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Voorwoord

Uit onderzoek van Buijs en Van Donselaar (1994), dat werd uitgevoerd in opdracht

van de Binnenlandse Veiligheidsdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken,

komt naar voren dat racistische geweldpleging in Nederland in de jaren 1992 en

1993 fors is toegenomen. Volgens dit onderzoek bestaan er aanwijzingen voor dat

een groter wordend aandeel van racistisch geweld een politieke, in casu extreem

rechtse achtergrond heeft. Dit gegeven is voor de Binnenlandse Veiligheidsdienst

aanleiding geweest, het WODC op te dragen nader onderzoek te verrichten naar de

achtergronden en motieven van daders van racistisch geweld. Zoals ook te lezen is in

het jaarverslag van de Binnenlandse Veiligheidsdienst over 1995, ging een parallelle

opdracht uit naar het Willem Pompe Instituut voor strafrechtswetenschappen te

Utrecht. Met de onderzoeker van dit instituut (drs. H. Schoppen) zijn door ons in

een vroeg stadium afspraken gemaakt, teneindebeide onderzoeken zo goed moge-

lijk op elkaar af te stemmen. In het Utrechtse onderzoek gaat de aandacht primair

uit naar racistische agressie onder jongeren die behoren tot bepaalde subculturen,

terwijl het WODC-onderzoek zich richt op autochtone Nederlanders die met politie

en/of justitie in aanraking zijn gekomen wegens het plegen van racistische (anti-

allochtone of antisemitische) delicten. Ook een inventarisatie van de aard en de

omvang van racistisch geweld en een analyse van de justitiële afdoening maken deel

uit van het WODC-onderzoek.

Zoals te doen gebruikelijk, werd er een begeleidingscommissie ingesteld (zie bijlage

1). Iedereen die een bijdrage aan het onderzoek heeft geleverd, willen wij hartelijk

danken. Dit zijn - naast de leden van de begeleidingscommissie - medewerkers van

de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de politie en de divisie Centrale Recherche

Informatie, het stafbureau van het openbaar ministerie, officieren van justitie en

andere medewerkers van het openbaar ministerie, medewerkers van de Justitiële

Documentatiedienst en collega's van het WODC.
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Samenvatting

Het thema 'racistisch geweld in Nederland' is aan de hand van drie vragen nader

onderzocht. De eerste vraag betreft de aard en de omvang van racistische incidenten

c.q. racistisch geweld in Nederland. In de tweede plaats gaat het om het verkrijgen

van meer achtergrondinformatie met betrekking tot incidenten waarbij concrete ver-

dachten zijn aan te wijzen. Hoe worden de zaken door politie en justitie afgedaan?

In de derde plaats wordt de aandacht nadrukkelijk gericht op de daders zelf. Wat zijn

de achtergronden van deze mensen? Wat beweegt hen tot het plegen van racistische

delicten? Wat is hun betrokkenheid bij extreem rechtse partijen, bewegingen of

groepen?

In dit onderzoek wordt een aantal incidentsoorten onderscheiden: bekladding,

bedreiging, bommelding, confrontatie, vernieling van gebouwen en andere objecten,

(poging tot) brandstichting, (poging tot) bomaanslag, mishandeling, uiting van

racistische en/of discriminerende taal, verspreiding van folders enzovoort, zending

van boeken, brieven en dergelijke, en 'diversen'. De gecursiveerde incidentsoorten

zijn te beschouwen als racistisch geweld.

Aard en omvang

Teneinde de eerste onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, is een inventarisatie

gemaakt van racistische incidenten die zich in het jaar 1994 in Nederland hebben

voorgedaan.

Het onderzoeksmateriaal werd primair ontleend aan twee bronnen van informatie:

de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en de divisie Centrale Recherche Informa-
tie van de politie (CRI). Om na te gaan in hoeverre het aldus gevormde basisbestand

volledig was, zijn daarnaast bij wijze van check drie andere bronnen geraadpleègd.

Dit zijn in de eerste plaats twee politieregio's, te weten Amsterdam-Amstelland en

de Gooi- en Vechtstreek. Een tweede aanvullende bron van informatie is het bestand

over 1994 van het Anti Discriminatie Bureau (ADB) in Rotterdam, beter bekend als

RADAR. De derde bron wordt gevormd door berichten uit de media. Op grond van

een analyse van zeventien regionale en zeven landelijke kranten is een overzicht

gemaakt van incidenten die zich voordeden in het jaar 1994. De drie checks doen

vermoeden dat de werkelijke aantallen incidenten in 1994 hoger zijn dan het basis-

bestand aangeeft.

Het basisbestand bevat in totaal 1.228 incidenten. Van alle onderscheiden incident-

soorten komen bekladdingen verreweg het meest voor. Daarnaast is een betrekkelijk

groot aantal bedreigingen geregistreerd. Op de derde plaats komt het verspreiden

van folders, pamfletten en dergelijke. De overige categorieën scoren zeer laag.

Wanneer de niet-gewelddadige incidenten buiten beschouwing worden gelaten,
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resteren er 295 gewelddadige incidenten. Het gaat hier in bijna de helft van de geval-

len om bedreigingen. Vernielingen kwamen op de tweede en bommeldingen op de
derde plaats.

Het blijkt dat plegers van racistische delicten zelden door de politie worden opge-

spoord of aangehouden. In 1994 gingen de daders - voor zover bekend bij BVD/CRI -

in meer dan 96% van de incidenten vrijuit. Kijkt men naar het soort van incidenten

dat tot een aanhouding heeft geleid, dan blijkt dit betrekkelijk vaak het uiten van

racistische taal te zijn geweest. Van de in het basisbestand opgenomen bommeldin-

gen, pogingen tot brandstichting en toezendingen van boeken, brieven enzovoort

leidt geen enkel incident tot een aanhouding.

Vergeleken met de twee voorgaande jaren is de toename van het aantal bekladdin-

gen in 1994 zeer groot: van 81 (1992) via 74 (1993) naar 690 in 1994. Dit kan te maken

hebben met de gemeenteraadsverkiezingen van maart en de Tweede-Kamerverkie-

zingen van mei 1994. De toename bij de overige incidenten is gering. In het aantal

gewelddadige incidenten doet zich een stijging voor van 272 in 1993 naar 295 in

1994. Bij het formuleren van deze conclusie houden we enkele slagen om de arm.

Doordat immers de registratie van racistische incidenten in diverse opzichten tekort-

komingen vertoont, kunnen de daaraan ontleende cijfers niet als volkomen betrouw-

baar worden aangemerkt. Bovendien betreft het een vergelijking met onderzoek

waarin niet exact dezelfde definitie van racistisch geweld wordt gehanteerd.

Afdoening door politie en justitie

Ter beantwoording van de tweede onderzoeksvraag, waarin de politiële en de

justitiële afdoening centraal staan, zijn van 115 aangehouden verdachten gegevens

verzameld bij de politie en bij het openbaar ministerie (OM). Bovendien zijn van alle

bij deze incidenten betrokken verdachten de justitiële antecedenten vastgesteld op

basis van uittreksels uit de justitiële documentatie.

Op een aantal punten zijn de verschillende afdoeningsvormen met elkaar vergele-

ken. Zo hebben we onder meer geprobeerd te achterhalen of er kenmerken van straf-

zaken aanwijsbaar zijn, die er mogelijk (mede) aanleiding toe geven dat een zaak

wordt afgedaan op het niveau van de politie, het OM dan wel de rechtbank.

In totaal is van 105 strafzaken bekend op welk niveau ze uiteindelijk zijn afgedaan:

politie (30), OM (31) of rechtbank (44). Binnen het OM en de rechtbank zijn weer ver-

schillende afdoeningsvarianten waargenomen. Bij het OM zijn dit: technisch sepot

(6 keer), transactie (10 keer) en kennisgeving van niet verder vervolgen (15 keer).

Bij de rechtbank zijn dat: vrijspraak (6 keer), ontslag van rechtsvervolging (één

keer) en schuldigverklaring met straf (33 keer); van vier vonnissen is de inhoud

onbekend.

Aangezien gewelddelicten bij de 105 zaken slechts in kleinen getale aanwezig zijn,

kan ten aanzien daarvan geen stellige uitspraak worden gedaan in verband met het

meest toegepaste niveau van afdoening. Alleen voor twee niet-gewelddadige vormen
van racistisch gedrag, te weten het uiten van racistische taal en het verspreiden van
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pamfletten, zijn de aantallen voldoende groot om zekere patronen te kunnen onder-

kennen. Uitingen van racistische taal worden relatief dikwijls op politieniveau af-

gedaan. Het verspreiden van pamfletten met (mogelijk) racistische inhoud leidt in

verreweg de meeste gevallen tot vervolging en tevens berechting. De verdachten

die de pamfletten verspreidden, waren allen lid of sympathisant van een extreem

rechtse partij.

Er lijken in het algemeen slechts weinig criteria aanwijsbaar op grond waarvan de

politie racistische zaken doorstuurt naar het OM. Persoonlijke factoren, zoals de

leeftijd van de verdachte, lijken niet van doorslaggevende betekenis. Het hebben

van een crimineel verleden lijkt bevorderlijk, maar levert zeker geen 'garantie' voor

verder vervolgen. De politie lijkt zaken met een openbaar karakter (zoals propa-

ganda voor extreem rechts) relatief vaak door te sturen naar het OM. Daarbij zou het

gegeven dat - door de aanwezigheid van getuigen - de bewijsvoering in dit soort van

zaken betrekkelijk eenvoudig is, een rol zou kunnen spelen. Er zijn echter verschil-

lende zaken bekend waarin, ondanks de beschikbaarheid van getuigen, niet verder

werd vervolgd. Het plegen van een delict in groepsverband lijkt steevast tot verder

vervolgen te leiden. Dit zal vooral het geval zijn indien de politie redenen heeft om

aan te nemen dat de groepen in kwestie worden 'aangestuurd' vanuit een achter-

liggende (extreem rechtse) organisatie.

Ook justitie is in haar beleid ten aanzien van racismezaken weinig voorspelbaar. Een

verklaring voor de voortvarende aanpak van 'pamfletzaken' zou ook hier gelegen

kunnen zijn in het openbare karakter ervan, en/of in het feit dat de pamfletten in

casu afkomstig waren van de Centrumpartij '86 (CP'86). Zo tracht justitie wellicht

tegemoet te komen aan de publieke onrust die door extreem rechtse acties wordt

veroorzaakt.

Opmerkelijk is dat politie en justitie zich slechts in weinig gevallen beroepen op

discriminatie-artikelen; eigenlijk voornamelijk met betrekking tot het uiten van

racistische taal''en het verspreiden van pamfletten. Dit is op zich begrijpelijk, omdat

juist deze delicten uitmonden in de verbale of schriftelijke uitingen, waar de wette-

lijke discriminatiebepalingen naar verwijzen. Andere vormen van racistisch gedrag

vallen in de strafwet binnen de 'gewone' omschrijvingen van belediging, mishande-

ling of openlijke geweldpleging; de bewijsvoering met betrekking tot het racistische

element is in die zaken moeilijk, omdat de aanwezigheid van dat element niet

zonder meer blijkt uit het gedrag.

Daders

Oorspronkelijk waren er diepte-interviews gepland met een aantal plegers van racis-

tisch geweld. Geen van de twintig aangezochte personen bleek echter bereid tot een

interview. Ter compensatie van dit uitblijven van persoonlijke gesprekken zijn de

bij politie en OM aanwezige dossiers nader geanalyseerd, om toch zo veel mogelijk

gegevens te achterhalen omtrent achtergronden en motieven van daders. Aan de

hand van een kwantitatieve analyse en een serie uitvoerige casusbeschrijvingen
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wordt een beeld geschetst van verschillende soorten van daders, zowel plegers van

gewelddelicten (bedreiging, vernieling, brandstichting en mishandeling) als plegers

van niet-gewelddadige delicten (bekladding, het verspreiden van pamfletten en het

uiten van racistische taal). De rapportage heeft betrekking op 85 verdachten wier

zaak werd 'ingezonden' naar het OM.

Per delictsoort wordt een aantal elementaire gegevens vermeld betreffende sekse,

leeftijd, groepscontext, (relatie tot) slachtoffer, alcohol- en/of druggebruik, per-

soonsgegevens, justitieel verleden, motieven en achtergronden en politieke betrok-

kenheid. Ook wordt per delictsoort minstens één casusbeschrijving gepresenteerd,

waarbij aan de orde komen: toedracht, persoonlijke en sociale achtergronden van

de dader(s), motieven, justitieel verleden, afdoening door justitie en politieke as-

pecten.

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen die de motieven van daders

betreffen, is aansluiting gezocht bij een typologie zoals beschreven door de Ameri-

kaanse auteurs Levin en McDevitt (1993). Zij onderscheiden drie typen van 'hate

crimes': thrill seeking hate crimes, reactive hate crimes en mission hate crimes. Bij

thrill seeking hate crimes zijn de daders vooral uit op de 'kick' van het gewelddadige

gedrag; het zijn sensatiezoekers. Bij reactive hate crimes voelen de daders zich (al of

niet om objectieve redenen) door een minderheidsgroep bedreigd in hun belangen.

Bij mission hate crimes spelen ideologisering en politisering een belangrijke rol; de

(gewelddadige) bestrijding van minderheden is hier tot systeem verheven. Levin en

McDevitt onderscheiden daarnaast nog een individuele variant van de mission hate

crimes. Vaak wordt deze vorm begaan door psychiatrisch gestoorde individuen, die

vanuit een bepaald waansysteem het voeren van een campagne tegen een minder-

heidsgroep tot levenswerk hebben verheven. Van elk van de onderscheiden typen

van daders zijn voorbeelden in ons bestand aangetroffen, met uitzondering van

gewelddadige plegers van mission hate crimes.

De sensatiezoeker lijkt een lichamelijke behoefte te hebben om toe te kunnen geven

aan zijn agressieve neigingen. Hij zoekt een tegenstander om zijn agressie op te

kunnen botvieren. Als sensatiezoekers kunnen bijvoorbeeld worden aangemerkt

drie vijftienjarige jongens die een herdenkingsmonument voor oorlogsslachtoffers

bekladden; ook staken zij het zeil waarmee het monument voorafgaand aan de ont-

hulling was afgedekt, in brand. De jongens deden dit niet zozeer om een politieke

boodschap uit te dragen, als wel om de publieke aandacht op zich te vestigen. Ook

het roepen van racistische leuzen en het brengen van de Hitlergroet lijkt bij som-

mige daders te zijn ingegeven door een hang naar sensatie. Voetbalsupporters die

geweld plegen en racistische of antisemitische taal uitslaan, zou men kunnen

kenschetsen als een speciale variant van sensatiezoekers.

Reactive hate crimes lijken vooral te worden ingegeven door angst (dat men tekort

komt) en frustratie (omdat men meent dat men tekort gekomen is). Het was deze

vorm van hate crimes die in dit onderzoek het meest zijn aangetroffen; veelal betreft

het uitingen van racistische taal. Dat deze soms kunnen ontaarden in langdurig

getreiter, komt naar voren in de beschrijving van een Armeens gezin dat door de



Samenvatting 5

Nederlandse buren geestelijk kapot gemaakt werd. Behalve uitingen van racistische

taal kunnen ook andere delictsoorten voortkomen uit angst of frustratie. Zo is er een

casusbeschrijving van twee twintigjarige jongemannen die brand stichtten in een

toekomstig asielzoekerscentrum. Voorheen was dit gebouw een bejaardentehuis

geweest, en de jongens hadden nu het gevoel dat hun `eigen' bejaarden plaats

moesten maken voor de asielzoekers. Bovendien stak het hen dat er voor asiel-

zoekers kennelijk wel snel ruimte vrij kwam, terwijl een van de daders zelf na

jarenlang wachten nog steeds geen woonruimte had. Bij een ander incident werd

een Antilliaans echtpaar door een groep mannen van rond de dertig jaar bedreigd en

mishandeld. Vermoedelijk handelden deze daders vooral uit angst voor `indringers';

zij leken niemand te vertrouwen die niet tot hun eigen milieu behoorde.

Wat betreft de mission hate crimes, geven de resultaten van het onderzoek aan-

leiding om te veronderstellen dat er in Nederland - althans in het jaar 1994 - geen

extreem rechtse bewegingen of groeperingen stelselmatig tot geweldpleging zijn

overgegaan. De stelling dat een steeds groter wordend aandeel van het racistisch

geweld een extreem rechtse lading krijgt, kan op grond van de in dit rapport gepre-

senteerde resultaten niet bevestigd worden. Wanneer echter de definitie van mission

hate crimes ook wordt toegepast op niet-gewelddadige vormen van racistisch gedrag,

dan leidt dit tot de constatering dat de politieke partij CP'86 haar `missie', te weten

het bestrijden van bepaalde minderheden, wel nadrukkelijk heeft trachten uit te

dragen. Zij deed dit door in groepjes van wisselende samenstelling pamfletten te

verspreiden en posters op te hangen. Een van de `plakacties' wordt in het rapport

uitvoerig beschreven.

Volgens Levin en McDevitt zijn de plegers van reactive en mission hate crimes

meestal ouder dan de plegers van thrill seeking hate crimes. Ook in Nederland lijken

de sensatiezoekers betrekkelijk jong te zijn. Of de plegers van gewelddadige mission

hate crimes gemiddeld ouder zijn dan zij, kan niet bevestigd worden, omdat derge-

lijke daders - althans in het onderzoeksbestand - ontbreken; de niet-gewelddadige

zijn het in ieder geval wel. Verder strookt het met de theorie van Levin en McDevitt

dat de slachtoffers van reactive hate crimes meer doelbewust geselecteerd zijn dan

die van thrill seekers.

Bij een beschouwing van de drie verschillende categorieën valt op dat de rol die

alcohol speelt, per categorie nogal verschilt. Zo is het van voetbalsupporters bekend

dat zij drank gebruiken om zichzelf bije voorbaat in een baldadige stemming te

brengen. De categorie die reactive hate crimes pleegt, lijkt zich redelijk te kunnen

beheersen zolang er geen drank in het spel is. Heeft men echter een slok op, dan

verdwijnen de remmingen. Bij het verspreiden van racistische pamfletten lijkt

alcohol geen rol van betekenis te spelen. Nu is dit geen gewelddelict, en zoals ook

uit ander onderzoek naar voren komt, is het juist racistisch geweld dat zo vaak door

alcoholgebruik wordt voorafgegaan.

Opmerkelijk is de uitkomst dat veel plegers van racistisch geweld ook 'gewone'

geweldplegers blijken te zijn. Het plegen van racistische delicten vormt voor het

gros van de daders slechts een onderdeel van een meeromvattende criminele
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carrière. Zelfs diverse pamfletverspreiders werden in het verleden meer dan eens

voor (niet-racistische) gewelddelicten vervolgd. Het is natuurlijk niet gezegd dat de

motieven om andere delicten te plegen dezelfde zijn geweest als die om racistische

delicten te begaan. Toch lijkt de neiging om conflicten op te lossen door middel van

geweld bij veel daders welhaast een persoonlijke eigenschap te zijn geworden die

ook anderszins tot uiting komt dan alleen door agressief gedrag jegens allochtonen.

Hoewel dit niet kon worden aangetoond, lijkt het aannemelijk dat veel plegers van

mission hate crimes eerder in hun leven ook als een van de beide andere dadertypen

te kwalificeren zijn geweest.

Aanbevelingen

Registratie

Voor het ontwikkelen van een adequaat antiracismebeleid is het onontbeerlijk dat

de overheid een duidelijk beeld heeft van wat zich aan racistische incidenten in de

samenleving voordoet. Maar ook met het oog op een eventueel justitieel ingrijpen

is het wenselijk dat BVD, politie, justitie en andere racismebestrijdende instanties

(Landelijk Bureau Racismebestrijding, ADB's) ieder vanuit hun eigen taakstelling

een goed registratiesysteem opzetten en bijhouden. Alleen op die manier kunnen zij

zichzelf - en elkaar - op de hoogte houden van de actuele ontwikkelingen. Daarvoor

is des te meer reden omdat vanuit de bestrijding gezien er bij racistische en extreem

rechtse criminaliteit een grensgebied bestaat waarop zowel de criminele recherche

als de inlichtingendiensten actief (behoren te) zijn. Goed registreren zou voor de

politie kunnen betekenen dat er in iedere regio iemand verantwoordelijk wordt

gesteld voor het traceren en registreren van racistische incidenten. Ook zou men

politiemensen (te beginnen in de basisopleiding) duidelijke instructies moeten

geven omtrent wat wel en wat niet onder racistisch/ discriminatoir dient te worden

verstaan, en hoe zij het moeten vastleggen als daarvan misschien sprake is. `Mogelijk

racistisch motief zou wellicht als standaarditem in het Besturings Proces Systeem

(BPS) kunnen worden opgenomen. Vervolgens zou men ervoor kunnen zorgen

dat alle zaken die positief scoren op dit item, ter kennis worden gebracht van de

discriminatie-officier in het betreffende arrondissement.

Het OM op zijn beurt is verantwoordelijk voor een actief opsporingsbeleid en mag

in discriminatiezaken geen afwachtende houding aannemen. Het is aan de discrimi-

natie-officieren om erop toe te zien dat inderdaad alle relevante zaken het OM berei-

ken. Informatie over deze zaken, inclusief die over de verdere afdoening, zou de

discriminatie-officier kunnen bijhouden in een speciaal bestand.

Vervolging

Het feit dat lang niet alle verdachten verder werden vervolgd, lijkt in strijd met

hetgeen de discriminatierichtlijn van de vergadering van procureurs-generaal voor-

schrijft met betrekking tot het opsporen en vervolgen van racistische incidenten:

vervolging dient regel te zijn. In de praktijk wordt nog niet altijd overeenkomstig de
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richtlijn opgetreden. Bovendien blijkt er sprake te zijn van enige onevenwichtigheid

in de opsporing en vervolging.

Er gaan momenteel stemmen op om racistisch geweld als apart delict in de strafwet

op te nemen. De resultaten van dit onderzoek pleiten hiertegen, niet in de laatste

plaats omdat vaak niet is uit te maken in hoeverre in concrete gevallen een delict

inderdaad gepleegd werd vanuit racistische motieven. Het ware te overwegen, een

eventuele racistische intentie aan te merken als bijzondere omstandigheid die de

op te leggen strafsoort en -maat mede kan bepalen.

Preventie

Preventie-activiteiten zouden zich moeten richten op elk van de onderscheiden

categorieën, maar vooral op de jongste en meest kwetsbare groep: de sensatie-

zoekers. Des te meer is hiertoe aanleiding wanneer er redenen zijn om aan te

nemen dat door extreem rechtse partijen of groeperingen actief naar aanhang

wordt gezocht onder bepaalde groepen jongeren. Vanuit het oogpunt van preventie

is het wenselijk dat er tijdig wordt ingespeeld op de behoefte aan spanning en

sensatie bij opgroeiende jongeren. Diverse instanties en personen kunnen hierbij

een rol spelen: (lokale) overheden, scholen, ouders. Belangrijk is daarnaast het

ontmoedigen van overmatig alcoholgebruik (en wellicht ook druggebruik) bij

feesten, demonstraties, sportwedstrijden en dergelijke. Soms is misschien zelfs

een verbod geïndiceerd.
Maar de preventie-activiteiten zouden zich ook dienen uit te strekken tot de

(potentiële) plegers van reactive hate crimes. Hier ligt al evenzeer een taak voor

de genoemde personen en instanties. Enerzijds dient men uiteraard waar mogelijk

de objectieve redenen tot frustratie weg te nemen, anderzijds ligt er daarnaast,

vooral voor ouders en andere opvoeders, een taak om te zorgen dat kinderen

vanaf hun vroegste levensjaren leren om frustraties anders dan via agressief

gedrag tot uiting te brengen.

Wanneer aldus op legale manieren kan worden afgerekend met behoeften aan

spanning en sensatie, wanneer frustraties niet automatisch leiden tot agressief

gedrag, zullen wellicht minder mensen zich aangetrokken voelen tot bewegingen

of partijen die het met geweld bestrijden van minderheden - hetzij openlijk, hetzij

heimelijk - tot systeem zouden willen verheffen.

7
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Inleiding

1.1 Recente ontwikkelingen

Racistisch geweld is aan de orde van de dag, niet alleen in de Verenigde Staten, maar

steeds vaker ook in West-Europa. Sommige auteurs stellen zelfs dat deze vorm van

geweld in Europa een alarmerend niveau heeft bereikt (Bjërgo en Witte, 1993).

In de media wordt het geweld tegen buitenlanders voornamelijk toegeschreven aan

georganiseerde neonazigroepen of extreem rechtse partijen en organisaties. Volgens

wetenschappers is dit lang niet altijd terecht (Bjirgo, 1993; Heitmeyer en Muller,

1995; Klink, 1995; Aronowitz, 1996). Bjtirgo (1993) komt op grond van een analyse

van het racistisch geweld in Scandinavië tot de conclusie dat van de gevallen die

door de politie worden opgelost, slechts een klein gedeelte is georganiseerd door

extreem rechtse organisaties.1 Klink (1995) stelt vast dat in Duitsland slechts 20%

van het totale aantal plegers een extreem rechtse achtergrond heeft.2

Ook in Nederland steekt racistisch geweld de kop op. Buijs en Van Donselaar (1994)

signaleren dat er sinds 1990 een forse stijging is opgetreden van het aantal gevallen

van racistisch geweld. Er worden regelmatig veronderstellingen geuit omtrent de
achtergronden ervan. In 1992 ging de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken

ervan uit dat 'de gepleegde aanslagen op buitenlanders niet het werk zijn van

extreem rechtse organisaties, maar dat de daders gezocht moeten worden onder

"randgroepjongeren"'.3 Ook Van Donselaar (1993) stelt dat het beeld waarin aan

extreem rechts een hoofdrol toebedeeld wordt bij het plegen van racistisch geweld,

op gespannen voet staat met de werkelijkheid.

1.2 Begripsbepaling

Onder racistisch gedrag wordt hier verstaan crimineel gedrag waarbij de slachtoffers

of doelwitten zijn gekozen omdat zij behoren tot etnische minderheidsgroepen, dan

wel daarvoor een symbolische functie vervullen. In dat laatste geval denke men

bijvoorbeeld aan een asielzoekerscentrum (azc) of mensen die tot doelwit worden

gekozen vanwege hun functie, hun activiteiten of hun stellingname.4 Onder racis-

tisch gedrag is in dit onderzoek ook begrepen antisemitisch gedrag, waarbij de

1 BjSrgo typeert geweld tegen asielzoekers en immigranten als 'terroristisch' (1993, p. 30).

2 De auteur refereert aan een onderzoek van Willems e.a. (1993), waarin 20% van de onderzochte 5.200

plegers van racistisch geweld als extreem rechts beschouwd kon worden.

3 De Volkskrant, 25 maart 1992.

4 Buijs en Van Donselaar noemen als voorbeelden burgemeesters, ministers, journalisten, onderzoekers

en politieke tegenstanders.
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slachtoffers of doelwitten gekozen zijn omdat zij behoren of gerekend worden tot

joodse bevolkingsgroepen (of daarvoor een symbolische functie vervullen). Neemt

het criminele gedrag de vorm aan van fysiek geweld of het dreigen daarmee, dan

spreken we van racistisch (en antisemitisch) geweld.5 Vormen van racistisch geweld

zijn: (bom)aanslagen, bommeldingen, mishandelingen, bedreigingen, (pogingen tot)

brandstichting en vernieling van gebouwen en andere objecten.

Het aanbrengen van tekens en leuzen zonder noemenswaardige vernielingen

(bijvoorbeeld een hakenkruis op een schutting, in het ijs of op de grond) wordt

niet a priori als racistisch geweld beschouwd. Pas wanneer door een bekladding

aanzienlijke (dat wil zeggen moeilijk te herstellen) materiële schade is aangericht

en/of wanneer er personen of groepen met naam en toenaam worden bedreigd,

spreken we van racistisch geweld, in casu van vernieling of bedreiging. Hetzelfde

geldt mutatis mutandis voor het verspreiden van folders of pamfletten en het onge-

vraagd toesturen van boeken en brieven met racistische inhoud: alleen wanneer van

dergelijke geschriften een bedreiging met fysiek geweld ten aanzien van concrete

personen uitgaat, worden zij als gewelddadig aangemerkt. Het roepen van aanstoot-

gevende opmerkingen en het brengen van de Hitlergroet zijn wel als racistisch,

maar niet als racistisch geweld gekwalificeerd; hetzelfde geldt voor het dragen van

spandoeken met racistische tekens en leuzen.

Ondanks heldere criteria is het bestempelen van een incident als racistisch in de

praktijk een min of meer arbitraire aangelegenheid; er zit altijd een subjectief

element in. Waar moet bijvoorbeeld de grens worden gelegd tussen een 'gewone' en

een racistische scheldpartij? Daarvoor zou men moeten weten waarom er geschol-

den wordt; is dat omdat iemand allochtoon is, of wordt•het allochtoon zijn van de

ander aangegrepen om hem te 'straffen' voor enig ongewenst gedrag dat daar verder

los van staat? Bovendien is het de vraag hoe het slachtoffer het verbale geweld opvat:

komt het hard aan of wordt het nauwelijks opgemerkt?

Men is welhaast gedwongen om vooraf te speculeren over zowel de motieven van de

dader als de subjectieve beleving van het slachtoffer. Persoonlijke interpretaties, ook

van onderzoekers, dienen daarbij tot een minimum te worden beperkt. Hoewel het

moeilijk is om harde criteria te formuleren, is besloten om bepaalde soorten van

incidenten niet op te nemen: discriminatie in de woon- of werksfeer, het weigeren

van toegang in de horeca, 'gewone' burenruzies en scheldpartijen, en confrontaties

waarbij het niet duidelijk is wie er is/zijn begonnen. Overigens dient men zich ook te

realiseren dat wij als onderzoekers weer afhankelijk waren van de voorselectie die al

voor of door anderen was gemaakt. Verder wordt in de wetenschappelijke literatuur

- zoals ook naar voren kwam in paragraaf 1.1- nogal eens onderscheid gemaakt

tussen de uitingen van racisme met en zonder een politieke lading; is die lading aan-

wezig, dan hanteert men termen als extreem rechts of rechts-extremistisch (bijvoor-

beeld Buijs en Van Donselaar, 1994; Fennema, 1995). In dit onderzoek hebben we

5 Waar in het vervolg de term racistisch wordt gebezigd, leze men ook: antisemitisch.
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niet bij voorbaat een onderscheid willen maken tussen incidenten met en zonder

politieke achtergrond. Wel zal dit in tweede instantie worden gedaan, wanneer de

nodige informatie is verkregen vanuit de strafdossiers.6

Behalve de vraag, welke gedragingen als racistisch dan wel als racistisch geweld

moeten worden aangemerkt, is er ook nog de vraag welke strafbepalingen van

toepassing zijn op die gedragingen. Veel racistisch gedrag valt namelijk binnen de

'gewone' omschrijving van belediging, mishandeling of openlijke geweldpleging.

Een achterliggende racistische intentie leidend tot een dergelijk delict, kan welis-

waar dienen als strafverzwarende omstandigheid (volgens de discriminatierichtlijn

van de vergadering van procureurs-generaal), de intentie als zodanig levert geen

zelfstandig strafbaar feit op. Een racistische intentie die uitmondt in een verbale of

schriftelijke uiting van discriminatie, in het verlenen van steun aan discriminerende

activiteiten dan wel in discriminatie 'in de werksfeer', is evenmin een strafbaar feit,

maar die uitingen zelf kunnen dat wel zijn.7 De vraag of een uitlating inderdaad als

discriminerend wordt beschouwd, is afhankelijk van de aard van die uitlating; de

jurisprudentie geeft hiervoor een aantal indicaties (De Graaff, 1996). Volgens De

Graaff lijken vooral de context van de uitlating, de bredere strekking ervan en de

intrinsieke ontkenning van de menselijke waardigheid het discriminatoire karakter

te bepalen. Overigens stelt deze juridische constructie statistici en wetenschappelijk

onderzoekers voor een probleem: het traceren van uitingen van discriminatie is een

vrij eenvoudige zaak (men zoeke naar de wetsartikelen 137c t/m g en 429quater Sr.),

terwijl bijvoorbeeld het herkennen van een belediging of gewelddelict als racistisch

in de regel veel handmatig speurwerk vereist; deze delicten worden namelijk niet

automatisch van een label 'mogelijk racistisch' voorzien. Het is zelfs zeer de vraag of

er in de voorkomende gevallen van een (mogelijk) racistische achtergrond wel altijd

gewag wordt gemaakt. Bovendien werd in de loop van dit onderzoek duidelijk dat de

politie in diverse regio's gewend is om incidenten te registreren op basis van het

wetsartikel met de zwaarste strafdreiging. Is er bijvoorbeeld sprake van geweld en

tevens van discriminatie, dan wordt het incident uitsluitend 'weggeschreven' onder

de incidentcode geweld.

6 In Duitsland wordt zowel bij de politie als bij het Bundesamt fiir Verfassungsschutz een onderscheid

gemaakt tussen gewelddelicten met een bewezen of veronderstelde extreem rechtse motivatie en

delicten die alleen een xenofobisch element bevatten (Verfassungsschutzberichtvoigens Aronowitz,

1996; zie ook Klink, 1995). Buijs en Van Donselaar (1994, p. 71) stellen dat'extreem rechtse toewijzing

kan worden bepaald door een duidelijk (niet anoniem) daderschap of door de aard van het doelwit in

combinatie met de gebruikte termen, symbolen en/of namen van opeisers'.

7 Het begrip discriminatie is in ons Wetboek van Strafrecht in artikel90quater als volgt omschreven.

'Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting,

beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de

uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op

politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven,

wordt teniet gedaan of aangetast.' Naast dit zogeheten betekenisartikel zijn er nog discriminatie-

artikelen: artikelen 137c t/m gen 429quater Sr.
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Ook het begrip allochtoon, als tegenhanger van autochtoon, is een term die enige

toelichting behoeft. Hij overlapt nu eens wel, dan weer niet met begrippen als

'vreemdeling' en 'buitenlander'. In principe kunnen diverse onderscheidende

kenmerken een rol spelen: etniciteit, huidskleur, taal, religie, nationaliteit. In

concreto echter gaat het bij 'allochtonen' veelal om personen van niet-westerse

afkomst (met name Turken en Marokkanen, Surinamers en Antillianen) die zich'in

het recente verleden in Nederland gevestigd hebben, en hun nakomelingen. De term

allochtoon gebruiken we in dit rapport kortheidshalve, omdat het momenteel een

zeer gangbare is. Als autochtonen worden aangemerkt de Nederlanders die van

oudsher hier gevestigd zijn. In dit verband dient te worden benadrukt dat het onder-

havige onderzoek zich beperkt tot delicten die gepleegd zijn door autochtonen: het

gaat hier om het gedrag van autochtone Nederlanders ('gevestigden') tegenover

allochtonen ('buitenstaanders') die in ons land verblijven of (komen) wonen, en

niet zozeer om verhoudingen tussen verschillende jongerengroepen of tussen

groeperingen die Nederland gebruiken als strijdtoneel voor het beslechten van

onderlinge vetes.8

1.3 Probleemstelling en onderzoeksvragen

Het onderzoek heeft een criminologische optiek. Dit houdt in dat het niet gericht

is op extreem rechtse bewegingen als zodanig of op de maatschappelijk-culturele

achtergronden van dergelijke bewegingen. Het onderzoeksobject bestaat uit de

verzameling bekend geworden relevante delicten binnen een periode van een jaar.

De in het onderzoek opgenomen gevallen van geweldpleging en andere vormen van

racistisch gedrag zullen op beschrijvende, exploratieve wijze worden bestudeerd. Dit

neemt niet weg dat de relevante onderzoeksvragen in principe vanuit verschillende

theoretische achtergronden gesteld kunnen worden.
Een geschikt kader biedt een boek over 'bate crimes' van de Amerikaanse auteurs

Levin en McDevitt (1993). Hun begrip hate crimes is breder dan het begrip racistisch

geweld. Het hoofdcriterium is, of een (geweld)daad gemotiveerd wordt door haat

tegenover een minderheid.9 Hoewel op het zo prominent verwijzen naar haat als

achterliggende beweegreden wellicht nog wel het een en ander valt af te dingen, lijkt

de typologie van motieven die Levin en McDevitt geven op basis van een analyse van

een groot aantal casusbeschrijvingen, voor dit onderzoek naar racistisch geweld in

principe goed bruikbaar. De auteurs onderscheiden 'thrill seeking hate crimes',

'reactive hate crimes' en 'mission hate crimes'.

Bij thrill seeking hate crimes zijn de daders vooral uit op de 'kick' van het geweld-

dadige gedrag. Bij dit type van racistische criminaliteit zijn persoonlijke kenmerken

van het slachtoffer meestal niet van belang. Wezenlijk is de groepsidentiteit van het

8 De termen 'gevestigden' en 'buitenstaanders' zijn ontleend aan Elias en Scotson (1976).

9 Dit kunnen in hun optiek ook homoseksuelen of vrouwen zijn.
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slachtoffer. De daders koesteren een gegeneraliseerde haat en ressentiment tegen-

over de desbetreffende minderheidsgroep. Daarnaast speelt een rol dat personen

die tot een minderheidsgroep behoren, vaak 'makkelijke' en kwetsbare slachtoffers

zijn, die zich moeilijk kunnen verzetten of terugslaan. En ten slotte worden de

psychologische drempels voor dergelijke geweldpleging verlaagd doordat acties

tegen minderheden door (bijvoorbeeld in het eigen milieu, de eigen vriendenkring)

heersende opvattingen worden gelegitimeerd. Volgens Levin en McDevitt gaat het

bij thrill seeking hate crimes meestal om jeugdige daders (adolescenten), veelal

afkomstig uit kansarme milieus. Hun racistische misdrijven hebben vaak een oppor-

tunistisch karakter; ze ontstaan uit toevallige situaties en aanleidingen. Vaak worden

deze delicten gepleegd in (klein) groepsverband. Dit type van hate crime is meestal

informeel van aard, weinig georganiseerd, geïdeologiseerd of gepolitiseerd.

Deze laatste elementen zijn wel sterker aanwezig bij de twee overige typen van hate

crime, die een meer planmatig, doelgericht en soms ook instrumenteel karakter

hebben. Instrumenteel geweld wordt niet uitsluitend of voornamelijk ter wille van

behoeftebevrediging ('voor de lol') gepleegd, maar tevens om een 'hoger' doel te

dienen.

