen voldoende tijd had om voor de klanten te zorgen. De feiten
waren anders. Overal - zij het in verschillende mate - kwam het personeel han-
den tekort en vormde de aandacht voor de klanten een restpost.

Meer in het algemeen richtte de aandacht van de bedrijven zich niet in de
eerste plaats op de derving zelf, maar op de vergroting van de omzet en daar-
mee van de winsten. De aanscherping van de controles, met als condities de
economische en maatschappelijke inkrimping, waren dan ook gematigd en de
effecten beperkt. Vanaf omstreeks 1985 begon het aantal winkeldiefstallen te
stabiliseren of licht te dalen.

4.2 Politie en justitie

Zoals in het vorige hoofdstuk is opgemerkt, werd in de periode na de Tweede
Wereldoorlog het optreden van politie en justitie meer terughoudend, terwijl te-
gelijkertijd de minder zware criminaliteit begon te stijgen. Deze tweeledige ont-
wikkeling stelde de autoriteiten voor een probleem, waarvan winkeldiefstal een
goed voorbeeld biedt.

Formeel gezien was er niets aan de hand. Winkeldiefstal kon over het alge-
meen worden vervolgd als diefstal of een soortgelijk delict, waarvan de procedu-
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res vastlagen. In de praktijk kwam het echter niet vaak tot optreden en werd
het merendeel van de winkeldiefstallen aan de leiding van de winkels overgela-
ten. Dat veranderde. Met de uitbreiding van de zelfbedieningsstijl begon het
aantal winkeldiefstallen te stijgen met als gevolg dat de bedrijven bij de autori-
teiten aandrongen op een meer gericht beleid. Bovendien achtten politie en jus-
titie het zelf niet langer verantwoord de afwikkeling van dit soort zaken in prin-
cipe aan de bedrijven over te laten, die soms een meer uitgebreide registratie
van winkeldieven hadden opgezet en ook anderszins de rechtszekerheid in ge-
vaar brachten.

Maar wat te doen? Zoals gezegd was winkeldiefstal formeel eenvoudig te
vervolgen en te bestraffen, maar de praktische uitvoering daarvan paste niet in
het beleid dat was gericht op `decriminalisering' en werd als te zwaar gezien
voor het doorgaans lichte vergrijp. Bovendien zou de werklast onbeheersbaar
worden. De oplossing van dit probleem was in eerste aanleg een sterke groei
van het aantal seponeringen, officieel of officieus, maar daarna een formele
beleidswijziging, waardoor - in welke vorm dan ook precies - de werkdruk van
apparaat en de strafmaat werden beperkt en tegelijk politie en justitie meer
frequent en meer systematisch bij de zaak werden betrokken.

Voorstellen om een strafrechtelijke reactie op winkeldiefstallen verder in te
perken en het delict voortaan als een overtreding of als een civielrechtelijk
probleem tussen twee burgers af te doen, werden - afgezien van een bepaalde
praktijk in Zwitserland - niet uitgevoerd.

In dit verband past een enkele opmerking over `burgerzin'. De roep daarom
nam toe naarmate de zorg om de criminaliteit groter werd en was erop gericht
de burgers in repressieve en preventieve zin meer bij de criminaliteit te betrek-
ken. Deze oproep bleef echter in retoriek steken en leidde niet tot een indivi-
dualisering van het justitiële staatsmonopolie. Integendeel, de ontwikkeling ten
aanzien van winkeldiefstal laat zien dat dit monopolie, geheel volgens de langlo-
pende trends, verzachtte en tegelijk werd uitgebreid.

In tegenspraak hiermee lijkt de uitbreiding van de particuliere bewakings- of
beveiligingsdiensten als onderdeel van het bedrijf zelf of als aparte organisatie.
De tegenspraak is echter schijn, omdat deze diensten niet het werk van de poli-
tie overnamen maar van de bedrijfsleiding of het winkelpersoneel. Bovendien
werden - hier eerder en daar later - deze nieuwe professionals ook formeel
onder de controle van het justitiële monopolie geplaatst, zodat hun werk zich
in het verlengde van de politie uitstrekte. Van problemen die voortvloeien uit
eigen rechting, werd dan ook weinig vernomen en waar zoiets zich voordeed,
waren vaak kleinere bedrijven in het spel waar het beveiligingswerk nog niet
was geprofessionaliseerd en meer zoals vroeger aan de bedrijfsleiding of het
personeel werd overgelaten.

4.3 De winkeldieven

Het aantal winkeldiefstallen steeg met de uitbreiding van de zelfbedieningsstijl
en vormt daarmee een goed voorbeeld van de theorie die hier centraal staat en
die de verklaring zoekt in de wijkende sociale controles en de groeiende discre-
pantie tussen de verwachte en de feitelijke opgebrachte zelfcontroles. Winkelen

30



werd, anders gezegd, een voorbeeld van de `moderne verleiding', waaraan bijna
iedereen werd blootgesteld, maar waarvoor niet iedereen bezweek.

Vroeger waren het vooral vrouwen die winkeldiefstal pleegden en dat was pi-
kant, omdat het soms ging om `dames' uit de maatschappelijke bovenlagen die
het tegendeel leken te vormen van een delinquent. De verklaringen die toenter-
tijd werden bedacht hadden iets exotisch en verwezen naar allerlei psychische
en lichamelijke ongemakken die het leven van deze vrouwen zouden vergezel-
len. De tekortkomingen van deze verklaringen traden aan het licht toen met de
uitbreiding van de zelfbedieningsstijl en de democratisering van het publiek bij-
na alle bevolkingsgroepen in de populatie van winkeldieven vertegenwoordigd
raakten en de niet onjuiste mening courant werd dat iedereen een winkeldief
kon zijn.

Het, sociaal gezien, weinig specifieke karakter van de winkeldieven verwijst
naar de neiging die geen mens vreemd is, om beet te willen pakken wat in de
ogen blinkt. In overeenstemming hiermee wordt winkeldiefstal een impulsdelict
genoemd. Doorgaans is de verleiding - of anders gezegd de prikkel tot zo'n im-
puls - klein, terwijl tegelijkertijd de zelfcontrole - hetzij in de vorm van het ver-
stand dat risico's afweegt, hetzij in de vorm van het geweten, dat simpel ver-
biedt - voorkomt dat aan deze impuls van het eenvoudige hebben wordt toege-
geven.

In een warenhuis liggen de verhoudingen anders. Hier leggen de doorgaans
adequate zelfcontroles het soms af tegen de geboden kansen en wordt een
mens, wie verder geen delict kan worden verweten, plotseling een dief. Wanneer
dit type dader betrapt wordt - en die kans is bij benadering niet groter dan een
op tien - volgt geen ontkenning of een andere vorm van verweer, maar een
prompte bekentenis met heftige gevoelens van schuld en schaamte.

In bijna alle gevallen wordt de aanhouding verricht door een rechercheur in
burger, die de verdachte bij het verlaten van de afdeling of van het pand vraagt
met hem mee naar het bureau te komen. Hier neemt hij de gestolen waar in
ontvangst, noteert persoonlijke gegevens en belt - maar dat is niet altijd het ge-
val - de politie. Na ongeveer een half uur betreden vervolgens twee agenten het
vertrek om hun bijdrage te leveren aan wat een `proces van snelle degradatie'
kan worden genoemd. Eerst is er het vervoer naar het bureau, al of niet met
handboeien, dan komt het verblijf van één of meer uren in een cel en ten slot-
te volgt het verhoor en het proces-verbaal. Wanneer er verder geen complicaties
zijn en het delict niet vaker dan twee of drie keer heeft plaatsgevonden, wordt
de arrestant heengezonden en komt hij met de schrik vrij. Even heeft hij ge-
merkt wat het is om niet voor een respectabel burger te worden gehouden en
om achter de coulissen van het justitiële monopolie op zijn schuld te worden
beproefd. Deze sociale degradatie vormt een straf die, indien de dader zich
daarvan eerder was bewust geweest, de kans op het delict aanzienlijk had ver-
kleind en nu de kans op herhaling vermindert.

zs Zie bijlage 1, tabel 5 en bijlage 2, grafiek 5. De getallen voor Duitsland zijn relatief hoog door
de daar gehanteerde vervolgingsplicht. Gebruikte literatuur. Angenent (1980), Fiselier (1974),
Peijster (1957), Rapport van de werkgroep bestrijding winkeldiefstal (1982), Commissie Kleine
Criminaliteit (1984 en 1985), Blankenburg (1975), Wagner (1979), Meurer (1976), Stefani
(1986), Ekblom (1986), Murphy (1986), Poynes en Woodall (1987) en Francis (1986). De grove
cijfermatige verdeling tussen de verschillende soorten dieven die in de tekst worden onder-
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berust op het eigen onderzoek.

Vgl. Garfinkel (1956).
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Afgaande op eigen en ander onderzoek vormt deze algemene categorie bij
benadering een zesde van het totaal van winkeldieven. De waarde van de buit
beslaat een kleiner gedeelte. De verdeling over de seksen is ongeveer gelijk.

Naast deze algemene categorie van winkeldieven zijn er meer specifieke
groepen te onderscheiden en een daarvan vormen jongeren tussen 10 en 18 jaar.
Naast het impulsieve hebben speelt bij hen, zoals eerder gezegd, de behoefte
aan spanning een belangrijke rol. Winkeldiefstal is verboden, maar wordt - mits
niet te vaak en niet te veel - door alle partijen als betrekkelijk onschuldig erva-
ren. Het delict is daarmee een remplacant van `de boomgaard' of van andere
objecten van kattekwaad, dat wordt gepleegd omwille van de spanning die een
verboden daad oproept. Dit motief speelt bij deze jongeren het sterkst, doordat
aan de ene kant de zelfcontrolefuncties nog betrekkelijk zwak ontwikkeld zijn
en aan de andere kant de behoefte aan spanning groot is. Doorgaans wordt
deze behoefte bevredigd in de maatschappelijke terzijdes van sport en spel,
maar een warenhuis biedt daartoe ook kansen.

Dit type winkeldief komt veelvuldig voor bij alle bevolkingsgroepen, maar het
meest bij sociaal lage, waartoe ook allochtone groeperingen gerekend moeten
worden. Meisjes begaan dit delict minder vaak dan jongens, ook al ligt de ver-
houding minder ongelijk dan bij andere vormen van criminaliteit.

De verklaring van deze verschillen moet worden gezocht in een achterstand
in zowel ontplooiings- als disciplineringskansen, die samen het niveau van zelf-
controle bepalen. Bij het verschil tussen de seksen ligt het anders. Ook hier spe-
len dit soort kansen een, rol doordat meisjes doorgaans sterker worden gedisci-
plineerd en minder ontplooiingskansen hebben. In de periode die hier aan de
orde is, zijn deze verschillen echter sterk verminderd, terwijl de verschillen in
criminaliteit niet of nauwelijks veranderd zijn. Deze constatering geeft aan dat
de spanningsbehoefte die bij het plegen van winkeldiefstal een motief vormt,
mede door biologische componenten wordt bepaald.

Ook voor deze groep geldt dat als de dader gepakt wordt de sociale degrada-
tie groot is. Toch zijn de contrasten minder sterk. Het gaat hier immers om kin-
deren die sociaal minder hoog zijn dan ouderen en derhalve ook minder kunnen
worden verlaagd. Bovendien komen zij doorgaans terecht op het bureau van de
jeugdpolitie, waar hulp en straf dichter bij elkaar liggen en de behandeling zach-
ter is. Als het alleen om winkeldiefstal gaat komen de daders meestal met een
waarschuwing weer vrij. Vaak vormt dit delict een aanwijzing voor grotere pro-
blemen en daarmee komt de dader in de volgende categorie terecht.

Het lijkt aannemelijk dat deze groep van jongeren ongeveer de helft van alle
winkeldiefstallen pleegt en het delict daarmee tot een massaal verschijnsel
maakt. Het aandeel in de buit zal een kleiner gedeelte bedragen.

Een derde groep vormen de oudere jongeren tussen 18 en 30 jaar, bij wie het
impuls- en het spanningsmotief geleidelijk is gedomineerd door het motief iets
wat nuttig is, voor niets te willen hebben. Dat kan een artikel zijn maar ook het
geld dat door verkoop van het gestolen goed wordt verdiend. Bij deze groep zijn
de verstandelijke functies van de zelfcontrole adequaat in zoverre de risico's
worden gewogen en geminimaliseerd. De gewetensfuncties leggen het echter af
tegen de geboden kansen en tegen de soms klemmende behoeftes waarin het
goed of geld voorziet.

Ook deze groep is ongelijk over de maatschappelijke lagen verdeeld. Een
enkele studeert en vult op deze manier de toelage aan. Sommigen zijn zonder
werk. Voor hun is het geintje van vroeger een profijtelijke gewoonte geworden,
die professionele trekken krijgt.

Het lijkt waarschijnlijk dat veel van deze jongeren uit andere culturen afkom-
stig zijn. Voor hun is de verleiding het grootst omdat zij aan meer autoritaire
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controles gewend zijn, die hier echter hun kracht hebben verloren. Een andere
categorie behoeft eveneens aparte vermelding. Dat zijn de jongeren die op een
of andere manier in het opvangcircuit van de kinderbescherming terecht zijn
gekomen. Een keer achttien jaar geworden, gingen zij daar weg om een modern
nomadenbestaan te gaan leiden in publieke en semi-publieke ruimtes van een
station, een kraakpand en het warenhuis waar ze werden opgepakt.

Ook voor deze groep geldt dat de sociale degradatie minder groot is dan bij
de eerste, maar niettemin als zodanig wordt gevoeld. De feitelijke straf is bij de
eerste keren een waarschuwing, daarna een boete en soms een voorwaardelijke
gevangenisstraf. Deze oudere jongeren vormen bij benadering een zesde deel
van de totale populatie. Hun buit zal hoger liggen. De verdeling over de seksen
is hier minder ongelijk.

De laatste groep die hier wordt onderscheiden vertoont sterke overeenkom-
sten met de vorige en wordt gevormd door de drugsverslaafden. Zij vormen
overal een probleem, zij het in verschillende gradaties. Bij deze groep is het
winstmotief het meest dominant. Winkeldiefstal is net als prostitutie een middel
om aan geld te komen en met dat geld komen de drugs. Het sterk instrumen-
tele karakter van deze criminaliteit brengt met zich mee dat de dader meer dan
de anderen zijn verstand gebruikt. Hij ontwikkelt iets van een strategie en een
techniek, calculeert de risico's van zijn activiteit in en anticipeert daarmee op
een eventuele aanhouding. Wanneer hij vroeger of later wordt betrapt schrikt
hij niet of minder en lijkt hij gehard tegens de gevoelens van schaamte en
schuld die anderen overvallen. In feite is een junk al sociaal gedegradeerd, ter-
wijl die anderen nog gedegradeerd kunnen worden. Deze lage sociale positie
waarin hij weinig of niets te verliezen heeft - met alle fatalistische gevoelens
van dien - betekent echter niet dat hij de verantwoordelijkheid van zijn daad
niet kent of afwijst. De daad is immoreel, ook voor hemzelf, maar waar anderen
zich verzetten, heeft hij het immorele feit geaccepteerd. Het is eenvoudig niet
anders. De junk is derhalve niet gewetenloos. Juist het feit dat hij zich zelf als
gedegradeerd ziet, verbindt hem met vroeger en daarmee met andere mensen
en met hun beeld in hem, zijn geweten. Dat geweten veroordeelt maar schiet
tekort - dat zal duidelijk zijn - tegenover eerst de impuls van het hebben, de
behoefte aan spanning en ten slotte tegenover de behoefte aan drugs. De hard-
heid van de drugsverslaafden brengt met zich mee dat de straf die uitgaat van
de aanhouding en van wat daarop volgt, hier zijn uitwerking mist, terwijl een
straf die wel indruk maakt - en dat lijkt een gevangenisstraf te zijn van min-
stens een maand - niet in verhouding staat tot het delict en te zwaar is voor an-
dere winkeldieven. De groep van verslaafden is bij benadering een zesde van
het totaal. Hun aandeel in de buit is groter. De verdeling over de seksen is bij
benadering twee mannen tegenover een vrouw.
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5 Nationale en stedelijke variaties