Bij reactive hate crimes voelen daders zich (al of niet om objectieve redenen) door de

minderheidsgroep bedreigd in hun belangen. Dit kan zich voordoen indien alloch-

tonen - in bepaalde woonbuurten - een concurrentie vormen op een markt van

schaarse goederen. Een aantal van dergelijke knelpunten is inmiddels wel bekend

uit de maatschappelijke praktijk van de laatste tien jaar. Bijvoorbeeld Turkse levens-

middelenwinkels die als bedreiging voor de gevestigde middenstand worden gezien.

Op vergelijkbare wijze geldt dit ook voor de beschikbaarheid van werk of betaalbare

woonruimte. Waargenomen bedreigingen zijn soms ook meer immaterieel van aard,

bijvoorbeeld wanneer wordt gevonden dat door allochtonen het vertrouwde sociale

karakter (bijvoorbeeld de rust of de 'gezelligheid') van een buurt verandert. Derge-

lijke percepties, veelal gelokaliseerd in groepen of woonbuurten waar concentraties

van sociale problemen bestaan, vormen brandstof voor door'enkelen' gepleegd
reactief racistisch geweld. Dit geweld heeft vooral een intimiderende functie. Het

dient als boodschap ter afschrikking en ontmoediging: 'Vreemden de buurt uit, of

in elk geval geen nieuwe meer erbij.'
Ideologisering en politisering spelen het sterkst een rol bij mission hate crimes. In dit

geval wordt de (gewelddadige) bestrijding van minderheden tot systeem verheven.

De minderheid wordt als personificatie van het'Kwaad' aangewezen en de bestrij-

ding van de minderheid geldt als 'heilige' missie. In zijn meest geïnstitutionaliseerde

vorm treffen we mission hate crimes aan als nationaal gelegitimeerde acties, bijvoor-

beeld in Nazi-Duitsland en in het voormalige Joegoslavië. Op een lager niveau van

maatschappelijke ordening (en legitimering) gaat dit type racistische criminaliteit

uit van expliciet racistische (maatschappelijke/politieke) bewegingen. In de Verenig-

de Staten is de Ku Klux Klan het historisch meest bekende verschijnsel. Maar ook

de meest virulente West-Europese (al of niet illegaal opererende) extreem rechtse

bewegingen vallen in deze categorie. Uit de aard van dit type racistische crimi-
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naliteit vloeit voort dat het een sterk geïnstitutionaliseerd karakter heeft. Levin en

McDevitt onderscheiden echter ook een individuele variant van de mission hate

crimes. Vaak wordt deze vorm van hate crimes bedreven door psychiatrisch

gestoorde individuen, die vanuit een bepaald waansysteem het voeren van een

(gewelddadige) campagne tegen een minderheidsgroep tot levenswerk hebben
verheven.

Volgens Levin en McDevitt zijn de plegers van reactive en mission hate crimes

meestal ouder dan de plegers van thrill seeking hate crimes en zijn daarnaast de

slachtoffers vaak meer doelbewust geselecteerd.

14

De maatschappelijke werkelijkheid van racistische criminaliteit is ongetwijfeld com-

plexer dan aan de hand van de bovengenoemde typologie kan worden beschreven.

Het is aannemelijk dat er in de praktijk veelal combinaties van deze motivatie-

elementen zullen voorkomen. Toch levert de weergegeven typologie een geschikt

analytisch model bij de uitvoering van dit onderzoek en vervolgens ook bij het

interpreteren van de uitkomsten.

Het centrale thema `racistisch geweld in Nederland' wordt in concreto aan de hand

van drie onderzoeksvragen nader onderzocht.

- In de eerste plaats is inzicht gewenst in de aard en de omvang van racistische

incidenten c.q. racistisch geweld in Nederland. De eerste onderzoeksvraag luidt

derhalve:

- Wat is de aard en omvang van racistische incidenten c.q. racistisch geweld in

Nederland in 1994?

- In de tweede plaats is er behoefte aan meer achtergrondinformatie met betrek-

king tot incidenten waarbij concrete verdachten zijn aan te wijzen. In dat kader

komen de volgende punten aan de orde.

- Wat zijn de kenmerken van het delict (aard van delict, aangerichte schade,

feitelijke toedracht van het delict (alleen-plegende dader of gedeeld dader-

schap))?

- Wat is de eventuele voorgeschiedenis van het delict: eerdere bedreigingen
of incidenten, aanleiding voor huidig delict?

- Hoe reageren politie en justitie op het delict?

- Wat zijn de kenmerken van de slachtoffers: afkomst, reacties van slacht-
offer(s) en hun eventuele relatie tot dader(s)?

- Wat zijn de kenmerken van de dader(s): persoonskenmerken, justitiële

antecedenten, sociaal-economische status, de geografische afstand tot het

allochtone milieu (bijvoorbeeld of men in dezelfde buurt woont), toekomst-

perspectief, visie op de maatschappij en op maatschappelijke problemen.

- In de derde plaats wordt de aandacht nadrukkelijk gericht op de plegers van

racistisch geweld. Vooral hier kan de typologie van Levin en McDevitt als

leidraad functioneren. Wat zijn de achtergronden van deze mensen? Wat

beweegt hen tot het plegen van delicten? Waarin onderscheiden zij zich van
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`gewone' geweldplegers? In dit kader zouden we meer willen weten omtrent de

volgende onderwerpen.

- Wat zijn de motieven van (bekennende) daders? Wat is hun betrokkenheid

bij extreem rechtse partijen, bewegingen of groepen? Is er sprake van een

(expliciet) racistisch motief; wat is de aard van de motivering (excusering/

rechtvaardiging) door de daders?

- Wat zijn de sociale affiliaties van daders (aard van vriendenkring, is men

lid van een subcultuur, wat zijn de aard en mate van betrokkenheid en

contacten met (in)formele politieke bewegingen of actiegroepen)?

- Wat zijn de opvattingen van daders aangaande allochtonen in het algemeen

en over de toelaatbaarheid van geweldgebruik jegens hen in het bijzonder?

1.4 Twee deelonderzoeken / indeling van het rapport

Teneinde de eerste in paragraaf 1.3 genoemde onderzoeksvraag te kunnen be-

antwoorden, was het noodzakelijk een inventarisatie te maken van racistische

incidenten die zich in het jaar 1994 in ons land hadden voorgedaan. Van deze

inventarisatie wordt verslag gedaan in hoofdstuk 2.

Het maken van deze inventarisatie heeft tegelijkertijd gediend ter voorbereiding

van het volgende deel van het onderzoek. Dit deel moest, ter beantwoording van

de tweede onderzoeksvraag, informatie verschaffen omtrent de toedracht en de

afwikkeling van concrete incidenten. Hiertoe zijn van zoveel mogelijk aangehouden

verdachten gegevens verzameld bij de politie en, voor zover de zaken waren door-

gestuurd naar het openbaar'ministerie (OM), ook bij de betreffende parketten.

Bovendien zijn van alle bij deze incidenten betrokken verdachten de justitiële ante-

cedenten vastgesteld op basis van uittreksels uit de justitiele documentatie. De

resultaten van dit tweede deelonderzoek zijn neergelegd in hoofdstuk 3.

Oorspronkelijk stond er nog een derde deelonderzoek gepland. Dit zou bestaan uit

het houden van diepte-interviews met een aantal plegers van racistisch geweld. Het

materiaal van het tweede deelonderzoek had twintig namen en adressen opgeleverd

van personen die wegens een racistisch gewelddelict (gepleegd in 1994) zijn vervolgd

en/of berecht. Door tussenkomst van officieren van justitie (justitiabelen mogen

niet rechtstreeks benaderd worden) werd aan hen een brief gezonden met het ver-

zoek, te willen praten met een onderzoeker van het WODC. Helaas bleek geen van de

aangeschreven personen bereid tot een interview. Ter compensatie van dit uitblijven

van persoonlijke gesprekken zijn de bij politie en het OM aanwezige dossiers nader

geanalyseerd, om toch zoveel mogelijk gegevens te achterhalen omtrent achter-

gronden en motieven van daders. Op die wijze is getracht alsnog een antwoord te

vinden op de derde onderzoeksvraag, naar de motieven en achtergronden van

plegers van racistisch geweld. Van de bevindingen wordt, deels in de vorm van een

aantal casusbeschrijvingen, verslag gedaan in hoofdstuk 4. Het rapport wordt

afgesloten met een korte slotbeschouwing (hoofdstuk 5).
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Racistisch gedrag c.q. geweld in

Nederland anno 1994: een poging

tot inventarisatie

In dit hoofdstuk wordt een globaal overzicht gegeven van de aard en omvang van

racistisch gedrag/geweld in Nederland anno 1994, voor zover dit mogelijk is aan de

hand van diverse registraties. Een keuze voor 1994 sluit goed aan bij eerder onder-

zoek op dit terrein, waarin een overzicht wordt gegeven van extreem rechts geweld

in Nederland in de jaren 1992 en 1993 (Buijs en Van Donselaar, 1994). In paragraaf

2.1 wordt een overzicht geboden van de geraadpleegde bronnen en de gehanteerde
werkwijze, gevolgd door een methodologische verantwoording. De resultaten zijn

weergegeven in paragraaf 2.2. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie

(paragraaf 2.3).

2.1 Methode van onderzoek

2.1.1 Primaire bronnen

Er zijn diverse manieren waarop men kan proberen, racistisch gedrag c.q. geweld in

kaart te brengen. Te denken valt aan opinie-onderzoeken en slachtofferstudies. Ook

zou men zich kunnen baseren op mediaberichten, gegevens van Anti Discriminatie

Bureaus (ADB's) en/of andere antiracisme-organisaties. Aangezien het huidige

onderzoek zich behalve tot de aard en de omvang van racistisch gedrag tevens

uitstrekt tot de justitiële afdoening van incidenten en de achtergronden van daders,

lag het voor de hand dat we ons in hoofdzaak zouden verlaten op registratiesyste-

men die dergelijke informatie zouden kunnen leveren. Het materiaal dat inzicht

moet verschaffen in de aard en omvang van racistisch gedrag, werd geput uit twee

primaire bronnen: de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en de divisie Centrale

Recherche Informatie van de politie (CRI).
De reden om juist deze twee bronnen als uitgangspunt te nemen was gelegen in het

feit dat beide diensten tegenover het WODC hadden bevestigd dat zij overzichten bij-

hielden van racistische enlof extreem rechtse incidenten. Bovendien was uit eerder

WODC-onderzoek gebleken dat de wijze van registratie van racistische incidenten

door politiekorpsen in den lande - in het jaar 1992 - verre van eenvormig was. De

veronderstelling dat hierin inmiddels nog niet veel verandering was opgetreden,

werd bevestigd door een `belronde' langs de (meeste) politiekorpsen. Een beperking

tot alleen die invalshoek zou dus zeker hebben geleid tot een incompleet beeld.
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2.1.2 Overige geraadpleegde bronnen
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Om na te gaan in hoeverre het op basis van BVD-en CRI-gegevens verkregen bestand

- voortaan te noemen het basisbestand - volledig was, zijn daarnaast bij wijze van

check drie andere bronnen geraadpleegd. Dit was in de eerste plaats de politie.

Aangezien dankzij de zojuist genoemde 'belronde' bekend was dat er in enkele

regio's toch ook ter plaatse vrij nauwkeurig was geregistreerd over 1994, waren er

praktische redenen om er daar een van te willen kiezen. Een inhoudelijk argument

voor het kiezen van nog een andere regio was, dat ook de wens bestond om te zoeken

in een regio waarvan maar heel weinig incidenten in het basisbestand voorkwamen

('Is het echt zo weinig?'). Op grond van bovenstaande overwegingen is uiteindelijk

gekozen voor de regio's Amsterdam-Amstelland en de Gooi-en Vechtstreek.

Een tweede aanvullende bron van informatie was het bestand over 1994 van het

ADB in Rotterdam, beter bekend als de Rotterdamse Anti Discriminatie Actie Raad

(RADAR). Een argument voor deze keuze was dat er ook aanleiding bestond om eens

te kijken in een regio waar we zelf al betrekkelijk veel incidenten verzameld hadden

('Is er toch niet nog meer?').

De derde aanvullende bron van informatie werd gevormd door berichten uit de

media. Om ook via deze weg een indruk te krijgen van aard, omvang en spreiding

van racistisch geweld werd een globale inventarisatie gemaakt van racistische inci-

denten die in de loop van het jaar 1994 in de landelijke en regionale pers verschenen

zijn. Op grond van een analyse van zeventien regionale en zeven landelijke kranten

werd een overzicht gemaakt van incidenten die zich voordeden in dat jaar.

2.1.3 Gevolgde werkwijze

Voor het geordend overnemen van BVD-informatie werd een registratieformulier

ontworpen. Dit formulier was gebaseerd op de indeling van Buijs en Van Donselaar

(1994).10 In eerste instantie werden de incidenten bekladding, bedreiging, bom-

melding, confrontatie, vernieling, (poging tot) bomaanslag, (poging tot) brandstich-

ting en een categorie 'diversen' onderscheiden. Tijdens het registreren bleek dat

relatief veel incidenten terechtkwamen in de categorie 'diversen', doordat zij ner-

gens anders waren onder te brengen. Deze categorie is nader uitgesplitst, en wel in

de subcategorieën: uiting van racistische taal (inclusief het brengen van de Hitler-

groet), verspreiding van folders en pamfletten, verzending van boeken en brieven en

10 Zij onderscheiden vijf hoofdcategorieën van racistische voorvallen: (1) uitingen van racistische en

rechts extremistische opvattingen; (2) vormen van bedreiging met geweld, meestal anoniem van karak-

ter; (3) spontaan of georganiseerd straatgeweld met een min of meer publiek karakter; (4) gewelddadige

acties van veelal anonieme daders tegen zaken; (5) gewelddadige acties van veelal anonieme daders

tegen personen. Uitingen van racistische taal werden door Buijs en Van Donselaar niet, door ons wel

geregistreerd. Bekladdingen werden door hen wel, door ons - in principe - niet als gewelddelict aan-

gemerkt.
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een restcategorie die alsnog de naam `diversen' kreeg. Eveneens in navolging van

Buijs en Van Donselaar zijn de volgende slachtoffers en doelwitten onderscheiden:

publieke figuur, allochtoon, diverse (andere) personen, object met politieke sym-

boliek (bijvoorbeeld een azc), object van allochtonen, en diverse zaken.

Het door de CRI aan het WODC ter beschikking gestelde overzicht bevatte van alle

incidenten uit 1994 datum, politieregio, plaats en, hoewel soms uiterst summier,

een omschrijving van het gebeurde. Daarnaast werd een overzicht verschaft van

personen die in 1994 werden aangehouden in verband met incidenten `uit de

rechtse hoek'.11

De materiaalverzameling bij de BVD werd stopgezet per 1 september 1995; door de

CRI werd de laatste aanvullende informatie over 1994 beschikbaar gesteld op 18 juli

1995. Het materiaal van RADAR werd ontvangen in juli 1995, dat van de Amsterdamse

politie in de maand september, terwijl de Gooi- en Vechtstreek bezocht werd in

november 1995.12

2.1.4 Methodologische complicaties

Zoals gezegd, is uit eerder onderzoek gebleken dat het registreren van geweld-

delicten met een mogelijk racistische component niet bij alle politiekorpsen op

systematische, laat staan eenvormige wijze geschiedt (ook in paragraaf 2.1 werd dit

al even aangestipt). Vandaar dat de aandacht primair gericht is op BVD en CRI. Ook

daar is men echter tot op zekere hoogte afhankelijk van de uiteenlopende wijzen

waarop incidenten met een racistische achtergrond in de diverse politieregio's te

boek worden gesteld. Het gevaar van vertekening is met de gevolgde werkwijze dus

bepaald nog niet afgewend. Daar komt bij dat het zogeheten dark number (het aan-

tal zaken dat niet bekend wordt bij politie en justitie) bij racistische incidenten waar-

schijnlijk groot is (Bisijs en Van Donselaar, 1994). Dat het zelfs groter is dan bij de

meeste commune delicten, mag worden afgeleid uit enkele onlangs verrichte slacht-

offerstudies (Allochtonen ..., 1995; Van Donselaar, 1996). Een gevolg van deze 'waar-

nemingsproblematiek' is dat kwantitatieve gegevens over de aard en omvang van

racistische criminaliteit - nog afgezien van de uitkomsten van checks - vermoedelijk

geen representatief beeld geven van de werkelijke situatie in 1994. Bij het interprete-

ren van de uitkomsten en het trekken van conclusies moet dan ook de nodige voor-

zichtigheid worden betracht. Dat neemt niet weg dat met de in dit rapport te

11 Aan de hand van de bij de BVD en de CRI verzamelde gegevens zijn de incidenten zo volledig mogelijk

geregistreerd en vervolgens verwerkt in een SPSS-bestand. Voor alle duidelijkheid: er zijn geen inciden-

ten dubbel geteld, dat wil zeggen wanneer één en hetzelfde incident bij beide diensten geregistreerd

bleek te zijn, werd het ook als één incident opgenomen in het basisbestand.

12 Bij de Amsterdamse politie bleek men te beschikken over een uitgebreid overzicht van Incidenten uit

1994, waarvan kopieën aan het WODC beschikbaar werden gesteld. Ook de medewerkers van RADAR te

Rotterdam verstrekten kopieën van hun bestand over 1994. In de regio Gooi- en Vechtstreek worden

volgens een woordvoerder racistische incidenten niet altijd als zodanig geregistreerd. Niettemin heeft

men getracht een indicatie te geven van het aantal racistische incidenten over 1994.
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presenteren gegevens vermoedelijk het meest uitgebreide overzicht beschikbaar

komt van racistische incidenten die zich in 1994 in Nederland hebben voorgedaan.

2.2 Resultaten

2.2.1 (0n)volledigheid van het materiaal
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De samenvoeging van bij de BVD en bij de CRI geregistreerde zaken heeft een totaal

van 1.228 incidenten over 1994 opgeleverd.13 Het gecombineerde bestand geeft

geen volledig beeld van alle in 1994 gepleegde racistische incidenten.14 Dit werd

duidelijk door het uitvoeren van de checks. Elk van de drie checks leert ons op een

eigen manier iets nuttigs. In het basisbestand waren voor de regio Amsterdam-

Amstelland 24 incidenten aanwezig, voor Rotterdam-Rijnmond 127 en voor de Gooi-

en Vechtstreek 2., In de regio's zelf werden de volgende aantallen incidenten aan-

getroffen: Amsterdam-Amstelland 113, Rotterdam-Rijnmond 157 en Gooi- en

Vechtstreek 15.

Uit de Amsterdamse cijfers blijkt dat verschillen tussen BVD- en CRI-cijfers ener-

zijds en de lokale cijfers anderzijds (24 respectievelijk 113) aanzienlijk kunnen zijn.

Bovendien blijkt uit een vergelijkende analyse dat van de 24 incidenten die voor
l5deze regio geregistreerd waren, er in Amsterdam zelf 19 niet waren terug te vinden.

De Rotterdamse aantallen (127 respectievelijk 157) laten zien dat men zich niet moet

laten verleiden om in hoge aantallen een indicatie voor volledigheid te zien: van de

127 incidenten in het basisbestand konden er 91 niet worden teruggevonden in het

RADAR-bestand.16 De bestanden uit Amsterdam en Rotterdam zijn nóg nader ge-

analyseerd en vergeleken met het basisbestand. De uitkomsten daarvan worden

presenteerd in bijlage 2.

Ook in de Gooi- en Vechtstreek is het verschil tussen gegevens van BVD/ CRI en de

regiopolitie aanzienlijk. Onder de noemer discriminatie komen er in de Gooi- en

Vechtstreek 15 incidenten aan het licht. De twee incidenten uit het basisbestand

zijn hier niet bij.

13 De BVD beschikte over al het materiaal waarover ook de CRI beschikte, maar omgekeerd was dit niet

het geval: een kwart van alle door ons geregistreerde incidenten was niet bekend bij de CRI, wel bij de

BVD. De zaken in kwestie lijken zich niet te onderscheiden door bepaalde bijzondere, criminele dan

wel politieke, kenmerken.

14 En hiermee verwijzen we dit keer niet naar de reeds besproken waarnemingsproblematiek die er ook

altijd is, maar naar het feit dat gegevens waarover de regio's zelf wel bleken te beschikken, bij BVD

en CRI niet bekend bleken te zijn, althans niet op het moment dat onze materiaalverzameling werd

afgerond.

15 De overige vijf waren wel terug te vinden (vgl. voetnoot 16).

16 Zelfs van de overige 36 incidenten kan niet met zekerheid gezegd worden of ze bij RADAR bekend

waren. Het betrof hier ofwel bekladdingen ofwel het verspreiden van folders e.d.; vaak was er te weinig

informatie om te kunnen vaststellen of het inderdaad hetzelfde incident betrof.
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Tabel 1: Verdeling van racistische incidenten naar soort Incident (1994)

soort incident

bekladding

bedreiging

bommelding

confrontatie

vernieling

brandstichting

poging tot brandstichting

poging tot bomaanslag
mishandeling

racistische en/of discriminerende taal

verspreiding van folders enz.

zending van boeken, brieven e.d.

diversen

onbekend

totaal

Bron: BVD/CRI
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aantal %

690 56,2

139 11,3

46 3,7

2 0,2

54 4,4

15 1,2

19 1,5

2 0,2

18 1,5

73 5,9

106 8,6

47 3,8

16 1,3

1 0,0

1.228 100

De drie checks doen vermoeden dat ook in de overige regio's de werkelijke aantallen

incidenten hoger zijn dan die in het basisbestand. Door de dagbladanalyse wordt dit

vermoeden nog versterkt: er blijken 45 incidenten in krantenberichten te zijn ver-

meld, die noch bij BVD noch bij CRI zijn terug te vinden (zie bijlage 3).17

2.2.2 Globaal overzicht naar soort

Van alle onderscheiden incidentsoorten komen bekladdingen het meest voor.

Daarnaast is een betrekkelijk groot aantal bedreigingen geregistreerd. Op de derde

plaats komt het verspreiden van folders, pamfletten en dergelijke. De overige

categorieën scoren zeer laag. Voor een volledig overzicht van alle geregistreerde

racistische incidenten, zie tabel 1.18

Wanneer de niet-gewelddadige racistische incidenten en de categorie 'diversen'

buiten beschouwing worden gelaten, resteren er in totaal 295 gewelddadige

incidenten. Dit zijn voor bijna de helft bedreigingen. Vernielingen komen op de

tweede plaats en bommeldingen op de derde plaats. Voor een overzicht van deze

gewelddadige uitingen van racisme, zie tabel 2.

17 Wellicht gaat het in veel van deze gevallen niet werkelijk om incidenten van racistische aard. Een aantal

ervan is in een later stadium van het onderzoek nog bij politie en/of justitie aangetroffen.

18 Vergelijkt men de Amsterdamse en Rotterdamse cijfers uit het basisbestand met die uit Amsterdam en

Rotterdam zelf, dan blijken er aanzienlijke verschillen in de verdelingen naar incidentsoort te bestaan,

vooral wat betreft Amsterdam. Zie verder bijlage 2.
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Tabel 2: Verdeling van racistisch geweld naar soort Incident (1994)
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soort incident aantal %

bedreiging 139 47,1

bommelding 46 15,6

confrontatie 2 0,7

vernieling 54 18,3

brandstichting 15 5,1

poging tot brandstichting 19 6,4

poging tot bomaanslag 2 0,7
mishandeling 18 6,1

totaal 295 100

'2.2.3 Nadere omschrijving van enkele incidentsoorten

Voor zover er meer gedetailleerde informatie bekend is over de verschillende

incidentsoorten, wordt daarvan in deze paragraaf een korte omschrijving gegeven.

Bekladdingen

Voor 92% van de bekladdingen is bekend om wat voor bekladding het ging: tekens,

leuzen, beide of een ander soort bekladding. Wat voor tekens of leuzen het precies

waren, is lang niet altijd vermeld. Wel staat vast dat het merendeel van de tekens uit

hakenkruisen bestond; ook davidsterren kwamen voor en runentekens. Diverse

malen werd een combinatie van hakenkruis en davidster gesignaleerd. Wat de

leuzen betreft, is een breed scala van teksten aangetroffen. Verspreid over het land

zag men nogal eens de letters 'CD' of 'White Power', in mindere mate ook wel 'CP'86';

verder enkele malen 'NSDAP/AO' en 'Ku Klux Klan'. Het is onbekend of de kladders

ook werkelijk de groepering vertegenwoordigen waarnaar zij verwijzen. Opmerkelijk

is dat de leus 'White Power' vooral veel in de regio Kennemerland was te zien, met

name in de drie IJmond-gemeenten IJmuiden, Velsen en Beverwijk. Het woord

'Turk' komt in veel bekladdingen voor en lijkt een verzamelnaam te zijn voor allen

wier aanwezigheid men ongewenst acht. Daarnaast viel ook de aanwezigheid op van

een aantal antisemitische teksten. In de rubriek 'andere bekladdingen' zijn vooral

opgeplakte stickers, posters en dergelijke ondergebracht. Een aantal malen - maar

niet steeds in dezelfde regio - ging het om propaganda voor CD of CP'86. Ook waren

er twee stickers van de NSDAP/AO en was er een poster van het Nederlands Blok.19

19 Op zichzelf Is het voeren van propaganda voor CD, CP'86 en voor het Nederlands Blok geen delict,

aangezien het niet om verboden politieke partijen gaat. Dat neemt niet weg dat justitie bepaalde

slogans als discriminatoir zou kunnen aanmerken.
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Bedreigingen

Bedreigingen werden veelal geuit per brief (meer dan de helft van de 139 bedrei-

gingen); verder ook regelmatig per telefoon (ongeveer een vijfde). De inhoud van

deze bedreigingen is niet voor alle incidenten bekend, maar herhaaldelijk werd

gedreigd met de dood, met brandstichting of met `gerichte acties'. Naast schrifte-

lijke en telefonische bedreigingen waren er nog andere vormen van bedreiging. Zo

vond één persoon een ballon aan zijn brievenbus, waarop een dreigende tekst was

geschreven; een ander trof een doos mest voor zijn deur aan. Ook werd er iemand

klemgereden, en werd iemand met een mes bedreigd, om maar enkele voorbeelden

te geven.

Confrontaties

Een van de twee geregistreerde confrontaties betrof een vechtpartij tussen een

Marokkaanse en een Nederlandse familie, naar aanleiding van racistische opmer-

kingen van Nederlandse zijde. Voorafgaand aan het andere incident hadden enkele

Nederlandse kinderen een paar Turkse kinderen uitgescholden. De wederzijdse

ouders kwamen eraan te pas, en raakten slaags.

Vernielingen

Bij vernielingen moet men vooral denken aan het ingooien van ruiten. Alle vormen

van grafschennis, waaronder ook het bekladden van graven met hakenkruisen, zijn

als vernieling aangemerkt. Voor 1994 werden vier incidenten aangetroffen waarbij

een of meer graven werden geschonden. In een van deze gevallen betrof het vijf

oorlogsgraven.

Brandstichting

Uiteenlopende voorwerpen en gebouwen waren het doelwit van brandstichting of

poging daartoe. Ten minste driemaal betrof het een asielzoekerscentrum. Verder

werd onder andere brand gesticht in een Egyptische grillroom, een gemeentehuis,

een centrum voor allochtonen, een ontmoetingscentrum voor Turken en Neder-

landers en een door Marokkanen bewoond perceel. Ook werd enkele malen een

auto van allochtonen in brand gestoken.

Mishandeling
Meestal werd niet nader. gespecificeerd wat precies de aard van de mishandeling

was geweest. Er is één geval bekend waarbij het slaan van een persoon gepaard ging

met het dreigen met een mes. Een ander geval van mishandeling bleek een dodelijke

afloop te hebben: bij dit incident werd - te Den Haag - een Iraniër doodgestoken. 20

20 Van de twee verdachten zijnde namen bij de politie bekend. In een latere fase vanhet onderzoek

vernamen we van de behandelende officier van justitie dat deze twee daders - ook volgens de recht-

bank - niet vanuit een racistisch motief hebben gehandeld.
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2.2.4 Spreidingen ontwikkeling over de maanden van het jaar

24

Meer dan de helft van alle racistische incidenten heeft plaatsgevonden in de eerste

vier maanden van het jaar; vooral de bekladdingen zijn geconcentreerd in die

periode (409 van de 690). De 'topmaand' is februari met 199 geregistreerde inciden-

ten, waaronder maar liefst 118 bekladdingen. Deze hausse in het kladden kan te

maken hebben gehad met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 1994, en de

Tweede-Kamerverkiezingen van mei. Hiermee in overeenstemming lijkt ook het

gegeven dat in de eerste vier maanden van het jaar betrekkelijk veel folders en

pamfletten werden verspreid (53 van de 106: precies de helft).

De minste incidenten zijn geregistreerd voor de maanden juli en augustus (respec-

tievelijk 40 en 42 incidenten). Kijkt men per regio afzonderlijk, dan vormt Noord-

Holland-Noord een uitzondering met betrekkelijk veel incidenten in de maand juli.

Let men alleen op de meer gewelddadige delictvormen, dan blijkt dat deze gelijkelijk

verdeeld zijn over de eerste helft van het jaar, met een gemiddelde van 34 incidenten

per maand. In de tweede helft van het jaar liggen de aantallen aanzienlijk lager:

gemiddeld 15 incidenten per maand. Beziet men de delictsoorten afzonderlijk, dan

valt op dat de meeste soorten in de maanden januari toten met april het hoogst

scoren. De (pogingen tot) brandstichtingen vormen in dit opzicht een uitzondering.

Van de 15 brandstichtingen vinden er 5 plaats in de maand mei, van de 19 pogingen

tot brandstichting 8 in de maand juni. Wat betreft het verspreiden van pamfletten,

folders en dergelijke, maar ook voor de bedreigingen, lijkt er sprake van een lichte

toename in de maand oktober, maar het niveau van het begin van het jaar is toch

niet meer gehaald. De afname aan het eind van het jaar is ten dele te verklaren uit

het feit dat informatie over de laatste maanden ten tijde van de materiaalverzame-

ling bij BVD en CRI nog niet binnen was of aldaar nog niet verwerkt.

2.2.5 Spreiding over regio's en plaatsen

Een eventuele concentratie van incidenten in bepaalde stedelijke gebieden of

gemeenten waar veel allochtonen verblijven enzovoort, zou enige informatie

kunnen opleveren over mogelijke brandhaarden. Een 'bruto'-overzicht (dat wil

zeggen waarin ook de minder gewelddadige incidenten zijn opgenomen) van de

spreiding over regio's en plaatsen levert het volgende beeld op (zie tabel 3, eerste

twee kolommen). De meeste incidenten doen zich voor in de regio's Noord-Holland-

Noord, Rotterdam-Rijnmond en Zeeland. Een'netto' overzicht van het racistisch

geweld is in de derde en vierde kolom van tabel 3 weergegeven. Het meeste geweld

lijkt te hebben plaatsgevonden in Noord-Holland-Noord, Zeeland en Noord- en

Oost-Gelderland.21

21 Rotterdam-Rijnmond is er niet meer bij ten gevolge van het wegvallen van vooral bekladdingen (n=53)

en het verspreiden van pamfletten enzovoort (n=28).
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Tabel 3: Verdeling van racistische incidenten naar regio c
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regio racistische incidenten waarvan gewelddadig
aantal % aantal %

Groningen 21 1,7 5 1,7

Friesland 21 1,7 4 1,4

Drenthe 55 4,5 11 3,7

IJsselland 3 0,2 0 0,0

Twente 48 3,9 9 3,1

Noord- en Oost-Gelderland 58 4,7 24 8,1
Gelderland-Midden 70 5,7 10 3,4

Gelderland-Zuid 88 7,2 22 7,5

Utrecht 56 4,6 10 3,4

Noord-Holland-Noord 128 10,4 46 15,6

Zaanstreek-Waterland 8 0,7 2 0,7
Kennemerland 98 8,0 17 5,8

Amsterdam-Amstelland 24 2,0 13 4,4

Gooi- en Vechtstreek 2 0,2 1 0,3

Haaglanden 53 4,3 15 5,1

Hollands Midden 5 0,4 5 1,7
Rotterdam-Rijnmond 127 10,3 19 6,4

Zuid-Holland-Zuid 38 3,1 2 0,7
Zeeland 101 8,2 33 11,2

Midden- en West-Brabant 29 2,4 8 2,7

Brabant-Noord 2 0,2 0 0,0

Brabant-Zuid 56 4,6 9 3,1

Limburg-Noord 73 5,9 14 4,7

Limburg-Zuid 36 2,9 12 4,1

Flevoland 28 2,3 4 1,4

totaal 1.228 100 295 100

Als gedifferentieerd wordt naar soort incident, dan blijken relatief de meeste 'klad-

incidenten' te zijn genoteerd voor Rotterdam-Rijnmond (73), Noord-Holland-Noord

(64) en Kennemerland (63). De meeste bedreigingen worden gemeld vanuit Noord-

Holland-Noord (22); de meeste bommeldingen uit Noord- en Oost-Gelderland (14),

de meeste vernielingen vanuit Gelderland-Zuid (11), de meeste brandstichtingen uit

Limburg-Zuid (5). Uitingen van racistische taal enzovoort zijn naar verhouding veel

genoteerd voor Limburg-Noord en Haaglanden (in beide regio's 10). Wat betreft het

verspreiden van racistische pamfletten, is Rotterdam-Rijnmond de koploper (32).

Als men niet let op de regio's maar op de gemeenten waar de incidenten zich

afspeelden, dan scoort de stad Rotterdam het hoogst met 96 incidenten. Terneuzen

komt op de tweede plaats met 76 incidenten en Nijmegen op de derde plaats met
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43 incidenten.22 Kijkt men bij deze drie steden nader naar het soort incident, dan

zijn er duidelijke verschillen te zien. Weliswaar is in elk van de steden veel geklad

(respectievelijk 53, 44 en 25), maar daarnaast gaat het in Rotterdam vooral om

het verspreiden van pamfletten enzovoort (28), in Terneuzen om bedreigingen (13)

en in Nijmegen om vernielingen (7). Wanneer de minder ernstige delicten buiten

beschouwing worden gelaten, ontstaat er een andere top-drie van steden: Terneu-

zen komt dan op de eerste plaats, Alkmaar op de tweede (14 incidenten, waaronder

6 bedreigingen en 5 bommeldingen), terwijl Rotterdam en Nijmegen de derde plaats

delen met ieder 13 gewelddadige incidenten: in Rotterdam hebben bedreigingen

de overhand, in Nijmegen zijn het vernielingen (respectievelijk 10 en 7 incidenten).

Het idee dat racistisch geweld vooral iets zou zijn dat zich afspeelt in de randstad,

lijkt door deze uitkomsten te worden geloochenstraft. Wel komt uit bijlage 2 naar

voren dat de steden Amsterdam en Rotterdam beide gekenmerkt worden door een

betrekkelijk hoge concentratie van racistische incidenten en racistisch geweld.

2.2.6 De slachtoffers/doelwitten

Doelwit van bekladdingen zijn veelal `neutrale' objecten zoals schuttingen, muren,

verkeersborden en dergelijke (ruim 88% van alle bekladdingen). In 7% van de

gevallen betreft het een object van allochtonen (bijvoorbeeld woonhuis, winkel),

en bij ongeveer 4,5% van de bekladdingen is een object met politieke symboliek

(bijvoorbeeld een azc of gemeentehuis) het doelwit. Slachtoffer c.q. doelwit van

bedreigingen zijn met name `diverse personen' (39%), allochtonen (25%) en

objecten met politieke symboliek (24%). Van de bommeldingen is 72% gericht

tegen azc's. Doelwitten van vernieling zijn voor bijna de helft objecten van

allochtonen. Het kan in het algemeen niet gezegd worden dat een bepaald type

slachtoffer of doelwit bij uitstek veel voorkomt in een bepaalde regio. Een uit-

zondering vormt het gegeven dat in Noord-Holland-Noord en in Zeeland objecten

met politieke symboliek relatief vaak het doelwit zijn van een racistische daad.

In Noord-Holland-Noord was bij 26 van de uit die regio bekende 127 incidenten

het doelwit een object met politieke symboliek: in 17 van deze 26 gevallen betrof
het een azc. In Zeeland was bij 26 van de uit die regio bekende 96 incidenten het

doelwit een object met politieke symboliek; van de 26 keer betrof het hier 12 keer

een azc.

2.2.7 De verdachten/daders

Voor 110 van de 1.228 zaken is bekend om hoeveel verdachten/daders het gaat.

In 73 van deze 110 gevallen betreft het één persoon; bij de overige 37 incidenten is

22 Op de vierde plaats komt Alkmaar (35 incidenten), op de vijfde Eindhoven (33), op de zesde Haarlem

(32), en op de zevende en achtste plaats IJmuiden en Velsen (elk 27).
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meer dan één verdachte betrokken. De eenlingen waren in het bijzonder verant-

woordelijk voor het uiten van racistische taal, bekladdingen en bedreigingen (res-

pectievelijk 23, 15 en 14 van de 73). De tweetallen hielden zich naar verhouding

veel bezig met bekladdingen (6 van de 20 incidenten), de drietallen met vernieling (4

van de 11) en de viertallen met mishandeling (2 van de 4). Een vijftal deed een

poging tot een bomaanslag, en een zestal werd verdacht van het plakken van.posters

met de leus `Eigen volk eerst'.23 Groepen met meer dan zes verdachten zijn niet

aangetroffen. Van één groepsdelict is bekend dat het gepleegd werd door drie skin-

heads het betrof een vernieling in een jongerencentrum.24 Voor zover de groepen

uit drie of vier personen bestonden, zijn er verder geen aanwijzingen voor dat de

leden deel uitmaakten van een grotere - racistische - groep of organisatie. Wel is

bekend dat het vijftal werd gevormd door aanhangers van White Power (poging tot

bomaanslag), en het zestal door leden van CP'86 (plakken posters). Op grond van

deze uitkomsten kan niet gezegd worden dat enigerlei vorm van racistische crimi-

naliteit een `typisch' groepsdelict is; hoogstens is het opmerkelijk dat juist de twee

grootste groepen connecties bleken te hebben met een extreem rechtse organisatie

of partij.

2.2.8 Aanhoudingen

Voor 1.092 van de 1.228 incidenten (89%) is bekend of er al dan niet een aanhou-

ding werd verricht. Het blijkt dat plegers van racistische delicten zelden door de

politie worden opgespoord, en dat slechts weinigen worden aangehouden. In 1994

gingen de daders - voor zover bekend bij BVD/CRI - in meer dan 96% van de inci-

denten vrijuit. Slechts 38 incidenten hebben geleid tot aanhoudingen van personen.

De meeste aanhoudingen lijken te zijn verricht in Limburg-Noord (6 incidenten), in

Twente (5) en in Midden- en West-Brabant (3); het komt erop neer dat in elk van

deze regio's een op de negen incidenten geleid heeft tot één of meer aanhoudingen.

Overal elders was het minder, met een dieptepunt in Zeeland, waar volgens het

verzamelde materiaal geen van de 95 geregistreerde incidenten tot een aanhouding

heeft geleid.
Kijkt men naar het soort incident dat tot een aanhouding heeft geleid, dan blijkt

dit betrekkelijk vaak het uiten van racistische taal en dergelijke te zijn geweest

(een op de vijf gevallen). Dat is mogelijk te verklaren uit het feit dat er bij veel van

dit soort incidenten getuigen zullen zijn, die aan de politie een concrete dader

kunnen aanwijzen. Van de 15 brandstichtingen werden in 2 gevallen de verdachten

23 Zie voetnoot 19.

24 In 1994 was de skinhead-beweging nog vrij actief. Nu stelt deze volgens Schoppen (1996) niet veel meer

voor. De meeste skinheads van toen zijn inmiddels een jaartje ouder en behoren niet meer tot een sub-

cultuur. De skinheadcultuur lijkt te hebben plaatsgemaakt voor de zogeheten gabberhouse-cultuur. Ook

veel gabbers hebben een kaalgeschoren hoofd; overigens koesteren lang niet alle gabbers sympathie

voor extreem rechts.
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aangehouden. Slechts bij 8 van de 626 klad-incidenten konden een of meer personen

worden aangehouden. Van de 30 in het basisbestand opgenomen bommeldingen, 18

pogingen tot brandstichting en 41 toezendingen van boeken, brieven en dergelijke

leidde geen enkel incident tot een aanhouding.

2.3 Discussie en conclusie

In de inleiding van dit hoofdstuk werd verwezen naar een recente poging om de

aard en de omvang van extreem rechts c.q. racistisch geweld in Nederland in kaart

te brengen (Buijs en Van Donselaar, 1994). Op grond van dit onderzoek kwamen de

auteurs tot de conclusie dat het aantal extreem rechtse incidenten in 1992 en 1993,

vergeleken met 1991, spectaculair was gestegen. Ter illustratie: het aantal incidenten

was in 1992 bijna verzevenvoudigd ten opzichte van 1991 (van 40 geregistreerde

incidenten in'1991 naar 270 in 1992). In 1993 was een verdere toename te bespeuren

van ruim 75% (352 incidenten). Wanneer deze cijfers worden vergeleken met het

aantal incidenten dat in het kader van het WODC-onderzoek over 1994 is gevonden,

dan zou men zeggen dat het aantal geregistreerde racistische incidenten in dat jaar

wederom is gestegen.25 Met name bij de bekladdingen is een sterke toename te zien:

van 81 (1992) via 74 (1993) naar 690 in 1994. Zoals gezegd (in paragraaf 2.2.4) kan

dit te maken hebben gehad met de gemeenteraadsverkiezingen van maart en de

Tweede-Kamerverkiezingen van mei 1994.

Beperkt men zich tot racistisch geweld (volgens de WODC-definitie), dan ziet men

een veel geringere stijging: van 272 in 1993 naar 295 incidenten in 1994. Voor ver-

nielingen noemen Buijs en Van Donselaar aantallen van 30 (1992) en 76 (1993),

terwijl wij er aan de hand van BVD- en CRI-gegevens 54 registreerden voor 1994.

Bedreigingen namen wel verder toe van 38 (1992) via 104 (1993) naar 139 (1994).

Ook bommeldingen namen na een afname in 1993, weer toe: van 40 (1992) via 26

(1993) naar 46 in 1994. Overige aantallen voor 1993 respectievelijk 1994: confrontatie

14 en 2, brandstichting 34 en 15, (poging tot) bomaanslag 1 en 2, en mishandeling 17

en 18.26

Zowel met betrekking tot incidenten in het algemeen (uitgezonderd de bekladdin-

gen) als met betrekking tot racistisch geweld kan men zich afvragen of er in 1994

25 Hierbij moet er aan worden herinnerd, dat Buijs en Van Donselaar niet precies dezelfde bronnen

hebben geraadpleegd als het WODC. Bovendien beperkten zij zich tot politiek getinte (extreem rechtse)

incidenten, terwijl het WODC zich richt op crimineel gedrag. In de praktijk is het genoemde onderscheid

overigens moeilijk te maken, dat wil zeggen zolang de benodigde achtergrondinformatie over de

motieven van daders ontbreekt.

26 Dat er zo weinig confrontaties in ons bestand aanwezig zijn, is mede een gevolg van het feit dat zeker

moest zijn wie er begonnen was; het gaat in dit onderzoek immers niet om interetnisch maar om anti-

allochtoon geweld. Daar komt bij dat de politie vaak ter plaatse ingrijpt en bemiddelt bij confrontaties,

bijvoorbeeld tussen jeugdgroepen of -bendes die al dan niet `toevallig' een verschillende huidskleur

hebben. In het onderzoek van Schoppen (zie voorwoord) wordt aan dit thema ruimschoots aandacht

besteed.
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inderdaad sprake is geweest van een reële toename.27 De waargenomen toename

zou mede een gevolg kunnen zijn van het feit dat de politie zich in de afgelopen

jaren meer bewust geworden is van het verschijnsel racisme, hetgeen geleid kan

hebben tot een actiever opsporingsbeleid, en/of tot meer speciale vermeldingen in

de dagrapporten en in de processen-verbaal. Daarnaast zou het kunnen zijn dat

allochtonen zelf inmiddels zodanig zijn geëmancipeerd, dat de schroom om aangifte

te doen aan het verminderen is. De invloed van dergelijke factoren is nauwelijks

meetbaar; wij veronderstellen echter dat zij met elkaar toch niet de totale toename

over de betrekkelijk korte periode van één jaar kunnen verklaren. Zo komen we tot

de slotsom dat zich in 1994 in Nederland (opnieuw) een toename van racistische

incidenten heeft voorgedaan. Van een exponentiële toename zoals die zich enkele

jaren eerder voordeed, lijkt echter geen sprake te zijn geweest.

27 Wellicht zijnde gegevens met betrekking tot de meest ernstige c.q. gewelddadige incidenten betrouw-

baarder dan die met betrekking tot de overige incidenten, aangezien die meer kans lijken te hebben om

te worden geregistreerd. Bekijkt men echter bijlage 3 van dit rapport, dan valt op dat toch ook diverse

gewelddadige incidenten bij BVD en CRI niet bekend waren.
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Afdoening door politie en justitie

3.1 Methode van onderzoek

3.1.1 De steekproef

Oorspronkelijk bestond het voornemen om uit de verzameling van bekende

verdachten die deelonderzoek 1 zou opleveren, een zo representatief mogelijke

steekproef van daders te trekken; deze personen zouden de onderzoeksobjecten

vormen voor de dossieranalyse. Aangezien echter het aantal van bekende ver-

dachten gering bleek te zijn, is ervoor gekozen om de 'steekproef' voor het tweede

deelonderzoek te laten bestaan uit al deze verdachten. Het materiaal is aangevuld

met een aantal andere incidenten die zich eveneens in 1994 hadden voorgedaan.

3.1.2 De werkwijze

Materiaalverzameling bij de regio politie

Het aantal zaken dat deelonderzoek 1 had opgeleverd, kon worden uitgebreid met

twaalf incidenten uit de regio Amsterdam-Amstelland (oogst van de zogenaamde

check). De voor de dossieranalyse relevante incidenten bleken zich te hebben

afgespeeld in 16 (van de 25) politieregio's. Van al deze incidenten zijn ter plaatse

nadere gegevens overgenomen.28 Een aantal ervan bleek om onbekende redenen

niet voor te komen in het politiesysteem; daar stond echter tegenover dat men

ons in enkele regio's kon helpen aan incidenten die in het basisbestand nog niet

voorkwamen. Zo kon de steekproef verder worden uitgebreid tot 68 incidenten;

hierbij waren 105 verdachten betrokken.29

Materiaalverzameling bij de Justitiële Documentatiedienst

Ter aanvulling van het politiemateriaal werden gegevens omtrent het justitiële

verleden van zoveel mogelijk betrokkenen opgevraagd bij de Justitiële Documen-

tatiedienst te Almelo. Van 94 personen werden de gegevens toegezonden; 24 van

hen zijn onbekend in het Algemeen Documentatieregister.

28 Er werd inzage gegeven in het zogeheten Besturings Proces Systeem (BPS). Hierin worden per incident

alle stappen van het strafproces, tot aan een eventuele doorverwijzing naar het OM, in de computer

verwerkt. Het systeem is in de meeste politieregio's in gebruik.

29 In de politie-administratie zijn het de incidenten die centraal staan; daarbij kan sprake zijn van enkel-

voudig of meervoudig daderschap. Bij justitie daarentegen wordt de aandacht gericht op individuele

verdachten, die ieder hun eigen strafzaak hebben.
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Materiaalverzameling bij het openbaar ministerie

Bij het OM konden uiteindelijk van 85 verdachten de strafdossiers worden ingezien.

De gegevens die vanuit deze dossiers werden overgenomen, betreffen naast gedetail-

leerde gegevens over de justitiële afdoening, nadere informatie omtrent de persoon

van de verdachte en - zo mogelijk - de achtergronden van zijn daad.30 Wanneer

bleek dat zich in het dossier geen kopie van het eindvonnis bevond, werd een bezoek

aan de griffie van de rechtbank gebracht. Twee dossiers lagen wegens een hoger

beroep op het gerechtshof; die zijn ter plaatse ingezien.

3.1.3 De variabelen

Een aantal elementaire gegevens zoals regio, gemeente, delictsoort, aantal verdach-

ten en soort slachtoffer/doelwit waren reeds bekend vanuit het eerste deelonder-

zoek. Deze zijn bij de politie aangevuld met nadere details: wat was precies de

toedracht, waren er getuigen, hoe groot was de schade of het letsel en wat was de

herkomst van de slachtoffers? Verder is de aandacht in het bijzonder gericht op

de verdachte(n) zelf, hun achtergronden en motieven en daarnaast op de politiële

afdoening. Ook is genoteerd of er in dit stadium expliciet melding is gemaakt van

(mogelijk) racistische motieven, en werd informatie verzameld over de verdere

justitiële afdoening. Wat dit laatste betreft, ging speciale aandacht uit naar de

motivering van de eindbeslissing van de officier van justitie (ovj) dan wel van het

vonnis van de rechter(s).

3.1.4 De analyse

Bij de uitvoering van het tweede deelonderzoek is dezelfde onderverdeling naar

soort incident gemaakt als bij de uitvoering van het eerste deelonderzoek. Ook hier

zijn onderscheiden: bekladding, bedreiging, bommelding, confrontatie, vernieling,

brandstichting, poging tot brandstichting, poging tot bomaanslag, mishandeling,

uiting van racistische en/of discriminerende taal, verspreiding van folders enzo-

voort, zending van boeken, brieven en dergelijke, en 'diversen'. De gecursiveerde

incidentsoorten zijn te beschouwen als racistisch geweld. In paragraaf 3.2 wordt een

algemeen beeld geschetst van alle 68 bij de politie binnengekomen incidenten,

waarbij de 105 verdachten zijn betrokken (paragraaf 3.2.1). Staan daar de incidenten

nog centraal, vervolgens gaat het steeds om individuele verdachten c.q. personen.

Het aantal verdachten dat deel uitmaakt van de 'politie-instroom', is nader gesplitst

in degenen wier zaak niet (n=30) en degenen wier zaak wel (n=75) is doorgestuurd

naar het OM.

30 Enkele dossiers moesten meteen weer terzijde worden gelegd, omdat zij niet het gezochte delict bleken

te bevatten. Verder bleek dat enkele zaken ten tijde van de materiaalverzameling (voorjaar 1996) nog

niet waren uitgeprocedeerd.
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Tabel 4: Incidenten en aantallen verdachten en personen

incidenten verdachten personen
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totale politiebestand 68 105 101

waarvan afgedaan door politie zelf 26 30 30

waarvan doorgestuurd naar OM 42 75 71

bij OM aangevuld met 1
} 43' 10 } 85' 7 } 78`

totaal politie en justitie 69 115 108

totale justitiebestand

Omdat de aantallen incidenten, verdachten (= strafzaken) en (natuurlijke) personen

uiteenlopen en telkens zullen worden besproken al naar gelang het niveau van af-

doening, dreigt de leesbaarheid van de in paragraaf 3.2 te presenteren cijfermatige

gegevens in het gedrang te komen. Daarom is in tabel 4 een overzicht gegeven van

de aantallen. De strafdossiers van de 75 verdachten van wie het proces-verbaal is

doorgestuurd naar het OM, bevinden zich in 13 verschillende arrondissementen.

Dankzij de hulp van parketmedewerkers kon het aantal verdachten c.q. strafdossiers

nog met 10 worden uitgebreid.31 Daar stond tegenover dat van 10 andere verdachten

het strafdossier niet op het gewenste moment ter inzage beschikbaar bleek te zijn.32

Op een aantal punten zijn de verschillende afdoeningsvormen met elkaar vergele-

ken. Zo hebben we onder meer geprobeerd te achterhalen of er kenmerken van

strafzaken aanwijsbaar zijn, die er mogelijk (mede) aanleiding toe gaven dat een

zaak werd afgedaan op het niveau van de politie, het OM dan wel de rechtbank. In

paragraaf 3.2.2 worden de resultaten hiervan gepresenteerd. De te onderscheiden

groepen zijn ook ieder afzonderlijk aan een analyse onderworpen. Daarover wordt

verslag gedaan in de paragrafen 3.2.3 (politie) en 3.2.4 (OM en rechtbank).

3.2 Resultaten

3.2.1 Algemeen beeld van de 'politie-instroom'

Bij 16 van de 68 door de politie geregistreerde incidenten (met bij elkaar 105 ver-

dachten) gaat het om racistisch geweld. Hierbij zijn 4 gevallen van mishandeling,

3 van vernieling, 2 van bedreiging en 1 van brandstichting, en 6 zijn combinaties

van delictvormen.33 De andere 52 incidenten betreffen bekladding (7 keer), uiting

31 Zeven van hen waren medeverdachten in zaken die reeds in ons bestand waren opgenomen; de overige

drie waren samen verantwoordelijk voor één 'nieuw' delict.

32 Dit heeft ertoe geleid dat de gegevens over de justitiële afdoening toch weer betrekking hebben op 75

verdachten.

33 Het betreft de combinaties: (1) racistische taal gevolgd door een confrontatie, (2) bedreiging, vernieling

en mishandeling, (3) vernieling, zending van brieven en bekladding, (4) brandstichting en bekladding,

(5) racistische taal en het spuiten van traangas en (6) mishandeling en racistische taal.
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van racistische taal (30 keer), verspreiding van pamfletten of posters met racistische

tekst enzovoort (9 keer), zending van boeken of brieven (1 keer) en nog 5 andere,

gedragingen, waaronder het `bekladden' van de eigen vrachtwagen, het te koop

aanbieden van insignes met hakenkruisen en het neerleggen van pallets in de vorm

van hakenkruisen.

Ruim een derde van alle incidenten kwam ter kennis van de politie door aangifte of

melding van het slachtoffer zelf: het gaat hier vooral om personen tegen wie racisti-

sche taal is geuit. In ongeveer een kwart van de incidenten zijn de daders op heter-

daad betrapt door de politie, vooral bij het uiten van racistische taal. Ook politie-

agenten zelf zijn hiervan enkele malen het slachtoffer.

Ongeveer een kwart van de incidenten is gemeld of aangegeven door omwonenden;

hier gaat het veelal om het aantreffen van folders of pamfletten. Bij 41 van de 68

incidenten zijn een of meer getuigen aanwezig, waarvan 19 keer bij het uiten van

racistische taal. In 44 van de 68 zaken is er sprake van een individuele verdachte,

6 incidenten zijn gepleegd door twee en 4 door drie verdachten. Bij 6 incidenten

zijn vier verdachten betrokken: een bekladding, een mishandeling, 3 gevallen van

uiting van racistische taal en een combinatie van bedreiging, vernieling en mis-

handeling. Bij 1 incident zijn vijf verdachten betrokken: mishandeling door een

ongeorganiseerd groepje. Bij 2 incidenten ten slotte zijn zes verdachten betrokken:

hier gaat het om het verspreiden van pamfletten en het opplakken van posters voor

of door CP'86.

In 31 van de 68 zaken zijn een of meer aanwijsbare slachtoffers, in totaal 51 perso-

nen. Van 31 van deze 51 is de etnische achtergrond bekend: 10 maal Turkse, 5 maal

Marokkaanse, 4 maal Antilliaanse, 2 maal Surinaamse, en 9 andere (o.a. joodse)

achtergronden.

3.2.2 Politiële versus justitiële afdoening

In totaal weten we van 105 (van de 115) verdachten op welk niveau hun zaak

uiteindelijk is afgedaan: politie, OM of rechtbank. Binnen elke `hoofdstroom' zijn

verschillende afdoeningsvarianten waargenomen. Een schematisch overzicht

hiervan is weergegeven in figuur 1.

Interessant is natuurlijk de vraag, of de keuze voor een bepaald afdoeningsniveau

samenhangt met één of meer kenmerken van het delict. In de eerste plaats valt te

denken aan kenmerken van de dader, zoals leeftijd, crimineel verleden en politieke

voorkeuren. Echter, ook de aard en de ernst van het feit spelen mogelijk een rol.

In het algemeen is het in de strafrechtspleging zo dat lichtere zaken op een lager

niveau worden afgedaan dan zwaardere. We zullen proberen na te gaan, of dat

tevens opgaat voor zaken met een racistische achtergrond. Door telkens te onder-

scheiden tussen de drie niveaus van afdoening (politie, OM, rechtbank) kunnen we

trachten te achterhalen of er enige logica of systematiek is te onderkennen in de

wijze waarop racistische (geweld) delicten door politie of justitie worden afgedaan.
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De gemiddelde en de modale leeftijd34 van degenen wier zaak op justitieel niveau

is afgedaan, liggen iets lager dan die van de verdachten wier zaak op politieniveau

is afgedaan; er blijkt echter geen sprake te zijn van significante verschillen. In

verband met het criminele verleden van de daders kan worden opgemerkt dat

de politie bij first offenders in de helft van de zaken de eindafdoening zelf voor

haar rekening heeft genomen. Van de recidivisten daarentegen is 80% verder

vervolgd en is ruim de helft voor de rechter gekomen; er is geen samenhang met

de delictsoort.

Het is opmerkelijk dat vooral de van groepsdelicten verdachte personen verder

werden vervolgd. Bij de zaken die de politie zelf afdeed, ging het 24 van de 30 keer

om verdachten die het delict alléén hebben gepleegd. Van degenen wier zaak op

justitieniveau is afgedaan, heeft ongeveer een derde het delict alléén gepleegd,

alle anderen in groepsverband. Het gaat hierbij om delicten van uiteenlopende

aard (zie paragraaf 3.2.4).

Aangezien gewelddelicten bij deze 105 zaken in kleinen getale aanwezig zijn,

kunnen over het meest toegepaste afdoeningsniveau geen stellige uitspraken

worden gedaan. Voor twee niet-gewelddadige vormen van racistisch gedrag (uiting

van racistische taal en verspreiding van pamfletten) zijn de aantallen voldoende

groot om zekere patronen te kunnen onderkennen.

Uitingen van racistische taal zijn relatief dikwijls op politieniveau afgedaan. Wordt

er eenmaal een vervolging ingesteld, dan lijkt dit soort van zaken ook meestal wel

voor de rechter te komen. De ernst van racistische uitlatingen laat zich moeilijk met

objectieve maten meten. Toch lijken de verschillen in afdoeningsniveau en straf-

maat die zijn waargenomen bij (mondelinge en schriftelijke) uitingen van racistische

taal, aanzienlijk. Ter illustratie zijn vijf zaken kort geschetst.

Afdoening op politieniveau

Een sauna-eigenaar (first offender) zegt in zijn eigen sauna: `Ze moesten ze

allemaal [allochtonen] bij mij in de sauna brengen, de temperatuur tot 300°

Celsius opstoken en dan de deur dichtspijkeren.' Iemand die ook in de sauna

aanwezig is en deze woorden opvangt, gaat bij de politie melden wat hij heeft

gehoord. De politie doet vervolgens niets; de verdachte wordt zelfs niet gehoord

(regio Zaanstreek).
Een oudere man (first offender) schrijft een brief aan de woningbouwvereniging.

Hij beklaagt zich erover dat er een Irakese familie naast hem zal komen wonen

en schrijft: `Wij hebben een gruwelijke hekel aan dat soort mensen.' De politie

seponeert de zaak (regio Gelderland-Midden).

34 Met leeftijd wordt bedoeld: de leeftijd die de verdachte bereikte in het jaar dat het delict gepleegd werd.

De modale leeftijd is de leeftijd die het meest voorkomt.
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Afdoening op OM-niveau

Een Nederlands echtpaar (hij twee keer eerder veroordeeld, zij first offender)

sart en treitert maandenlang de Turkse buren door het veelvuldig uiten van

racistische taal. De zaak wordt doorgestuurd naar het OM. Er volgt een technisch

sepot, omdat er onvoldoende bewijs zou zijn (regio Twente, berecht in arron-

dissement Utrecht; zie ook paragraaf 4.7.3).

Afdoening op rechtbank-niveau

- In het programma'Love stories', dat wordt uitgezonden door 'Love Radio',

worden mensen die hun 25-jarig huwelijk vieren, uitgenodigd om op te bellen.

Een 25 jaar gehuwde, lichtelijk aangeschoten man belt op en in de loop van het

gesprek laat hij zich ontvallen: 'Marokkanen, die moeten ze allemaal eh ...

afschieten.' De man is first offender; hij krijgt van de rechter een onvoorwaar-

delijke boete van f500 opgelegd plus een voorwaardelijke gevangenisstraf van

veertien dagen (regio Zaanstreek, arrondissement Haarlem).

- Een jongeman (twee keer eerder veroordeeld) heeft een hekel aan Ajax-suppor-

ters. In het stadion roept hij naar een van hen: 'Vuile kankerjood'. Hij weet niet

dat de toegeroepen persoon werkelijk van joodse afkomst is; deze voelt zich door

de uitlating gegriefd en doet aangifte bij de politie. De rechter legt de jongeman

een voorwaardelijke gevangenisstraf op van veertien dagenplus een stadion-

verbod van zes maanden (regio Kennemerland, arrondissement Haarlem).

Het verspreiden van pamfletten met (mogelijk) racistische inhoud leidt in verreweg

de meeste gevallen tot een vervolging en berechting. De verdachten die de pamflet-

ten verspreidden, zijn allen lid of sympathisant van een extreem rechtse partij.

Mogelijk geeft het publieke karakter van de gepleegde feiten aanleiding tot verder

vervolgen en berechten. Ook ten aanzien van de man die een racistische uitlating

via de radio deed, heeft dit wellicht een rol gespeeld.

3.2.3 Afdoening door de politie

Ten aanzien van 30 van de 115 verdachten is het delict op politieniveau afgedaan

(26,1%). Deze zaken zijn aan een afzonderlijke analyse onderworpen. Daarbij heb-

ben we ons afgevraagd, wat voor zaken het zoal zijn die de politie zelf afdoet, hoe zij

die zaken precies 'afdoet' (of doet zij soms niets?), en om wat voor daders het gaat.

Soort zaak

Van de genoemde 30 verdachten zijn er 12 verdacht van het uiten van racistische

taal.35 Wat betreft de gewelddelicten: twee verdachten vaneen bedreiging (van wie

35 De delicten bommelding, confrontatie, vernieling, brandstichting, poging tot brandstichting en poging

tot bomaanslag zijn in het geheel niet aangetroffen.
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er één tevens racistische taal uitsloeg) en vijf verdachten van mishandeling zijn niet

verder vervolgd. De slachtoffers van de bedreigingen (fysieke bedreigingen op straat)

zijn een Marokkaanse man en een groepje allochtonen. Een van de van mishande-

ling verdachten is een 78-jarige man, die in het bejaardentehuis waar hij woonde,

met zijn wandelstok een vrouw heeft geslagen. Hij zou daarbij 'vuile zwarte' hebben

geroepen. De andere vier van mishandeling verdachten zijn jongens van 16 tot 18

jaar. Zij zouden met zijn vieren een jongen uit Ethiopië, die zij kennen van school, in

elkaar geslagen hebben en uitgescholden voor 'zwarte'; bovendien hebben ze zijn

fiets beschadigd.

Van ruim de helft van deze verdachten (16 keer) is de zaak ter kennis van de politie

gekomen door aangifte of melding door het slachtoffer; 8 keer ging het om uitingen

van racistische taal.

Bij 15 van de 30 daders zijn verscheidene mensen getuige van het gepleegde delict:

4 maal mishandeling, 6 maal uiting van racistische taal, 2 maal verspreiding van

pamfletten, 1 maal verkoop van insignes met hakenkruisen, 1 maal fysieke bedrei-

ging van voorbijgangers met daarbij racistische taal, en eenmaal aanrijding door een

drankzuchtig CD-lid van een allochtone man die daardoor op de motorkap beland-

de. Hoewel het voor de hand ligt om te denken dat de aanwezigheid van getuigen

gemakkelijk aanleiding geeft tot het verder vervolgen van een verdachte, is er op dit

punt toch kennelijk geen sprake van een automatisme; anders zouden de processen-

verbaal in bovenstaande zaken toch wel zijn doorgestuurd naar het OM.

In de politiegegevens wordt bij 14 van de 30 verdachten gerefereerd aan een of meer

discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht.36 Ook dit was bij de beslis-

sing 'wel of niet doorsturen naar het OM' kennelijk geen factor van doorslaggevende

betekenis.

Ten slotte kan worden vermeld dat 9 van de 30 - van uiteenlopende delicttypen -

verdachten een (vrijwel) volledige bekentenis hebben afgelegd; de overigen hebben

niet of slechts ten dele bekend.

De grote meerderheid van deze verdachten pleegde het delict alléén (24).

Afdoening

Hoe de 30 zaken precies door de politie zijn afgedaan, kon helaas voor lang niet alle

dertig worden achterhaald. De indruk bestaat dat in ongeveer de helft van de zaken

een proces-verbaal is opgemaakt, maar vervolgens niet ingezonden naar het parket.

Evenmin is bekend op welke gronden er is geseponeerd, noch of de verdachten

persoonlijk bericht kregen over de seponering. Wat betreft de mishandeling van de

jongen uit Ethiopië, is bekend dat de daders uit eigen beweging naar het politie-

bureau kwamen om de zaak uit te praten. Er was naar hun zeggen geen sprake

36 Vier keer in verband met mishandeling, 6 keer met racistische taal, 2 keer met het verspreiden van

pamfletten en 2 keer met een combinatie, te weten racistische taal plus bedreiging en racistische taal

plus mishandeling.
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geweest van discriminatie; de schade aan de fiets van de jongen is vergoed en

daarmee is de zaak afgedaan.

Type dader

De verdachten wier zaak door de politie is afgedaan, variëren in leeftijd van 13 tot 78

jaar. De gemiddelde leeftijd is 34 jaar, de modale leeftijd 29 jaar. Drie verdachten
zijn van het vrouwelijke geslacht; 2 van hen hebben racistische taal geuit, de derde

heeft een Surinaams buurmeisje lastiggevallen.

Van 4 verdachten staat het vast dat zij tijdens het plegen van het delict onder invloed

van alcohol waren. Van één verdachte is bekend dat hij voetbalsupporter was; hij is

lid van CP'86, een skinhead met een stadionverbod voor Ajax.

Drie personen zijn lid van een extreem rechtse partij: 2 van de CP'86 en 1 van de CD.

De CP-leden zijn aangehouden wegens het verspreiden van pamfletten; het CD-lid

was de al eerder genoemde automobilist die op een allochtoon inreed. Van één

persoon is bekend dat hij sympathiseerde met het Nederlands Blok. Deze man, die

volgens de politie een gewelddadige instelling had, is verdacht van bekladding van

een school.

De helft van deze 30 verdachten is nooit eerder met justitie in aanraking ge-

komen. De oude man die in het bejaardenhuis een vrouw mishandelde, staat

volgens de politiegegevens bekend als iemand die regelmatig racistische uitlatingen

doet. Desondanks komt hij niet voor in de registers van de justitiële documentatie.

Twaalf anderen zijn daar echter wel bekend: sommigen van hen blijken zelfs hard-

nekkige recidivisten te zijn. Zo is de 35-jarige verdachte van bedreiging van een

Marokkaanse man, een oude bekende van de politie. In het verleden pleegde hij vele

diefstallen; ook is hij eens vervolgd wegens verkrachting. In totaal is hij voorafgaand

aan het `uitgangsdelict' 20 keer eerder vervolgd, waarvan 5 keer gedurende de

afgelopen vijf jaar. Daarnaast zijn er 5 verdachten die in de afgelopen vijf jaar respec-

tievelijk 5, 7, 12, 13 en 24 keer eerder zijn vervolgd.37 In het algemeen gebeurde dit

naar aanleiding van de meest uiteenlopendë delicten; slechts vier van alle eerder

gepleegde delicten hadden een racistische context. Voor slechts één recidivist kan

met (enige) zekerheid gezegd worden dat ook het voorlaatste delict een racistische

lading of achtergrond had.

3.2.4 Afdoening door justitie38

Soort zaak en afdoening

In ongeveer een kwart van de 85 strafzaken gaat het om uiting van racistische taal,

in een ander kwart om de verspreiding van pamfletten. Er zitten elf bekladdingen

37 De door deze vier daders gepleegde uitgangsdelicten zijn het verspreiden van pamfletten, het uiten van

racistische taal, het lastigvallen van een meisje en het uiten van racistische taal plus bedreiging.

38 In hoofdstuk 4 wordt van negen zaken een uitvoerige casusbeschrijving gegeven. Daarbij wordt telkens

vermeld wat de justitiële afdoening is geweest.
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bij. Van elk der overige delictsoorten komen er minder dan tien voor.39 Voor 17

verdachten is de zaak ter kennis van de politie gekomen door aangifte of melding

door het slachtoffer (vooral racistische taal). Van bijna een kwart van de zaken

werd aangifte gedaan door omwonenden of anderen, vooral naar aanleiding van

het verspreiden van pamfletten. Een kwart van de verdachten is op heterdaad

betrapt door de politie; vooral tijdens het uiten van racistische taal. Bij minstens

de helft der delicten zijn meer getuigen aanwezig; wederom vooral bij uitingen

van racistische taal.

In de politiegegevens is in verband met deze 85 verdachten 42 keer gerefereerd

aan één of meer discriminatiebepalingen uit het Wetboek van Strafrecht (in totaal

zijn er 73 verwijzingen). De bijbehorende delicten zijn voornamelijk het uiten van

racistische taal en het verspreiden van pamfletten. Ten aanzien van de verdachten

van alle overige delictsoorten zijn discriminatiebepalingen in totaal slechts 9 keer

genoemd.4o

Door 24 personen is reeds tegenover de politie een (vrijwel) volledige bekentenis

afgelegd. De overigen bekenden in deze fase (nog) niet of slechts ten dele. Vooral het

verspreiden van pamfletten werd aanvankelijk door relatief veel verdachten ontkend.

Vergeleken met de zaken die op politieniveau zijn afgedaan, zijn hier - zoals reeds is

vermeld - de groepsdelicten sterk vertegenwoordigd. Vooral het verspreiden van

pamfletten met racistische tekst is veel door groepen gedaan, en wel hoofdzakelijk

door leden van de CP'86. Maar ook gewelddelicten zijn vaak in groepsverband

gepleegd: bij de 8 vernielers zijn 2 groepjes van 3, de 5 brandstichters bestonden

uit een tweetal en een drietal, en van de zeven plegers van mishandeling vormden

er vijf met elkaar een groep.

Bij het bespreken van de verdere justitiële afdoeningworden allereerst enkele

globale uitkomsten gepresenteerd. Vervolgens komen nadere details ter sprake

betreffende zaken die door het OM, en door de rechtbank zijn afgedaan.

Algemeen

Van de zaken waarvan de afdoening bekend is, zijn er 31 (41,3%) afgedaan op

OM-niveau en 44 (58,7%) op het niveau van de rechtbank. Achttien verdachten zijn

in verzekering gesteld, niet alleen naar aanleiding van gewelddelicten, maar ook

wegens bekladdingen en dergelijke. Zeven van hen zijn tevens in voorlopige

hechtenis genomen; op twee bekladdingen na gaat het om gewelddelicten. Vier

van de verdachten zijn `heengezonden'.41 Ten aanzien van vijf verdachten is een

gerechtelijk vooronderzoek (gvo) gelast.42

39 De delicten bommelding, confrontatie, poging tot brandstichting, poging tot bomaanslag en het sturen

van boeken, brieven en dergelijke zijn in het geheel niet aangetroffen.

40 Driemaal in verband met bekladding, 4 maal met vernieling, 1 maal met bedreiging en 1 maal met

mishandeling.

41 Eén was er aangehouden in verband met een vernieling, twee waren aangehouden wegens het uiten van

racistische taal en één naar aanleiding van het verspreiden van pamfletten.
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Het OM besloot 6 maal tot een technisch sepot (8% van alle justitiële afdoeningen),

10 maal tot een transactie (13%), 15 maal tot een kennisgeving van niet verdere

vervolging (20%) en 43 keer tot dagvaarding (57%).43 Betrekkelijk gering lijkt de

neiging tot dagvaarden bij bekladdingen (minder dan de helft). De meeste verdach-
ten van het uiten van racistische taal en van het verspreiden van pamfletten zijn

daarentegen wel gedagvaard.

De rechtbank sprak zes verdachten vrij (8% van alle justitiële afdoeningen) en legde

aan 33 verdachten een straf op (44%). Eén verdachte is ontslagen van rechtsvervol

ging (1,3%).44

De overige eindbeslissingen van de rechtbank konden niet worden achterhaald.

De straf die het meest is opgelegd, is een onvoorwaardelijke geldboete (19); tien keer

in combinatie met een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf. Ten aanzien van vier

verdachten is een boete opgelegd die deels onvoorwaardelijk, deels voorwaardelijk

was, waarvan twee in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf. Vooral

voor het uiten van racistische taal en het verspreiden van pamfletten zijn er (geheel

of gedeeltelijk) onvoorwaardelijke boetes opgelegd.

OM-zaken

De grond voor het besluiten tot een technisch sepot, is in alle zes gevallen het

ontbreken van wettig bewijs. Van één geval weten we dat het OM het roepen van

`Sieg Heil' weliswaar kwetsend vond, maar niet beledigend.

De transactiesom bedraagt bij zes verdachtenf250 en bij één (van vernieling)

verdachte f750. In de drie overige transactiegevallen is afstand gedaan van in beslag

genomen voorwerpen. De transacties zijn alle voldaan.

Wat voor het OM precies de aanleiding was om vijftien verdachten niet verder te

vervolgen, kon niet worden achterhaald. Bij vier verdachten heeft het OM de zaak

zelf door middel van een werkstraf afgedaan: tweemaal voor bekladding en twee-

maal voor brandstichting plus bekladding door een paar jongens met psychiatrische

problemen (zie de casusbeschrijving in paragraaf 4.3.3).

In de zaken waarin het OM besloot te dagvaarden, werd in eerste aanleg telkens een

schuldigverklaring met straf geëist.

Twee keer is gewag gemaakt van bijzondere gebeurtenissen met betrekking tot de

dagvaarding. Eenmaal meende het OM dat de dagvaarding nietig was, omdat de wet-

telijke termijnen zijn verstreken; dit is door de rechtbank verworpen. Bij de andere

zaak wijzigde de ovj ter zitting de strafeis in een eis tot vrijspraak, toen bleek dat het

feit (het uiten van racistische taal) niet bewezen verklaard kon worden.

42 Eenmaal in verband met een bedreiging, tweemaal met brandstichtingen tweemaal met het versprei-

den van pamfletten.

43 Voor een grafische weergave zie figuur 1.

44 Als de rechtbank niet bewezen acht dat de verdachte het feit heeft begaan, dan spreekt zij hem vrij (art.

352 lid 1 Sv.). Acht de rechtbank het feit bewezen, maar oordeelt zij dat ofwel het feit ofwel de verdachte

niet strafbaar is, dan kan laatstgenoemde worden ontslagen van rechtsvervolging (art. 352 lid 2 Sv.).
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Vooral in verband met het uiten van racistische taal en het verspreiden van pamflet-

ten is door de ovj's nogal eens verwezen naar een of meer leden van artikel 137 Sr.,

maar verder is uit de strafdossiers niet af te leiden in hoeverre een eventuele racis-

tische achtergrond bij het bepalen van hun strafeis is meegewogen.

Rechtbankzaken

Op rechtbankniveau werden de meeste zaken afgehandeld door de (alleenspreken-

de) politierechter. Ten aanzien van acht verdachten sprak in eerste aanleg de meer-

voudige kamer recht (het betrof uitsluitend zaken tegen leden van de CP'86) en ten

aanzien van twee jeugdige verdachten de kinderrechter. Eén verdachte kwam voor

de kinderrechter wegens brandstichting. De andere jeugdige werd berecht voor

een combinatie van delicten, te weten het spuiten met traangas en het uiten van

racistische taal.

De rechtbank sprak zes verdachten vrij. Het betrof een van de elf verdachten die

berecht zijn wegens het uiten van racistische taal (het feit werd niet bewezen ver-

klaard) en vijf van de vijftien die berecht zijn in verband met het verspreiden van

pamfletten (in één zaak zou de dagvaarding nietig zijn geweest, in de vier andere

achtte de rechter het feit niet wettig en overtuigend bewezen).
Het (enige) ontslag van rechtsvervolging hield verband met het ophangen van

pamfletten: een bejaarde man had twee pamfletten voor zijn raam geplakt, maar

de rechter oordeelde dit feit niet strafbaar.

Zoals gezegd, legde de rechtbank vooral onvoorwaardelijke geldboetes op. De

hoogte van deze boetes (c.q. van het onvoorwaardelijke gedeelte) varieert van

f 250 (tweemaal) tot f 2500 (ook tweemaal). De laagste boetes zijn opgelegd in

verband met een bedreiging en een uiting van racistische taal; de hoogste boetes

aan twee actieve leden van de CP'86, voor meer delicten tegelijk (zie verder de casus-

beschrijving in paragraaf 4.6.2). Bij de meeste onvoorwaardelijke boetes gaat het

om een bedrag van f750 off 1000 (beide zeven keer), voor uiteenlopende delicten.