Naast de overeenkomsten in aard en condities van winkeldiefstal, die hier als
een algemene trend zijn aangegeven, bestaan er verschillen tussen landen, ste-
den en warenhuizen. De uiteenzetting daarvan zal het gegeven beeld verscher-
pen. In de eerste plaats zijn er verschillen in de officieel geregistreerde crimi-
naliteit. Voor het jaar 1985 heeft van de drie steden Amsterdam het hoogste
getal voor de totale criminaliteit en Munchen het laagste. De getallen voor de
vermogensdelicten geven dezelfde rangorde aan. Met de getallen voor gewelds-
delicten liggen de zaken echter anders. Munchen heeft het hoogste getal en
Amsterdam het laagste. Bij de getallen voor winkeldiefstal ten slotte staat Am-
sterdam weer bovenaan.

5.1. Het dervingsdilemma

Het relatief hoge getal voor winkeldiefstal in Amsterdam wordt bevestigd door
onderzoek in de drie warenhuizen.

Terwijl de verschillende verkoopoppervlaktes van de warenhuizen in Amster-
dam, Zurich en Munchen in een verhouding staan van 1:4:5, wordt in het Am-
sterdamse warenhuis gemiddeld één dief per dag aangehouden. In Zurich even-
eens één en in Munchen drie. Gerelateerd aan de verkoopoppervlakte is der-
halve het aantal aanhoudingen in Amsterdam het hoogst. Deze getallen moeten
worden genuanceerd, omdat in Zurich evenveel en in Munchen twee keer zo-
veel rechercheurs in burger rondlopen als in Amsterdam. In dit opzicht is de
kans om door een rechercheur gepakt te worden in Zurich derhalve het kleinst
en in Amsterdam het grootst.

Een andere aanwijzing voor het relatief hoge aantal winkeldiefstallen in Am-
sterdam biedende verschillende dervingspercentages, waaronder de schade door
winkeldiefstal valt. Voor het Amsterdamse warenhuis is dit getal bij benadering
4% van de bruto-omzet en in de twee andere warenhuizen ongeveer 2,5%.
Welk gedeelte daarvan uit diefstal door klanten bestaat is zelfs niet bij benade-
ring vast te stellen.

Een ander verschil tussen de drie bedrijven is de winst, uitgedrukt als percen-
tage van de bruto omzet. Bij alle drie is dit percentage tegen het einde van de
jaren zeventig gedaald, maar in verschillende mate. Het Zwitserse bedrijfsresul-
taat is het beste en ligt voor 1987 op 2,5%. Het Duitse resultaat bedraagt voor

z7
Vgl. bijlage 1, tabel 8.

28 Officieel is de derving zowel in het warenhuis in Munchen als in Zurich 1 procent. Door een
verschil in berekeningswijze met het warenhuis in Amsterdam moet hier echter 1,5 procent bij
worden opgeteld.
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dat jaar 0,5%, terwijl het Nederlandse bedrijf toen een verlies leed van bij bena-
dering 1%.

Deze kardinale gegevens leggen een aantal verbanden bloot. In de eerste
plaats maken ze duidelijk dat de derving voor de bedrijven van vitaal belang is.
Wanneer deze vorm van verlies met 1% wordt teruggebracht, dan zou voor het
Nederlandse bedrijf het verlies veranderen in winst en ook voor het Duitse be-
drijf zou de economische situatie minder onzeker zijn.

Deze verhoudingen maken begrijpelijk dat vanaf circa 1980 de strijd tegen de
derving in deze twee warenhuizen met meer inzet is gevoerd en heeft geleid tot
de uitbreiding van personele en technische controles, waarvan de effecten be-
perkt zijn. Dat geldt in de eerste plaats voor de rechercheurs in burger. Ook
al is hun aantal uitgebreid en hun opleiding meer professioneel dan vroeger, de
kans om gepakt te worden is klein en zal klein blijven, omdat de kosten van
deze vorm van repressieve controle hoger worden geschat dan de baten. Het
rendement van de technische preventie ligt hoger, maar blijft eveneens beperkt,
omdat hoe effectiever de beveiliging wordt, hoe lager ook de omzet. De bedrij-
ven zitten daarmee in het reeds genoemde dilemma verstrikt. De derving moet
omlaag, omdat de winst gedaald is, maar maatregelen daartoe doen op hun
beurt de omzet dalen, waardoor de te verwachten winststijging wordt teniet ge-
daan. Dit dilemma klemt voor het Amsterdamse warenhuis het sterkst. Aan de
ene kant is hier het bedrijfsresultaat het laagst en aan de andere kant de uit-
gaven voor personele en technische bewaking het hoogst. Het Zwitserse bedrijf
vormt hiervan het tegendeel. Hier zijn de bedrijfsresultaten het hoogst, terwijl
de bewakingskosten het laagst zijn en er meer in het algemeen in vergelijking
met Amsterdam maar ook met Munchen een terughoudend beleid wordt ge-
voerd ten aanzien van winkeldiefstal. Deze verschillen in bedrijfsverhoudingen
komen treffend tot uitdrukking in de omvang van het personeel. Bij het Zwit-
serse bedrijf is zowel de winst als het totale aantal arbeidsuren per maand het
hoogst, terwijl in Amsterdam beide het laagst zijn. 30 De controle die in Amster-
dam door het personeel kan worden uitgeoefend op de klanten, is derhalve het
zwakst, terwijl de derving en het aantal winkeldiefstallen het hoogst is.

5.2 Bedrijfsvoering en -cultuur

Zo liggen in grote lijnen de verbanden. Winkeldiefstal wordt een probleem als
het economisch minder gaat en laat zich dan juist des te moeilijker bestrijden.

Maar er is meer aan de hand. De vraag is niet alleen waarom winkeldiefstal
meer of minder als een probleem wordt ervaren, maar ook hoe de verschillen
in de feitelijke criminaliteit zijn te verklaren.

29
De omzetten van de warenhuizen in Amsterdam, Zirich en Munchen bedragen respectievelijk
circa 50 miljoen gulden, 250 miljoen Zwitserse franken en 350 miljoen marken. Deze gegevens
zijn niet officieel, maar deels in gesprekken genoemd en deels uit andere gegevens afgeleid.
De respectievelijke verkoopoppervlaktes staan in een verhouding tot elkaar van 1:4:5. De uit-
gaven voor technische en personele beveiliging bedragen op jaarbasis respectievelijk f 500.000,
SFR 500.000 en DM 600.000. In Munchen wordt daarbij twee derde besteed aan technische
beveiliging, in Zurich een tiende en in Amsterdam een vijfde. Per dag zijn in Amsterdam 3,
in Zurich 1,5 en in Munchen 3 winkelrechercheurs werkzaam. De conclusie is dat het Amster-
damse warenhuis het meeste geld uitgeeft aan beveiliging en bewaking. Al deze en volgende
bedrijfsgegevens gelden voor 1987.
Het totale aantal arbeidsuren per maand bedraagt voor het Amsterdamse warenhuis circa
20.000, voor het warenhuis in Zurich 150.000 en in Munchen 200.000. Gelet op de omzet en
de verkoopoppervlaktes is de personeelsbezetting in Amsterdam het laagst.