Aan één verdachte (een taxichauffeur) is een geheel voorwaardelijke boete opgelegd

voor mishandeling plus vernieling. Daarnaast is hij tuchtrechtelijk veroordeeld tot

een onvoorwaardelijke boete van f 1000.

Twee daders kregen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Het gaat om twee

broers, van wie de een zich schuldig heeft gemaakt aan bedreiging en mishandeling,

de ander aan geweldpleging, bedreiging, mishandeling en vernieling. Zij kregen

respectievelijk 90 en 180 dagen (zie de casusbeschrijving in paragraaf 4.1.2).

Een geheel voorwaardelijke vrijheidsstraf is bijna altijd opgelegd in combinatie met

een onvoorwaardelijke geldboete. Meestal gaat het daarbij om het verspreiden van

pamfletten of om vernielingen. Een geheel voorwaardelijke vrijheidsstraf die niet

gepaard ging met een boete, is alleen een keer opgelegd voor bekladding en een

keer voor het uiten van racistische taal.

Aan zes daders heeft de rechter een taakstraf opgelegd. Twee jongemannen die

samen een brand gesticht hadden, kregen een werkstraf, evenals een kladder wiens

spuitbus bovendien verbeurd verklaard werd. Twee minderjarige jongens die samen
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racistische leuzen hadden geroepen bij een azc moesten (naast een tuchtschool-

straf) in het kader van een bijzondere voorwaarde deelnemen aan een werkproject,

terwijl een van hen ook nog een leerproject moest volgen. De zesde kreeg een

werkstraf opgelegd (in combinatie met schadevergoeding als bijkomende straf),

wegens bedreiging en zware mishandeling.

Bijkomende straffen zijn slechts sporadisch opgelegd: behalve de reeds genoemde

verbeurdverklaring en schadevergoeding zijn geen bijkomende straffen aangetroffen.

Ook strafrechtelijke maatregelen komen nauwelijks voor: tweemaal een onttrekking

aan het verkeer van racistische pamfletten en één onttrekking van een onbekend

voorwerp.

Vier keer is er een bijzondere voorwaarde gesteld. De twee taakstraffen bij tucht-

schoolstraffen zijn reeds genoemd. Verder is iemand verplicht tot contact met de

reclassering naar aanleiding van bedreigingen (naast een gedeeltelijk voorwaarde-

lijke boete); dit is een man met een oorlogstrauma. Ook kreeg iemand een stadion-

verbod van zes maanden wegens het uiten van racistische taal (naast een onvoor-

waardelijke boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf).

Aan 23 verdachten is rechtsbijstand verleend voor uiteenlopende delicttypen, maar

toch relatief het meest aan pamflettenverspreiders (10).

Voor zover uit de dossiers valt op te maken, wijkt de rechter bij het verwijzen naar

discriminatie-artikelen zelden af van hetgeen ovj en/of politie op dit punt gesugge-

reerd hebben. Er is één zaak waarbij aanvankelijk naar discriminatie is verwezen,

maar waarin uiteindelijk het discriminatie-element kwam te vervallen. Het betreft

de al eerder genoemde zaak van de Ajax-supporter die `vuile kankerjood' had

geroepen (zie paragraaf 3.2.2). Hij is veroordeeld op grond van art. 266 Sr. (eenvou-

dige belediging). Men zou misschien verwachten dat rechters een racistisch element

- los van enig wetsartikel - zo nu en dan aanhalen als bijzondere omstandigheid die

de op te leggen strafsoort en -maat mede bepaalt. Dergelijke overwegingen zijn
echter nauwelijks in de stukken aangetroffen.

In veertien zaken wijkt de door de rechter opgelegde straf duidelijk af van hetgeen

de ovj in het requisitoir eiste. In de helft van de gevallen betreft het de verspreiding

van pamfletten door leden of sympathisanten van de CP'86. Vier van hen waren

betrokken bij hetzelfde incident: zij boden racistische pamfletten aan op een ver-

kiezingsmarkt. Tegen hen eiste de ovj een onvoorwaardelijke gevangenisstraf,

waarna echter de rechtbank een onvoorwaardelijke boete plus een voorwaardelijke

gevangenisstraf oplegde.

Negen verdachten zijn in hoger beroep gegaan, op één na allen pamflettenversprei-

ders. Zeven van hen trokken het beroep zelf weer in. Twee voormannen van de CP'86
zetten echter door. De een kreeg in hoger beroep dezelfde straf, de ander zelfs een

zwaardere; zie verder de casusbeschrijving in paragraaf 4.6.2.

In het algemeen valt het op dat justitie bij politiek getinte zaken minder oog lijkt

te hebben voor de persoonlijke achtergronden van individuele verdachten. Van nie-

mand van hen is een voorlichtingsrapport of iets dergelijks aangevraagd. Requisitoir
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en eindvonnis spitsen zich toe op definitiekwesties, en gaan verder voorbij aan

vragen rond de persoon van de verdachte(n).

44

Type dader

In hoofdstuk 4 zal uitvoerig op uiteenlopende daderaspecten worden ingegaan. Hier

beperken we ons tot gegevens die relevant (kunnen) zijn in het kader van de justi-

tiële afdoening.

De 78 personen wier zaak (zaken) door justitie is (zijn) afgedaan, variëren in leeftijd

van 14 tot 80 jaar.45 De gemiddelde leeftijd is 29 jaar, de modale leeftijd 21 jaar.

Slechts één dader blijkt van het vrouwelijke geslacht te zijn; zij is beschuldigd van

het uiten van racistische taal.

Anders dan men van criminelen zou verwachten, hebben de meeste daders werk of

zitten zij nog op school.

Van de niet-gewelddadige delinquenten verkeerden er slechts weinig onder invloed

van alcohol en/of drugs. Van 26 geweldplegers daarentegen waren er 19 onder

invloed van alcohol. Twee van hen hadden bovendien Prozac respectievelijk valium

gebruikt.
Van 18 personen is bekend dat zij lid zijn van een extreem rechtse,politieke partij.

Daarnaast is van 21 personen bekend dat zij sympathiseren met een racistische

groep of organisatie. Dit zijn vrijwel allen plegers van niet-gewelddadige delicten.

Een meerderheid van de plegers van racistisch geweld heeft geen direct aantoonbare

relatie of binding met extreem rechtse politieke partijen of organisaties; slechts twee

geweldplegers (vernielers) zijn - voor zover bekend - lid van een extreem rechtse

politieke partij, te weten CP'86.

Ongeveer een vijfde van de vervolgde personen kwam nooit eerder met justitie in

aanraking; bijna drie kwart echter wel. Evenals onder de geseponeerden bevinden

zich onder deze verdachten veel meervoudige recidivisten: drie personen zijn de

afgelopen vijf jaar 10 maal eerder vervolgd, twee personen respectievelijk 14 en 23

keer.46 De overigen zijn één tot zeven maal eerder vervolgd, voor de meest uiteen-

lopende delicten. Opmerkelijk is dat alle leden van de CP'86 die in het bestand zijn

opgenomen, recidivist zijn. Afgezien van de zes verdachten die meer dan eens

voorkomen (en dus recidivist zijn), kan van nog eens vier recidivisten met (enige)

45 Tot vijfmaal toe bleken twee verschillende verdachten één en dezelfde persoon te zijn; één verdachte

pleegde zelfs drie verschillende delicten. Willen we derhalve uitsluitend kijken naar persoonlijke

gegevens van verdachten/daders en niet naar gegevens betreffende strafzaken van (weliswaar

individuele) verdachten, dan gaat het uiteindelijk om 85-7=78 personen; zie ook tabel 4.

46 De uitgangsdelicten van de drie eerstgenoemde daders zijn het uiten van racistische taal, het uiten van

racistische taal plus gebruik van traangaswapen, en illegaal wapenbezit plus bezit racistische lectuur.

De man die de afgelopen vijf jaar 14 keer eerder is vervolgd, maakt zich dit keer schuldig aan een

bedreiging; degene die in die periode 23 keer eerder is vervolgd, aan bedreiging, mishandeling plus

vernieling.
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zekerheid gezegd worden dat ook het voorlaatste delict een racistische lading of

achtergrond had.47

3.3 Conclusies

45

Nog daargelaten het gegeven dat de politie op grond van de vigerende richtlijn

geacht wordt van alle (mogelijk) racistische zaken proces-verbaal op te maken en

deze door te sturen naar het OM, komt uit dit onderzoek naar voren dat in het (in

1994) gevoerde politiebeleid niet veel consistentie is te onderkennen. Er lijken in het

algemeen slechts weinig criteria aanwijsbaar op grond waarvan de politie racistische

zaken doorstuurt naar het OM. Persoonlijke factoren, zoals de leeftijd van de ver-

dachte, lijken niet van doorslaggevende betekenis. Het hebben van een crimineel

verleden lijkt bevorderlijk, maar levert zeker geen `garantie' voor verder vervolgen.

De politie lijkt zaken met een openbaar karakter (propaganda voor extreem rechts,

een uitlating via de radio) relatief vaak door te sturen naar het OM. Daarbij zou het

een rol kunnen spelen dat - door de aanwezigheid van getuigen - de bewijsvoering

in dit soort zaken betrekkelijk eenvoudig is. Er zijn echter verschillende zaken

bekend waarin, ondanks de beschikbaarheid van getuigen, niet verder is vervolgd

(zie paragraaf 3.2.3). Het plegen van een delict in groepsverband lijkt steevast tot

verder vervolgen te leiden. Dit zal vooral het geval zijn indien de politie redenen

heeft om aan te nemen dat de groepen in kwestie worden `aangestuurd' vanuit een

achterliggende (extreem rechtse) organisatie.

Ook justitie is in haar beleid ten aanzien van racismezaken weinig voorspelbaar,

hoewel het opvallend is dat het verspreiden van pamfletten in verreweg de meeste

gevallen tot een vervolging en tevens berechting leidde. Een verklaring voor de

voortvarende aanpak van 'pamfletzaken' zou ook hier gelegen kunnen zijn in het

openbare karakter ervan en/of in het feit dat de pamfletten in casu afkomstig waren

van de CP'86; zo tracht justitie wellicht tegemoet te komen aan de publieke onrust

die door extreem rechtse acties wordt veroorzaakt.

Opmerkelijk is ten slotte dat politie en justitie weinig discriminatie-artikelen

noemden; zij deden dit eigenlijk voornamelijk met betrekking tot het uiten van

racistische taal en het verspreiden van pamfletten. Dit is op zich begrijpelijk,

omdat juist deze delicten uitmonden in de verbale of schriftelijke uitingen waar de

wettelijke discriminatiebepalingen naar verwijzen. Andere vormen van racistisch

gedrag vallen in de strafwet binnen de 'gewone' omschrijvingen van belediging,

mishandeling of openlijke geweldpleging (zie ook hoofdstuk 1). De bewijsvoering

met betrekking tot het racistische element is in die zaken moeilijk, omdat de aan-

wezigheid van dat element niet zonder meer blijkt uit het gedrag. Het gaat hier

slechts om bepaalde gedachten die door het hoofd van de verdachte gespeeld

kunnen hebben; en hij-of zijzelf is de enige die hierover uitsluitsel kan geven.

47 Bij vrijwel al deze personen ging het om het herhaaldelijk verspreiden van pamfletten voor de CP'86.
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Toch zou deze complicatie in principe niet hoeven te verhinderen dat ovj's en

rechters een racistisch element aanhalen als bijzondere omstandigheid die

consequenties kan hebben voor de soort en de maat van de straf. Zoals gezegd,
zijn dergelijke overwegingen nauwelijks aangetroffen.

46
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Daders

In dit hoofdstuk wordt getracht om aan de hand van een kwantitatieve analyse en

een serie uitvoerige casusbeschrijvingen een beeld te schetsen van verschillende

soorten dader. In de eerste plaats zijn dat plegers van gewelddelicten. Niet over elke

soort gewelddelinquent is materiaal beschikbaar. Zo is inmiddels bekend dat plegers

of beramers van een bomaanslag in het justitiebestand niet voorkomen, evenmin als

daders die betrokken waren bij gewelddadige confrontaties. Wel aan de orde komen

plegers van bedreiging, vernieling, brandstichting en mishandeling (paragrafen 4.1

t/m 4.4). Daarnaast wordt ook een aantal niet-gewelddadige dadersoorten bespro-

ken (paragrafen 4.5 t/m 4.7). De reden om dit te doen is dat de grens tussen niet-

gewelddadige delicten enerzijds en racistisch geweld anderzijds enigszins arbitrair

kan zijn. Onze indruk is dat op het eerste gezicht niet zo gewelddadige delicten door

hun aard en uitwerking soms minstens zo ernstig zijn.48 De niet-gewelddadige

daders die worden besproken, zijn kladders, pamfletverspreiders (en posterplakkers)

en personen die racistische taal hebben geuit.

De rapportage heeft uitsluitend betrekking op verdachten wier zaak is doorgestuurd

naar het OM. Van de 85 verdachten kunnen er 27 als plegers van racistisch geweld

worden gekenschetst; de overige 58 werden beschuldigd van niet-gewelddadige

racistische delicten.49
Per delictsoort wordt een aantal elementaire gegevens vermeld, voor zover die een

bepaald licht op de betreffende dadergroep lijken te werpen.50 Deze gegevens

kunnen betrekking hebben op sekse, leeftijd, groepscontext, (relatie tot) slachtoffer,

alcohol-en/of druggebruik, persoonsgegevens, justitieel verleden, motieven en

achtergronden en op de politieke betrokkenheid. Waar mogelijk wordt gewag ge-

maakt van saillante details. Bij iedere delictsoort is minstens één casusbeschrijving

opgenomen. Daarbij komen telkens aan de orde:

- toedracht van het racistische incident c.q. de incidenten (eventuele groeps-

context);

- persoonlijke en sociale achtergronden van de dader(s);

48 BjSrgo stelt in dit verband dat `from the point of view of the victim, the daily harassment in terms of

racist remarks, threats, damage to property and low-scale violence maybe just as terrible and terroris-

ing as suddenly getting a firebomb through the window' (Bjtirgo, 1993).

49 Van de zeven personen die meer dan eens in het bestand voorkomen, pleegden er vier tot tweemaal toe

een niet-gewelddadig delict (telkens het verspreiden van pamfletten), één van hen deed dit zelfs drie-

maal. Twee personen pleegden zowel een gewelddadig als een niet-gewelddadig delict (beiden een

vernieling en een verspreiding van pamfletten).

50 Diverse daders pleegden meer delictsoorten tegelijk. Zij zijn ingedeeld op basis van wat, gelet op de

beschikbare informatie, hun zwaarste delict leek. De overige door hen gepleegde feiten zullen overigens

ook worden vermeld.
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- motieven voor het delict;

- justitieel verleden van de dader(s) en afdoening van het delict;

- eventuele politieke betrokkenheid / extreem rechtse context.

Een belangrijk criterium voor de selectie van te beschrijven zaken was de beschik-

baarheid van voldoende en/of interessante informatie. Om redenen van privacy zijn

de namen van personen en plaatsen gefingeerd. Letterlijke uitspraken van verdach-

ten zijn in de tekst weergegeven tussen aanhalingstekens.51

Op basis van de kwantitatieve analyse en de casusbeschrijvingen wordt geprobeerd

om een aantal `typen' dader van elkaar te onderscheiden. Hierbij zal worden terug-

gegrepen naar de in hoofdstuk 1 weergegeven indeling van Levin en McDevitt (1993).
Deze typologie wordt gepresenteerd in paragraaf 4.8.

4.1 Bedreiging

4.1.1 Algemeen

Twee incidenten zijn voorhanden, waarin (onder andere) sprake is van bedreiging.

Het betreft één individuele dader en een groep van vier daders. De individuele dader

is een man van 54 jaar over wie wordt vermeld dat zijn verstandelijke capaciteiten te

wensen over laten. Hij gaf brieven met antisemitische teksten af bij een stadsdeel-

kantoor en een politiebureau, en bedreigde daarbij een huismeester. Hij was niet

onder invloed van alcohol of drugs. De man is ongehuwd en woont alleen. Hij heeft

in de oorlog beide ouders verloren, en meent dat er sprake is van een joodse samen-

zwering. De man voert al sinds 1970 een verbitterde strijd tegen de bureaucratie en

werd al vele malen eerder door justitie vervolgd, onder meer wegens antisemitische

uitlatingen.

De vier mannen van het groepsdelict maakten zich tevens schuldig aan mishan-

deling en vernieling. Hun zaak wordt verder besproken in de nu volgende casus-

beschrijving.

4.1.2 Casus A: bedreiging, mishandelingen vernieling52

Het gaat om vier mannen van rond de dertig jaar. De slachtoffers zijn een 26-jarige

man en zijn vrouw, beiden van Antilliaanse afkomst. De meest betrouwbare infor-

matie over de toedracht van dit delict is vermoedelijk die van de slachtoffers, zoals

51 Het betreft citaten uit de processen-verbaal van verhoor van politie. Het zullen dus vaak ook para-

fraseringen van de verbalisant zijn.

52 Dit incident wordt - als case 3 - ook beschreven in Bals (1995). Het incident zelf wordt door Bals zeer

summier behandeld; persoonlijke achtergronden en motieven van daders blijven buiten beschouwing.

De aandacht van Bals gaat vooral uit naar de mening van enkele sleutelfiguren (o.a. een opbouw-

werker, een wethouder en een wijkagent) over mogelijkheden om de algehele situatie in de buurt te

verbeteren.
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weergegeven in de processen-verbaal van aangifte. Deze informatie zal daarom als

uitgangspunt worden genomen. Van drie van de vier verdachten kon aan de hand

van strafdossiers nadere - zij het summiere'- informatie worden verkregen over hun

visie op de toedracht, hun persoonlijke achtergronden en motieven voor de daad.

De toedracht

In een `volksbuurt' van een middelgrote stad lijkt het racisme de kop op te steken.

Er worden regelmatig leuzen geklad op muren, ramen en schuttingen. Vooral drie

huizen waar allochtonen wonen, moeten het ontgelden. Volgens een getuige zijn

twee jongens (broers) uit de buurt ermee begonnen.53

De versie van de slachtoffers

Op zekere avond, eind maart om ongeveer zeven uur, staat Louis, een Antilliaanse

man, vanuit zijn woonkamer naar buiten te kijken. Hij ziet een groepje kinderen

aankomen onder aanvoering van ene Ineke, een ongeveer tienjarig meisje dat hij wel

kent. Zij steekt haar middelvinger naar hem op en roept: `Zwarten jullie moeten hier

weg'. De man gaat naar de voordeur en maant het kind naar huis te gaan. Zij komt

echter terug en dreigt Louis te slaan met een tl-armatuur. De man pakt het ding

af en verjaagt haar wederom. Niet lang daarna verschijnt ze opnieuw, dit keer

gewapend met een wielmoersleutel. Ze zegt dat ze van haar vader de ruiten in mag

slaan. Dan komt de buurvrouw Hannie zich ermee bemoeien. Zij is de oma van het

meisje (van moederszijde), en woont zelf samen met een Antilliaanse man, genaamd

Erroll. Ook de vader van het meisje, Frits, komt op de proppen. Hij neemt het kind

weliswaar de wielmoersleutel af, maar zegt tegen Louis: `Kijk uit, anders word jij de

volgende.'

De avond daarop houdt de vrouw van Louis bij haar thuis een `party' waarbij schoon-

heidsartikelen en/of lingerie te koop worden aangeboden. Tot de twee vrouwelijke

gasten behoort ook genoemde Hannie, de oma van het meisje. Om negen uur gaat

de bel. Het is Ruud, de broer van Frits, die zegt Hannie te willen spreken. Plotseling

staat hij midden in de woonkamer, met eenmes in zijn hand. Hoewel Louis zich

hierdoor bedreigd voelt, ziet hij kans om Ruud samen met de andere aanwezige

vrouw de deur uit te werken. Deze blanke vrouw (Anneke) woont enkele huizen

verder; ook zij woont samen met een man van Antilliaanse afkomst. Ruud begint ver-

volgens met het mes op het raam in te hakken en roept: `Jullie alle drie gaan eraan.

Ik gooi brandbommen in jullie huizen. Zwart of wit, jullie gaan eraan.' Na enige tijd

druipt hij af. Om een uur of tien die avond gaan Louis en zijn vrouw naar boven; hun

drie kinderen liggen al op bed. Even na middernacht worden zij opgeschrikt door

glasgerinkel. Louis gaat naar beneden en ziet dat er een ruit is ingegooid. Hij belt

meteen de politie, die al snel komt kijken. De politie vertrekt weer, met medeneming

van de twee stenen waarmee de ruit is ingegooid. Louis staat op het punt om samen

53 Hun achternaam komt niet overeen met die van een van de verdachten.
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met zijn vrouw het glas te gaan opruimen. Op dat moment verschijnen er drie

mannen voor het kapotte raam. Ze beweren dat ze 'het goed willen maken'. Het

zijn Frits, jan (een grote dikke man) en Hein, een man met kort blond haar. Frits

begint over zijn dochtertje en zegt dat hij kwaad op haar is geworden over het

incident van die middag. De drie mannen bieden aan om te helpen het glas op te

ruimen. Ze willen ook dat Louis een biertje met hen drinkt; zelf hebben ze ieder al

een geopend flesje in de hand. De vrouwvan Louis begint de glasscherven op te

ruimen. Zij neemt hiervoor stoffer en blik, want een stofzuiger heeft zij niet. Frits

stelt voor dat Louis bij hem thuis een stofzuiger gaat halen, maar Louis wil dit niet.

Dan zal Frits het zelf wel even doen. Hij gaat weg en komt terug met een tas bier.

Even later komt ook zijn vrouw/vriendin Connie, met een stofzuiger. De drie

mannen gaan in de woonkamer van Louis een biertje zitten drinken. Louis ervaart

de situatie als bedreigend, maar vreest dat de mannen zijn huis stuk zullen slaan

als hij probeert ze weg te sturen. Dan staat plotseling Ruud voor het huis; de drie

mannen laten hem binnen. Ruud doet de radio en de televisie aan. Van beide zet

hij telkens opnieuw het geluid zeer hard, hoewel Louis te verstaan geeft dat hij

dat liever niet heeft. Ruud begint Louis te treiteren. Op een gegeven moment

trekt Ruud zijn broek uit, probeert Louis te omhelzen en zegt dat hij gek op hem

is. Onder aanmoediging van de anderen voert hij met blote billen obscene dansjes

uit. Ook de vrouw van Frits, Connie, heeft grote pret. Intussen gaan Louis en zijn

vrouw door met het opruimen van de glasscherven; zij gebruiken daarvoor de

stofzuiger. De vijf ongenode gasten nemen nog een biertje. Op een gegeven

moment wordt Louis door Ruud besprongen; Ruud doet alsof hij met Louis wil

vrijen. Als deze hem van zich af duwt, valt Ruud op de bank en begint naar Louis

te trappen. Nu komen de andere drie mannen in actie. Met zijn allen trappen

en stompen ze Louis in elkaar, terwijl ze kreten roepen als: 'Wij zijn de baas, wij

zijn de warriors, don't fuck with us.' Nadat de telefoon gegaan is, vernielt Frits
de twee aanwezige telefoons; de mannen zeggen dat als Louis en zijn vrouw de

politie bellen, ze dood gemaakt zullen worden. De vijf indringers blijven in totaal

ongeveer anderhalf uur in de woning van Louis; dan komt de politie en worden ze

meegenomen.54
Louis en zijn vrouw zijn door dit voorval heel bang geworden. Ze durven niet langer

in de buurt te blijven wonen. Louis wordt de laatste tijd steeds vaker door bewoners

uitgescholden vanwege zijn afkomst.

54 De politie werd ingelicht door de reeds genoemde Anneke. Zij verklaart tegenover de politie dat

dezelfde drie mannen, die ze overigens al van kinds af aan kent, kort voordat ze bij de slachtoffers

binnendrongen, ook nog bij haar aan de deur zijn geweest. Zij had op tijd gezien dat ze dronken waren

en had ze niet binnen gelaten. Uit ongerustheid belde ze daarna naar het huis van de slachtoffers en

begreep van de vrouw van Louis dat daar van alles mis was. Kort nadat zij gebeld had, maakten de

daders de telefoons onklaar.
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De versie van verdachte Ruud55

Ruud gaat vroeg in de avond naar het huis van Erroll, de Antilliaanse vriend met

wie de schoonmoeder van zijn broer Frits samenwoont (buren van de latere

slachtoffers). Hij wil met hem praten over het feit dat Erroll die ochtend bij hem

is geweest; dat is niet in goede aarde gevallen. Hij wil gaan zeggen dat Erroll zich

tegenover hem normaal dient te gedragen.56 Als hij aanbelt, wordt er niet open

gedaan. Later zou Ruud hierover verklaren: 'Ik was toen kwaad, dat zit nu eenmaal

in mijn bloed. Omdat de deur niet open gedaan werd, begon ik er gelijk tegenaan

te trappen.' Blijkbaar is Erroll wel thuis, want hij verschijnt voor het raam. Hij wil

Ruud echter niet spreken. Als Ruud vervolgens bij de buren naar binnen kijkt, ziet

hij daar genoemde schoonmoeder zitten. Door het raam maakt hij duidelijk dat

hij haar wil spreken. Maar ook zij wenst hem niet te woord te staan. Ruud ontkent

dat de buren hem op dat moment binnen gelaten hebben. Hij zou ook niet met een

mes tegen de ramen hebben geslagen, maar met een sleutelbos. Na dit incident

gaat Ruud bij Hein langs, drinkt er een cola/berenburg en gaat naar huis. Als hij

thuis komt, zitten daar Jan, Hein, broer Frits en nog twee bekenden. De anderen

drinken wat bier, Ruud echter niet. Na verloop van tijd gaan Jan, Hein en Frits weg

'om een rondje te lopen'. Ruud zelf gaat wat later weg, en wel naar Connie, de vrouw

van Frits. Na een uurtje bij haar te hebben gezeten - het is inmiddels een uur of één

's nachts - vraagt hij waar Frits kan zijn. Zij weet het ook niet en samen gaan ze op

zoek in de buurt. In een van de huizen brandt nog licht; daar blijken Frits en zijn

maten aan het bier te zitten bij het Antilliaanse echtpaar. Ruud zal later ontkennen

dat hij behalve de radio ook de televisie keihard heeft aangezet. Wel slaat hij, zo

geeft hij toe, enkele malen zijn arm om Louis heen, maar zijn broek trekt hij niet

uit. Hij vindt het vooral leuk om te treiteren 'omdat de man toch niets terugdoet'.

Tijdens de vechtpartij vlucht Ruud naar buiten. Daar staat de vrouw van het slacht-

offer te schreeuwen naar de buurvrouw, oftewel de schoonmoeder van Frits. Ruud

gaat het huis van de buren in en zoekt alsnog naar Erroll. Hij treft hem inderdaad

aan maar Erroll wil nog steeds niet praten. Ruud zegt nog 'zand erover', want hij wil

'de relatie bij het oude laten'. Achteraf begrijpt Ruud dat hij en zijn maten vervelend

zijn geweest. Hij geeft toe dat hij de aanstichter van het hele gebeuren is geweest.

Hij ontkent echter met brandbommen te hebben gedreigd.

Het vervolg

In het weekend na de hier beschreven gebeurtenissen zijn de problemen in de buurt

verder geëscaleerd. Deze nasleep zal hier niet uitvoering worden besproken; een

korte samenvatting is echter op haar plaats. Op zaterdagmiddag gaat Connie, de

55 Het nu volgende relaas is een verkorte weergave van het proces-verbaal van verhoor van de verdachte.

56 Tegenover de politie zegt Ruud later: 'Als hij iets heeft met een kind van een ander moet hij die maar

lastig vallen en niet mij.' Wat precies voorafging, blijft onduidelijk. Mogelijk had Erroll zich bij Ruud

beklaagd over het gedrag van Frits' dochtertje.
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vrouw/vriendin van Frits, Louis nog eens flink de waarheid zeggen, waarop hij haar

aanvalt met een stuk hout en er een vechtpartij ontstaat. Diverse buurtbewoners

verzamelen zich bij het huis en bedreigen Louis, die dit aan de politie meldt. De

spanning in de wijk is dus groot, als er die avond in het wijkcentrum een playback-

show wordt gehouden. De politie voorziet moeilijkheden, laat de woning van Louis

bewaken en zet'vuistgroepen' en Mobiele Eenheid in. Dit kan niet verhinderen (of

bevordert zelfs, volgens sommigen) dat in de loop van de nacht een aantal buurt-

bewoners de ruiten bij Louis komt ingooien. Er worden vijf mannen aangehouden.

Het Antilliaanse gezin duikt onder bij familie. Enkele maanden later verhuist het

gezin naar een andere wijk van de stad.

Motieven en persoonlijke achtergronden

Ruud en Frits zijn opgegroeid in een gezin met drie jongens; Ruud is de middelste,

Frits de jongste. Ten tijde van'het delict zijn ze respectievelijk 32 en 30 jaar. In een

voorlichtingsrapport van het Leger des Heils, dat in 1986 met betrekking tot Ruud

werd opgesteld naar aanleiding van een mishandeling, is te lezen dat de kinderen

al vroeg aan hun lot werden overgelaten. Ruud volgde tot zijn veertiende jaar basis-

onderwijs voor moeilijk lerende kinderen. Daarna bezocht hij enige tijd een vor-

mingscentrum, maar hij behield een achterstand in lezen en schrijven. De opvoe-

ding van Ruud wordt in het voorlichtingsrapport getypeerd als meisjesachtig. Hij

verzorgt zich goed en kleedt zich af en toe 'hypervrouwelijk'. Zijn gedrag zou sterk

worden beïnvloed door zijn omgeving. Op 'jengedrag' van buitenaf reageert hij vaak

door impulsief te slaan, vooral na het gebruik van alcohol. Zodra hij ook maar 'iets'

hoort wat zijn familie aangaat, pakt hij 'in blinde woede' de verkeerde, aldus het

rapport. Over zijn persoonlijkheid wordt gezegd, dat hij een groot wantrouwen

koestert jegens mensen buiten zijn eigen milieu. Ruud heeft lang bij zijn moeder

gewoond. Ten tijde van het delict woont hij zelfstandig en is werkloos. Tegenover

de politie verklaart hij dat hij geen hekel heeft aan Erroll of aan (andere) mensen

met een donkere huidskleur.

Evenals zijn broer verklaart Frits dat hij niets tegen buitenlanders heeft. Hij wordt

getypeerd als een zwakbegaafde figuur met een alcoholprobleem. Van Frits wordt

vermeld dat hij veel in tehuizen heeft gezeten, nadat zijn ouders waren gescheiden.

Ook hij is ten tijde van het delict zonder werk.
Over de persoonlijke omstandigheden van de derde dader (Hein) is bekend dat hij

met vrouw en kinderen woont en dat hij werkloos is. Een motief voor zijn deelname

aan de delicten is niet bekend.
Mededader Jan woont alleen en is eveneens werkloos. Ten tijde van het delict was

hij onder invloed van alcohol en valium. Wat Jan bewogen heeft om mee te doen,

is niet bekend.
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Justitieel verleden en afdoening doorjustitie

Ruud is in het verleden vele malen in contact geweest met politie en justitie. Toen

hij zeventien jaar was, werd hij voor het eerst - wegens geweldpleging - veroordeeld

door de kinderrechter. Sindsdien is hij nog zestien keer vervolgd wegens diefstal,

vernieling en/of mishandeling. In hoeverre deze delicten een racistische achter-

grond hadden, is niet bekend; een vervolging wegens discriminatie komt in de

justitiële documentatie niet voor. Voor de thans gepleegde delicten (bedreiging

met zware mishandeling en eenvoudige mishandeling) krijgt Ruud in totaal 90

dagen onvoorwaardelijke vrijheidsstraf 57

Jongere broer Frits is nog veel vaker met justitie in aanraking geweest: na een eerste

delict op 12-jarige leeftijd volgde, voorafgaand aan het uitgangsdelict, nog 73 maal

een vervolging. Frits begon zijn criminele carrière met diefstallen en pleegde vanaf

zijn 16e jaar daarnaast gewelddelicten (vernieling en mishandeling). Op 19-jarige

leeftijd werd hij veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf en voorwaarde-

lijke terbeschikkingstelling wegens poging tot doodslag. Ook met betrekking tot de

door Frits gepleegde delicten is niets bekend over een eventuele racistische achter-

grond. Voor de thans gepleegde delicten (openlijke geweldpleging, bedreiging met

een misdrijf tegen het leven gericht, zware mishandeling en vernieling) krijgt Frits

een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van 180 dagen en een schadevergoedingsstraf

opgelegd, conform de eis van de ovj.

Hein is slechts driemaal eerder veroordeeld, telkens wegens overtreding van de

Wegenverkeerswet. Deze keer wordt hij veroordeeld (wegens bedreiging met een

misdrijf tegen het leven gericht en zware mishandeling) tot een werkstraf van 140

uur en een voorwaardelijke vrijheidsstraf van drie maanden. In geen enkel vonnis

wordt verwezen naar enig discriminatie-artikel. Ook wordt een mogelijk racistisch

motief niet expliciet als strafverzwarende omstandigheid genoemd.

Hoewel volgens de politie ook de zaak van Jan werd ingezonden naar het OM, werd

een strafdossier niet aangetroffen. Ook bij de justitiële documentatie is Jan een

onbekende.

Politieke betrokkenheid

Nergens in de stukken blijkt van enige connectie met extreem rechtse groepen of

partijen. Veel verder dan het zwak-sociale, alcoholistische milieu waarin zij ver-

keren, lijken de daders niet om zich heen te kijken. Met name voor Ruud geldt dat

iedereen die niet `eigen' is, al snel als (zeer) bedreigend wordt ervaren. Mensen die

er opvallend anders uitzien, maar die niettemin dichtbij wonen (van wie sommigen

zelfs ingetrokken zijn bij naaste kennissen en familie), vormen naar zijn gevoel

wellicht een extra bedreiging.

57 Voor zowel Ruud als Heinis het onbekend of het vonnis conform de eis vande ovj was.
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4.2 Vernieling

4.2.1 Algemeen

54

Afgezien van de zojuist besproken figuren die onder meer vernielingen op hun

geweten hebben, zijn er nog negen andere vernielers. Er zijn twee groepjes van drie

daders bij, en drie individuele daders. De gemiddelde leeftijd van de negen ver-

nielers bedraagt 24 jaar; hun leeftijd varieert van 19 tot 30 jaar. Zeven van de negen

waren tijdens het plegen van het delict onder invloed van alcohol. Vier van de negen

personen hadden een baan; drie van hen woonden nog bij hun ouders. Onder de

vernielers zijn zes recidivisten; een van hen werd in de afgelopen vijf jaar zevenmaal

eerder vervolgd, een ander viermaal en de overigen één keer eerder.

Het ene groepje van drie bestond uit aangeschoten jongemannen van gemiddeld 24

jaar, die in een café een flipperkast vernielden en met bierglazen gooiden. Dit ging

vergezeld van het roepen van racistische leuzen en - volgens getuigen - het zingen

van racistische liederen. Door de politie worden zij omschreven als 'skinheads,

gekleed in bomberjacks en spijkerbroeken, één bijna kaal, één matje', en één met

lang haar'. Twee van deze drie waren lid van de CP'86; beiden stonden op de kandi-

datenlijst van de CP'86 voor de gemeenteraadsverkiezingen. De derde persoon bleek

te sympathiseren met de CP'86. Beide leden van de CP'86 blijken zich, samen met

twee anderen, eerder in het jaar ook nog schuldig gemaakt te hebben aan het
verspreiden van pamfletten namens de partij.

Het andere groepje vernielers wordt gevormd door drie mannen van rond de 30

jaar. Ook zij waren onder invloed van alcohol, en vernielden de ruit van een woning

en beschadigden twee auto's door met een steen te gooien. Bovendien deden ze

racistische uitlatingen tegenover een groepje Turken. Alle drie pleegden zij in het

verleden al meer dan eens gewelddelicten; in hoeverre deze een racistische context

hadden, is niet bekend. Tegenover de politie geven zij te kennen 'geen leuke opvat-

tingen over buitenlanders' te hebben. Het is niet bekend of ze ook tot een bepaalde

extreem rechtse groep of partij behoorden.

Een jongeman van 24 jaar, die dronken was, gooide een steen door de ruit van een

café en riep daarbij racistische taal naar de portier.

Een andere man gooide de ruit van een moskee in. Zijn zaak staat centraal in de

volgende casusbeschrijving.

4.2.2 Casus B: vernieling moskee

Het betreft een vernieling van een Turkse moskee. De verdachte is een 26-jarige

mari. De informatie uit de processen-verbaal van aangifte en verhoor worden als

uitgangspunt genomen voor de verslaglegging.
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Toedracht

In december 1994 gooit Alex opzettelijk een ruit in van een Turkse moskee. 'Ik weet

nog dat we na een avondje stappen samen langs de aldaar gevestigde moskee op weg

naar huis fietsten. Ik voelde mij dronken toen ik naar huis ging. Omdat ik gedronken

had, was ik baldadig. Ik pakte toen een tafeltje en gooide dit door een ruit van de

moskee.' Alex zegt niet meer te weten hoe hij is aangehouden. Hij is op heterdaad

betrapt door de politie, waarna hij is aangehouden. Tijdens het politieverhoor

bekent Alex het delict gepleegd te hebben. Tijdens het plegen van het delict was

hij in het gezelschap van een andere man, die getuige was van het incident, maar

niet is aangehouden door de politie. Alex realiseert zich dat hij zich schuldig heeft

gemaakt aan het plegen van een vernieling. Verder is hij bereid om de schade aan

de moskee te betalen. De schade bedraagt f500.

Persoonlijke achtergronden

Alex is ongehuwd en werkzaam als vrachtwagenchauffeur. Hij is, voor zover bekend,

niet verslaafd aan alcohol of drugs.

Motieven

In eerste instantie motiveert Alex de vernieling met de opmerking 'omdat het Turken

zijn'. Hij wijt zijn gedrag aan overmatig alcoholgebruik. 'Ik weet niet meer hoeveel

biertjes ik gedronken heb, in ieder geval meer dan twintig.' Alex denkt dat hij de ruit

niet vernield zou hebben als hij nuchter was geweest: 'Wanneer ik niet gedronken

had, was dit niet gebeurd.'

Justitieel verleden en afdoening doorjustitie

Alex is twee keer eerder in contact geweest met justitie; de eerste keer was dit

wegens mishandeling. De zaak is afgedaan door middel van een transactie, waarbij

f400 werd betaald. Op grond van de justitiële documentatie valt niet vast te stellen

in hoeverre de mishandeling een racistische context had. Het tweede contact betrof

een overtreding van artikel 25 van de Wegenverkeerswet, waarvoor Alex door de

kantonrechter werd veroordeeld tot een geldboete van f250 en drie maanden

ontzegging van de rijbevoegdheid. De vernieling van de Turkse moskee is op OM-

niveau afgedaan; de ovj heeft een transactie voorgesteld in de vorm van een geld-

boete (f750), die door de verdachte is betaald.

Politieke betrokkenheid
Over mogelijke connecties met extreem rechtse groepen of partijen bestaan op

grond van het bestudeerde dossier geen aanwijzingen.
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4.3 Brandstichting

4.3.1 Algemeen

Er komen in het justitiebestand twee brandstichtingen voor. Bij de ene zijn twee

daders betrokken, die twee keer een toekomstig azc in brand staken. De andere

brand is gesticht door drie jongens en betreft een herdenkingsmonument voor

oorlogsslachtoffers. Het dekzeil dat hier overheen lag, is in brand gestoken en het

monument zelf is beklad. Beide zaken zullen tot in detail worden beschreven in de

volgende casusbeschrijvingen.

4.3.2 Casus C: brandstichting in toekomstig asielzoekerscentrum

56

In de casus die hier wordt besproken, gaat het om brandstichting in een toekomstig

azc, gepleegd door twee jongemannen van rond de 20 jaar. De informatie over de

toedracht van het incident en de motieven van de daders is voornamelijk gebaseerd

op de processen-verbaal van aangifte en van verhoor. Aan de hand van de bestu-

deerde strafdossiers is informatie verkregen omtrent de persoonlijke achtergronden

en motieven van de daders en de justitiële afdoening van het delict.

Toedracht

In april 1994 stichten twee jongens, genaamd Danny en Oscar, tot tweemaal toe

brand in een toekomstig azc in de, gemeente X in Nederland.58 De eerste keer sticht

Oscar met behulp van twee zelfgemaakte molotovcocktails brand in de kelderruimte

van het gebouw, door deze door een kelderraam naar binnen te gooien, terwijl

Danny op de uitkijk staat.59 Tijdens een kroegentocht voorafgaande aan de brand-

stichting, maken Oscar en Danny zich kwaad over de komst van asielzoekers en de

maatregelen van de burgemeester. `Ik kreeg steeds meer agressie, en ik merkte aan

het gedrag van Oscar dat hij ook agressief werd', aldus Danny. Volgens Danny komt

Oscar vervolgens op het idee om molotovcocktails te maken en ze besluiten samen

om brand te stichten in het azc. De molotovcocktails hebben ze zelf gefabriceerd in

de werkplaats van Danny. De brandstichting wordt vroegtijdig ontdekt door de ter

plekke aanwezige beveiligingsbeambte. Op het moment van ontdekking is de brand

al gedoofd en blijkt de schade beperkt te zijn tot rookschade. Oscar zegt later niet

geweten te hebben dat het gebouw bewaakt werd. Eerst twijfelen ze of ze het wel

zullen doen, maar door de drank worden ze overmoedig. Oscar blijft nog ongeveer

tien seconden bij de brand staan kijken om zich er van te vergewissen dat'de brand

58 Dit perceel - een voormalig bejaardentehuis - is door de gemeente X bij het ministerie van WVC

aangemeld als toekomstig azc. Op het moment van de brandstichtingen werd het pand'niet bewoond;

wel was er permanente bewaking door een beveiligingsbedrijf.

59 Een bierflesje gevuld met benzine en een in de benzine gedrenkte katoenen lap.
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niet te ver uitslaat'. Later gaan ze nog even terug, omdat ze volgens Oscar'stom'

hebben gedaan en constateren ze van een afstand dat het vuur al gedoofd is.

De tweede keer besprenkelt Oscar een houten deur van het azc met olie en steekt die

vervolgens met behulp van een katoenen lap in brand; Danny staat hierbij opnieuw

op de uitkijk. Ook de tweede keer blijft de schade beperkt. Oscar verklaart later

tegenover de politie 'dat het de bedoeling is geweest dat de deur zwartgeblakerd zou

worden om te laten zien dat er weer brand was gesticht'. Het was volgens Oscar niet

de opzet het gehele gebouw in brand te zetten. Oscar is beide keren degene die de

brand veroorzaakt, terwijl Danny op de uitkijk staat. Oscar wordt door de politie
beschouwd als de hoofddader.

Persoonlijke achtergronden

Danny is ten tijde van het plegen van het delict 17 jaar. Hij heeft een technische

bedrijfsopleiding gevolgd en is werkloos.60 Danny blijkt in het verleden het nodige

vrijwilligerswerk te hebben verricht. Hij wordt omschreven als een positief ingestel-

de jongeman, die te allen tijde voor iedereen klaar staat. Het rapport van de jeugd-

reclassering typeert Danny als een makkelijk te beïnvloeden jongen.

Oscar is ten tijde van het delict 21 jaar oud. Hij is werkzaam als matroos bij de

Koninklijke Marine. Verder is hij lid van de reddingsbrigade. Uit een brief van deze

brigade, die gestuurd is naar aanleiding van het incident, wordt Oscar omschreven

als een 'betrouwbaar, ervaren en rustig lid van de reddingsbrigade' en als een 'goede

hulpverlener'. De Stichting Jongerenwerk meldt dat Oscar zich voor de kinderactivi-

teiten inzette, die door de stichting werden georganiseerd. Oscar heeft dit jaar mee-

geholpen aan de organisatie van een timmerdorp, waar ook kinderen van het azc

aan deelnamen.

Motieven van Danny

Tijdens het politieverhoor erkent Danny dat hij zich, na een avond in het café, heeft

laten meeslepen door de 'negatieve tendensen' die toentertijd rond de vestiging van

het azc in de plaats X heersten. Op de avond van het gebeurde is Danny onder in-

vloed van alcohol. 'Ik was aangeschoten en zat tegen dronken aan', aldus Danny.61

Hij is naar eigen zeggen niet verslaafd aan alcohol of drugs. De komst van een azc

in een voormalig bejaardentehuis zet bij Danny kwaad bloed. Tijdens het politie-

verhoor formuleert Danny zijn ongenoegen als volgt. 'Voor 80 bejaarden was het te
klein, terwijl er wel 200 asielzoekers geplaatst konden worden. Mijn oma zit ook in

een bejaardenhuis en moet f3400 betalen. Alles bij elkaar kreeg ik een ongenoegen

en wilde een daad hiertegenover stellen. Tevens heb ik een ongenoegen over de han-

delwijze van de burgemeester. Nu moeten wij betalen voor een bootje voor de deur.

De plaats X is een vissersdorp en dat moet zo blijven. Het was niet de bedoeling om

60 De dader heeft diploma's voor handwerken, lassen en technisch tekenen.

61 Over de hele avond heeft hij ongeveer vijftien glazen bier en zes glazen jenever met sinas gedronken.
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het gebouw plat te branden; het was meer een signaal van agressie. In het dorp en

in de cafés hoor je veel negatieve reacties op de komst van de asielzoekers. Mede

door de negatieve reacties heb ik me laten meeslepen.' Een rapport van de jeugd-

reclassering, dat is opgesteld op verzoek van de kinderbescherming, stelt dat Danny

beïnloed is door de maatschappelijke context voorafgaande aan de brandstichting.

De bevolking van X lijkt vooroordelen te hebben tegen iedereen die niet uit het

dorp'komt; dit betekent dat er ook veel vooroordelen zijn ten aanzien van de buiten-

landers. De komst van het azc wordt door de bevolking als een bedreiging ervaren,

aldus het rapport. In het rapport van de jeugdreclassering komt men uiteindelijk tot

de conclusie dat er geen sprake is van racistische motieven, maar van 'beïnvloeding

van de zogenaamde omgevingscultuur, die sterk gekant was tegen de komst van

een asielzoekerscentrum'. Zelf geeft Danny aan ook beïnvloed te zijn door Oscar;

deze voorzag hem van de gebruikte 'munitie'. Over de tweede brandstichting merkt

Danny op dat, omdat de eerste brandstichting niet het gewenste resultaat had opge-

leverd, Oscar voorstelde om nog een keer brand te gaan stichten. Op die bewuste

avond was Danny een beetje aangeschoten: 'Ik had ongeveer tien à twaalf glazen

bier gedronken.' Danny zegt eigenlijk niet van plan geweest te zijn om aan de

brandstichting mee te doen, maar hij heeft zich laten overhalen door Oscar 'omdat

ik hem als vriend niet in de steek wilde laten'. Danny heeft uiteindelijk spijt van

het gebeurde. 'Kort nadat de brandstichting gebeurd was, dacht ik klootzak, waar

ben je nu mee bezig. Ik heb spijt van mijn daad. De komst van de asielzoekers is

toch maar voor twee jaar. Persoonlijk heb ik niets tegen asielzoekers.' Volgens de

jeugdreclassering is Danny dan ook bereid een eventuele alternatieve straf te

ondergaan in het azc.

Motieven van Oscar

Oscar geeft aan tot zijn daad gekomen te zijn, omdat'in gemeente X op het politieke

terrein verschillende dingen zijn gebeurd, waar ik het niet mee eens was of ben. Er

worden panden afgebroken, die volgens mij een waarde hebben voor het aanzicht

van het dorp. De oude panden worden bewust verwaarloosd om nieuwbouw te

kunnen plegen. De flats die gebouwd worden, zijn alleen bestemd voor mensen met

geld, anderen kunnen lang wachten op een woning. Vanaf 1991 sta ik ingeschreven

voor een woning, ik heb nog nooit iets gehoord van de gemeente.' Op die bewuste

avond komt de verontwaardiging van Oscar en Danny tot uiting in een concrete

daad. 'Het kwam spontaan op dat we iets moesten gaan bekladden of iets dergelijks.

We kwamen op het idee om schade toe te. brengen aan een gebouw van de gemeen-

te, waarbij geen persoonlijke ongelukken mochten gebeuren. Samen kwamen we

op het idee om een bierflesje met daarin benzine of terpentine mee te nemen; die

brandstof had Danny in zijn werkplaats staan. We wilden een gebouw aan de buiten-

kant in brand zetten door de brandstof uit het flesje te gooien en het dan in brand te

steken', aldus Oscar. 'Het was niet de bedoeling een heel gebouw in de fik te steken,

maar alleen kleine schade toe te brengen zodat ze [de gemeente] het konden zien.'

Voorafgaande aan de brandstichting had Oscar een biertje of acht gedronken, maar
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hij beschouwt zichzelf niet als iemand die verslaafd is aan alcohol of drugs. Als

reden voor de tweede brandstichting geeft Oscar aan dat de eerste brandstichting

te weinig aandacht opleverde in de media. 'Ik vond het jammer dat er niets over in

de krant stond, omdat de mensen dan konden lezen dat er bepaalde mensen in X

wonen die het niet eens zijn met de gemeentelijke politiek.' Volgens Oscar besloten

ze beiden nog een keer brand te stichten, waarbij ze hoopten dat het deze keer wel

in de publiciteit zou komen, zodat de problemen meer aandacht zouden krijgen.

Over de asielzoekers merkt Oscar op dat hij daar geen problemen mee heeft. 'Ik

ben geen racist.' Oscar zegt spijt te hebben van het gebeurde. Volgens de Stichting

Jongerenwerk liggen aan Oscars betrokkenheid bij de brandstichting geen 'verwer-

pelijke motieven' ten grondslag, maar is er sprake van 'beïnvloeding van buitenaf.

Oscar heeft spijt van wat is voorgevallen, maar erkent verantwoordelijk te zijn

voor de brandstichtingen, aldus de Stichting Jongerenwerk.

Justitieel verleden en afdoening door justitie

Beide daders zijn nooit eerder in aanraking gekomen met politie of justitie. Danny

wordt door de politierechter veroordeeld tot een taakstraf van 152 uur in het kader

van een bijzondere voorwaarde bij een voorwaardelijke veroordeling. De taakstraf,

bestaande uit een werkproject bij een jongerencentrum, wordt door Danny uit-

gevoerd en voltooid. Het vonnis van de rechter is niet conform de eis van de ovj die

een voorwaardelijke tuchtschoolstraf van drie maanden eiste. Oscar wordt door de

politierechter veroordeeld tot een taakstraf van 160 uur in het kader van het vonnis.

Uit de motivering van de politierechter blijkt dat deze bij het opleggen van de werk-

straf heeft overwogen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie

maanden op te leggen. Oscar voltooit de werkstraf volgens afspraak. Ook in deze

zaak is het vonnis niet conform de eis van de ovj die een onvoorwaardelijke gevange-

nisstraf van vier maanden eiste. Uit beide vonnissen blijkt dat de verdachten primair

zijn veroordeeld op grond van art. 157 Sr. (brandstichting). Juridisch gesproken is er

derhalve geen sprake geweest van racisme.

Politieke betrokkenheid

Uit het relaas van beide daders blijkt dat bestaande onvrede over een aantal politie-

ke beslissingen van de gemeente een rol hebben gespeeld bij de beslissing brand te

stichten in een (toekomstig) azc. Voor eventuele directe banden van de daders met

extreem rechtse groepen of partijen bestaat op grond van de bestudeerde dossiers

geen enkele aanwijzing.

4.3.3 Casus D: brandstichting en bekladding oorlogsmonument

In deze casus gaat het om brandstichting bij en bekladding van een herdenkings-

monument voor oorlogsslachtoffers. De daders zijn drie minderjarige jongens.

Processen-verbaal van bevindingen en verhoor zijn als uitgangspunt voor de verslag-

geving genomen.
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Toedracht

In september 1994 steken drie minderjarige jongens, Peter, Maurits en Ronnie, een

dekzeil van een herdenkingsmonument voor oorlogsslachtoffers in brand. Maurits

verklaart later tegenover de politie dat ze 's middags een videoband gingen halen bij

de videotheek, waarbij ze langs het park kwamen, waarin het monument gesitueerd

was. Toen zij door het park liepen, zagen ze dat er een oranje dekzeil over een monu-

ment lag, met daaronder weer een laag plastic. `Het kwam bij mij spontaan op om

dat plastic in brand te steken. Ik deed dit door mijn aansteker onder het plastic te

houden. Toen het enigszins brandde heb ik samen met Peter nog staan kijken of het

nog steeds brandde. Ik zag dat het smeulde en dat het langs het monument naar

beneden liep, waardoor het monument besmeurd raakte', aldus Maurits. De brand-

stichting vindt plaats één dag voor de officiële onthulling en wordt ontdekt door een

voorbijganger, die de politie in kennis stelt. Deze besluit om de brandstichting niet

voor de onthulling van het monument in de publiciteit te brengen, om die dag `niet

te veel te belasten'.62

Enige dagen later worden op het monument drie hakenkruisen aangetroffen, die

zijn aangebracht met een spuitbus. De politie vermoedt dat er een verband bestaat

tussen de brandstichting en de bekladding, en zegt aanwijzingen te hebben dat het

vermoedelijk om dezelfde daders gaat. De bekladding van het monument, één dag

na de officiële onthulling van het monument, leidt tot verontwaardigde en emotio-

nele reacties onder het publiek. De burgemeester spreekt zijn afschuw uit en stelt

dat hier `mensen met een verwrongen geest aan het werk zijn geweest'.63

Een van de daders, Maurits, meldt zich na enige tijd vrijwillig bij de politie met de

mededeling dat hij de brand heeft aangestoken, maar niets van doen heeft met de

bekladding. De reden voor zijn aangifte is dat hij `geschrokken was van de ontstane

publiciteit'. Ook Peter en Ronnie zijn geschrokken en vertellen, na te zijn aange-

houden, zich tijdens de brandstichting niet gerealiseerd te hebben dat het een

herdenkingsmonument betrof. Tegenover de politie ontkennen Peter, Maurits en

Ronnie iets te maken te hebben met de bekladding met hakenkruisen, al merkt Peter

wel op dat volgens hem Ronnie waarschijnlijk de hakenkruisen heeft geplaatst.

Persoonlijke achtergronden

Alle drie de daders zijn 15 jaar; ze verblijven in een jeugdpsychiatrische kliniek

vanwege gedragsstoornissen.
Peter is in het buitenland geboren (zijn vader is van buitenlandse afkomst); na de

scheiding van zijn ouders is zijn moeder met hem naar Nederland gekomen. Hier

groeide hij op bij zijn moeder en grootmoeder. Wegens hyperactiviteit en psychi-

sche problemen werd Peter al op vroege leeftijd doorverwezen naar de Riagg64. Op

62 Aldus een krantebericht in een regionale krant van 15 september 1994.

63 Een regionale krant, 8 september 1994.

64 Regionale Instelling voor Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg.
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14-jarige leeftijd werd hij opgenomen in een kliniek. Peter is volgens het rapport van

de Raad. voor de kinderbescherming 'een jongen met forse gedragsproblemen'. Hij is

affectief-pedagogisch verwaarloosd en heeft een geringe gewetensontwikkeling. Ver-

der wordt Peter zowel door zijn moeder als door een deskundige gekarakteriseerd

als een gemakkelijk te beïnvloeden jongen. Geadviseerd wordt om bij een eventuele

alternatieve strafafdoening te kijken of deze gerealiseerd kan worden in de jeugd-

kliniek waar hij verblijft. Verder wordt een onderzoek aanbevolen naar de mogelijk-

heden van een ondertoezichtstelling.

Maurits is opgegroeid als oudste van drie kinderen. Hij was een moeilijke baby en

heeft veel moeite met het leggen van sociale contacten. De ouders van Maurits zijn

lid van de kerk van Jezus Christus van de Heiligen der laatste dagen (Mormoonse

kerk). In het rapport van de Raad voor de kinderbescherming wordt Maurits ge-

karakteriseerd als 'een neurotische adolescent'. Als hij kwaad wordt, heeft hij een

onbedwingbare dwang om brand te stichten, wat een gevolg is van zijn neurotische

stoornis, aldus het rapport. In 1993 heeft hij de kerk waar zijn ouders lid van zijn, in

brand gestoken. Vanwege deze brandstichting en de affectief-pedagogische verwaar-

lozing is hij in het begin van 1994 opgenomen in een jeugdpsychiatrische kliniek.

Geadviseerd wordt om zijn pyromane gedrag te behandelen met medicijnen, aan-

gezien de kans op recidive groot is.

Ronnie is opgegroeid in een gezin met twee kinderen, van wie hij de oudste is. Hij is

reeds vanaf zijn geboorte onrustig en wordt gekarakteriseerd als een 'driftkikker'.

Zijn ouders zijn gescheiden toen Ronnie 10 jaar oud was. Vanaf dat moment ging het

slechter met Ronnie. Tijdens een observatieperiode bij een jeugdpsychiater bleek

Ronnie te lijden aan het syndroom van Gilles de la Tourette. Hiervoor wordt hij

behandeld met medicijnen. Verder bleek bij de opname in de jeugdpsychiatrische

kliniek dat Ronnie licht verstandelijk gehandicapt is. In deze kliniek verblijft Ronnie

ten tijde van het incident nog steeds. Zijn moeder karakteriseert Ronnie als een

fantast, die veel leugens en fantasieverhalen vertelt. Ze vermoedt daarom dat hij

ook de bekladding van het monument heeft verzonnen. Ook de psychiater is deze

mening toegedaan, aangezien Ronnie wel vaker zegt dingen gedaan te hebben,

waarvan achteraf blijkt dat hij ze niet gedaan heeft. Ronnie is volgens de psychiater

een makkelijk beïnvloedbare jongen, die graag fantasie- en blufverhalen vertelt.

Motieven van Peter
Peter geeft tijdens het politieverhoor te kennen dat hij voorafgaande aan de brand-

stichting zelf een 'fascistisch' clubje heeft opgericht met de naam `Rechts Extremis-

tisch Rebellen Legioen'. Behalve hijzelf zijn ook Maurits en Ronnie lid van dit clubje.

Het clubje bestaat uit zeven personen; Peter beschouwt zichzelf als de leider. Het

clubje heeft volgens hem slechts drie à vier weken bestaan. Als clubteken hanteer-

den ze een pentogram (vijfster). 'We wilden een naam die erop zou duiden dat men

met een volwassen groepering te maken zou hebben', aldus Peter. Namens het

clubje werden brieven aan de politie gestuurd met `fascistische' teksten, waarbij

de jongens zorgvuldig te werk gingen. 'We typten de brieven zodat de politie ons
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handschrift niet zou herkennen, we pakten de brieven vast met plastic zakjes en de

enveloppen werden dichtgeplakt met water uit de kraan omdat we bang waren dat

ze wel eens speekselanalyse zouden kunnen doen.' In de brieven werd gezegd dat

'we steeds iets ergers zouden doen' en dat'de politie een puntje terug kon winnen

door onze naam in de krant te zetten'. Doel van de brieven was, aldus Peter, dat de

naam van onze club bekend zou worden. 'Ik heb zelf een paar keer naar het journaal

gekeken of misschien de naam van onze club op de televisie zou komen'. Peter

erkent de brandstichting en de activiteiten van het 'Rechts Extremistisch Rebellen

Legioen' te hebben gepleegd, 'niet om mensen te krenken, maar alleen om zelf

bekend te worden'. Peter beschouwt zichzelf als medeplichtig aan het strafbare

feit en geeft aan hier de consequenties van te willen dragen.

Motieven van Maurits

Over de brandstichting merkt Maurits op dat hij het niet gedaan heeft met de

bedoeling om mensen te kwetsen of het monument moedwillig te vernielen. 'Ik

dacht door het plastic aan te steken dat het verder wel mee zou vallen', aldus

Maurits. Toen ze langs het dekzeil liepen, heeft hij dit met zijn aansteker in brand

gestoken, waarna de zaak uit de hand is gelopen. Maurits geeft zelf aan iets met vuur

te hebben: 'Ik vind het gewoon mooi.' Tot voor kort had hij minimaal eenmaal per

week de behoefte om een fikkie te stoken. De bekladding van het monument wordt

door hem ontkend. Tijdens het politieverhoor geeft Maurits toe dat hij namens het

'Rechts Extremistisch Rebellen Legioen' brieven heeft getypt; volgens hem heeft

Peter deze brieven overgetypt en er opmerkingen over 'Adolf Hitler' en de naam

'Tweede Fi hrer' aan toegevoegd om de brieven 'volwassener' te laten blijken. Zelf

heeft hij wat foto's van de Tweede Wereldoorlog in een van de brieven gestopt. In

een andere brief heeft hij een geluidsbandje met metal muziek gestopt. De brieven

werden bezorgd bij de politie. Maurits omschrijft het doel van het clubje in eerste

instantie als 'woutje pesten'.65

Motieven van Ronnie

Ronnie geeft tijdens het politieverhoor te kennen niets van doen te hebben met de

'brandstichting en de bekladding. Wel erkent hij lid te zijn geweest van het 'Rechts

Extremistisch Rebellen Legioen'.

Justitieel verleden en afdoening door justitie

De drie jongens zijn nooit eerder met politie of justitie in contact geweest. De brand-

stichting en de bekladding zijn door de ovj afgedaan. Peter en Maurits hebben alle

twee een taakstraf gekregen van respectievelijk 20 en 25 uur in het kader van een

voorwaardelijk sepot. Ronnie is niet verder vervolgd wegens gebrek aan voldoende

bewijs.

65 Het woord 'wout' is dialect voor politie-agent.
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Politieke betrokkenheid

Met betrekking tot eventuele fascistische denkbeelden van Peter merkt zijn moeder

op dat Peter een gemakkelijk beïnvloedbare jongen is. Volgens haar was Peter in de

kliniek bevriend met een jongen die fascistische denkbeelden had. Ze heeft wel eens

een brief gevonden, waarbij ze schrok van de inhoud. Uit het relaas van Peter zelf

blijkt dat hij vroeger gepest is door Turken, toen ze in een buurt woonden waar 90%

van de bewoners van Turkse afkomst was. In die periode kreeg hij naar eigen zeggen

'grove en negatieve gedachten die steeds verder uitgroeiden'. Op jonge leeftijd

begon hij veel te lezen en naar de televisie te kijken over de Tweede Wereldoorlog,

nazisme en alles wat met Duitsland te maken had. Hij beschouwde zichzelf in die

periode als een fan van Adolf Hitler. Nu denkt hij niet meer negatief over Turken en

heeft hij spijt van het gebeurde; hij beseft dat hij door de brandstichting veel men-

sen gekwetst heeft. Ook ziet hij nu in dat zijn fascistische denkbeelden fout waren.

Uit het relaas van Peter valt op te maken dat er geen sprake is van beïnvloeding

vanuit bestaande extreem rechtse groepen of organisaties, maar dat het'fascistische

clubje' met de naam 'Rechts Extremistisch Rebellen Legioen' ontsproten is aan zijn

eigen brein.

4.4 Mishandeling

4.4.1 Algemeen

Buiten de vier in paragraaf 4.1.2 besproken daders die onder meer mishandeling op

hun geweten hadden, zijn er nog zes andere mishandelaars. Een 33-jarige taxichauf-

feur (zonder strafblad) zou tijdens een rit zijn geprovoceerd door een allochtone

klant. Dit bracht hem ertoe, de klant te mishandelen en hem racistische opmer-

kingen toe te voegen. De vijf overige daders zijn betrokken bij een groepsdelict. Zij

mishandelden een Turkse man op de kermis. Hierbij werd tevens de Hitlergroet

gebracht, en werden racistische opmerkingen gemaakt. Aan deze zaak wordt nu
een casusbeschrijving gewijd.

4.4.2 Casus E: mishandeling, Hitlergroet en racistische taal

De verdachten zijn vijf Nederlanders, die in leeftijd variëren van 16 tot 21 jaar.

Volgens het slachtoffer waren het skinheads; een politieman echter beschrijft twee

van de verdachten als 'een ongeschoren knaap met een staart' en 'een blonde kort-

harige figuur'. Het slachtoffer is een 22-jarige Turk. Voor het reconstrueren van de

toedracht is gebruikgemaakt van de getuigenverklaringen van twee bij de gebeurte-

nissen betrokken jongens (14 en 16 jaar), maar vooral van de processen-verbaal van

verhoor van de vijf verdachten. In mindere mate is ook gebruikgemaakt van het

proces-verbaal van aangifte door het slachtoffer en van een mutatie op grond van

eigen waarneming, gemaakt door een politieman. Doordat de diverse verklaringen

elkaar op verschillende punten tegenspreken, is het niet mogelijk om een exacte
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beschrijving te geven van hetgeen zich die avond heeft afgespeeld. Er kan slechts

worden weergegeven, hoe het ongeveer gegaan moet zijn.

64

Toedracht

Begin augustus is er kermis in het dorp. In het buurthuis, dat grenst aan het kermis-

terrein, wordt 's avonds laat nog menig biertje getapt. Een bankje op de kop van de

kermis dient als verzamelpunt van een groep Nederlandse jongens. Ook deze avond

is het weer redelijk druk: rond middernacht bevinden zich op en rond het bankje

een stuk of tien jongens. Onder de aanwezigen bevinden zich Youri, Wim, Dick en

Richard. Op een gegeven moment komt er uit de richting van het buurthuis een

donkere jongen aanlopen. Hij schreeuwt en heeft een glas bier in zijn hand. Hij

loopt behoorlijk te zwalken. Bij de kop van jut blijft hij staan. Hij mengt zich onder

de groep Nederlanders en begint met ze te praten. Hij gaat zelfs bij hen op het

bankje zitten, vertelt dat het gezellig was in het buurthuis en dat hij dronken is.

Inderdaad is hij behoorlijk aangeschoten. De jongens vragen waar hij woont en

waar hij vandaan komt. Na enige aarzeling zegt de jongen dat hij woont in de wijk

X en dat zijn ouders uit Turkije komen. Iemand vraagt hem of hij op de CD stemt,

en hij antwoordt bevestigend. Dan brengt, volgens sommigen, de hele groep de

Hitlergroet (anderen ontkennen dit). De Turk steekt zijn middelvinger op en roept

iets van `stomme Hollanders'. Hij zegt dit herhaaldelijk en gooit daarbij zijn glas

kapot op de grond. Iemand roept dat hij op moet rotten naar X, of naar zijn eigen

land. Na een minuut of vijf staat de Turkse jongen op en loopt weg. Even later gaat

Youri richting buurthuis, om een Seven-up te bestellen. Buiten bij het buurthuis

ontmoet hij een bekende, met wie hij aan de praat raakt.

Inmiddels is ook Wim naar het buurthuis gegaan en hij ontmoet daar Harry. Wim

voelt zich behoorlijk opgefokt door hetgeen de Turk allemaal gezegd heeft. Harry

vertelt dat ook hij zich die avond heeft gestoord aan het gedrag van de Turkse

jongen. Harry had het idee dat de jongen problemen liep te zoeken. Hij botste expres

tegen mensen op en vertoonde bijdehand gedrag, zo van: `Wat moet je nou.' Op een

gegeven moment was hij ook tegen Harry aangelopen; deze had toen een gebaar

gemaakt had van 'kom maar op'. De Turk was hier echter niet op ingegaan, maar

in de richting van het bankje gelopen.

Even later gaan Wim en Harry samen het kermisterrein op, en zien de Turkse jongen

lopen. Harry zegt tegen Wim: 'Daar gaat-ie.' Ze lopen achter hem aan en Wim geeft

hem een schop, Harry een klap. De jongen blijft staan en Harry geeft hem nog een

knietje. Ondertussen komen Youri en een paar anderen op het geschreeuw af. Voor

de oliebollenkraam zien ze de Turkse jongen op de grond liggen. Ook Youri geeft

het slachtoffer een trap. De hele groep jongelui verzamelt zich eromheen, en velen

brengen de Hitlergroet. Het zijn vooral jonge jongens die dit doen. Zij roepen boven-

dien `Heil Hitler'. Dan komt er een meisje aanrennen dat begint te gillen van `Wat

doen jullie nou? Hou op!' Harry en Wim maken zich uit de voeten; zij gaan terug

naar het buurthuis. Youri keert terug naar de kennis met wie hij zojuist heeft staan

praten, en neemt nog een slokje 7-up. De Turkse jongen weet overeind te komen,
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pakt zijn fiets en loopt ermee weg. Dick, Richard en nog een derde jongen hebben

een vermoeden van de route die hij zal nemen. Zij gaan naar een nabijgelegen straat

en wachten hem met z'n drieën op. Als hij eraan komt, brengen ze (opnieuw) de

Hitlergroet. De Turk ziet hen staan en roept: 'Eén tegen één', waarop Richard zegt:

'Kom maar op.' De jongen durft dit kennelijk niet aan, draait zich om en fietst weg.

Hij gaat echter nog niet naar huis, want even later is hij weer in het buurthuis en

bestelt nog een biertje. Ook Harry en Wim zijn daar, maar zij spreken hem nu niet

meer aan. Om een uur of half twee 's nachts verlaat de Turkse jongen het buurthuis.

Richard is inmiddels bij zijn vriend Michiel langs gegaan en loopt net met hem naar

buiten, als de Turk voorbij komt. Deze heeft of pakt een steen in zijn hand en vraagt:

'Hebben jullie ruzie met mij gehad?' Hij komt de oprijlaan van het huis op, maar

Michiel pakt een stuk hout en jaagt hem weg. De Turkse jongen verdwijnt richting X.

Richard en Michiel gaan nog tot ongeveer half drie naar het buurthuis; de Turkse

jongen zien zij niet meer terug. Deze begeeft zich de volgende middag naar het

politiebureau om aangifte te doen van mishandeling. Kort daarna komt hij terug op

het bureau om te melden dat hij op de kermis een stel van zijn belagers heeft zien

lopen. Samen met een politieman gaat hij naar de kermis, waar van een aantal

figuren de namen worden genoteerd. Volgens de politieman betreft het 'behoorlijk

agressieve lui'. Uiteindelijk worden vijf personen aangehouden.

Persoonlijke achtergronden

Over de persoonlijke en sociale achtergronden van de daders is slechts summiere

informatie beschikbaar. Youri is 16 jaar, zit een dag per week op een streekschool

en werkt de rest van de tijd in een installatiebedrijf. Wim is 21 jaar en van beroep

brood- en banketbakker. Hij is ongehuwd en woont bij zijn ouders. Harry is 18 jaar,

van beroep vorkheftruckchauffeur. Hij woont nog bij zijn ouders. Dick is 17 jaar en

woont bij zijn moeder. Zijn ouders zijn gescheiden. Dick volgt een 'oriënterende'

opleiding op een naburig college. Richard is 16 jaar en woont net als Dick bij zijn

moeder. Hij volgt een dagopleiding voorbereidend beroepsonderwijs.

Motieven

Youri verklaart tegenover de politie dat hij met de trap die hij de Turkse jongen

gaf, niet de bedoeling heeft gehad hem pijn te doen. Hij deed het slechts 'om zijn

woorden kracht bij te zetten'. Hij vond dat de Turkse jongen irritant was, en weet

zeker dat hij hem geen letsel heeft toegebracht. Youri zegt dat hij niet veel drank

op had. Voordat hij de seven-up bestelde zou hij ongeveer drie biertjes hebben

genuttigd.

Ook Wim geeft toe dat hij de Turkse jongen een schop heeft gegeven. Hij heeft er

spijt van. Hij had die avond gedronken, een biertje of zeven à acht; hij was een beet-

je aangeschoten. Weliswaar bekent Wim dat hij de jongen een schop heeft gegeven,

maar aan het uiten van racistische taal en dergelijke zegt hij beslist niet te hebben

meegedaan. Ook zegt hij geen Hitlergroet te hebben gebracht. Hij zegt zich verre te

houden van discriminatie of andere racistische opmerkingen of daden.
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Harry verklaart dat hij de Turkse jongen enkel en alleen heeft geslagen, omdat hij

vond dat deze bijdehand liep te doen.

Dick deed aan de mishandeling zelf niet mee. Hij erkent dat hij de Hitlergroet heeft

gebracht. Hij zegt te weten dat het brengen van deze groet een beledigend gebaar is.

`Het komt erop neer dat we die groet brachten omdat het een Turkse man betrof. Als

het een Nederlander was geweest, hadden we dat niet gedaan.'

Richard ontkent dat hij tegenover de Turk de Hitlergroet heeft gebracht. Wel geeft

hij toe dat hij in zijn vriendengroep regelmatig de Hitlergroet brengt. `Het is bij ons

de gewoonte dat er in onze groep een Hitlergroet wordt gebracht. Dat is er zo'n

beetje ingeslopen.'

Justitieel verleden en afdoening door justitie

Youri is één keer eerder met justitie in aanraking geweest. Hij was toen 15 jaar en

het betrof het onklaar maken van een gegevensbestand. Hij kwam er vanaf met een

mondelinge waarschuwing. Deze keer wordt hij beschuldigd van mishandeling. Ook

nu wordt zijn zaak geseponeerd, maar wel krijgt Youri een proeftijd van een jaar.

Ook Wim is één keer eerder met justitie in contact geweest; hij was toen 20 jaar. Het

betrof een verkeersdelict, waarvoor hij een boete (transactie) van f500 kreeg. Deze

keer wordt hij vervolgd wegens openlijke geweldpleging en wordt de zaak afgedaan

met een transactie van f 250.

Harry werd, toen hij 17 was, vervolgd wegens gekwalificeerde diefstal. Hij kreeg hier-

voor een boete (transactie) vanf 198. Deze keer wordt hij, net als Wim, vervolgd

wegens openlijke geweldpleging en wordt de zaak afgedaan met een transactie van

ƒ250.

Dick is eerder in contact met justitie gekomen op 12-jarige leeftijd wegens diefstal,

verduistering en heling. De zaak werd geseponeerd. Deze keer wordt hij beschuldigd

van eenvoudige belediging. Ook nu krijgt hij een sepot; echter wel met een proeftijd

van een jaar.

Voor Richard is het de allereerste keer dat hij met justitie in aanraking komt. Hij

wordt beschuldigd van openlijke geweldpleging, maar zijn zaak wordt geseponeerd;

hij krijgt geen proeftijd.

Het is opmerkelijk dat alle vijf de strafzaken zijn afgedaan op het niveau van het OM.

Uit de justitiële documentatie is op geen enkele manier af te leiden dat bij deze

zaken mogelijk racistische motieven in het spel zijn geweest. Discriminatie-artikelen

komen er niet aan te pas.

Politieke betrokkenheid

Hoewel het slachtoffer van de mishandeling een Turk was, is niet zonder meer duide-

lijk of hier gesproken kan worden van een racistisch delict. Dader Wim distantieert

zich nadrukkelijk van discriminatie of racisme. Het brengen van de Hitlergroet

daarentegen is op zichzelf al aan te merken als een racistisch gebaar, en Dick geeft

toe dat hij de groet niet gebracht zou hebben als het slachtoffer een Nederlander

was geweest. Er zijn geen concrete aanwijzingen dat de daders (mogelijk skinheads)
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connecties onderhouden met extreem rechtse groepen of partijen. Dit neemt niet

weg dat een of meer van hen lid zouden kunnen zijn van dan wel sympathiseren met

een dergelijke groep of partij.

4.5 Bekladding

4.5.1 Algemeen

De leeftijd van de elf kladders varieert van 14 tot 22 jaar; de gemiddelde leeftijd is

19 jaar. De meeste daders zitten nog op school en wonen bij hun ouders. Voor zover

bekend zijn zes van de elf jongens de afgelopen vijf jaar eerder vervolgd. Er zijn drie

individuele verdachten bij, twee tweetallen en een groepje van vier.

Een jongen van 14 jaar schreef met viltstift op een lantaarnpaal: 'Jan Maat is onze

glorie.' Een jongen van 17, die gestoord zou zijn, schreef discriminerende teksten

op een grafische school. Een 22-jarige jongeman die een tunnel bekladde, verklaart

tegenover de politie dat hij 'tegen zwarten' is.

Twee jongens van 15 en17 jaar bekladden in hun woonbuurt een schutting, keuken-

ruiten en diverse muren. De 17-jarige jongen komt uit eigen beweging naar het poli-

tiebureau; hij kan geen motief geven. Zijn mededader, een jongen met een tehuis-

verleden, zegt dat hij door de ander op het idee is gebracht om te gaan kladden.
Twee jonge jongens, 14 en 15 jaar oud, maakten zich schuldig aan het bekladden van

enkele graven op een algemene begraafplaats. Zij vertellen dat ze geïnspireerd waren

door het feit dat een andere bekladding van grafmonumenten de nodige publiciteit

teweeg had gebracht; door hetzelfde te doen meenden ook zij in de krant te kunnen

komen.
Eén kladder is lid van de CD; hij maakte deel uit van een groep van vier jongeman-

nen van ongeveer 20 jaar, die een muur bekladden bij een viaduct. Deze casus wordt

nu nader uitgewerkt.