30

36



Autoritair versus egalitair
Een eerste opmerking betreft het personeel. Zoëven werd op het verband gewe-
zen van de winst met de omvang van het personeel en met de controle die daar-
van kan uitgaan. Maar er zijn meer verschillen en die verwijzen niet direct naar
verschillen in economische sterkte. Zo blijkt het personeel van het Nederlandse
bedrijf anders te zijn samengesteld dan het personeel in het Duitse en het Zwit-
serse bedrijf. Hier werkt een relatief laag percentage in de winkel, waardoor de
controlekansen worden beperkt. Bovendien is het deel van het personeel dat
part-time werkt, relatief groot3' Het beleid hiertoe werd niet bepaald door de
arbeidsmarkt, maar door de overweging alleen dan meer personeel in te willen
zetten als er meer klanten zijn. Het grote aantal part-timers drukt uit de aard
der zaak de personeelskosten, maar getuigt tegelijkertijd van een zwak besef
van de controle die uit kan gaan van het gewone personeel en van het belang
in dit verband van de binding met het bedrijf, die bij part-timers doorgaans
zwakker is dan bij full-timers.

Meer in het algemeen lijken de controleverhoudingen in de twee andere
bedrijven meer gearticuleerd dan die in Amsterdam. In een onderlinge vergelij-
king zijn met name de Duitse bedrijfsverhoudingen het sterkst hiërarchisch of
autoritair, ook al zijn de verschillen gradueel. Een voorbeeld daarvan vormt het
aantal rangen dat hier groter is dan in Amsterdam en leidt tot meer directe
controles - in corrigerende en bevestigende zin - op onder meer de aandacht
voor de klanten, het bijhouden van de schappen, het taalgebruik en de eigen
kleding. Ook in Amsterdam wordt op deze zaken gelet, maar minder systema-
tisch en frequent. Bovendien is de toon hier meer vragend en minder gebiedend
dan in Munchen en is het gezag waarmee de controle wordt uitgeoefend, meer
aan de persoon en minder aan de functie gehecht.

Een ander voorbeeld in dit verband is de scholing die het personeel krijgt om
de derving terug te dringen. In Duitsland wordt het probleem minder verholen,
relativerend en humoristisch aan de orde gesteld en lijkt de angst gering om
daarbij het goede vertrouwen te schaden. Treffend is dat in Munchen camera's
op het personeel staan gericht die in Amsterdam ontbreken. Op de vraag wat
het personeel van zo'n maatregel vindt, luidde de Duitse reactie: `Van mij mag
het, ik heb niets te verbergen'. In Amsterdam luidde de reactie op de eventuele
invoering van zo'n camera: `Dat pik ik niet, dat is een gebrek aan vertrouwen'.

Een derde voorbeeld van het verschil tussen meer autoritaire en meer egali-
taire verhoudingen en het daaraan verbonden niveau van wederzijds vertrouwen,
bieden de proefaankopen, die zijn bedoeld om het personeel op zijn betrouw-
baarheid te testen. In Munchen wordt daarbij soms doelbewust een valstrik ge-
spannen, terwijl in Nederland slechts een normale aankoop wordt verricht.

De relatief sterke controles van bovenaf gaan samen, naar het lijkt, met een
sterkere binding aan het bedrijf. Ook in Munchen zijn de verhoudingen gelijker,
vrijer en meer anoniem geworden en is de hiërarchische solidariteit afgezwakt.
Maar vaker dan in Amsterdam zegt men hier trots te zijn op z'n werk en het
bedrijf of de afdeling als iets van zichzelf te beschouwen. Men gaat ook vaker
uit in bedrijfsverband en de financiële bijdrage van het bedrijf daaraan is hoger.

Ook buiten het bedrijf lijkt het personeel een instelling te hebben die in ver-
gelijking met Amsterdam, maar ook met Zurich, op relatief sterk autoritaire
verhoudingen is gebaseerd. Een voorbeeld is de strikte ontkenning van de vraag

31 Het aantal part-timers bedraagt in het warenhuis in Amsterdam circa 60 procent, en in Zurich
en Munchen 30 procent.
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of hij of zij wel eens iets gestolen heeft en of de kinderen zoiets wel eens doen.
In Zurich en Amsterdam waren de antwoorden meer genuanceerd.

Een geheel ander voorbeeld ten slotte biedt de houding tegenover de ziekte
aids. In Munchen was ongeveer de helft van de ondervraagden het eens met het
gefingeerde voorstel vreemdelingen op deze ziekte te laten onderzoeken en bij
positief resultaat de toegang of het verdere verblijf te ontzeggen. In Zurich en
Amsterdam waren geen voorstanders te vinden.

Dit soort verschillen is overigens gematigd en vormt slechts een zwakke af-
spiegeling van het beeld van de autoritaire en bevelsgevoelige Duitser of Beier.
Dit stereotype werd verrassend gecorrigeerd door de afkeer - die overigens wel
van een sterke gevoeligheid getuigt - van bedrijfskleding en van geuniformeerd
bewakingspersoneel, die alleen in Munchen scherp werd uitgesproken. Het deed
denken aan het Derde Rijk of aan de DDR, luidden enige reacties. Het bedrijf
in Munchen beschikt, anders dan het bedrijf in Amsterdam, niet over bedrijfs-
kleding en niet over geuniformeerd bewakingspersoneel. In Zurich worden al-
leen bij grote drukte geuniformeerde krachten aangetrokken. Bedrijfskleding is
hier ook onbekend.

Hoe dit ook zij, over het algemeen zijn de verhoudingen in Munchen, zoals
gezegd, meer autoritair en een positief verband tussen de relatief sterke contro-
les en het relatief lage aantal winkeldiefstallen ligt voor de hand. In Munchen
is meer personeel en dit personeel is bovendien meer op de zaak en op de klant
gericht. Deze aandacht strekt zich ook uit tot de winkeldieven van wie zo'n der-
tig procent door middel van aangifte door het personeel wordt aangehouden. In
Amsterdam nadert dit percentage tot nul en is ook officieel de scheiding tussen
de bewakings- en beveiligingsdienst en de rest van het personeel veel scherper
getrokken. Hier bemoeit het personeel zich pas dan met een klant als daar uit-
drukkelijk om gevraagd wordt.

Eigen belang versus wederzijds vertrouwen
Evenals in Munchen ligt in het warenhuis in Zurich het aantal winkeldiefstallen
lager dan in Amsterdam en ook hier zijn in een onderlinge vergelijking enige
verbanden met de bedrijfsvoering en -cultuur aan te geven.

Ook in het Zwitserse warenhuis wordt per maand meer uren gewerkt en wer-
ken minder mensen part-time dan in Amsterdam 32 De controle op de klanten
en de binding aan het bedrijf is daarmee groter dan in Amsterdam en lijkt op
die in Munchen.

Een verschil van Zurich met Munchen is dat de controleverhoudingen minder
autoritair zijn en meer egalitair, zoals in Amsterdam. Zoals gezegd, reageerde
het personeel in deze twee steden genuanceerd op de vragen naar eigen diefstal
en diefstal door hun kinderen. Bovendien was de houding tegenover de ziekte
aids hier minder defensief dan in Munchen. Een verschil tussen het Amster-
damse warenhuis en dat in Zurich is echter dat de verhoudingen - hoewel beide
relatief egalitair - bij de eerste meer zijn gebaseerd op onderling vertrouwen en
bij de tweede meer op onderhandeling of op het welbegrepen eigen belang. De
Zwitserse controleverhoudingen zijn daarmee strikter en meer expliciet.

Een centraal voorbeeld vormt de beloningsstructuur. In Amsterdam - evenals
in Munchen - is de beloning collectief geregeld en wordt per functie het salaris
bepaald. In het Zwitserse bedrijf bestaat slechts een minimumbedrag dat per
individu wordt vastgesteld. Dit basisloon wordt aangevuld met een individuele

32
Vgl. noot 33 en 34.
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premie, die gekoppeld is aan de individuele verkoopprestatie en kan oplopen tot
de helft van het vaste minimum. Beide, het vaste bedrag en het minimum, zijn
geheim. Dit individuele premiestelsel heeft verregaande gevolgen voor de on-
derlinge verhoudingen. In de eerste plaats wordt de arbeidsmotivatie sterk ge-
prikkeld. In de tweede plaats is de aandacht voor de klanten groot. In de derde
plaats is de controle op de voorraad precies, omdat per dag de individuele ver-
koopprestatie wordt vastgesteld.

De onderlinge rivaliteit of concurrentie die de basis vormt van dit premiestel-
sel blijkt bovendien niet tot verzet van het personeel te leiden of tot de vorming
van coalities waarbinnen men elkaar de klant toespeelt. Ook al zijn de verhou-
dingen van dien aard dat soms een stille strijd om de klant ontbrandt, deze
gevechten verlopen doorgaans `netjes' en lijken op een sport waar de meesten
zich positief bij betrokken voelen. Slechts een enkeling toont zich afkerig van de
premieprikkel. Een van hen bleek `ein Hollander' te zijn, die daarmee een ge-
lukkig voorbeeld vormde van de verschillen tussen beide landen.

Dit individuele premiestelsel blijkt bovendien de verbondenheid met het
bedrijf niet te schaden. Ook in Zwitserland zijn de verhoudingen geindividuali-
seerd en is de hiërarchische solidariteit zwakker geworden. De identificatie met
de zaak is echter niet zwakker dan in Amsterdam. Het bedrijf in zijn geheel
spreekt daarbij weinig tot de verbeelding. Het is vooral de eigen afdeling die
telt.

Behalve bij de vaststelling van het eigenlijke salaris spelen premies ook een
rol bij de aangifte van diefstal, zowel door het personeel als door de - vrouwe-
lijke - winkelrechercheurs. Deze prikkel vormt een overeenkomst met het be-
drijf in Munchen en geeft aan hoe ook in Zurich, in tegenstelling tot de Am-
sterdamse bedrijfsleiding, een actieve bemoeienis van het personeel met diefstal
stimuleert. Er zijn nog meer overeenkomsten tussen Zi rich en Munchen, zoals
de camera's die in beide steden op het personeel staan gericht. Zo'n maatregel
geeft aan het Zwitserse bedrijf enige autoritaire trekken, die in Amsterdam niet
te vinden zijn. Hier ontbreken zowel de autoritaire controle, die vaneen camera
uitgaat, als ook de egalitaire controle, die aan premies is verbonden. De verhou-
dingen in Amsterdam zijn, zoals gezegd, het sterkst gebaseerd op de - stilzwij-
gende - verwachting van wederzijds vertrouwen en tegelijk is het aantal winkel-
diefstallen het hoogst. Bij diefstal door personeel zijn de verschillen geringer,
althans tussen Amsterdam en Zurich. Munchen vertoont een enigszins lager
niveau.'

53 Politie en justitie

In alle drie staten zagen politie en justitie zich omstreeks 1970 voor een pro-
bleem gesteld, waarop reeds eerder is gewezen. Aan de ene kant steeg samen
met de totale vermogenscriminaliteit het aantal winkeldiefstallen en aan de
andere kant werd de geëigende vervolgingsprocedure te zwaar gevonden. Overal
was de oplossing van dit probleem dat de officiële procedures werden verzacht
en vereenvoudigd en dat tegelijkertijd de greep van de autoriteiten op de crimi-
naliteit werd vergroot.

33 Het aantal aanhoudingen op grond van diefstal door personeelsleden bedraagt voor het jaar
1987 voor het warenhuis in Amsterdam bij benadering 3, in Zurich 27 en in Munchen 17.
Wanneer deze getallen in verhouding worden gebracht met de personeelsomvang zijn ze 3 en
3,6 en 1,7.
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Burgerlijk initiatief
In Zwitserland reageerden de autoriteiten het eerst en werd omstreeks 1970 een
nieuwe praktijk formeel ingevoerd.

De verklaring van deze prompte reactie ligt in eerste aanleg in het Zwitserse
strafrecht dat, in vergelijking met Duitsland en Nederland, de invoering van een
minder zware en meer effectieve benadering gemakkelijk maakte.

Het gaat hier om een civielrechtelijk element in het strafrecht, dat het bij
bepaalde delicten aan burgers overlaat of de staat al of niet zal vervolgen. Dit
element heeft het Zwitserse strafrecht min of meer gemeen met het Engelse en
verwijst in beide gevallen naar een relatief grote ruimte voor het burgerlijk
initiatief.30

Het gaat om precies te zijn om art. 138 van het Wetboek van Strafrecht, dat
over `Entwendung' handelt en als een zogeheten `Antragsdelikt' wordt opgevat.
Door nu in het vervolg eenvoudige winkeldiefstal niet langer als `Diebstahl'
volgens art. 137 op te vatten, maar als een vorm van `Entwendung', was het
genoemde probleem min of meer verdwenen. Wanneer de schade minder dan
SFR 50 bedroeg en er geen recidive of een andere complicatie in het spel was,
werd de beslissing tot vervolging aan het bedrijf overgelaten en werd - in het
geval dat tot een verzoek om vervolging was besloten - de zaak als overtreding
en met een soort van boete afgedaan. Voor de zwaardere gevallen restte dan
het diefstalartikel 137, op grond waarvan de gebruikelijke strafrechtelijke proce-
dure volgde met als sanctie een boete of een voorwaardelijke gevangenisstraf.

Dit beleid werd ten slotte geflankeerd door twee regelingen die de waren-
huizen enige rechten verleenden en daarmee het civielrechtelijk element nader
articuleerden. Het ging hier om het `Hausverbot' en om het `Umtriebsgebiihr',
waarmee in het eerste geval een winkeldief de toegang tot het warenhuis ont-
zegd kon worden en in het tweede geval de kosten van de aanhouding op hem
verhaald mochten worden. Een derde maatregel verzwakte het civielrechtelijk
element. Het werd bedrijven voortaan verboden een gemeenschappelijke regis-
tratie van winkeldieven te voeren.

In de praktijk heeft dit beleid tot gevolg dat de helft van alle winkeldiefstal-
len door het bedrijf zelf wordt afgedaan of volgens art. 138. De andere helft
wordt officieel vervolgd op grond van art. 137. Slechts bij moeilijke gevallen,
zoals bij gebruik van geweld, de afwezigheid van een identiteitsbewijs en bij
ernstige recidive, wordt de politie gebeld. Dit gebeurt in ongeveer 40% van het
aantal gevallen.