4.5.2 Casus F. bekladding van een viaduct

De (beperkte) informatie over deze casus is voornamelijk geput uit verhoren van de

politie; van één verdachte (Chris) was een reclasseringsrapport uit 1992 beschikbaar.

Toedracht
Op een avond in maart zoeken Chris, Edwin, Iwan en Albert elkaar op, ergens in het

dorp waar zij wonen. Ze drinken vrij veel bier en roken wat weed. Op een gegeven

moment oppert Chris om racistische leuzen te gaan taggen.66 Hij kan zelf wel voor

een spuitbus zorgen. Het is ongeveer drie uur 's nachts als de vier jongens aan-

komen bij een viaduct met een betonnen muur. Terwijl Iwan en Albert op de uitkijk

66 Deze Engelse term wordt in graffitikringen gebruikt voor het achterlaten van een 'handtekening'.
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staan, spuiten de twee anderen een aantal hakenkruisen op de muur. Ook de teksten

'Vol is vol', 'White Power' en een of meer andere teksten worden op de muur gespo-

ten. Ze worden op heterdaad betrapt door de politie.

Persoonlijke achtergronden

Chris is 20 jaar en woont nog bij zijn ouders thuis. Zijn vader is (dat wil zeggen in

1992) gemeenteraadslid voor Groen Links. Na de lagere school ging Chris eerst een
jaar naar de agrarische school; dit bleek een verkeerde keuze. Vervolgens bezocht hij

een lagere technische school (lts), maar kwam daar in contact met'slechte vriend-

jes'. Hij verliet de lts en ging naar een streekschool voor een opleiding in de bouw.

Ook deze opleiding is door Chris voortijdig afgebroken. Ten slotte volgde hij een
opleiding tot monteur, en behaalde hiervoor het diploma. Ten tijde van het delict

heeft hij werk als hulpmonteur. Volgens hemzelf is hij nergens aan verslaafd. Chris

dreigt door zijn ouders het huis uitgezet te worden; volgens de politie lijkt hij af te

glijden naar een crimineel bestaan en pleegt hij regelmatig diefstallen.

Ook Edwin is 20 jaar. Hoe hij woont en of hij werkt is niet bekend. Volgens Chris is

Edwin een echte 'nazifreak', die wel vaker racistische geintjes uithaalt. Zo heeft hij

de gewoonte om altijd hakenkruisen en SS-tekens op bierviltjes te tekenen. Voor de

grap 'vertaalt' hij de achternaam van Chris wel eens in het Duits, en in die trant ver-

bastert hij wel eens vaker een naam. Ook heeft hij Chris verteld dat hij lid geworden

is van de CD, en dat hij van die partij een aanplakbiljet voor op zijn raam heeft
ontvangen.

Iwan is 21 jaar, woont bij zijn zus in huis en volgt een opleiding. Af en toe gebruikt

hij softdrugs en ook wel eens harddrugs. Hij stond bij deze bekladding alleen maar

op de uitkijk; soms echter gaat hij er wel eens samen met Edwin op uit, en dan

hanteert hij ook zelfde spuitbus.

Albert is 20 jaar en over hem is niet veel meer bekend dan dat hij ongehuwd is en

een opleiding volgt.

Motieven

Over de motieven van deze daders is niets bekend.

Justitieel verleden en afdoening doorjustitie

Chris pleegt het delict in de proeftijd van een vorig strafbaar feit. Zijn eerste veroor-

deling (wegens diefstal) dateert uit 1990; hij was toen 16 jaar. Sindsdien is hij nog

vier keer vervolgd wegens diefstal, en één keer wegens rijden onder invloed. In de

maand voorafgaand aan de bekladding heeft hij zich schuldig gemaakt aan verduis-

tering; beide zaken worden ter berechting gevoegd. Wat de eis van de ovj is, is on-

bekend. Chris wordt door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 100

uur (met aftrek van 20 uur in verband met de tijd doorgebracht in voorlopige hechte-

nis), in combinatie met een voorwaardelijke vrijheidsstraf van drie maanden; de

proeftijd is twee jaar. In het kader van een bijzondere voorwaarde moet hij deel-

nemen aan een leerproject genaamd 'Dader in beeld'. De spuitbus wordt verbeurd
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verklaard. De misdrijven waarvoor hij wordt veroordeeld, zijn geweldpleging (artikel

141 Sr.), eenvoudige en gekwalificeerde diefstal (artikelen 310 respectievelijk 311

Sr.), verduistering en verduistering uit dienstbetrekking (artikelen 321 respectieve-

lijk 322 Sr.). In het vonnis is geen spoor van verwijzing naar een racistische achter-

grond te vinden.

Edwin is twee keer eerder vervolgd. Toen hij 15 was wegens diefstal (transactie) en

toen hij 18 was wegens geweldpleging (vrijspraak). In verband met de bekladding

eist de ovj een onvoorwaardelijke boete van f 1000 plus een voorwaardelijke gevan-

genisstraf van vier weken. De ovj baseert zich op artikel 137d Sr. De politierechter

veroordeelt Edwin op grond van datzelfde artikel en legt een onvoorwaardelijke

boete van f750 op, te voldoen in vijf maandelijkse termijnen. De voorwaardelijke

vrijheidsstraf wordt achterwege gelaten.

Iwan is eerder in 1994 een keer vervolgd wegens rijden onder invloed. De zaak werd

afgedaan door middel van een transactie. De eis en het vonnis in de zaak van de

spuitbus zijn exact hetzelfde als bij Edwin.

Albert is één keer eerder in aanraking met justitie geweest. Dit was in 1991, toen hij

17 jaar was. Het betrof een geweldpleging. De zaak werd geseponeerd maar Albert

kreeg wel een schriftelijke waarschuwing van de ovj. Deze keer krijgt Albert dezelfde

straf als Edwin en Iwan.

Politieke betrokkenheid

Alleen van Edwin weten we zeker dat hij lid is van een extreem rechtse politieke

partij. Zelf komt hij uit een 'links' nest. Gezien de manier waarop Chris over Edwins

lidmaatschap van de CD vertelt, lijkt het onwaarschijnlijk dat hij zelf ten tijde van

het delict ook lid van die partij was. Iwan en Albert zijn meer meelopers. In verband

met het opspuiten van 'White Power' noteert de politie dat de vier verdachten

waarschijnlijk geen connecties hebben met deze beweging, die overigens in de

gemeente waarin zij wonen, wel actief is.

4.6 Het verspreiden van pamfletten

4.6.1 Algemeen

Er zijn in verband met het verspreiden van pamfletten en het plakken van posters 22

verdachten vervolgd. Drie van hen zijn (in 1994) twee keer vervolgd en 1 verdachte

drie keer, zodat het hier gaat om 17 personen. Deze personen variëren in leeftijd van

19 tot 80 jaar. Gemiddeld zijn zij 36 jaar. Slechts één persoon is geen lid of sympathi-

sant van de CP'86. De overigen allemaal wel; onder hen bevinden zich verscheidene

leden van het partijbestuur van de CP'86, leden van gemeenteraden en van stads-

deelraden. Vrijwel alle pamfietverspreiders zijn in het verleden al vaker vervolgd,

meestal eveneens wegens het verspreiden van racistische pamfletten. Geen van de

uitgangsdelicten lijkt te zijn gepleegd onder invloed van alcohol of drugs; helemaal

zeker is dit echter niet. In totaal is er sprake van zes incidenten. Er zijn twee daders
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die het delict alleen pleegden. Verder zijn er twee tweetallen, twee groepen van zes

en één groep van vier verdachten.67

Een man van tachtig jaar hing twee pamfletten voor het raam van zijn huis. Hierop

had hij de volgende teksten geschreven. `Tachtigjarige patriot; 5 mei geen bevrij-

dingsdag maar dag van schaamte; voor behoud van onze cultuur stem ik Janmaat,

u ook?'68

Een 31-jarige man, lijsttrekker voor de CP'86, plakte een poster met racistische tekst

op een verkeersbord.

Een van de tweetallen bestaat uit een gewoon CP-lid en een gemeenteraadslid. Eerst-

genoemde - een voetbalsupporter - blijkt tijdens een voetbalwedstrijd benaderd te

zijn door een bestuurslid van de partij dat hem verzocht had mee te helpen met

het verspreiden van posters en pamfletten en hem in contact gebracht had met

het gemeenteraadslid. Via dit gemeenteraadslid is hij vervolgens lid van de partij

geworden.

Bij het andere tweetal is het ditzelfde gemeenteraadslid dat bij een bedrijf in zijn

woonplaats pamfletten uitdeelde. De voorzitter van het partijbestuur - die er zelf

niet bij was - werd door justitie als medeverdachte aangemerkt. Deze zaak komt,

samen met een andere, aan de orde in de onderstaande casusbeschrijving.

Wat het groepje van vier precies deed, is niet bekend.

Eén groep van zes personen bood folders aan op een verkiezingsmarkt.

De andere groep van zes verspreidde folders en plakte posters op de openbare weg.

Over deze groep gaat de nu volgende casusbeschrijving.

4.6.2 Casus G: verspreiden van pamfletten en posters voor de CP'86

Het verspreiden van pamfletten en het plakken van verkiezingsposters op de daar-

voor geëigende plaatsen is in principe toegestaan. Zolang het gaat om propaganda

voor politieke partijen die niet verboden zijn, zijn deze activiteiten volstrekt legaal.

Er is pas sprake van een delict als de verspreide of aangeplakte teksten beledigend

zijn voor een groep mensen wegens hun ras, godsdienst, levensovertuiging en/of

seksuele gerichtheid (zie artikel 137c t/m e Sr.). In de volgende casusbeschrijving

wordt onder meer geïllustreerd hoe nauw het luistert om bepaalde verkiezings-

leuzen onder de noemer van een discriminatie-artikel te brengen. Informatie voor

deze casusbeschrijving is geput uit de diverse processen-verbaal van in totaal zeven

verdachten (politieverhoor, gvo, zitting rechtbank, zitting gerechtshof). De casus

bestaat in feite uit twee incidenten, die op dezelfde dag plaatsvonden en tegelijker-

tijd berecht zijn. Bij de twee incidenten zijn in totaal zeven personen betrokken: één

persoon is verdachte in beide zaken.

67 Eén persoon maakte deel uit van drie van deze groepen, drie personen van twee groepen.

68 Dit is dezelfde man over wie in paragraaf 3.2.4 werd gemeld dat de rechter het feit niet strafbaar achtte.
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Toedracht

In maart 1994 zullen er gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. Met het oog

hierop besluit het partijkader van de CP'86 om op een avond in februari in de hoofd-

stad pamfletten te verspreiden en verkiezingsposters te gaan plakken. Zowel 'promi-

nente' partijleden als enkele sympathisanten nemen aan de actie deel. Vijf van hen

vormen een 'plakploeg'. Omstanders waarschuwen de politie, waarna de vijf op

heterdaad door de politie worden betrapt. Een zesde persoon, lid van het partij-

bestuur, wordt aangehouden wegens het verspreiden van pamfletten. De politie

vermoedt dat de pamfletten en posters mogelijk een racistische inhoud hebben.

Een van de teksten op de posters luidt 'Eigen volk eerst'. Enkele fragmenten uit de

folders luiden: '(...) een multiraciale hutspot, (...) honderdduizenden overbodige

legale en illegale vreemdelingen, (...) onbeheersbare criminaliteit, (...) nog veel meer

onwelkom ongeregeld'. Diezelfde dag verspreidt een ander partijlid bij een bedrijf in

zijn woonplaats hetzelfde foldermateriaal; het betreft een kleine gemeente waar

deze persoon lijsttrekker is voor de partij. Van dit incident wordt aangifte gedaan

door het college van Burgemeester en Wethouders in de betreffende gemeente. Het

college beschouwt degene die in de hoofdstad pamfletten had verspreid, als de

verantwoordelijke figuur ook achter dit incident.

Persoonlijke achtergronden

De in totaal zeven mannen variëren in leeftijd van 29 tot 63 jaar. Over hun persoon-

lijke en sociale achtergronden is heel weinig bekend. Van justitiezijde is hiernaar

ook niet geïnformeerd.

Jan is met 63 jaar de oudste. Henk is 29 jaar. Tegenover de politie verklaart hij dat

hij in de ziektewet zit. Piet is 49 jaar. Erik is 41 jaar. Over hem is bekend dat hij on-

gehuwd is en werkloos socioloog. Teun is 52 jaar. Paul is 38 jaar. Hij is ongehuwd en

leeft van een uitkering. Stijn is 29 jaar. Hij verklaart in april 1995 tegenover de recht-

bank dat hij op dat moment nog werk heeft, maar dat hij vanwege zijn politieke

denkbeelden binnenkort zal worden ontslagen.

Motieven

De motieven van de daders laten zich slechts raden. Door politie noch justitie lijkt

er expliciet naar te zijn gevraagd. Henk zou de posters niet uit racistische motieven

hebben geplakt; hij zou eerst aan de anderen gevraagd hebben of er geen racistische

leuzen op stonden, en vernomen hebben dat het met de vergunning in orde was.

Volgens zijn raadsman heeft Erik zelf niet één biljet geplakt. Hij zou slechts bij de

plakploeg aanwezig zijn geweest als een soort observator vanuit zijn vakgebied, de

sociologie. Paul verklaart tegenover de politie dat hij geen racist is. Stijn verklaart

tegenover de politie: 'U vraagt mij of ik een neonazi ben. Nee, dat ben ik niet.' En

tijdens een verhoor in het kader van het gvo zegt hij: 'Ik heb overigens niets te ver-

klaren. Ik wacht het showproces af.' Verder laat hij vooral weten wat zijn motieven

niet zijn. Ter terechtzitting merkt hij op: 'Het is absoluut niet waar dat wij een

organisatie zijn die als oogmerk heeft het plegen van misdrijven.'



Hoofdstuk 4 72

Justitieel verleden en afdoening door justitie

Jan komt op 46-jarige leeftijd voor het eerst met justitie in aanraking. Het betreft een
diefstal en de zaak werd geseponeerd. Daarna is hij voorafgaand aan het uitgangs-

delict vijf keer eerder vervolgd, telkens wegens discriminatie. In het jaar 1994 komen

daar, inclusief de hier beschreven casus, nog drie discriminatiezaken bij. Daartoe

behoort ook het meewerken aan televisie-uitzendingen van de CP'86 in het kader

van de zendtijd voor politieke partijen. Jan wordt (tegelijk met Stijn) berecht voor

diverse feiten. De eerste zitting heeft plaats op 21 maart 1995; deze wordt geschorst

tot 4 april 1995. Op die datum maakt de advocaat bezwaar tegen het feit dat de

samenstelling van de rechtbank is veranderd, en wordt de zitting opnieuw geschorst,

deze keer tot 13 april. Wederom volgt een schorsing in verband met een wijziging in

de tenlastelegging; inmiddels zijn er nog enkele soortgelijke delicten bijgekomen.

Uiteindelijk wordt op 2 mei vonnis gewezen. De rechter legt, conform de eis van de

ovj, een voorwaardelijke boete op van f 2500 en een voorwaardelijke gevangenisstraf

van 30 dagen. Jan gaat in hoger beroep. Hij wordt gedagvaard om op 27 november

1995 te verschijnen voor het gerechtshof, alwaar de eis van de procureur-generaal

conform het vonnis van de rechtbank is. Op 11 december 1995 besluit het hof

evenwel een zwaardere straf op te leggen 'op grond van de ernst van de feiten en

de omstandigheden waaronder de feiten zijn begaan en gelet op de persoon van

de verdachte'. Jan krijgt een geldboete van f 5000 waarvan f 2500 voorwaardelijk, en

een voorwaardelijke gevangenisstraf van 30 dagen met een proeftijd van twee jaar.

De straf is gegrond op de artikelen 137c, d, een 140 Sr.69

Henk komt voor het eerst met justitie in aanraking in 1992. Hij wordt verdacht van

aanranding, maar de zaak wordt geseponeerd bij gebrek aan bewijs. In 1994 wordt

Henk naast de hier beschreven plakactie bij andere gelegenheden vervolgd wegens

valsheid in geschrifte en wegens vernieling. In de huidige zaak eist de ovj een

onvoorwaardelijke geldboete van f500. Henk ontloopt echter zijn straf, want de

dagvaarding is nietig, 'aangezien deze niet op de bij de wet voorgeschreven wijze

is betekend en de verdachte niet is verschenen'.

Piet is in het Algemeen Documentatieregister een onbekende. Ook tegen hem eist
de ovj een onvoorwaardelijke geldboete van f500. Hij meent dat de term 'Eigenvolk

eerst' valt onder de discriminatiebepalingen van het Wetboek van Strafrecht. De

politierechter echter meent dat de zinspreuk daar in dit geval niet zonder meer

onder valt, aangezien een contextuele verwijzing naar, of samenhang met, uitingen

betreffende ras, godsdienst en/of levensovertuiging ontbreekt. Derhalve acht de

rechter het feit niet wettig en overtuigend bewezen, en wordt de verdachte vrij-

gesproken.

69 Artikel 140 Sr. betreft deelneming aan een rechtspersoon die tot oogmerk heeft het plegen van

misdrijven.
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Erik heeft nog geen strafblad. Ook tegen hem eist de ovj een boete van f500.

Evenals Piet en op grond van dezelfde motivering wordt hij door de politierechter

vrijgesproken.

Teun is een oude bekende bij de Justitiële Documentatiedienst. Hij is 23 keer eerder

met justitie in aanraking gekomen in verband met diverse delicten, onder andere

lokaalvredebreuk, brandstichting, diefstal, heling en mishandeling. Of deze delicten

een racistische achtergrond hadden, is uit de documentatie niet op te maken. Teun

begint zijn criminele carrière op 25-jarige leeftijd, met een verkeersdelict en een

diefstal plus heling. Ook tegen Teun eist de ovj een boete vanf500. Hoewel Teun op

de bewuste avond niet 'feitelijk' geplakt heeft, beschouwt de ovj hem wel als mede-

pleger. Evenals Piet en Erik wordt hij door de politierechter vrijgesproken.

Paul is in 1993 berecht wegens aanranding; de politierechter besloot tot vrijspraak.

In het jaar 1994 wordt hij naast de plakactie in de hoofdstad vervolgd wegens discri-

minatie in een ander arrondissement. Deze keer staat hij terecht tegelijk met zijn

medeplakkers. Ook tegen hem eist de ovj een boete vanf500 en ook hij wordt vrij-

gesproken.

Zo niet Stijn. Hij komt voor het eerst met justitie in aanraking op zijn 15e wegens

vernieling. Sindsdien is hij diverse malen vervolgd wegens discriminatie, waarvan

ook meer dan eens in het jaar 1994. Zoals gezegd, wordt hij tegelijk met Jan berecht,

eveneens voor meer feiten tegelijk, waaronder het meewerken aan de eerder-

genoemde televisieprogramma's. De rechtbank veroordeelt hem tot een boete van

f5000, waarvan f2500 voorwaardelijk, en een voorwaardelijke gevangenisstraf van

30 dagen, conform de eis van de ovj. Het foldermateriaal dient volgens de rechtbank

in beslag te worden genomen. Het verweer van de raadsman dat de dagvaarding

nietig zou zijn, wordt verworpen, evenals het verweer dat er sprake zou zijn van

undue delay. Stijn gaat in hoger beroep. Het hof komt tot dezelfde uitspraak, maar

acht zich niet in staat tot teruggave van de in beslag genomen goederen. Ook meent

het hof de motiveringvoor de straf te moeten verbeteren. Deze verbetering beslaat

anderhalve pagina tekst, voornamelijk gewijd aan het zo zorgvuldig mogelijk defi-

niëren van het begrip rassendiscriminatie. In verband met de op te leggen straf zegt

het hof: 'De inhoud van die folders (...) is jegens in Nederland verblijvende etnische

minderheden kwetsend en beledigend door uitlatingen als multiraciale hutspot (...)

en door hen als groep rechtstreeks in verband te brengen met criminaliteit en

asielbedrog. De omstandigheid dat de teksten zich niet richten tegen een bepaalde

groep maar kennelijk tegen etnische minderheden in het algemeen, doet daaraan

geenszins af.' De straf is gegrond op de artikelen 137c, d, e en 140 Sr.

Politieke betrokkenheid
Jan is lid van het dagelijks bestuur van de partij. Henk zegt dat hij zelf geen lid van

de CP'86 is. Piet is lid van een deelraad; oorspronkelijk namens de CP'86, maar sinds

de partij hem geroyeerd heeft - omdat hij te veel zijn eigen koers vaart - zit hij op

eigen titel in de deelraad. Over zijn banden met de CP'86 zegt Erik: 'Ik ben geen lid
maar hang er zo'n beetje tegenaan'. Teun was lijsttrekker, maar is evenals Piet door
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de partij geroyeerd. Ook hij zit nu op eigen titel in een deelraad. Paul is een actief

CP-lid. Stijn is maakt deel uit van de redactie van het partijblad. Hij woont ten tijde

van het incident in een kleine gemeente, maar uit de dossiers is af te lezen dat hij

enige tijd later zou verhuizen naar een grote stad; zijn woonadres is daar hetzelfde

als dat van een bekende CP'er, die bij de hier besproken casus niet betrokken is.

4.7 Het uiten van racistische taal

4.7.1 Algemeen

74

De 23 daders zijn onder te verdelen in 5 tweetallen en 13 eenlingen. Hun leeftijd

varieert van 16 tot 54 jaar, met een gemiddelde van 30 jaar. Er is één vrouw bij. Van

12 daders wordt vermeld dat zij onder invloed van alcohol verkeerden; wellicht

waren het er meer. Er zijn 3 voetbalsupporters bij, die op verschillende plaatsen en

tijden gearresteerd werden. Voor zover bekend, is er niemand lid van een extreem

rechtse partij. Wel zijn drie daders aan te merken als sympathisant van extreem

rechts. Zeker 16 daders zijn de laatste vijf jaar eerder vervolgd. Niet alle zaken zullen

uitputtend behandd worden, maar er wordt een selectie gemaakt van incidenten

met illustratieve aspecten.70 Twee zaken zullen wèl uitvoerig worden beschreven

(zie de casusbeschrijvingen).

Incidenten met één dader

Van twee marktkooplui is er één van joodse afkomst. Op een dag hoorde de joodse

man zijn collega (een man van 54) zeggen: 'Vanmorgen hoorde ik dat de gasmuntjes

op waren.' De opmerking was bedoeld als 'dolletje', maar kwam bij het slachtoffer

hard aan.

Een andere man (21) staat bekend als racist en sympathiseert met de CP'86. Volgens

de politie is hij lid van een groep extreem rechtse jongeren, die regelmatig een

jongerencentrum onveilig maakte. Twee jaar eerder had hij eens een Somaliër

mishandeld. Deze keer riep hij: 'Sieg Heil'. Hij verklaart tegenover de politie dat

hij dit een 'toelaatbare meningsuiting' vond.

Nog een figuur die bekend staat als racist, riep - toen hij dronken was - op het

station: 'Heil Hitler' en 'Deutschland fiber alles'. De man is in het verleden meer dan

eens vervolgd wegens mishandeling. Volgens de politie is het'een asociale vent'.

Een 39-jarige man, werkzaam in een supermarkt, brengt de Hitlergroet in de richting

van zijn Marokkaanse collega, en zegt dat hij hem wel zou willen vervangen door een

blanke man met blauwe ogen. Deze man staat verder niet als racist bekend.

Een man van 35 drinkt regelmatig te veel en krijgt dan 'een hekel aan buitenlanders'.
Deze keer zwaaide hij met een ijzeren pijp naar Turkse kinderen bij hem in de buurt.

70 Enkele voorbeelden van incidenten waarbij racistische taal werd geuit, zijn in paragraaf 3.2.2 gegeven.
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De volgende dag heeft hij echter spijt, en brengt een taart naar de Turkse familie om
het goed te maken.

Van de drie reeds genoemde voetbalsupporters zijn er twee supporter van FC Den

Haag. Een van hen (20 jaar) riep: `Vuile kankerjoden' en Wij gaan joden in elkaar

slaan, wij gaan joden in elkaar rossen'. Deze jongeman legt aan de politie uit: `Met

joden bedoelen we eigenlijk de Ajax-supporters, niet zozeer het volk.' De ander

(19 jaar), die een man die echt joods bleek te zijn voor `vuile kankerjood' had uit-

gemaakt, zegt: `Ik mag gewoon die Ajaxieden niet' (naar dit incident werd eerder

verwezen in paragraaf 3.2.2). De derde voetbalsupporter is een marine-officier

van 24 jaar die zichzelf rekent tot de `harde kern' van de Feyenoord-supporters.

Hij bracht de Hitlergroet in de richting van een (blanke) politieman die in een

auto zat en riep 'Sieg Heil'.

Incidenten met twee daders

Twee mannen die naast elkaar wonen, steken met oud en nieuw vuurwerk af. Een

joodse vrouw en haar dochter, die daar vlakbij wonen, komen zich beklagen over de

herrie. De twee mannen, die beiden alcohol gedronken hebben, roepen: `Heil Hitler',

en dreigen de vrouwen de hersens in te slaan.

Twee 16-jarige jongens, die eveneens onder invloed van alcohol zijn, brengen de

Hitlergroet bij een azc en roepen `Rot op naar je eigen land'. Volgens een kranten-

bericht zijn het `racistische snotneuzen'. Een van de jongens geeft toe dat hij ooit

aan de kant van de CD stond, maar dat hij door het zien van de film `Schindlers list'

veranderd is. Het zien van deze film vormt een onderdeel van zijn taakstraf. Achteraf

betuigt de jongen spijt, en zegt hij dat de periode dat hij een hekel had aan zwarten,

voorbij is.

Twee jongens van 16 en 18 jaar spuiten in een tram met traangas en doen tevens

racistische uitlatingen; er zijn geen persoonlijke slachtoffers.71 Een van de jongens

verklaart tijdens het politieverhoor: 'Ik heb er niet echt spijt van, ik heb wel wat

tegen buitenlanders.'

Zoals beloofd, zullen twee zaken uitvoeriger worden beschreven. De eerste betreft

twee jongemannen die tijdens de jaarwisseling de Hitlergroet brachten, de tweede

een echtpaar dat gedurende een lange periode racistische uitlatingen deed tegen

een Armeens gezin dat naast hen was komen wonen.

4.7.2 Casus H: racistische taal en Hitlergroet in het bijzijn van de politie

Voor het beschrijven van deze casus zijn de processen-verbaal van bevindingen en

verhoor als uitgangspunt genomen.

71 Dit incident hadden we oorspronkelijk ingedeeld bij de categorie 'diversen', aangezien het gebruik van

een traangaswapen - zonder persoonlijke slachtoffers - moeilijk elders was onder te brengen.



Hoofdstuk 4 76

Toedracht

Tijdens de jaarwisseling houdt de politie een groep jongeren staande wegens

`openlijke geweldpleging tegen goederen'. De jongens steken kerstbomen in brand

en zijn bezig een mobiele bouwkeet te vernielen. Twee politie-agenten vragen naar

de personalia van de jongeren. Twee van hen, Pieter en Joost, beginnen te schelden.

Pieter roept: 'Als wij zwarten waren geweest, hadden jullie niets gedaan. Wij maar

werken en belasting betalen.' Joost roept: 'Ga maar naar de Alexanderbrug, daar

kun je meer verdienen'72, waarop Pieter aanvult: 'Ja, schiet maar een paar zwarten

kapot.' Vervolgens hoort de verbalisant Pieter zeggen dat hij volgend jaar'een zwar-

te kapotschiet' en dat ze hem daarvoor mogen oppakken. De racistische opmerkin-

gen zijn voor iedereen te horen. Bovendien brengen Pieter en Joost de Hitlergroet.

Twee andere jongeren die ook tot de groep behoren, verklaren later tegenover de

politie dat ze hebben gehoord dat Pieter en Joost inderdaad luidkeels racistische

opmerkingen schreeuwden.

Persoonlijke achtergronden

Pieter is ten tijde van het delict 22 jaar oud. Hij is werkzaam als vrachtwagen-

chauffeur. Zijn vader is pensionhouder. Volgens de politie komt hij uit een goed

milieu. Joost is ten tijde van het delict 21 jaar. Hij was voorheen werkzaam bij een

supermarkt en werkt nu bij defensie, de luchtmobiele brigade. Zijn vader is bouw-

vakker. Volgens de politie komt ook hij uit een goed milieu. De politie typeert beide

jongens als 'straalverwend'.

Motieven

Tijdens het verhoor meldt Pieter zich niet schuldig gemaakt te hebben aan discrimi-
natie. Hij zegt: 'Ik kan mij niet herinneren dat ik racistische uitlatingen gedaan heb.

Ik heb geen probleem met zwarten. Ik werk zelfs veel met ze. Ik heb wel een afkeer

van mensen die niet willen werken, terwijl ze wel kunnen werken. Dat heeft met

huidskleur niets te maken. Ik voel mij dus niet schuldig aan discriminatie.'

Joost geeft tijdens het politieverhoor te kennen dat hij zich ervan bewust is dat hij

discriminerende en racistische uitlatingen heeft gedaan. Dat hij opgepakt is door de

politie, vindt hij echter niet terecht. Hij zegt: 'Ik had behoorlijk veel bier gedronken

en werd toen erg kwaad, ik had mijzelf niet meer in de hand.' Er wordt volgens hem

te weinig op de asielzoekers gelet en te veel op jongeren zoals Pieter en hij. Joost

zegt een 'groot ongenoegen' te hebben over de gang van zaken rond de asielzoekers.

Hij licht zijn standpunt als volgt toe. 'Ik heb in een supermarkt gewerkt en ik weet

dat er verscheidene keren door asielzoekers winkeldiefstal wordt gepleegd, waarvoor

ze helemaal geen straf krijgen, terwijl een Nederlander dat wel krijgt. Ook is het

grote aantal asielzoekers dat hiernaartoe komt, mij een doorn in het oog, ze krijgen

een voorkeursbehandeling bij het toewijzen van woningen, hetgeen ik niet terecht

72 Op de Alexanderbrug is een azc gevestigd.
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vind; ik vind dat er door de overheid te veel geld en aandacht is voor asielzoekers,

terwijl er voor de Nederlanders steeds minder kan.' Voor een jeugdsoos is volgens

hem geen geld, maar voor de asielzoekers wel. Hij verklaart ten slotte geen haat te

hebben tegenover andere huidskleuren en geen racist te zijn. `Als een buitenlander

of asielzoeker in nood zou komen, zou ik hem direct helpen', aldus Joost. Hij wijt

zijn denken en handelen aan 'onwetendheid over het asielbeleid'.

Justitieel verleden en afdoening doorjustitie

Pieter is een aantal keren eerder in aanraking geweest met politie en justitie: vier

keer voor diefstal, één keer voor openlijke geweldpleging (bedreiging), één keer

voor het rijden onder invloed, één keer wegens het niet-voldoen aan een bevel of

vordering en één keer voor eenvoudige mishandeling. Pieter wordt deze keer door

de politierechter veroordeeld tot een onvoorwaardelijke geldboete van f750. Het

vonnis heeft betrekking op zowel de openlijke geweldpleging voorafgaande aan het

roepen van de racistische taal als het roepen zelf. In verband met dit laatste beroept

de rechter zich op artikel 137c Sr., het opzettelijk in het openbaar beledigen van een

groep wegens hun ras. Het vonnis van de politierechter is niet conform de eis van de

ovj, die een onvoorwaardelijke boete van f 1000 eiste en een voorwaardelijke boete

van f2000 met een proeftijd van twee jaar.

Joost is eveneens eerder in aanraking geweest met politie en justitie, namelijk twee

keer voor enkelvoudige mishandeling en één keer voor diefstal in vereniging. Hij

krijgt dezelfde straf als Pieter. Bovendien vergoedt hij de schade die is toegebracht

aan de bouwkeet.

Politieke betrokkenheid

Joost meldt tijdens het politieverhoor geen lid of aanhanger te zijn van een rechtse

of racistische organisatie. Hij zegt: `Ik heb er wel eens over gedacht om Centrum-

partij te stemmen, maar zal dat toch niet doen.'

4.7.3 Casus J: racistische taal tegen allochtone buren

Het betreft hier een voorbeeld van een zaak die op het eerste gezicht niet geweld-

dadig lijkt en ook niet als zodanig door de politie is geregistreerd, maar die voor de

slachtoffers blijkbaar aanzienlijke psychische gevolgen heeft gehad. Het gaat hier in

feite niet alleen om het uiten van racistische taal, maar ook om stelselmatig treite-

ren. Processen-verbaal van bevindingen en verhoor zullen als uitgangspunt worden

genomen. Verder baseren we ons op brieven van de woningbouwvereniging, de

advocaat, het maatschappelijk werk, het bureau slachtofferhulp en de ovj.

Toedracht
In een buurt in een middelgrote stad wordt een allochtoon gezin van Armeense

afkomst veelvuldig uitgescholden en gepest door het buurgezin, bestaande uit vader

(Erwin), moeder (Anita) en twee kinderen. De slachtoffers, Mehmet en Selina en hun
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dochtertje, wonen in dit huis vanaf augustus 1993. Van meet af aan botert het al niet

tussen beide gezinnen. De racistische taal gaat gepaard met allerlei pesterijen. Deze

nemen de vorm aan van bijvoorbeeld het gooien met maïs en-het schieten met een

katapult tegen de ramen van de slachtoffers. Verder wordt de auto-antenne af-

gebroken, worden de muren beklad, de ramen besmeurd met viezigheid, en worden

er etensresten en zand in de tuin gegooid. De pesterijen worden zowel door de beide

ouders als door hun kinderen uitgevoerd. Verder is er regelmatig sprake van geluids-

overlast in de vorm van luide housemuziek, en het verrichten van timmerwerkzaam-

heden 's nachts na twaalf uur. Een van de slachtoffers, Mehmet, verhaalt van een

aantal discriminerende voorvallen die in 1994 hebben plaatsgevonden. Als er familie

op bezoek komt, worden er steevast dingen geroepen door Erwin en Anita. Toen de

moeder van Mehmet eens op bezoek kwam, stak Anita haar tong uit en maakte

gebaren met betrekking tot haar hoofddoekje. In de zomer, toen Mehmet in de tuin

bezig was om tegels te leggen, riep Anita: `Vieze Turk, jij moet oprotten, jij hoort hier

niet.' Een paar dagen later organiseren Mehmet en Selina een barbecue voor hun

familie. Als buurman Erwin hier lucht van krijgt, roept hij: `Vieze (...),73 mieter op

met die stank.' Even later komt Erwin de tuin in en begint hij Mehmet, Selina en hun

familie na te praten en te doen alsof hij Turks spreekt. Ook hoort Mehmet Anita

roepen: `Jullie Turken horen hier niet, opdonderen.' Later op de avond spelen Erwin,

Anita en hun kinderen basketbal tegen de schuur van hun huis. Dit veroorzaakte de

nodige geluidsoverlast, die volgens Mehmet heel hinderlijk was. Begin december, als

Mehmet naar zijn werk rijdt met de auto, wordt hij op een rotonde klemgereden

door Erwin en Anita. Zij maken vanuit de auto obscene gebaren met hun middel-

vinger. De reeks van gebeurtenissen heeft aanzienlijke psychische gevolgen voor
Mehmet en Selina en hun dochtertje. Mehmet verklaart er geestelijk dag en nacht

mee bezig te zijn. Hij durft in het weekend niet meer thuis te zijn en schrikt voort-

durend van de telefoon, uit angst dat er iets is voorgevallen. Zijn dochter heeft veel

slaapproblemen. Ze leven momenteel zeer teruggetrokken om escalatie te voor-

komen; het hele gezinsleven wordt door de buren bepaald. Selina denkt dat het

allemaal komt doordat zij buitenlanders zijn. Het bureau slachtofferhulp beaamt

de versie van de slachtoffers en constateert dat Mehmet balanceert op de grens

van overspannenheid. Aangezien op korte termijn geen uitzetting van de buren

te verwachten valt, neemt het vertrouwen van de slachtoffers in de verschillende

instanties af. Volgens het bureau slachtofferhulp vormen de discriminerende

opmerkingen, gebaren en pesterijen de aanleiding voor de problemen, en in het

bijzonder het feit dat Erwin en Anita dit gewoon toegeven en doen alsof ze daartoe

het recht hebben. Omwonenden omschrijven de slachtoffers als een keurig gezin.

Ook de woningbouwvereniging bij monde van de maatschappelijk werkster meldt

dat de slachtoffers keurig nette huurders zijn. Begin augustus 1994 doen Selina en

Mehmet - onafhankelijk van elkaar -voor het eerst aangifte van discriminatie. Eind

73 Waarschijnlijk heeft de verbalisant hier een bepaalde (kracht)term vergeten in te typen.
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december worden ze beiden opnieuw gehoord om een zo volledig mogelijke aangifte

te verkrijgen.74 Uit een buurtonderzoek, ingesteld door de politie, komt naar voren

dat `men het eens is met de discriminatie door Erwin en Anita van de slachtoffers'.

Verder beaamt men dat er vaak geluidsoverlast is als gevolg van het spelen van

housemuziek. Vanuit diverse instanties wordt geprobeerd om het conflict te beslech-

ten; zowel de politie als de woningbouwvereniging proberen met Erwin en Anita te

praten, echter zonder resultaat. Volgens de maatschappelijk werkster is een gewoon

gesprek niet mogelijk: tijdens een bezoek aan de familie zijn Erwin en Anita voort-

durend aan het schelden op het maatschappelijk werk en op de Turkse buren.

Tijdens een tweede gesprek, waarbij de maatschappelijk werkster uit veiligheids-

overwegingen een collega heeft meegenomen, worden Erwin en Anita opnieuw

aangesproken op hun gedrag en wordt hen gezegd dat niet de buren, maar zij zich

dienen aan te passen. Beide gesprekken blijven zonder resultaat. De maatschappe-

lijk werksters constateren dat betrokkenen niet openstaan voor buitenlanders en dat

hun denkwijze niet te veranderen of te beïnvloeden is. Erwin en Anita wijten allerlei

problemen -- werkloosheid, woningnood, drugoverlast - aan de aanwezigheid van

buitenlanders in Nederland. Uiteindelijk wordt er een aangetekende brief door een

advocaat namens de woningbouwvereniging gestuurd, waarin het echtpaar gesom-

meerd wordt om onmiddellijk een einde te maken aan de overlast en ten aanzien

van de slachtoffers geen aanstootgevend gedrag meer te vertonen. In de brief wordt

verder vermeld dat, mochten er opnieuw klachten binnenkomen, de woningbouw-

vereniging een procedure in gang zal zetten om te komen tot ontruiming van de

gehuurde woning.