De strenge staat
Het Duitse strafrecht staat onder de tucht van het legaliteitsprincipe. De staat
is, anders gezegd, verplicht elk strafbaar feit te vervolgen en kent daarmee noch
het Zwitserse civielrechtelijke element noch de officiële mogelijkheid tot sepo-
neren van het Nederlandse strafrecht. Dit legaliteitsprincipe verwijst door de
maximale garantie van rechtsgelijkheid naar een sterke staat en een betrekkelijk
laag niveau van identificatie en wederzijds vertrouwen. In de praktijk leidde
deze maximale garantie, juist in het geval van winkeldiefstal, tot grote proble-
men. Zoals gezegd, begon dit type delict snel te stijgen en werd tegelijkertijd de
formeel verplichte vervolging als te zwaar gezien. De oplossing werd niet gevon-
den in de opheffing van het legaliteitsprincipe, maar in een aanvulling van het
Wetboek van Strafvordering, die in 1975 werd ingevoerd. Daar werd in art. 153

34 Vgl. Damaska (1986).
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en 153a de mogelijkheid geopend om bij eenvoudige winkeldiefstal geheel van
vervolging af te zien of een soort van boete op te leggen. Voor de zwaardere
gevallen bleef op grond van art. 242 van het Wetboek van Strafrecht de gebrui-
kelijke strafrechtelijke procedure voor diefstal open staan. Daarnaast werd het,
net als in Zwitserland, de bedrijven mogelijk gemaakt een `Hausverbot' op te
leggen en om gemaakte onkosten te verhalen.

In de praktijk heeft dit beleid tot gevolg dat bijna alle gevallen van winkel-
diefstal aan de politie worden gemeld, die vervolgens beslist volgens welk artikel
zal worden gehandeld. Evenals bij het bedrijf in Zurich wordt in Mi nchen bij
een minderheid van de gevallen om de politie gebeld. Dit gebeurt slechts bij de
eerder genoemde complicaties.

Het wederzijdse venrouwen
In Nederland was de reactie het laatst. Hier werd eerst in de jaren tachtig een
besluit genomen tot formele beleidsaanpassing die, naar het zich laat aanzien,
in 1989 zijn beslag gaat krijgen.

Ook de verklaring van de Nederlandse vertraging kan in eerste aanleg in het
strafrecht worden gezocht. Nederland mist het civielrechtelijk element van Zwit-
serland en lijkt daarin op Duitsland. Maar anders dan dit land geldt hier niet
het legaliteits- maar het opportuniteitsprincipe, zodat de staat slechts dan hoeft
te vervolgen als het hem zinvol lijkt.

Met dit principe verkeert de Nederlandse samenleving in zekere zin in een
verdere fase dan de Duitse en wellicht ook - maar dat is minder eenduidig -
dan die van Zwitserland. De staat is sterk door zijn vervolgingsmonopolie, maar
die sterkte wordt gerelativeerd door de mogelijkheid niet te vervolgen. Het
principe verwijst, anders gezegd, naar een relatief sterk gecentraliseerde staat,
maar tegelijk naar een hoog niveau van identificatie en wederzijds vertrouwen.
Binnen deze verhoudingen is er geen behoefte aan een vervolgingsplicht als
maximale garantie voor rechtsgelijkheid. In de praktijk had dit opportuniteits-
principe tot gevolg dat met de stijging van de criminaliteit in toenemende mate
werd gekozen voor de eenvoudige oplossing van het niet vervolgen. Bevredigend
was deze gang van zaken echter niet. De justitiële reactie op de stijgende crimi-
naliteit was zwak en werkte bovendien de rechtsongelijkheid in de hand, en toen
de criminaliteit meer in het algemeen als een probleem werd ervaren, moest dit
beleid worden bijgesteld.

Dat gebeurde het eerst in de praktijk, die bij de voorlopige afwezigheid van
een officiële en formele maatregel zijn toevlucht nam tot enigermate in onbruik
geraakte procedures en daardoor een relatief streng karakter kreeg. Een voor-
beeld hiervan biedt het centrum van Amsterdam, waar vanaf ongeveer 1982 in
zo'n 80% van de gevallen van winkeldiefstal de politie de verdachten ophaalt en
meeneemt naar het bureau. Hier worden zij op verdenking van diefstal volgens
art. 310 van het Wetboek van Strafrecht enige uren vastgehouden en daarna
verhoord. Wanneer de waarde van het gestolen goed beneden de f 250,- ligt en
het delict niet vaker dan drie keer is gepleegd, wordt de dader heen gestuurd.
In het andere geval wordt ter plaatse een dagvaarding overhandigd als het begin
van de gebruikelijke strafrechtelijke procedure, met als sanctie uiteindelijk een
boete of - hoogst zelden - een voorwaardelijke gevangenisstraf, waarna de ver-
dachte wordt heen gezonden.

Eerder is deze behandeling van de politie als een proces van sociale degrada-
tie aangemerkt en daarmee als een officieuze straf die, juist door het betrek-
kelijk ouderwetse optreden van de Amsterdamse autoriteiten, hier het meest
frequent wordt uitgedeeld. Elders is de afhandeling meer administratief gewor-
den, daarmee zachter en tegelijk minder tijdrovend en meer efficiënt.
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Zoals gezegd, zal dit verschil naar alle waarschijnlijkheid verdwijnen als binnen-
kort ook in Nederland een officiële beleidsaanpassing ten aanzien van winkel-
diefstal wordt ingevoerd. Het gaat hier om de mogelijkheid van transactie,
waarbij door middel van een geldsom de gebruikelijke strafrechtelijke procedure
wordt afgekocht. Deze mogelijkheid lijkt enigszins op de procedure in Duitsland
volgens art. 153 en 153a van het Wetboek van Strafvordering. Een verschil is
echter dat in Nederland de verdachte, die van de mogelijkheid van transactie
gebruik maakt, in geval van winkeldiefstal erkent een misdrijf te hebben ge-
pleegd. In Duitsland is dat niet het geval.

Hoe dit ook zij, met de invoering van deze mogelijkheid wordt het Neder-
landse beleid, dat in de jaren zeventig relatief zacht was en in de jaren tachtig - al-
thans in Amsterdam - in een bepaald opzicht relatief streng, meer in overeen-
stemming met wat in Duitsland en Zwitserland gebruikelijk is en zijn wat dit
betreft de condities van de criminaliteit, die eerst verschilden, min of meer
gelijk getrokken.

5.4 De klanten

Na de bedrijven en de politie en justitie vormen de klanten de derde groep die
bij het plegen van winkeldiefstal is betrokken en daarmee de last van de oor-
zaak draagt.

In het voorgaande is reeds op de vele overeenkomsten gewezen. Overal is het
kooppubliek in omvang toegenomen en zijn vooral mannen en jongens met
name uit sociaal lagere groeperingen vaker in een warenhuis te vinden. De ver-
houdingen zijn daarmee meer massaal geworden, meer gelijk en tegelijk meer
geïndividualiseerd. Veel mensen lopen rond zonder elkaar te kennen, ieder op
zoek naar wat van zijn gading is.

Doorgaans gaat het zonder problemen. Schijnbaar moeiteloos hebben men-
sen zich de vaardigheden eigen gemaakt die nodig zijn om elkaar de vrijheid tot
rondneuzen te gunnen. Die vaardigheden verwijzen naar een relatief hoog ni-
veau van zelfcontrole, die het mogelijk maakt allerlei produkten beet te pakken,
maar niet kapot te maken, te betasten en weer terug te leggen of mee te nemen
naar de kassa voor betaling en dit alles in de verwachting dat iedereen zo doet.
Deze condities van het moderne winkelen vallen pas op wanneer men met een
kind langs de schappen gaat en onophoudelijk moet terugleggen wat op knie-
hoogte opgestapeld ligt.

Een overeenkomstige ontdekkende functie heeft winkeldiefstal. Bij navraag
blijken klanten zelden met dit delict te worden geconfronteerd. Dit niet-zien
vindt zijn grond in de kans die klein is, maar ook in een zekere argeloosheid,
die op zijn beurt naar de vanzelfsprekende gewoonte verwijst eigen impulsen
terug te houden.

Deze interpretatie is ook van toepassing voor die enkele keer dat de ene
klant de andere ziet stelen. De meesten doen in dat geval alsof hun neus bloedt.
Ze lijken daarin op het personeel dat doorgaans ook de andere kant uitkijkt.
Op het eerste gezicht lijkt zo'n reactie van onverschilligheid te getuigen, die
typerend zou zijn voor moderne mensen. Maar zo is het niet. De reactie komt
voort uit verlegenheid en schrik, die op hun beurt verwijzen naar de eigen ge-
wetensangsten. Over het algemeen is deze angst latent, maar wanneer gebeurt
wat is verboden, wordt die angst manifest en volgt een schrikreactie. De meeste
klanten reageren zodoende onbeholpen als het om winkeldiefstal gaat. Juist
door de kracht van hun zelfcontrole zijn ze als een soort van leken te beschou-
wen, die gewend zijn om de correctie van de misdaad aan deskundigen over te
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laten. Dat zijn de vertegenwoordigers van het justitiële monopolie, de politie en
verderop de justitie, die als het goed gaat de dader snel afvoeren achter de cou-
lissen van hun metier, zodat de golven van emoties, door de misdaad opgewekt,
wegebben en het spoedig lijkt alsof er niets is gebeurd.

Zo gaat het doorgaans in alle drie warenhuizen en het verloop van de ge-
beurtenissen hangt samen met de ver ontwikkelde processen van staatsvorming,
waarbij de staatsmonopolies sterk zijn gecentraliseerd, geprofessionaliseerd en
gedemocratiseerd en mede daarom stilzwijgend worden aanvaard.

Naast deze overeenkomsten zijn er ook verschillen aan te wijzen. Zo treft de
beschaafde onverschilligheid in het Amsterdamse warenhuis het sterkst. Hier
houden de meeste mensen zich afzijdig als zij iets zien. Hier zijn ook de meeste
mensen zich nauwelijks bewust van de vele beveiligingsmaatregelen die hen om-
ringen. Deze mentaliteit correspondeert met de stabiliteit van de staatsmonopo-
lies in dit land, de relatief geringe machtsverschillen en een relatief hoog niveau
van identificatie. In Zwitserland zijn de verhoudingen eveneens relatief egalitair,
maar zoals gezegd, de staatsfuncties zijn minder uitgebreid. Zwitsers zijn daar-
mee meer getraind om voor zichzelf op te komen en houden elkaar zodoende
meer in de gaten. Een voorbeeld daarvan biedt hun reactie als ze een winkel-
dief aan het werk zien. Het merendeel van de ondervraagden zegt in zo'n geval
de dader zelf aan te spreken of het personeel erbij te halen. Hetzelfde verschil
kwam in de gesprekken met het personeel naar voren.

Een ander verschil tussen beide steden betreft de kassabon. Mensen in
Zurich zijn meer gewend dan Amsterdammers om hun bon te controleren en
ook dit verschil wijst erop dat de onderlinge controle en het eigen belang in
Zwitserland scherper zijn geprofileerd.

In het warenhuis in Munchen liggen de zaken nog weer anders. Evenals in
Zurich is het personeel, meer dan in Amsterdam, geneigd zich met een winkel-
dief in te laten, maar bij het publiek is deze neiging minder sterk. Slechts een
kleine minderheid zegt de dief aan te spreken of het personeel in te lichten.

Op het eerste gezicht lijkt dit een overeenkomst met Amsterdam, maar dat
is de vraag. Bij het Duitse publiek wordt, vaker dan bij het Nederlandse, de
eigen afzijdigheid gelegitimeerd door naar de bedrijfsleiding of de politie te ver-
wijzen, die hier verantwoordelijk zijn. Al is het gewaagd om aan dit soort uit-
spraken generaliserende opmerkingen te verbinden, toch ligt het voor de hand
de Duitse afzijdigheid in verband te brengen met de sterke staat, die met zijn
vervolgingsplicht de burgers van die plicht ontslaat, tenzij ze als professional bij
het justitiële monopolie of, in dit geval, bij de bedrijfsleiding zijn betrokken.

Het feit dat in Amsterdam niet naar de autoriteiten werd verwezen, zou op
zijn beurt kunnen verwijzen naar de afwezigheid van een justitiële vervolgings-
plicht en naar het relatief hoge niveau van onderling vertrouwen, dat doorgaans
niet, maar soms wel wordt beschaamd.

De verhoudingen in Amsterdam en meer in het algemeen in Nederland han-
gen samen met een relatief hoge vermogenscriminaliteit. Dit verband komt tot
uitdrukking in de bedrijfsvoering en -cultuur, in het optreden van politie en jus-
titie en ook in het gedrag van het publiek, dat uit verlegenheid zich weinig van
winkeldiefstal aantrekt en tegelijk relatief veel winkeldiefstallen pleegt. Het
Amsterdamse warenhuis zit daarmee het sterkst in de problemen. De winst is
laag, terwijl de derving hoog is.
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5.5 Conclusie

Winkeldiefstal is in alle landen van West-Europa toegenomen en de verklaring
daarvan ligt in de schaalvergroting, de afnemende machtsverschillen en de ver-
schuivingen in de controles. Van de drie landen en steden die zijn onderzocht,
wordt de stijging van deze vorm van criminaliteit in Amsterdam het sterkst als
een probleem ervaren, in de eerste plaats omdat de economische positie van het
warenhuis in kwestie zwak is en in de tweede plaats omdat het aantal winkel-
diefstallen hoog is. De verklaring van het relatief hoge aantal winkeldiefstallen
ligt in de relatief egalitaire controleverhoudingen, die sterk zijn gebaseerd op
wederzijds vertrouwen of solidariteit.' Deze typering geldt voor de Nederlandse
samenleving in zijn geheel en daarmee voor de klanten, maar ook voor de be-
drijfsvoering en -cultuur van het warenhuis en voor het functioneren van de po-
litie en justitie. Alle drie dragen bij tot een relatief hoog niveau van vermogens-
criminaliteit, maar ook tot een relatief laag niveau van geweldscriminaliteit.

Inmiddels zijn de condities van de stijgende vermogenscriminaliteit verzwakt.
De groei van het maatschappelijke netwerk vertraagde, de machtsverschillen
stabiliseerden of werden groter en de controles werden aangescherpt.

Ook dit geldt voor de Nederlandse samenleving in zijn geheel en daarmee
voor de klanten, voor het warenhuis in kwestie en voor het politiële en justitiële
apparaat. De verwachting lijkt dan ook gewettigd dat de vermogenscriminaliteit
en daarmee het aantal winkeldiefstallen zal stabiliseren of zal dalen en de eerste
tekenen daarvan dienen zich aan.

Deze ontwikkeling kan worden versterkt door een aantal doelgerichte maat-
regelen, die in de conclusie van dit rapport worden genoemd. Het is echter de
vraag in hoeverre daarmee door het warenhuis in kwestie of door de bedrijfstak
in het algemeen winkeldiefstal minder als een probleem wordt ervaren.

De kracht van een onderneming ligt, zoals bekend, in de eerste plaats in de
groei van de omzet en de winstpercentages. Zolang deze bedrijfsresultaten laag
zijn, blijft winkeldiefstal een probleem, ook al mag de feitelijke criminaliteit
dalen.

Het is echter mogelijk dat in de nabije toekomst de koopkracht stijgt en de
bedrijfsresultaten daardoor beter worden. Als dit zo, is doet zich op de korte
termijn het gelukkige verschijnsel voor dat de criminaliteit daalt en de omzet en
winst stijgen. Op de lange termijn zal met deze economische groei het maat-
schappelijke netwerk zich weer versneld uitbreiden en zullen de condities wor-
den gelegd voor een nieuwe stijging van de vermogenscriminaliteit.