Persoonlijke achtergronden

Als verdachten worden alleen de ouders aangemerkt. Erwin is 50 jaar, Anita 39.

Erwin heeft een betaalde werkkring. Nadere persoonlijke gegevens zijn niet voor-

handen.

Motieven

Zowel Erwin als Anita weigert een verklaring af te leggen tegenover de politie.

Uit een gesprek van de verbalisant met Erwin en Anita blijkt dat het echtpaar een

geweldige haat tegen buitenlanders koestert. Tijdens dat gesprek ventileert Erwin

zijn ongenoegen als volgt. `Jullie stellen al die buitenlanders boven Nederlanders. Zij

kunnen doen en laten wat ze willen. Zij moeten al dat volk het land uit schoppen,

hoeven ze hier niet met drugs te handelen. Nederland zal pas weer goed zijn als alle

buitenlanders het land uitgeschopt zijn. Ze mogen er mij voor aanstellen dan schiet

ik ze allemaal dood, zowel vrouwen,als kinderen, het maakt mij niet uit.' En zich

74 In augustus hadden Mehmet en Selina geen volledige aangifte gedaan, aangezien zij elkaar niet op de

hoogte stelden van allevoorvallen om, aldus de politie, de gemoederen in de huiselijke kring niet te

laten escaleren.
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richtend tot de verbalisant vervolgt hij: `Jij bent ook aan de beurt, wantje helpt ze

nog ook. De regering doet er ook niets aan, want die is zo corrupt als de pest. Jullie

bekijken het maar met z'n allen.' De verbalisant noteert dat Anita het eens is met

haar man en dat verder praten zinloos is.

80

Justitieel verleden en afdoening door justitie

Erwin is in het verleden eerder veroordeeld op grond van artikel 26 lid 2 van de

Wegenverkeerswet (dronken rijden) tot een geldboete van f600, plus negen maan-

den ontzegging van de rijbevoegdheid. Verder is hij een keer aangehouden op grond

van artikel 285 Sr. (bedreiging); dit leidde tot een sepot wegens gering feit met een

proeftijd van twee jaar. In 1995 is hij aangehouden op grond van artikel 350 Sr.

(vernieling). Anita is, voor zover bekend, nooit eerder in contact geweest met justitie.

Op grond van het ingestuurde proces-verbaal kan volgens de ovj slechts op grond

van de aangifte van Mehmet - ter zake van discriminatie door Anita - het strafbare

feit worden gedestilleerd. Aangezien de verdachten geen verklaring wensen af te

leggen, ontbreekt volgens de ovj het bewijs dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan

discriminatie of belediging. De ovj merkt in dit verband op dat strafvervolging met

het risico op vrijspraak in een dergelijke zaak tot het uiterste dient te worden ver-

meden. De ovj verzoekt de politie begin januari 1995 om nadere informatie over de

precieze tijdstippen van de pleegdata en verklaringen van mogelijke getuigen.

Uiteindelijk besluit hij na inzage in het aanvullende proces-verbaal om de strafzaak

te tegen de twee verdachten te seponeren wegens onvoldoende bewijs om ze te

vervolgen terzake van discriminatie dan wel belediging. De ovj besluit verder om

de afloop van deze strafzaak niet ter kennis te brengen van de verdachten, om even-

tuele escalaties te voorkomen. Volgens hem zou het maatschappelijk ongewenste

gedrag gestimuleerd kunnen worden door een sepotbrief; de ovj verzoekt daarom de

verbalisant de afloop mondeling ter kennis van de slachtoffers te brengen.75

Politieke betrokkenheid

Uit de dossiers blijkt geen directe of indirecte betrokkenheid van de daders bij een

extreem rechtse politieke partij of organisatie. Wel vertoont zowel Erwin als Anita

een duidelijke afkeer van buitenlanders. In zekere zin zou men hun opvattingen

politiek kunnen noemen. Erwin beschouwt de aanwezigheid van buitenlanders als

een bedreiging van de eigen belangen en stelt `de politiek' daarvoor verantwoor-

75 Het besluit van de ovj om geen sepotbrief te sturen lijkt in tegenspraak met het beleid van het minis-

terie om in beginsel aan alle gewezen verdachten een sepotbericht te versturen. Volgens een brief aan

de procureurs-generaal kan het achterwege laten van een sepotbericht nimmer worden beargumen-

teerd door het feit dat er onvoldoende bewijs voorhanden is, terwijl het duidelijk is dat het feit is

begaan. Volgens die brief kan alleen worden afgeweken van de regel een sepotbericht te sturen in een

aantal uitzonderingsgevallen (brief secretaris-generaal d.d. 15 januari 1995). De genoemde reden om

geen sepotbericht te sturen valt niet binnen die uitzonderingsgevallen.
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delijk. Zijn opvattingen lijken echter niet te zijn ingebed in een vastomlijnd politiek-

ideologisch kader.

4.8 Een typologie van daders

Hoewel de hoeveelheid incidenten die in het voorafgaande gepresenteerd is, aan-

zienlijk is te noemen, valt de oogst in die zin tegen dat van lang niet alle daders

duidelijk is geworden welke motieven hen nu precies hebben gebracht tot het

plegen van een racistisch (geweld)delict. Ondanks deze handicap zal niettemin

worden geprobeerd, een aantal `typen' dader van elkaar te onderscheiden. Hierbij

wordt teruggegrepen naar de in paragraaf 1.3 weergegeven indeling van Levin en

McDevitt. Zoals daar te lezen is, maken deze auteurs onderscheid tussen thrill

seeking hate crimes, reactive hate crimes en mission hate crimes. We gaan na of de

ons bekende daders in een van deze categorieën kunnen worden ingedeeld.

4.8.1 Thrill seeking hate crimes

Bij thrill seeking hate crimes zijn de daders vooral uit op de `kick' van het geweld-

dadige gedrag; het zijn sensatiezoekers. Persoonlijke kenmerken van het slachtoffer

zijn niet zozeer van belang; wezenlijk is de groepsidentiteit van het slachtoffer.

Volgens Levin en McDevitt gaat het meestal om jeugdige daders, die afkomstig zijn

uit kansarme milieus. Hun racistische misdrijven hebben vaak een opportunistisch

karakter; ze ontstaan uit toevallige situaties en aanleidingen. Vaak worden de delic-

ten gepleegd in (klein) groepsverband. Dit type hate crime is meestal informeel van

aard, weinig georganiseerd, geïdeologiseerd of gepolitiseerd.

De drie 15-jarige jongens die beschreven worden in casus D, lijken redelijk aan dit

beeld te beantwoorden, hoewel het milieu waaruit zij afkomstig zijn, niet de kwali-

ficatie kansarm lijkt te verdienen. De jongens gingen over tot brandstichting en

bekladding van een herdenkingsmonument, niet zozeer om een politieke boodschap

uit te dragen, als wel om de publieke aandacht op zich te vestigen. Zij lijken daartoe

te hebben gezocht naar een thema waarmee een grote groep mensen te shockeren

was.76 De aanleiding tot de brandstichting was min of meer toevallig: de jongens

liepen, terug uit de videotheek, langs het monument en kwamen toen pas op het

idee om het in brand te steken. Ook de twee jongens van 14 en 15 die graven beklad-

den, deden dat in de eerste plaats omdat ze graag in de krant wilden komen.

De motieven van de drie jongemannen (mogelijk skinheads) die een Turk mishandel-

den op de kermis, zijn niet helemaal duidelijk (zie casus E). Zelf ontkennen zij dat er

racistische motieven in het spel waren. Het is dus wel wat speculatief als we hier

spreken van thrill seeking. De Turkse jongen leek trouwens zelf om moeilijkheden

76 Voor Peter is eenzelfde streven waarschijnlijk de aanleiding geweest tot het oprichten van zijn 'Rechts

Extremistisch Rebellen Legioen'.
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te vragen; en het zou ook nog kunnen zijn dat de mishandeling pas een racistische

lading kreeg, toen omstanders de Hitlergroet brachten. Overigens lijkt ook deze ge-

woonte om de Hitlergroet te brengen, een vorm van sensatie zoeken en een poging

om te shockeren.

Er zijn nog enkele groepjes waarvan men zou denken dat ze thuishoren in de cate-

gorie van de sensatiezoekers. Het gaat om twee groepjes van ieder drie jongeman-

nen (een van deze groepjes bestond uit skinheads), die 's avonds met elkaar gingen

stappen, flink wat dronken en vervolgens tot racistisch geweld overgingen.

Het is verleidelijk om ook (gewelddadige) voetbalsupporters in te delen bij de sen-

satiezoekers. In de drie gevallen die eerder in dit hoofdstuk beschreven werden, ging

het slechts om verbaal geweld; fysiek supportergeweld kwam in ons bestand niet

voor. Bovendien riepen de drie daders weliswaar antisemitische en fascistische

leuzen, maar deze waren veeleer gericht tegen Ajax-supporters, dan dat zij bedoeld

waren om joden te kwetsen. Op zichzelf zou deze vorm van haat wel passen in de

(ruime) definitie van Levin en McDevitt, ware het niet dat er nog andere aspecten

aan het supportersgedrag kleven, die niet geheel overeenstemmen met de typering

van Levin en McDevitt. Zo trekken supporters in de regel juist wèl min of meer

georganiseerd `ten strijde' (zie bijvoorbeeld Buford, 1991). Verder is de aanleiding

bepaald niet toevallig te noemen: men zoekt immers bewust de confrontatie met

vijandige groepen (andere clubs, de politie). Het uitjouwen van zwarte spelers vanaf

de tribunes zal door velen weliswaar hoofdzakelijk bedoeld zijn om de tegenstander

als groep te grieven; dit gebeurt dan echter wel over de hoofden van individuele

zwarte spelers. Kortom: misschien verdient het aanbeveling om gewelddadig

supportersgedrag te bestempelen als een specifieke variant van thrill seeking hate

crimes. Het onderzoek van Schoppen (zie voorwoord) zal hierover meer duidelijk-

heid verschaffen.

4.8.2 Reactive hate crimes

In het geval van reactive hate crimes voelen daders zich (al dan niet om objectieve

redenen) door de minderheidsgroep bedreigd in hun belangen. Zoals in paragraaf

1.3 is beschreven, kan dit zich voordoen indien allochtonen een concurrentie lijken

te vormen bij het zoeken van werk of betaalbare woonruimte. Waargenomen

bedreigingen zijn soms ook immaterieel van aard, bijvoorbeeld als men vindt dat

door de komst van allochtonen het vertrouwde karakter van de eigen woonbuurt

verandert. Het is deze vorm van hate crimes die in dit onderzoek het meest wordt

aangetroffen.
Hoewel de vier daders uit casus A (intimidatie van een Antilliaans echtpaar) zichzelf

misschien niet eens zo bewust waren van hun motieven, lijkt met name Ruud te

hebben gehandeld vanuit een enorme angst voor `indringers'. Zijn familie is hem

heilig, en volgens een voorlichtingsrapport koestert hij een groot wantrouwen jegens

mensen buiten zijn eigen milieu.
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Ook de twee 20-jarige brandstichters, Danny en Oscar, passen in het beeld van de

reactive hate crimes (zie casus C). Wat Danny vooral stak, was het feit dat asiel-

zoekers wel in een voormalig bejaardentehuis mochten, terwijl daar voor de

bejaarden van het dorp, zijn eigen oma zelfs, kennelijk geen plaats was. En Oscar

beklaagde zich over het feit dat hij zelf na jaren wachten nog steeds geen woning

had, terwijl asielzoekers wel meteen aan woonruimte werden geholpen. Kennelijk

gaven beide jongens uitdrukking aan gevoelens die ook in hun omgeving leefden, en

het is voorstelbaar dat hun daden achteraf de goedkeuring kregen van vele dorps-

genoten.77

Een typisch geval van reactive hate crime lijkt ook dat van de twee jongens die met

oud en nieuw tegen de politie begonnen te schelden (casus H). De opmerking die

Pieter maakte, spreekt voor zich: 'Als wij zwarten waren geweest, hadden jullie niets

gedaan. Wij maar werken en belasting betalen.' En Joost verwees de agenten naar

een azc, waar meer te halen zou zijn dan bij hem.

Ook het echtpaar uit casus J wekt sterk de indruk dat het de komst van allochtonen

als bedreigend ervaart. Riep Erwin immers niet: 'Jullie stellen al die buitenlanders

boven Nederlanders. Zij kunnen doen en laten wat ze willen.'

Dan is er nog de man die in dronkenschap op een station fascistische leuzen begon

te roepen. Mogelijk past ook hij in de categorie van de reactive hate crimes. En de

'racistische snotneuzen' die bij een azc de Hitlergroet brachten, horen wellicht

eveneens thuis in deze categorie.

4.8.3 Mission hate crimes: georganiseerd

Bij mission hate crimes is de (gewelddadige) bestrijding van minderheden tot sys-

teem verheven. De bestrijding van de minderheid geldt als 'heilige' missie. Nazi-

Duitsland en voormalig Joegoslavië werden in paragraaf 1.3 genoemd als voorbeel-

den van de meest geïnstitutionaliseerde vorm. De racistische criminaliteit kan

echter ook uitgaan van (legale of illegale) extreem rechtse bewegingen binnen een

democratische samenleving. Hier werd de Ku Klux Klan als voorbeeld gegeven.

De resultaten van ons onderzoek geven aanleiding om te veronderstellen dat er in

Nederland - althans in het jaar 1994 - geen grote extreem rechtse bewegingen of

groeperingen tot stelselmatige geweldpleging zijn overgegaan. Uit hoofdstuk 2 zou

men kunnen afleiden dat er verspreid over het land enkele kleinere 'strijdgroepen'

actief zijn geweest. De stelling echter dat een steeds groter wordend aandeel van het

racistische geweld een extreem rechtse lading krijgt, kan op grond van de in hoofd-

stuk 4 gepresenteerde resultaten niet bevestigd worden. Wanneer de definitie van

mission hate crimes ook wordt toegepast op niet-gewelddadige vormen van racis-

tisch gedrag, dan moet op basis van het onderzoeksmateriaal geconstateerd worden

77 In Duitsland zijner voorbeelden van gewelddadige aanslagen die door veel gewone burgers openlijk

werden ondersteund (Aronowitz, 1996).
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dat de politieke partij CP'86 haar `missie', te weten het bestrijden van bepaalde

minderheden, wel nadrukkelijk heeft trachten uit te dragen. Zij deed dit door in

groepjes van wisselende samenstelling pamfletten te verspreiden en posters op te

hangen, zoals beschreven in casus G.

Voor zover aanhangers van extreem rechtse partijen zich in dronkenschap toch ook

wel eens aan gewelddelicten wagen, zijn die daden vermoedelijk eerder te kwalifi-

ceren als thrill seeking of reactive hate crimes dan als het gehoor geven aan

opdrachten van hogerhand. In dit kader valt bijvoorbeeld te denken aan de drie

jongemannen die een vernieling aanrichtten in een café.

4.8.4 Mission hate crimes: de individuele variant

Levin en McDevitt onderscheiden ook een individuele variant van mission hate

crimes. Zij denken dan aan psychiatrisch gestoorde individuen, die vanuit een

bepaald waansysteem het voeren van een (gewelddadige) campagne tegen een

minderheidsgroep tot levenswerk hebben verheven.

Ook hiervan is een exponent in ons bestand aanwezig, en wel de man die meende

dat er sprake was van een joodse samenzwering. Niet alle daders met psychiatrische

problemen zijn overigens aan te merken als personen die een mission hate crime

begingen. De drie brandstichters bij het herdenkingsmonument bijvoorbeeld zijn

veeleer als sensatiezoekers te typeren.

4.8.5 Discussie

Volgens Levin en McDevitt zijn de plegers van reactive en van mission hate crimes

meestal ouder dan de plegers van thrill seeking hate crimes. Ook in Nederland lijken

de sensatiezoekers betrekkelijk jong te zijn. Of de plegers van gewelddadige mission

hate crimes gemiddeld ouder zijn dan zij, kan voor ons land niet bevestigd worden

omdat dergelijke daders - althans in het onderzoeksbestand - ontbreken; de niet-

gewelddadige zijn het in ieder geval wel. Verder strookt het met de theorie van Levin

en McDevitt dat de slachtoffers van reactive hate crimes meer doelbewust geselec-

teerd zijn dan die van thrill seekers. De thrill seeker lijkt een lichamelijke behoefte te

hebben om toe te kunnen geven aan zijn agressieve neigingen. Waar die neigingen

vandaan komen, weet hij waarschijnlijk zelf niet; hij zoekt hoe dan ook een tegen-

stander om zijn agressie op te kunnen botvieren. Reactive hate crimes lijken vooral

te worden ingegeven door angst (dat men tekort komt) en frustratie (omdat men

meent dat men te kort gekomen is). Wat de (potentiële) plegers van mission hate

crimes beweegt om zich aan te sluiten bij een extreem rechtse beweging of partij en

vervolgens mee te doen met de van daaruit in gang gezette criminaliteit, is uit het

beschikbare onderzoeksmateriaal niet te destilleren.

Bij een beschouwing van de drie verschillende categorieën valt op dat de rol die

alcohol speelt, per categorie nogal verschilt. Zo lijken voetbalsupporters drank te

gebruiken om zichzelf, liefst in groepsverband, `alvast' in een baldadige stemming
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te brengen (Buford, 1991). De categorie die reactive hate crimes pleegt, lijkt zich

redelijk te kunnen beheersen zolang er geen drank in het spel is. Heeft men echter

een slok op, dan verdwijnen de remmingen. Men schreeuwt of mept de frustraties

van zich af, geeft joden of allochtonen van alles de schuld, om.hier soms later weer

spijt van te krijgen. Bij het verspreiden van racistische pamfletten lijkt alcohol geen

rol van betekenis te spelen (hoewel het waarschijnlijk 'gezelliger' is met een biertje

erbij). Nu is dit geen gewelddelict, en zoals ook uit eerder onderzoek naar voren

kwam, is het juist racistisch geweld dat zo vaak door alcoholgebruik wordt vooraf-

gegaan (Bj^rgo en Witte, 1993). Hierbij dient te worden opgemerkt dat ook'gewone'

gewelddelicten vaak onder invloed van alcohol gepleegd worden (Hoogerwerf, 1996).

Dit brengt ons terug bij het gegeven dat zoveel racistische geweldplegers ook

'gewone' geweldplegers blijken te zijn. Het plegen van racistische delicten vormt

voor het gros van de daders slechts een onderdeel van een meeromvattende crimi-

nele carrière. Zelfs diverse pamfietverspreiders zijn in het verleden meer dan eens

voor (niet-racistische) gewelddelicten vervolgd. Het is natuurlijk niet gezegd dat de

motieven om andere delicten te plegen dezelfde zijn geweest als die om racistische

delicten te begaan. Van de sensatiezoekers kan men verwachten dat zij in hun slacht-

offerkeuze niet zo heel secuur zijn. Maar het wekt enige verbazing dat ook plegers

van reactive en mission hate crimes zich regelmatig aan niet-racistische geweld-

delicten hebben schuldig gemaakt. De neiging om conflicten op te lossen door

middel van geweld lijkt bij velen van hen welhaast een persoonlijke eigenschap te

zijn geworden, die ook anderszins tot uiting komt dan alleen door agressief gedrag

jegens allochtonen.

De belangrijkste drijfveren voor het plegen van racistische (geweld) delicten die uit

dit onderzoek naar voren komen, zijn kortweg aan te duiden met drie trefwoorden:

sensatie, frustratie en politieke overtuiging, waarbij de kanttekening dient te worden

gemaakt dat in dit onderzoek de delicten die gepleegd werden uit politieke over-

tuiging, althans onder auspiciën van een politieke partij, niet gewelddadig zijn.

In principe is het denkbaar dat ook combinaties van deze drie trefwoorden van

toepassing zijn op één persoon. Deze kunnen zich - in wisselende samenstelling -

tegelijkertijd manifesteren, maar kunnen elkaar ook opvolgen in de tijd. Zo kan men

zich voorstellen dat een individuele racistische carrière ongeveer langs de volgende

lijn verloopt. Als puber zoekt men het gezelschap van sensatiezoekers, als jong-

volwassene vreest men de 'concurrentie' van vermeende buitenstaanders, als vol-

wassene cultiveert men zijn gevoelens van onvrede en poogt men door een samen-

bundeling van krachten politieke invloed te verwerven. Lang niet alle racisten zullen

aan dit patroon voldoen, hoewel het feit dat zich onder hen tal van meervoudige

recidivisten bevinden, wel vermoedens in die richting oproept. In elk geval lijkt het

aannemelijk dat veel plegers van mission hate crimes eerder in hun leven toch ook

als een van de beide andere dadertypen te kwalificeren zijn geweest.
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In dit laatste hoofdstuk keren we nog éénmaal terug naar de oorspronkelijke onder-

zoeksvragen. Op het merendeel van deze vragen kon in de voorafgaande hoofdstuk-

ken een antwoord worden gegeven. Hier worden de belangrijkste resultaten van het
onderzoek bij elkaar gebracht, en zal tevens een aantal beleidsaanbevelingen

worden gedaan.

5.1 Het nut van (goed) registreren

Het voornaamste oogmerk van het eerste deelonderzoek was, een globaal inzicht

te krijgen in de aard en de omvang van racistische incidenten. De slotsom luidt dat

zich in 1994 in Nederland een toename van racistische incidenten heeft voorgedaan,

ofschoon deze (met uitzondering van bekladdingen) veel minder groot lijkt dan die

in de twee voorafgaande jaren. Bij het formuleren van deze conclusie moeten we

enkele slagen om de arm houden. Doordat namelijk de registratie van racistische

incidenten in diverse opzichten tekortkomingen vertoont, kunnen de daaraan ont-

leende cijfers niet als volkomen betrouwbaar worden aangemerkt. Nauwkeurige en

regelmatige registratie van racistische incidenten - op grond van duidelijke defini-

ties - is gewenst met het oog op toekomstige analyses. Niet alleen wetenschappelijk

onderzoek zal gebaat zijn met een verbeterde registratie; ook directe maatschapp-

elijke en politieke belangen zijn ermee gediend. Immers, voor het ontwikkelen van

een adequaat (preventief) antiracismebeleid is het onontbeerlijk dat de overheid een

duidelijk beeld heeft van wat zich in de samenleving aan racistische incidenten

voordoet. Ook met het oog op een eventueel (repressief) justitieel ingrijpen is het

wenselijk dat BVD, politie, justitie en andere racisme bestrijdende instanties (LBR,

ADB's) ieder vanuit hun eigen taakstelling een goed registratiesysteem opzetten en

bijhouden. Alleen op die manier kunnen zij zichzelf - en elkaar - op de hoogte hou-

den van de actuele ontwikkelingen. Daarvoor is des te meer reden omdat vanuit de

bestrijding gezien er bij racistische en extreem rechtse criminaliteit een grensgebied

bestaat waarop zowel de criminele recherche als de inlichtingendiensten actief

(behoren te) zijn.

Goed registreren zou voor de politie kunnen betekenen dat er in iedere regio

iemand verantwoordelijk wordt gesteld voor het traceren en registreren van

racistische incidenten; traceren niet alleen in het systeem van de basispolitie

maar ook bij de regionale inlichtingendiensten. Dit zou bijvoorbeeld een `discri-

minatiecoárdinator' kunnen zijn, voor het aanwijzen waarvan al eerder gepleit werd

(Bol en Docter-Schamhardt, 1993). In plaats daarvan zou men ook kunnen denken

aan een `discriminatieteam'. Het onderkennen van racistische aspecten is onmoge-

lijk wanneer daarvan niet van meet af aan melding wordt gemaakt in dagrapporten,
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processen-verbaal en dergelijke, en wanneer men er niet op gespitst is bij het

verhoren van verdachten. Om hierin verbetering te laten komen, zou men politie-

mensen (te beginnen in de basisopleiding) duidelijke instructies moeten geven wat

wel en wat niet onder racistisch/discriminatoir dient te worden verstaan, en hoe zij

het moeten vastleggen als daarvan misschien sprake is. 'Mogelijk racistisch motief'

zou wellicht als standaard-item in het BPS-systeem kunnen worden opgenomen.78

Vervolgens zouden de coordinatoren (of de discriminatieteams) kunnen inschatten

of er werkelijk sprake is van een racistische achtergrond. Uit de casusbeschrijvingen

van hoofdstuk 4 is af te leiden dat het heel moeilijk kan zijn om dit goed te doen.

Juist op dit punt echter is grote zorgvuldigheid geboden: met slordige of haastige

inschattingen zou elk registratiesysteem zijn doel voorbijschieten. Het is bovendien

zaak dat de coordinatoren (of de teams) ten aanzien van de begrippen racisme en

discriminatie dezelfde werkdefinities hanteren. Ten slotte kunnen zij ervoor zorgen

dat alle zaken die ook in hun ogen positief scoren, ter kennis worden gebracht van

de discriminatie-officier in het betreffende arrondissement.

Het openbaar ministerie op zijn beurt is verantwoordelijk voor een actief opspo-

ringsbeleid en mag in discriminatiezaken geen afwachtende houding aannemen.

Dit staat letterlijk in de 'Richtlijn Discriminatiezaken' zoals vastgesteld in de

vergadering van procureurs-generaal op 18 augustus 1993 (zie bijlage 4).79 Het

is aan de discriminatie-officier om erop toe te zien dat inderdaad alle relevante

zaken het OM bereiken. Informatie over deze zaken, inclusief die over de verdere

afdoening, zou de discriminatie-officier kunnen bijhouden in een speciaal bestand.
Dat maakt het voor het OM ook stellig gemakkelijker, te voldoen aan de plicht om

jaarlijks het ministerie van justitie te informeren over de aantallen en de wijze van

afdoening van de binnengekomen processen-verbaal inzake discriminatie en

racisme.

5.2 Vervolging als regel

Uit hoofdstuk 2 kwam naar voren, dat in 1994 in meer dan 96% van de racistische

incidenten de daders vrijuit gingen. Ook werden lang niet alle aangehouden ver-

dachten verder vervolgd. Dit lijkt in strijd met hetgeen de Richtlijn Discriminatie-

zaken voorschrijft met betrekking tot het opsporen en vervolgen van racistische

incidenten. Ter illustratie het volgende citaat.

'Van alle aangiften en klachten betreffende discriminatie die bij de politie

binnenkomen moet een proces-verbaal worden opgemaakt. (...) De processen-

verbaal dienen zo spoedig mogelijk naar het Openbaar Ministerie te worden

ingezonden. (...) De politie dient alert te zijn op discriminatoire elementen in

78 In Amsterdam en Rotterdam hanteert de politie iets andere systemen, respectievelijk PSS en Multipol.

In het PSS-systeem is het nu al mogelijk om onder de noemer'maatschappelijk verschijnsel' melding te

maken van een (mogelijk) racistische achtergrond.

79 De richtlijn trad 1 september 1993 in werking.
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voorvallen, ook indien deze door de betrokkenen niet direct als discriminatoir

worden aangemerkt. In voorkomende gevallen moeten discriminatoire elemen-

ten in het dagrapport worden opgenomen. (...) Het Openbaar Ministerie is

verantwoordelijk voor een actief opsporingsbeleid en mag geen afwachtende

houding aannemen in discriminatiezaken. (...) Gelet op de negatieve werking bij

onvoldoende handhaving en de voorbeeldfunctie die van een strafvervolging

uitgaat, dient vervolging regel te zijn.'

Na lezing van de hoofdstukken 3 en 4 wordt duidelijk dat er in de praktijk nog niet

altijd overeenkomstig de richtlijn wordt opgetreden. Bovendien blijkt er sprake te

zijn van enige onevenwichtigheid in de opsporing en de vervolging. Dit kan ten dele

een uitvloeisel zijn van de gebrekkige registratie; daarnaast is zij wellicht ook te

verklaren uit een tekort aan expertise bij politie en OM. Wat verder opvalt, is het naar

verhouding zware accent dat vanuit justitie gelegd lijkt te worden op zaken die een

apert extreem rechtse lading hebben. Met dit 'aanpakken' van extreem rechts lijkt

behalve een strafrechtelijk ook een politiek doel te worden nagestreefd. Deze indruk

wordt versterkt wanneer men ziet dat juist in dit soort zaken nauwelijks aandacht is

voor persoonlijke achtergronden van verdachten.80 Men lijkt bij justitie geneigd te

zijn, zich te concentreren op de plegers van mission hate crimes. De schijnbaar

geringere aandacht die uitgaat naar plegers van andere typen hate crimes kan echter

ook worden verklaard uit het feit dat in veel zaken een racistisch motief moeilijk te

bewijzen is, en dat daarom de verdachten bij voorkeur als 'gewone' delinquenten

worden bejegend. Maar dan nog zou men verwachten dat officieren en rechters in

hun requisitoir respectievelijk vonnis wat vaker verwijzen naar racistische achter-

gronden of motieven.

Dat racistische elementen bij de strafrechtelijke afdoening vaak dreigen te worden

veronachtzaamd, is in de vakliteratuur al enige tijd een punt van aandacht. Er gaan

momenteel stemmen op om racistisch geweld als apart delict in de strafwet op te

nemen. Hiervoor pleit bijvoorbeeld Witte (1994). Janssens (1995) voert tegen dit

voorstel de volgende zes stellingen aan.

1 'Racistisch geweld' is in abstracto niet per se 'erger' dan andere vormen van

geweld.

2 Effectief strafrechtelijk optreden tegen 'racistisch geweld' vereist meer dan alleen

wetgeving.

3 Bewijsproblemen nopen bij een delict als 'racistisch geweld' tot vrijspraak, het-

geen de teleurstelling over de slagvaardigheid van justitie zal vermeerderen.

4 'Racistisch geweld' als strafverzwarende omstandigheid strijdt met de dogmatiek.

[Janssens wil hiermee zeggen dat een drijfveer niet kan worden aangemerkt als

een te objectiveren bijzondere omstandigheid waaronder een delict wordt

begaan.]

80 De motivering 'gelet op de persoon van de verdachte' in het vonnis van het gerechtshof ten aanzien van

een lid van CP'86 wekt dan ook enige verwondering (zie casus G).
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5 `Racistisch geweld' is als vaag begrip onvoldoende voor aparte strafbaarstelling;

bovendien bevat het huidige Wetboek van Strafrecht geen leemte voorzover het
dergelijke gedragingen bevat.

6 De rechter staat in een geval van een delict gepleegd uit `racistische' motieven

niet met lege handen: niets staat in de weg aan het betrekken van racistische

motieven als bijzondere omstandigheid die de op te leggen strafsoort en -maat

mede bepaalt.

De resultaten van ons onderzoek leveren nieuwe argumenten in de discussie rond

de wijze van strafbaarstelling van racistisch geweld, die vooralsnog lijken uit te

vallen in het voordeel van Janssens. Bij diens vijfde stelling past de kanttekening

dat racisme c.q. racistisch gedrag op zichzelf geen vaag begrip hoeft te zijn: dat is

een kwestie van definiëren. Wel is - in het bijzonder uit hoofdstuk 4 - naar voren

gekomen dat het vaak niet is uit te maken in hoeverre in concrete gevallen een

delict inderdaad gepleegd werd vanuit racistische motieven. Het aanmerken van

een racistische intentie als bijzondere omstandigheid (hetgeen dus juridisch niet

hetzelfde is als een - te objectiveren - strafverzwarende omstandigheid) vereist in

de praktijk van de strafrechtspleging dat die racistische intentie ook inderdaad van

meet af aan wordt onderkend en expliciet gemaakt.

5.3 Preventie als doel

Preventie-activiteiten zouden zich moeten richten op elk van de drie onderscheiden

dadercategorieën, maar vooral op de jongste en meest kwetsbare groep: de sensatie-

zoekers. Des te meer is hiertoe aanleiding indien er redenen zijn om aan te nemen

dat door extreem rechtse partijen of groeperingen actief naar aanhang wordt ge-

zocht onder bepaalde groepen jongeren. Weliswaar zijn daarvoor in ons onderzoek

nauwelijks aanwijzingen gevonden: slechts één dader (een pamfletverspreider)

vertelde dat hij tijdens een voetbalwedstrijd benaderd was door een bestuurslid van

de CP'86, en van de geweldplegers had niemand aantoonbare banden met extreem

rechts. Volgens Schoppen (1996) echter wordt zowel door de CD als door de CP'86

wel degelijk aansluiting gezocht bij jongeren in subculturen, vooral onder de

zogeheten gabbers. Een van de redenen om zich juist tot deze jeugdigen te wenden,

is wellicht dat zij gemakkelijk als groep traceerbaar zijn en dat zij zich vaak al

afficheren met symbolen van extreem rechtse partijen of bewegingen. Maar ook is

de suggestie geopperd dat extreem rechtse partijen deze jeugdigen willen gebruiken

als militante voorhoede. Zo handhaven zij zelf een minimum aan respectabiliteit

doordat zij hun legaliteit niet in gevaar brengen, terwijl de apolitieke meelopers het

`vuile werk' opknappen (Van Donselaar, 1993 en 1995). Vanuit het oogpunt van

preventie is het wenselijk dat er tijdig wordt ingespeeld op de behoefte aan spanning

en sensatie bij opgroeiende jongeren, zodat zij zich niet geroepen hoeven te voelen

om in te gaan op toenaderingspogingen door extreem rechtse partijen of groepen.

Hoe dit het best kan gebeuren, zou misschien op verschillende manieren kunnen

worden `uitgeprobeerd' en experimenteel onderzocht. Volgens een onderzoek van
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de Amsterdamse stichting Alexander zijn antiracismeprojecten waarin jongeren

met verschillende culturele achtergronden samen leuke dingen doen (vooral op het

gebied van muziek en sport), het meest effectief (Schouten, 1996). Diverse instanties

en personen kunnen bij de preventieve activiteiten - ook meer in het algemeen -

een rol spelen: (lokale) overheden, scholen, ouders (voor concrete suggesties zie

Schuyt, 1995). Belangrijk is vooral het ontmoedigen van overmatig alcoholgebruik

(en wellicht ook druggebruik) bij feesten, demonstraties, sportwedstrijden en

dergelijke. Soms is misschien zelfs een verbod geïndiceerd.

Maar de preventie-activiteiten zouden zich ook dienen uit te strekken tot de (poten-

tiële) plegers van reactive hate crimes. Hier ligt al evenzeer een taak voor de zojuist

genoemde personen en instanties. Enerzijds dient men uiteraard waar mogelijk de

objectieve redenen tot frustratie weg te nemen, anderzijds ligt er, in het bijzonder

voor ouders en andere opvoeders, een taak om te zorgen dat kinderen vanaf hun

vroegste levensjaren leren om frustraties anders dan via agressief gedrag tot uiting te

brengen (voor suggesties op dit gebied zie Junger-Tas, 1996).

Wanneer aldus op legale manieren kan worden afgerekend met behoeften aan span-

ning en sensatie, wanneer frustraties niet automatisch leiden tot agressief gedrag,

zullen wellicht minder mensen zich aangetrokken voelen tot bewegingen of partijen

die het met geweld bestrijden van minderheden - hetzij openlijk, hetzij heimelijk -

als heilig streven in hun vaandel dragen.



Summary

Racist violence in the Netherlands -

nature and extent, judicial reaction,

offender types

In this study three aspects of `racist violence in the Netherlands' have been

examined. First, an inventory was attempted of both types and number of racist

incidents in the year 1994. Secondly, an analysis was made of police and judicial

reaction on racist incidents. Thirdly, on the basis of police and judicial files

backgrounds and motives of known offenders were scrutinized.

On the basis of material supplied by the Dutch Intelligence Service and the Central

Police Intelligence Division, an overview of 1,228 racist incidents has been

generated. Of these incidents racist graffiti seemed to be the most frequent. Also,

a considerable amount of racist threats were registered. Thirdly, and less frequent

than both graffiti and threats, the distribution of leaflets, pamphlets, books, etcetera

with a racist content were reported to the police.

If we look at incidents of racist violente seperately, we see that 295 incidents were

registered in 1994. Half of these were threats, followed by damage to property and

bomb scares.

Offenders of racist acts are rarely caught by the police. In 1994, 96 percent of

the offenders could not be identified. Offenders who uttered racist remarks in

public were, compared to other offenders, more often caught by the police. In

comparison with previous years, there is a slight increase in the number of racist

incidents.
In order to develop an adequate anti-racism, prevention policy it is indispensable

for the government to have insight in the amount of racist incidents which occur in

society. The authors recommend therefore that the police, the justice department

and the non-governmental anti-racist organizations, each from its own position, set

up an adequate registration system, whereby racist incidents can be monitored. The

prosecution office should urge the police to monitor racist incidents and report their

findings to the public prosecutor.

In order to determine the police and judicial reaction on racist incidents, informa-

tion has been gathered from police and judicial files on cases in which the offenders

have been identified. Of these known offenders all criminal records have been

analyzed. In 105 cases it is known on which level the case was decided on - in

court, by the prosecution office or by the police. According to a prosecution

office guideline, racist incidents should be both investigated and prosecuted. In

practice, due to the lack of practical instructions, this policy does not seem to be

implemented to a substantial degree. Personal factors do not seem to influence
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the decision to prosecute. If an offender has a criminal record, this may influence

the decision to prosecute, but it is not decisive. The racist incident's being

perpetrated by a group, however, seems to guarantee that prosecution will take
place. Furthermore, the police seemed to send cases with an obvious public

character relatively often to the public prosecutor.

The results of this research do not favour the notion of creating a separate offence

of `racist violence' in criminal law, because in most cases it is very difficult to

determine whether an offence can be characterized as such. The authors favour

the notion to characterize a racial context as an extra circumstance which can be

used to determine the type and severity of punishment.

In this study, most attention has been paid to the offenders: what are their

backgrounds and what are their motives to commit racist offences? To answer that

question, police and judicial files of 85 offenders have been analyzed. In interpreting

the results, the typology of Levin and McDevitt has been very useful. These authors

distinguish between three types of `hate crimes': thrill seeking hate crimes, reactive

hate crimes and mission hate crimes. Thrill seeking hate crimes are those in which

the offenders primarily seek the kick of violent behaviour. Reactive hate crimes are

crimes in which the offenders feel threatened in their interests by a minority group.

Mission hate crimes are crimes where the offenders have an explicit ideology, in

which fighting minorities is advocated.