35
Vgl. Downes (1988). Deze beperkt zijn vergelijking tot Engeland en Nederland. Hij biedt tref-
fende staaltjes van wat hier `wederzijds vertrouwen' is genoemd.
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Bijlage 1: Tabellen

De gegevens in de volgende tabellen zijn, tenzij anders vermeld, ontleend aan de officië-
le statistieken. Wanneer geen cijfers worden ingevuld zijn geen gegevens beschikbaar.
Van Frankrijk worden enkele cijfers gegeven. Door hun onvolledigheid en gebrek aan
precisie zijn ze niet in de beschouwing betrokken.

Tabel 1: Ter kennis van de politie gekomen totaal aantal misdrijven per 100.000 inwoners in
een aantal Westeuropese landen (1)

jaar Nederland BRD Zwitserl. Denemarken Frankrijk Engeland/
Wales

1950 931 2555 966 1094
1955 862 3018 (2) 2611 894 1040
1960 1004 3660 (2) 2760 1246 1742
1965 1200 3031 3264 1533 (3) 2598 (3)
1970 1736 3924 5285 2510 3221
1975 2962 4722 (3) 5741 3629 (3) 4283
1980 4442 6198 3348 (4) 7964 4892 5119 (3)
1985 6972 6909 3270 9333 5986 7238

(1) exclusief verkeersdelicten
(2) 1955 en 1960 inclusief verkeersdelicten
(3) breuk door andere berekeningswijze
(4) betreft 1982

Tabel 2: Ter kennis van de politie gekomen geweldsdelicten tegen personen (1) per 100.000 in-
woners in een aantal Westeuropese landen

jaar Nederland BRD Zwitserl. Denemarken Frankrijk Engeland/
Wales

1950 121 38 (3) (4) 13
1955 106 134 36 17
1960 101 141 36 34
1965 92 153 41 55
1970 94 181 49 83 (5)
1975 103 193 62 144
1980 155 293 48 (2) 95 196 (5)
1985 194 304 52 115 244

(1) exclusief sexuele mishandeling en roof
(2) betreft 1982
(3) alleen mishandeling, dit is in alle landen veruit de grootste categorie
(4) geen betrouwbare gegevens ter beschikking
(5) breuk door andere berekeningswijze

45



Tabel 3: Ter kennis van de politie gekomen zedendelicten (1) per 100.000 inwoners in een
aantal Westeuropese landen

jaar Nederland BRD Zwitserl. Denemarken Frankrijk Engeland/
Wales

1950 75 91 30
1955 72 40 88 38
1960 80 44 90 43
1965 72 40 90 42
1970 64 38 50 28 (2) 48 (4)
1975 51 39 44 27 48
1980 59 38 45 35 (3) 43 (4)
1985 67 32 49 49 34 43

(1) betreft schennis van de eerbaarheid, verkrachting, aanranding en overig sexueel geweld;
verkrachting vormt in alle landen een gering deel, ongeveer 10 procent

(2) betreft 1973
(3) betreft 1982
(4) breuk door andere berekeningswijze

Tabel 4: Ter kennis van de politie gekomen vermogensdelicten (1) per 100.000 inwoners in
een aantal Westeuropese landen

jaar Nederland BRD Zwitserl. Denemarken Frankrijk Engeland/
Wales

1950 609 •1935 (3) 448 976
1955 573 1671 1997 440 862
1960 730 2047 2259 757 1508
1965 934 2168 2631 2240
1970 1530 2905 4476 2820 (4) 2918 (5)
1975 2530 3547 4847 3356 3887
1980 3563 4516 3299 (2) 665-5433 4448
1985 5815 5107 3217 7377 5883 5847

(1) inclusief roof
(2) betreft 1982
(3) alleen diefstal; deze categorie is in de andere landen veruit de grootste
(4) betreft 1973; breuk door andere berekeningswijze
(5) breuk door andere berekeningswijze

Tabel 5: Ter kennis van de politie gekomen winkeldiefstallen per 100.000 inwoners in een aan-
tal Westeuropese landen

jaar Nederland BRD Zwitsers. Denemarken Frankrijk Engeland/

Wales

1950 53
1955 21 52
1960 37 91
1965 65 94 139
1970 94 240 82 (1) 208
1975 128 386 102 355
1980 221 581 240 130 416
1985 373 716 (2) 459 177 (3) 536

(1) betreft 1973
(2) de Duitse cijfers zijn relatief hoof mede door de officiële vervolgingsplicht die in dit land

geldt. Vgl. p. 40 e.v.
(3) Franse cijfers zijn relatief laag, doordat minder aangifte wordt gedaan dan in de andere

landen
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Tabel 6: Gevangenispopulatie per 100.000 inwoners in een aantal Westeuropese landen

jaar Nederland BRD Zwitserl. Denemarken Frankrijk Engeland/

Wales

1950 56
1955 35
1960 33 59
1965 27 84 64 64
1970 17 59 70 57 80
1975 17 53 66 58 80
1980 21 69 64 75 85
1985 31 79 56 63 80 85

(1) een derde bevindt zich evenwel buiten de inrichting
(2) betreft 1988

Tabel 7: Politiesterkste per 100.000 inwoners in een aantal Westeuropese landen

jaar Nederland BRD Zwitserl. Denemarken Frankrijk Engeland/

Wales

1950 152 239 143
1955 178 147 244 148
1960 165 141 232 157
1965 139 147 233 174
1970 144 258 163 240 191
1975 160 289 170 249 215
1980 191 314 168 271 235
1985 199 346 181 241

Tabel 8: Ter kennis van de politie gekomen misdrijven in 1985 per 100.000 inwoners in enkele
Westeuropese steden

misdrijf Amsterdam Munchen Zurich

totaal (1) 19.200 7.759 15.304
geweldsdelicten tegen personen (2) 249 321 268
vermogensdelicten (3) 17.255 4.645 12.675
winkeldiefstal (4) 961 896 296 (5)

(1) exclusief verkeersdelicten
(2) exclusief sexuele mishandeling en roof
(3) inclusief roof
(4) De totale verkoopopppervlaktes van warenhuizen gerelateerd aan het aantal inwoners van

Amsterdam, Munchen en Zurich verhouden zich als 1 : 3 : 2. Wanneer de cijfers voor win-
keldiefstal hieraan worden gerelateerd dalen die van Munchen en Zurich derhalve.

(5) In Zurich wordt ongeveer de helft van het aantal winkeldiefstallen aan de politie gemeld.
Het getal zou dus met twee vermenigvuldigd kunnen worden.
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Tabel 9: Moord en doodslag als doodsoorzaken per 100.000 inwoners in een aantal Westeuro-
pese landen en de Verenigde Staten (1)

land aantal

Nederland 0,8
BRD 1,2
Zwitserland 1,4
Denemarken 1,0
Frankrijk 1,0
Engeland/Wales 0,7
Verenigde Staten 10,5

(1) ontleend aan World Heatth Statistics Annual. Genève 1984. Het getal van Zwitserland is
ontleend aan Polizeiliche Kriminalstatistik 1985

Tabel 10:Official Development Aid (ODA), uitgedrukt in percentage van het Bruto Nationaal
Produkt (1)

land percentage

Nederland 0,98
BRD 0,39
Zwitserland 0,30
Denemarken 0,88
Frankrijk 0,75
Groot Brittannië 0,28

(1) Bron: OESO. Parijs 1987
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Bijlage 2: Grafieken

Grafiek 1: Totaal aantal misdrijven per 100.00 inwoners
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Grafiek 2: Geweld tegen personen per 100.000 inwoners
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Grafiek 3: Zedendelicten per 100.000 inwoners
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Grafiek 4: Vermogensdelicten per 100.000 inwoners
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Grafiek 5: Winkeldiefstallen per 100.000 inwoners
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Grafiek 6: Gevangenispopulatie per 100.000 inwoners

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Nederland

® 60

BRD Zwitserland Denemarken

65

Frankrijk Enrjeland/Wales

® 70 ® 75 ® 00

Grafiek 7: Potitiesterkte per 100.000 inwoners
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