The material showed only two types of hate crimes: thrill seeking hate crimes and

reactive hate crimes. The first type occurred most frequently. Of the third category,

mission hate crimes, no example was found. On the basis of the material there is no

evidence that a growing number of racist violence has a right-wing background.

The role of alcohol differs between the three categories. Thrill seekers seemed to use

alcohol beforehand to get into a yobbish mood. Offenders who commit reactive hate

crimes seem to be able to control their behaviour, when no alcohol is involved. When

under the influence of alcohol, they loose their constraints.

It is remarkable that a lot of offenders who commit racist violence, commit

`ordinary' violent offences as well; committing racist violence seems to be part

of a wider criminal career. According to the authors, prevention activities should

focus on all three categories, but especially at thrill seekers, because they are the

youngest and mostvulnerable group.



Résumé

Les violences racistes aux Pays-Bas -

nature et ampleur, règlement pénal,

types de délinquants

Trois aspects du problème des violences racistes aux Pays-Bas ont fait l'objet d'une
étude approfondie. L'objectif de cette étude était, en premier lieu, de dresser un

tableau de la nature et de l'ampleur des incidents racistes (parmi lesquels les vio-

lences racistes) en 1994 ; en second lieu, de recueillir des données sur le règlement

(par la police et la justice) d'affaires ou des suspects avaient pu être désignés de

manière concrète et, en troisième lieu, d'établir plus particulièrement une typologie

des délinquants.

Un fichier comprenant en tout 1 228 incidents fut constitué sur la base de données

recueillies auprès du Service de la SQreté Nationale (BVD) et du Service central

d'informations criminelles (CRI). En termes de fréquence, ce sont les graffiti racistes

qui occupent la première place parmi les catégories d'incidents distinguées. Ils sont

suivis par un nombre relativement important de menaces tandis que la distribution

de brochures, pamphlets, etc. vient en troisième. Abstraction faite des incidents non

violents, il reste 295 incidents violents, dont presque la moitié sont des menaces. Les

détériorations de biens et les appels anonymes signalant la présence d'une bombe

dans un bátiment occupent respectivement les deuxième et troisième places. 11

ressort des données recueillies que les auteurs de délits racistes furent rarement

dépistés par la police. Les suspects s'en tirèrent impunément dans plus de 96% des

incidents racistes commis en 1994. Si 1'on regarde quelle catégorie d'incidents a

conduit à une arrestation, ii ressort qu'il s'est agi assez souvent de l'expression de

propos racistes. En comparaison avec les deux années précédentes, l'augmentation

du nombre d'incidents racistes s'est ralentie, même si 1'on peut encore parler d'une

augmentation. Afin de pouvoir élaborer une politique de lutte contre le racisme

adéquate, il est indispensable que les pouvoirs publics aient une idée claire de la

nature et de l'ampleur des incidents racistes. C'est pourquoi les auteurs pensent

qu'il est souhaitable que la police, la justice et toutes les autres organisations de

Tutte contre le racisme mettent en place et tiennent à jour un système d'enregistre-

ment satisfaisant et ce, chacune en fonction de sa mission. Le ministère public doit,

quant à lui, veiller d'être mis au courant de toutes les affaires pertinentes par la

police.

Afin d'étudier le comportement de la police et de la justice face aux incidents

racistes, des données sur un plus grand nombre possible de suspects arrétés ont été

recueillies auprès de la police et de la justice. Par ailleurs, les antécédents criminels

de tous les suspects impliqués dans ces incidents ont été établis. L'on sait à quel
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niveau les affaires pénales ont été réglées dans 105 cas au total : 30 affaires ont été

réglées par la police, 31 font été par le ministère public et 44 par le tribunal. En ce

qui concerne le dépistage et la poursuite des incidents racistes, une directive spé-

ciale prescrit que la poursuite doft être la règle. Cependant, les instances répressives

n'agissent pas toujours conformément à cette directive dans la pratique. II semble

en général que la police ne transmet des affaires de racisme au ministère public

qu'en fonction d'un nombre limité de critères. Des facteurs personnels, tels que

1'age du suspect, ne semblent jouer aucun r81e significatif. Le fait d'avoir des antécé-
dents criminels semble contribuer à la transmission des affaires sans présenter pour

autant une `garantie' de poursuite. En revanche, le fait de commettre un délit raciste

en groupe semble offrir cette garantie. Par ailleurs, la police semble assez souvent

transmettre au ministère public les affaires ayant un caractère public.

Les résultats de Létude plaident contre 1'introduction dans le code pénal des vio-

lences racistes en tant que délit en sol, entre autres parce qu'il est souvent difficile

dans des cas concrets de déterminer dans quelle mesure des motifs racistes sont

effectivement à l'origine du délit commis. 11 serait préférable, selon les auteurs de

Létude, de considérer les éventuels motifs racistes comme une circonstance

particulière qui peut contribuer à déterminer le type et la sévérité de la peine.

Cette étude s'est plus particulièrement intéressée aux délinquants. Quels sont leurs

antécédents et leurs motifs ? Pour répondre à cette question, les dossiers de police et

du ministère public de 85 suspects ont été analysés. Cette analyse s'est fondée sur la

typologie des auteurs américains Levin et McDevitt, qui distinguent trois types de

`crimes haineux' : les crimes haineux commis par gout des sensations fortes, les

crimes haineux commis par réaction et les crimes haineux commis en vertu d'une

mission. En ce qui concerne les crimes haineux commis par gout des sensations

fortes, les délinquants sont surtout à la recherche de l'excitation que peut leur

procurer un comportement violent. Les délinquants qui commettent des crimes

haineux par réaction le font parce qu'ils sentent leurs intéréts menacés (pour des

raisons objectives ou non) par une minorité. Enfin, l'idéologie et la politique jouent

un r81e important dans les crimes haineux commis en vertu d'une mission : la lutte

(violente) contre les minorités devient ici systématique. Parmi les dossiers analysés,

1'on a pu trouver des exemples aussi bien de délinquants ayant commis des crimes

haineux par gout des sensations fortes que de délinquants ayant commis des crimes
haineux par réaction. L'absence de délinquants du troisième type indique que la

peur qu'une part toujours croissante des violences racistes soit d'origine politique

(d'extrême-droite) semble pour le moment injustifiée. L'étude montre également

que les crimes haineux commis par réaction sont les plus nombreux.

Une étude des trois différentes catégories de délinquants montre que le r8le de

l'alcool est assez variable selon la catégorie. Les délinquants amateurs de sensations

fortes semblent boire de l'alcool poer parvenir à un état de surexcitation. Les

délinquants qui commentent des crimes haineux par réaction semblent pouvoir

assez bien se contr8ler tant qu'ils n'ont pas consommé d'alcool. En revanche, toutes

leurs inhibitions disparaissent dès qu'ils ont bu.



Résumé

Ce qui est remarquable, eest que l'on voit que nombre d'auteurs de violences

racistes s'avèrent des auteurs de violences `normales'. La commission de délits

racistes ne constitue pour la majorité des délinquants qu'un aspect d'une carrière

criminelle plus étendue.

Les auteurs pensent que les activités préventives devraient être axées sur chacune

des catégories de délinquants distinguées et en particulier sur le groupe le plus

jeune et le plus vulnérable : les délinquants amateurs de sensations fortes.

97



Literatuur

Allochtonen over Nederland(ers)

Resultaten van een onderzoek

Utrecht, Nederlands Centrum Buitenlanders,

1995

Aronowitz, A.

Racistisch geweld in Duitsland en Neder-

land; wat leert de Duitse ervaring?

Justitiële verkenningen, jrg. 22, nr. 3, 1996,

pp. 51-56

Bals, K.

Racisme als leerzaam incident

Amsterdam. Instituut voor Publiek en

Politiek, 1995

BjSrgo, T.
Terrorist violence against immigrants and

refugees in Scandinavië: patterns and

motives. In: T. Bjërgo, R. Witte (red.) Racist

violence in Europe

New York, St. Martin's Press, 1993, pp. 29-45

Bjbrgo, T., R. Witte

Introduction. In: T. Bjbrgo, R. Witte (red.)

Racist violence in Europe

New York, St. Martin's Press, 1993, pp. 1-16

Bol, M.W., BJ.W. Docter-Schamhardt

Politie en openbaar ministerie tegen rassen-

discriminatie; over de naleving van richtlenen

Arnhem, Gouda Quint, 1993

Onderzoek en beleid, nr. 123

Buford, B.

Tussen het tuig

Amsterdam/Leuven, Meulenhoff/Kritak, 1991

Buijs, F.J., J. van Donselaar

Extreem-rechts: aanhang, geweld en

onderzoek

Leiden, Leids Instituut voor Sociaal

Wetenschappelijk Onderzoek (Leswo), 1994

Donselaar, J. van

Racistisch geweld en extreem-rechts

Migrantenstudies, jrg. 9, 1993, nr. 2, pp. 2-15

Donselaar, J. van

De staat paraat? De bestrijding van extreem-

rechts in West-Europa

Amsterdam, Babylon-De Geus, 1995

Donselaar, J. van

Reacties op Racistisch Geweld

Leiden, Leids Instituut voor Sociaal Weten-

schappelijk onderzoek (LISwo), 1996

(ongepubliceerd)

Elias, N., J.L. Scotson

De gevestigden en de buitenstaanders: een

studie van de spanningen en machtsverhou-

dingen tussen twee arbeidersbuurten

Utrecht, Het Spectrum, 1976

Fennema, M.

Grenzen aan het leed. In: K Bais, Racisme

als leerzaam incident

Amsterdam, Instituut voor Publiek en

Politiek, 1995

Graaff, HJ. de

Strafrecht en discriminatie; een brug te ver?

Justitiële verkenningen, jrg. 22, nr. 3, 1996,

pp. 66-76

Heitmeyer, W., J. Minier

Fremdenfeindliche Gewalt junger Menschen.

Biographische Hintergrunde, soziale

Situationskontexte und die Bedeutung

strafrechtlicher Sanktionen

Bonn, Bundesministerium der Justiz, Forum

Verlag Godesberg, 1995

Hoogerwerf, A.

Geweld in Nederland

Assen, Van Gorcum, 1996

Janssens, F.

Zes stellingen tegen racistisch geweld als

apart delict

Proces, 1995, pp. 7-10



Literatuur

Junger-Tas, J.

Jeugd en gezin; preventie vanuit een justitieel
perspectief

Den Haag, Ministerie van Justitie, 1996

Klink, M.

Dealing with Racial Violente - the German

Concept (part 1). Bijdrage aan de AEPC

conference Policing a multi-cultural society,

29 en 30 november en 1 december 1995

Den Haag, Nederland, 1995, pp. 64-75

Levin, J., J. McDevitt

Hate crimes: the rising tide of bigotry and

bloodshed

New York, Plenum Press, 1993

Schoppen, H.

Achtergronden van racistische agressie

door jongeren

Justitiële verkenningen, jrg. 22, nr. 3, 1996,

pp. 26-37

Schouten, R.

Samen leuke dingen doen heeft het meest

effect

0/25, augustus 1996, pp. 44-47

Schuyt, CJ.M.

Kwetsbare jongeren en hun toekomst, -

beleidsadvies gebaseerd op literatuur

verkenning

Rijswijk, Ministerie van VWS, 1995

Willems, H., S. Wi rtz, R. Eckert

Fremdenfeindliche Gewalt: Ene Analyse von

Táterstrukturen und Eskalationsprozessen

Forschungsbericht, Bundesministerium fi r

Frauen und Jugend und der Deutschen

Forschungsgemeinschaft, 1993

Witte, R.
Zeven mythen over racistisch geweld in

Europa

Proces, 1994, pp. 128-130

1 00



Bijlage 1

Samenstelling van de begeleidingscommissie

Voorzitter

prof. dr. F. Bovenkerk

Leden

drs. W.S. Buwalda

mr. H.J. de Graaff

mr. S.S. Lutchman

mr. M.N. Cramwinckel

dr. P.H.A.M. Abels

dr. J.G. van Donselaar

dr. P.H. van der Laan

drs. A. Yenal

Willem Pompe Instituut voor strafrechtswetenschappen,

Rijksuniversiteit Utrecht

dienst Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering (PJR),

Ministerie van Justitie

Arrondissementsparket Amsterdam

Directie Coordinatie Minderhedenbeleid, Ministerie van Binnenlandse

Zaken; vanaf december 1995 vervangen door mw. S. Grando.

Directie Politie, Ministerie van Binnenlandse Zaken

Directie Democratische Rechtsorde, BVD, Ministerie van

Binnenlandse Zaken

LISWO, Rijksuniversiteit Leiden

WODC, Ministerie van Justitie

Landelijk Bureau voor Racismebestrijding (LBR), Utrecht



Bijlage 2

Racisme in Nederland: aanvullende gegevens

voor drie regio's

Amsterdam

Teneinde de omvang van de verschillen tussen de gegevens van de Amsterdamse politie

en die van het basisbestand (afkomstig van BVC/CRI) te illustreren, worden in tabel 1 de

gegevens uit beide bronnen naast elkaar weergegeven.

Rotterdam

In Rotterdam werden extra gegevens verzameld bij het Anti Discriminatie Bureau (RADAR).

Ook deze worden vergeleken met die van het basisbestand (zie tabel 2).

Ondanks de grote discrepanties die binnen de tabellen 1 en 2 zijn waar te nemen, zou

men voorzichtig kunnen concluderen dat in Amsterdam de meer gewelddadige delict-

soorten de overhand hebben gehad, terwijl in Rotterdam naar verhouding veel is geklad

en meer racistische folders zijn verspreid.

Tabel 1: Verdeling van racistische incidenten (1994) naar soort incident In

Amsterdam-Amstelland volgens reglopolitie en BVD/CRI

incident

bekladding

bedreiging

bommelding

confrontatie

vernieling

brandstichting

poging tot brandstichting

poging tot bomaanslag

mishandeling

diversen

racistische/discriminatoire taal enz.

verspreiding van folders enz.

sturen van boeken, brieven

totaal

regiopolitie BVD/CRI

aantal % aantal

25 22,1 7

22 19,5 10

1 0,9 2

1 0,9 0

4 3,5 0

1 0,9 0

1 0,9 1
1 0,9 0

5 4,4 0

2 1,8 0

16 74,2 0

21 18,6 4

13 11,5 0

113 100 24
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Tabel 2: Verdeling van racistische incidenten (1994) naar soort incident in

Rotterdam-Rijnmond volgens RADAR en BVD/CRI

1 04

RADAR BVD/CRI
aantal % aantal %

bekladding 73 46,5 73 57,5

bedreiging 13 8,3 13 10,2

bommelding 0 0,0 0 0,0

confrontatie 1 0,6 0 0,0

vernieling 1 0,6 4 3,2

brandstichting 1 0,6 1 0,8

poging tot brandstichting 1 0,6 0 0,0

poging tot bomaanslag 0 0,0 1 0,8

mishandeling 0 0,0 0 0,0

racistische/discriminatoire taal enz. 7 4,5 2 1,6

verspreiding van folders enz. 56 35,7 32 25,2

sturen van boeken/brieven 5 3,2 0 0,8

diversen 0 0,0 0 0,0

onbekend 1

totaal 157 100 127 100

Gooi- en Vechtstreek

Bij de politie in de regio Gooi- en Vechtstreek konden voor 1994 in totaal 15 incidenten

worden geregistreerd: 4 keer bekladding, 1 keer bedreiging, 1 keer vernieling, 1 keer

uiting van racistische taal en dergelijke, 6 keer verspreiding van folders, pamfletten en

dergelijke, 2 keer zending van boeken of brieven. In het basisbestand waren 2 andere

incidenten opgenomen: 1 bedreiging en 1 verspreiding van folders.
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Racisme in Nederland: aanvullende gegevens uit

de dagbladpers (1994)

Geraadpleegde bronnen: zeventien regionale en zeven landelijke kranten.

De hier genoemde 45 incidenten zijn wel aangetroffen in krantenberichten maar niet in

het materiaal van de BVD of de CRI.

1/1 poging tot brandstichting te Brielle (regio 17)

4/1 brandstichting te Rotterdam (regio 17)

3/2 racistisch taalgebruik te Amsterdam (regio 13)

3/2 bomaanslag te Den Haag (regio 15)

26/2 of 27/2 affiches CP'86 te Arnhem (regio 7)

31/3 bekladding (tekens en leuzen) te Rotterdam/Schiebroek (regio 17)

2/4 mishandeling te Zwolle (regio 4); drie verdachten aangehouden

2/4 leuzen en tekens + 'elektrische stoel' met racistische tekst te Zoetermeer

(regio 15)

6/4 confrontatie Antilliaan en 'vrouw van racist' te Zwolle (regio 4)

614 gooien met stenen naar Antilliaans gezin te Zwolle (regio 4); vier mannen

aangehouden

7/4 doodsteken Marokkaan te Rotterdam (regio 17); zes jongeren hadden het

slachtoffer uitgedaagd; verdachte aangehouden

9/4 dreigbrief aan Antilliaanse familie te Spijkenisse (regio 17)

15/4 of 16/4 neersteken kleurling door twee skinheads te Maastricht (regio 24);
verdachten niet aangehouden

2214 racistische opmerking met betrekking tot allochtoon te Leeuwarden (regio 2)

22/4 bekladding asielzoekerscentrum te IJsselmuiden (regio 4); twee verdachten

aangehouden

26/4 diverse aanvallen op Bosnisch gezin (viermaal stenen door de ruit) te

Monnikendam (regio 11)

24/5 vernieling grafzerk door vijf jongens te 'Oosterbeek (regio 7)

begin juni brandstichting asielzoekerscentrum te Wijk aan Zee (regio 12)

1217 of 1317 racistische leuzen geklad te Reuver (regio 23)

15/7 racistische incidenten op militaire academie te Breda (regio 20)

20/7 vandalen maken hakenkruis in tarweveld te Zierikzee (regio 19)

23/7 racistische leuzen te Utrecht (regio 9)

2/8 asielzoeker doet aangifte van klopjacht te Harmelen (regio 9)

8/8 mishandeling te Oostzaan (regio 11)

11/8 'Veghelaar' (allochtoon) doet aangifte van mishandeling te Veghel (regio 21)

16/8 hakenkruisen op basisschool te Rosmalen (regio 21)

17/8 Turk mishandeld door jongeren te Oostzaan (regio 11)
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20/8 nazi-front eist racistische teksten op te Haarlem (regio 12)

22/8 aanslag op Turkse bakker te Den Haag (regio 15)

6/9 brandstichting in Tilburgs centrum (regio 20)

19/9 brandstichting in Haags islamitisch centrum (regio 15)

20/9 beschieting asielzoekerscentrum te Goes (regio 19)

23/9 skinheads gooien man uit trein (plaats en regio onbekend)

8/10 stickeractie te Zaamslag (regio 19)

13/10 celstraf voor opsteller racistisch pamflet; was gepleegd begin mei 1994 te

Rotterdam (regio 17)

10/11 bedreiging in verband met herdenking Kristallnacht (plaats en regio

onbekend)

15/11 racistische pamfletten in regio Zeeuws-Vlaanderen (regio 19)

18/11 racistische brief te Velsen (regio 12)

19/11 racistisch pamflet verspreid in Alkmaarse wijk (regio 10)

22/11 vernieling school, vermoedelijk te Eindhoven (regio 22)

22/11 racistische poster te Wijk op 't Zand (regio onbekend)

24/11 leuzen op gemeentehuis te Soest (regio 9)

28/11 vernieling asielhuizen te Almere-Haven (regio 25)

29/11 diverse vernielingen op de Uithof te Almere; het betreft een terrein waar

asielzoekerswoningen worden gebouwd (regio 25)

23/12 hakenkruisen op station te Arnemuiden (regio 19)



Bijlage 4

Richtlijn Discriminatiezaken

Vastgesteld in de vergadering van procureurs-generaal d.d. 18-08-93.1

Inwerkingtreding 01-09-93.

Stcrt. 1993, nr. 171.

1 Strafrechtelijke handhaving van de discriminatiebepalingen

Discriminatie kent vele verschijningsvormen. In art. 137c tot en met g en art. 429quater

van het Wetboek van Strafrecht zijn de meest zuivere vormen van discriminatie strafbaar

gesteld, namelijk het in het openbaar beledigen, aanzetten tot haat, discriminatie of

geweld en het bij de uitoefening van ambt, beroep of bedrijf discrimineren van personen

wegens ras, godsdienst, levensovertuiging, geslacht of seksuele gerichtheid. Het gaat in

deze bepalingen om misdrijven en overtredingen tegen de openbare orde.

Daarnaast worden er vele 'gewone' delicten gepleegd, waarbij - doorgaans als motief op

de achtergrond - discriminatoire elementen een belangrijke rol spelen. Al deze gedra-

gingen zijn uitingen van onverdraagzaamheid jegens medemensen die uit maatschappelijk

oogpunt niet getolereerd mogen worden.

In discriminatiezaken dient de strafrechtelijke handhaving, naast een civielrechtelijke en

bestuurlijk preventieve en sanctionerende aanpak, een wezenlijke bijdrage te leveren

aan de markering van de wettelijke en morele norm. Het openbaar ministerie moet een

geloofwaardige en betrouwbare bondgenoot zijn in de strijd tegen de discriminatie.

Hiermee wordt tevens tegemoet gekomen aan de wens van benadeelden en belang-

hebbenden dat recht wordt gedaan.

De omstandigheid dat het aantal zaken dat strafrechtelijk wordt afgedaan relatief gering

is, doet hieraan niet af. Een voorwaarde voor de effectiviteit van de strafrechtelijke hand-

having is, dat volhard wordt in een actieve opstelling van het openbaar ministerie en

de politie. Dit komt de geloofwaardigheid van het beleid ten goede en versterkt het

vertrouwen van burgers daarin.

2 Coordinatie tussen het openbaar ministerie, het bestuur en de politie

- Afstemming van strafrechtelijk en gemeentelijk anti-discriminatiebeleid binnen het

driehoeksoverleg blijft van belang. Zulks met name voor overleg over aansluiting van

preventieve gemeentelijke maatregelen en bestuurlijke sancties op de strafrechtelijke

mogelijkheden. Hierbij kan worden gedacht aan voorkoming en bestrijding van

1 Vervangt richtlijn d.d. 1 juli 1993, Stcrt. 1993, nr. 106.
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geweld tegen homoseksuelen en andere minderheidsgroeperingen, horecadiscrimi-

natie, discriminatie in de woningsector en bij sportevenementen.

- Ten behoeve van de ontwikkeling van een uniform beleid binnen het openbaar

ministerie en de politie is een goede onderlinge afstemming noodzakelijk. Bij

sommige parketten en politiekorpsen zijn thans reeds officieren van justitie c.q.

contactambtenaren belast met een coordinerende taak op dit terrein. Gebleken is

dat een dergelijke structuur zowel de afstemming tussen politie, justitie en bestuur als

het contact met anti-discriminatiebureaus (ADB's) bevordert. Dit komt weer duidelijk

en alert beleid ten goede. Deze initiatieven verdienen derhalve navolging. Handhaving

en verdere uitbouw van deze structuur alsmede regelmatig periodiek overleg met

discriminatiemeldpunten verdienen aanbeveling. .

- Terugkoppeling door het openbaar ministerie naar de politie en ADB's in discriminatie-

zaken zal de betrokkenheid en het vertrouwen ten goede komen.

3 Opsporing en vervolging

Aangifte/klacht

- Bij twijfel over de strafrechtelijke merites van een zaak dient door de politie tijdig

overleg gevoerd te worden met het openbaar ministerie. Dit zal, aanvullend op het

beleidsafstemmend overleg, tevens een uniforme hantering van het begrip

'discriminatie' bevorderen.

- van alle aangiften en klachten betreffende discriminatie die bij de politie binnen-

komen moet een proces-verbaal worden opgemaakt dat aan de coordinerend officier

van justitie wordt toegezonden. Deze zaken dienen onder een AZ nummer te worden

ingeboekt bij het arrondissementsparket.

- De politie dient alert te zijn op discriminatoire elementen in voorvallen, ook indien

deze door de betrokkenen niet direct als discriminatoir worden aangemerkt. In

voorkomende gevallen moeten discriminatoire aspecten in het dagrapport worden

opgenomen. Dat de politie bij conflicten op dit terrein een zeer nuttige en bemidde-

lende rol kan vervullen, is onbetwist. Voorkomen dient echter te worden dat door het

niet herkennen van discriminerende elementen, zaken te lang aan de aandacht van

het openbaar ministerie onttrokken blijven.

- Van belang is de grenszone tussen art. 137c en art. 266 Sr. Wanneer twijfel bestaat

over de openbaarheid als bedoeld in art. 137c Sr., wordt de aangifte mede als klacht

bedoeld in art. 269 Sr., opgenomen (binnen 3 maanden door een officier van justitie

of hulpofficier van justitie).

Klachten over discriminerend politie-optreden

Klachten die doen vermoeden dat een politie-ambtenaar zelf een discriminatoir feit heeft

gepleegd, dienen behandeld te worden overeenkomstig de ministeriële circulaire van 7

januari 1969, verlengd bij circulaire van 21 september 1990, nr. 290 08/90. Thans zijn

dergelijke feiten, in ambt begaan, mede in art. 137g en 429quater van het Wetboek van
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Strafrecht strafbaar gesteld. Dit heeft als consequentie dat naast of in plaats van een

disciplinaire ook een strafrechtelijke afdoening mogelijk is.

1 09

Stimuleren van een actief opsporingsbeleid

Het openbaar ministerie is verantwoordelijk voor een actief opsporingsbeleid en mag geen

afwachtende houding aannemen in discriminatiezaken. Wanneer de officier van justitie

op andere wijze dan door middel van een aangifte kennis neemt van een overtreding van

de art. 137c tot en met g of art. 429quater Sr., zal hij aan de hand van maatschappelijke

belangen en de omstandigheden van het geval moeten afwegen of een strafrechtelijk

onderzoek geïndiceerd is. Dit zal met name feiten betreffen, die de openbare orde raken
en waarbij niet direct een benadeelde kan worden aangewezen. Men denke aan voor

minderheden bedreigende situaties en discriminerende uitingen rondom sportevenemen-

ten en andere manifestaties.

Vervolging

Gelet op de negatieve werking bij onvoldoende handhaving en de voorbeeldfunctie die

van een strafvervolging uitgaat, dient vervolging regel te zijn.

Indien niet tot vervolging wordt overgegaan (beleidssepot of transactie) verdient het

aanbeveling dat er een gesprek plaatsvindt met de verdachte maar in elk geval met de

aangevers/benadeelden, waarbij zij op de hoogte worden gesteld van de motivering van

de beslissing. De aangevers/benadeelden worden tevens gewezen op de mogelijkheid van

beklag ex art. 12 lid 1 Sv. voor een rechtstreeks belanghebbende.

In geval van voorwaardelijk sepot of transactie dient in daarvoor in aanmerking komende

gevallen tevens de voorwaarde te worden gesteld van schadevergoeding aan de be-

nadeelde. Deze benadering past in het algemene streven naar verbetering van de

belangenbehartiging van het slachtoffer / de benadeelde.

Doorlooptijden

In het belang van de normmarkering, maar ook in het belang van het slachtoffer / de

benadeelde dient bijzondere aandacht besteed te worden aan de behandelingsduur in

de fase van de opsporing en vervolging.

Slach tofferbejegening

Het slachtofferbeleid, zoals vastgesteld bij circulaire van 19-11-1986 (Stcrt. 1987, 64) is

van toepassing. Deze circulaire is inhoudelijk nog steeds van de toepassing totdat in een

nieuwe richtlijn op dit punt is voorzien.

Uitgangspunten voor de strafmaat

Op basis van de ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan met de vervolging van

overtredingen van de art. 137c e.v. en 429quater Sr., zijn enkele uitgangspunten voor

een requireerbeleid geformuleerd.
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Met behulp van de hierna onder 4 bedoelde rapportage aan de Staten-Generaal zal

regelmatig bezien kunnen worden of deze uitgangspunten na verloop van tijd bijstelling

behoeven.

De uitgangspunten voor de te eisen straf bij overtreding van de art. 137c e.v. en 429quater
Sr. zijn:

1 Algemeen:

onvoorwaardelijke geldboete:

- bij natuurlijke personen: niet minder dan f500,-;

- bij rechtspersonen: niet minder dan f750,- áƒ1000,-;

2 Strafverhogende factoren:

- recidive van discriminatiezaken gedurende de laatste 5 jaar;

- meer ten laste gelegde overtredingen van discriminatiebepalingen;

- georganiseerd optreden;

- propagandistisch optreden;

- discriminerende bedoelingen.

Per strafverhogende factor dient de (totale) geldboete te worden verhoogd, dan wel een

combinatie met een voorwaardelijke vrijheidsstraf te worden gevorderd. Bij recidive en bij

meer factoren verdient een onvoorwaardelijke vrijheidsstraf overweging.

3 Discriminatie rond sportevenementen:

Naast een geldboete zal in dit soort zaken veelal een korte (gedeeltelijk) voorwaardelijke

vrijheidsstraf moeten worden gevorderd, teneinde de veroordeelde bij wege van een

bijzondere voorwaarde te kunnen verplichten gedurende een aantal (uit)wedstrijden van

zijn club zich tijdens de pauze te melden bij de politie in zijn woonplaats en hem aldus het

bijwonen van die wedstrijden onmogelijk te maken. Het onder 1 en 2 gestelde laat deze

praktijk onverlet.

Discriminatoire omstandigheden

In gevallen van commune delicten, zoals van art. 141 en art. 266 Sr., dient een discrimi-

natoire achtergrond in het requisitoir te worden meegenomen en als strafverzwarende

omstandigheid in de eis te worden betrokken.

De Drank- en Horecawet

De Drank- en Horecawet en het daarop stoelende Besluit eisen zedelijk gedrag (artikel 31

Drank-en Horecawet jo. artikel 4, lid 2 onder cjuncto lid la van genoemd besluit) bieden

de mogelijkheid om de horecavergunning in te trekken, wanneer de vergunninghouder

binnen een periode van vijf jaar twee maat onherroepelijk is veroordeeld tot een geld-

boete vanaf ƒl 001,- terzake van overtreding van artikel 429quater Sr.2 In voorkomende

2 Overigens heeft de minister van Justitie in zijn brief van 20 januari 1992 aan de Tweede Kamer meegedeeld

voornemens te zijn te doen onderzoeken of en in hoeverre deze huidige regeling in de Drank- en Horecawet

en het daarop gebaseerde Besluit eisen zedelijk gedrag met het oog op een effectieve rechtshandhaving

aanpassing behoeft.
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gevallen dient met deze mogelijkheid rekening te worden gehouden bij de eis ter terecht-

zitting. Tevens dienen over de toepassing van genoemd besluit met het bestuur afspraken

te worden gemaakt.

4 Rapportage aan de Staten-Generaal

Sinds 1 november 1981 wordt het ministerie van Justitie geïnformeerd door de arron-

dissementsparketten over de aantallen en de wijze van afdoening van de bij het openbaar

ministerie binnengekomen processen-verbaal inzake discriminatie. Met de uitbreiding van

de discriminatiebepalingen heeft deze rapportage aan betekenis gewonnen en zal dan

ook gehandhaafd blijven. In afwijking van de praktijk tot nu toe, dienen thans ook

rapporten en klachten die onder een AZ nummer worden ingeschreven, in de rapportage

betrokken te worden. De aangeleverde cijfers zullen, zoals gebruikelijk gepubliceerd

worden als bijlage bij de Justitiebegroting en daarbij aan de Tweede Kamer voorgelegd

worden. De periode waarover gerapporteerd wordt loopt telkens van 1 januari tot en met

31 december van hetzelfde jaar.

In de rapportage dienen de volgende gegevens te worden opgenomen:

1 Vermelding van het parketnummer/AZ nummer, de overtreden strafbepaling, de vorm

van discriminatie en een korte omschrijving van het feit naar aanleiding waarvan

proces-verbaal/rapport is opgemaakt.

2 Beslissing van het openbaar ministerie (vervolging, transactie of sepot; beide laatste

beslissingen voorzien van een motivering).

3 Eis ter terechtzitting.

4 Inhoud en datum van een eventueel vonnis.

5 Het verloop van de behandeling in hoger beroep en in cassatie.



Sinds 1991 verschenen rapporten in de reeks

Onderzoek en beleid

1992 126

116 Schadebemiddelingsproject Middelburg

T. van Hecke, J. Wemmers 127

117 Preventiestrategieën in de praktijk; een

meta-evaluatie van criminaliteitspreventie-

projecten

W. Polder, F.J.C. van Vlaardingen

118 Moeilijk plaatsbare jongeren; en onderzoek

naar plaatsingen en pogingen tot plaatsing

in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd

van 12 tot 17 jaar

P.H. van der Laan, C. Verwers, AA.M. Essers

119 Ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit en

de justitiële jeugdbescherming: periode

1980-1990

J. Junger-Tas, M. Krvissink P.H. van der Laan

120 Politie, partners en milieu; woorden en daden

EA.I.M. van den Berg, A Hahn, m.m.v.

R.F. Kouwenberg, W. Waelen

121 Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen

Ed. Leuw, M. Brouwers

1993

122 Veel voorkomende criminaliteit op de

Nederlandse Antillen

J.M Nelen, J.J.A Essers

123 Politie en openbaar ministerie tegen rassen-

discriminatie, ver de naleving van richtlijnen

M. W. Bol B.J.W. Docter-Schamhardt

124 Prestige, professie en wanhoop; een onder-

zoek onder gedetineerde overvallers

G.J. Kroese, RHJ.M. Stadng

125 Motieven voor naturalisatie; waarom vreem-

delingen uit diverse minderheidgroepen wel

of niet kiezen voor naturalisatie

RF.A van den Bedem

Prestatieverschillen tussen arrondissements-

parketten

W. Polder G. Paulides

De tbs met aanwijzing; de toepassing van

en professionele oordelen over een straf-

rechtelijke maatregel

Ed. Leuw

128 Alternatieven voor de vrijheidsstraf; lessen uit

het buitenland

J. Junger- Tas

1994

129 Heenzendingen

M.M. Kommer

130 Appels en peren; een onderzoek naar de

recidive van dienstverleners en kort-

gestraften

E.C. Spaans

131 Delinquentie, sociale controle en life events ;

eerste resultaten van een longi-

tudinaal onderzoek

C.J.C. Rutenfran. G.J. Terlouw

132 Rechtsverzorging en wetenschap; een plaats-

bepaling van het WODC bij het afscheid van

J. Junger-Tas

M.M.J. Aalbeits, J.C.J. Boutellier, H.G. van de

Bunt (red.)

133 Het openbaar ministerie en grote fraude-

zaken

J.M. Ne%n, M. Boone, M.D. van

Goudoever-Herbschleb

134 De civiele procedure bij de kantonrechter;

evaluatie van een vernieuwing

A. Kl#n, C. Coz#n, G. Paufides

135 Toelating en opvang van ama's

R.F.A van den Bedem, HAG. de Valk

S. 0. Tan



Sinds 1991 verschenen rapporten In de reeks Onderzoek en beleid 114

136 Een partner van verre: de cijfers

SJJ h , M d d R FAKD

1996

. . oor . van e un er4 . vanc

den Bedem, J.C. van den Brink 149 Gezinsvoogden aan het werk; de uitvoering

137 Stoppen of verplaatsen? Een literatuur-

onderzoek over gelegenheidsbeperkende

preventie en verplaatsing van criminaliteit

R.B.P. Hesselíng

van de ondertoezichtstelling in 1993

N.M. Mertens

150 De deconcentratie van D&J; wijzigingen in de

organisatie van het Nederlandse gevan-

138 Criminaliteit en strafrechtelijke reactie;

ontwikkelingen en samenhangen

J.G.C. Kester, J. Junger- Tas

geniswezen

B.S.J. Watina, M. Brouwers

151 De toegevoegde kwaliteit; een ex ante

evaluatie van de we kin in h i fg vanr sc r j -

1995 voorwaarden in de Wet op de rechtsbijstand

S L A KK G P. van eeuwen, . ijn, . aulides

139 Grenzen aan hereniging; de regels met

betrekking tot het bestaansmiddelen-

vereiste per september 1993

R.FA. van den Bedem, J.C. van den Brink F-J.

Verhagen

152 Grote strafrechtelijke milieu-onderzoeken

EAJ.M. van den Berg, RIJ. Eshuis

153 Dwangopname onder de Krankzinnigenwet

S .M. Hoekstra, Ed. Leuw

154 Binnentredende gerechtsdeurwaarders;

140 Gedragsbenvloeding door strafrechtelijk

ingrijpen; een literatuurstudie

het machtigingsvereiste in de praktijk

EM. Th. Beenakkers, A. V. Guérin

M. W. Bol 155 Tappen in Nederland

141 Recidive na ontslag uit tbs Z Rune, RF. Kouwenberg, M.P. Keizer

Ed. Leuw 156 Het vermogen te ontnemen; wetsevaluatie -

142 Inbraak in bedrijven; daders, aangiftes, en

slachtoffers onderzocht

M. Kruissinlt EG. Wiersma

fase 2

J.M. Nelen, V. Sabee, m.m.v. R.F. Kouwenberg,

R Aidala

143 Hoger beroep en de integratie; onderzoek naar

strafzaken, civiele zaken en de unus in appel

C. van derWerff m.m.v. B.J.W. Docter-

Schamhardt

157 Taakstraffen voor minderjarigen; toepassing

en uitvoering opnieuw belicht

LW. Blees, M. Brouwers

158 Tweejaar MOT; een evaluatie van de

144 Werken of zitten; de toepassing van werk- uitvoering van de Wet melding ongebrui-

straffen en korte vrijheidsstraffen in 1992 kelijke transacties

E.C. Spaans G.J. Tellouw, U. Aron

145 Cashba; een intensief dagprogramma voor

jeugdige en jongvolwassen delinquenten

AA M. Essers, P. van der Laan, P.N. van der

V

159 Een veld in beeld; een beschrijving van het

werk in de justitiële behandelinrichtingen

L Boendermaker C. Vetwers

eer

146 Een schot in de roos? Evaluatie van pilot- 1997

bureaus schietwapenondersteuning in twee

politieregio's

M. Kruissinlt LW. Blees

160 Racistisch geweld in Nederland; aard en om-

vang, strafrechtelijke afdoening, dadertypen

147 Autokraak verminderd of verplaatst? De

effecten van een Rotterdams project tegen

diefstal uit auto

R.B.P. Hesseling, U. Aron

M.W. Bol, EG. Wiersma

148 Toevlucht zoeken in Nederland

L Doomhein, N. Dijkhoff
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